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Békés, 
boldog új esztendőt! 

Írta: Rödönyi Károly miniszterhelyettes, 

a MÁV vezérigazgatója 

S
ikerekben gazdag, de gondokban is bóvelkedó esztendőt 

zártunk le. 1 964. áruszállítási feladatait határidó elótt 
teljesítettük· eredményesen hozzájárultunk az ors;w., ipará
nak, mezögozdaságá.nak fejlödéséhez. Az árutonnák és az uta
sok millióit juttattuk rendeltetési helyükre. 

A vasút eredményes munkája nyomán az ország gazda
sági vérkeringése megll'!lorsult, nótt a gyá.-r'ak és az ipari 
üzemek termelése, egyre több készárut bocsátottak ki, .3 egy
re több vasúti kocsit 1'<1-kta.k meg távoli országokba szóló 
rendeLtetéssel hazánk exportcikkeivel. 

A vasút, a vasutasok múlt évi teljesítménye, helytállása, 
összefogasa, minden várakozást felülmúlt. Nagy részt en
nek tulajdonítható, hoQy eredményesen zártuk 'c.z 1964-es esz
tendót, gyakorlatilag már december 1 7-én teljesítettük éves 
szállítási ter-oünket. 

.4 szállítási te-rv teljesítése két összetevóböl á.lL A bel
földi kocsiigényes áruk elszáUításából é1 a tranzit- illetve 
importforgalomból. Az utóbbinál 2 miUi6 tonnával túlteljesí
tettük tervünket. A belföldi azállításolcnál azonban nem sl
keTíi.lt minden felkínált á.rut elszállítani. Nem tudtuk minden 
esetben idöben kiállítani a kocsikat. 

Amikor a múlt év eredményeit elemezZÜk, szólni kell 
a,rról is, hogy adósak maradtunk az építőiparral szemben. 
Nem. értük el azt a kitűzött célt a kó és kavics elő&zállításá
ban, melyet magunk elé túztilnk. 

A személyszállítás helyzetér6l sem lenne reál!& a kép, ha 
elhaUgatnánk azt, hogy személyszállító vonataink a múlt 

esztendőben is zsúfoltan közlekedtek. Ez részben é-rthetó, lii
sze n a 406,3 millió utas elszállítdsa meglehetősen sok gondot, 
nehézsé� jelentrtt, az amúgy ís erllsen kihasznált szűkös 
kocsipark viszon11ai között. Nem ígérhetünk e téren jelentós 
eLórelépést 1965-be-n sem, amikor ugyan tooá.bb folytatjuk 
személykocsi parkunk minóségi korszerűsítését, de ci vasúti 
forgalom bizt9nsligci, a sebesség növelése érdekében folytat
nunk kell a favázas kocsik selejtezését, átalak!tását. Emiatt 
az ülóhel11szám hasonló marad. mint a múlt esztendőben 
volt. 

A vasút dolgozói 1964-ben becsülettel helytálltak. E,ért 
lcöszönet és elismerés jár. Annál is inkáhb, mert a szüntele
nül növekvó forgalom alaposan próbára tette az egyes ember 
erejét éppugy, mint az egész vasutas közösségét. Az év elején 
kemény fagyokkal, hófúvások,kal küszködtek vasufüsaink. A 
tavaszi időben azonban siker-ült pótolni a téli elmaradá.sokat, 
sikerült erót gyűjteni a nagy nyári személyforgalomra és az 
őszi hóno.pokban reánk há-ruló szállítási feladatokra. A:z el
múlt év és?én közismerten megnőtt a vasút áruszál!ítási for
galma. A betakarított termén11eket. gabonát, cukorrépát el 
keU juttatni a malmokba, gyárakba. Ugyanakkor eleget 
�ellett tenni az exportkötelezettségeknek Is. Szerencsére, az 
ev utolsó negyedében c.ránylag kedvez6bb id6jáTási vi.!=onyok 
között tudtunk dolgozni. Munkánkat üzemanyaghián11 sem 
akadályozta. 

H
azánk gazdasági és politikai tekintélyének emelkedése 

1 961-ben magával hozta az idegenforgalo-m ;elent6s nö
vekedését is. Országunkban - különösen a nyári hónc.pokban 
- j2lzr.tós tényezó lett az idegenfc,rgalom. A külföldiek száz
ezrei ma már szívesen keresik fel hazánk legszebb tájait. A 
látogatók nagy része vonaton érkezik Magyarországra. Meg
nőtt -i külföldre utazó magyar álCc.mpolgárok száma is. 1965-
ben a:: idegenforgalom további emelkedésével kell s:á.molni. 
Budap2st-Bécs között egy újabb vonatpár közlekedtetését 
tervezzük. F-fosonló intézkedéseket tervezünk a baráti szo
cialisL országokba is. Mi, va.sutasok még jobb felkészüléssel, 
11 szemé/;is:állítás növekvó kttltúráj!ival, udvarias bánás
móddal s2githetjük elö, hogy a ldl'földiek vonatainkon is jól 
érezzék m/.lgukat. 

Mir. ' ismeretes. 1965-ben tovább növekszik a vasút fel
adata . •  1 terv s=erint  1 1 5,5 millió tonna árut és 414,5 millió 
ut�st ke!' cls: ' Ll!t�nu:i.k. Az új esztendőben máginkább szü1<
sék t·an a.ra. hogy összpontosítsuk eróinket. Jó kooperáció
vo.l, körii!tekintó szervezési intézkedések bevezetésével, fo
koz-,ttan 1:e!t U:ekednünk arra, hogy hathatósabban segítsür· 
az ipar és meccgazdaság fejlódését. Mindent el kell kovet
nünk. hogy a rendelkezésre álló kocsipark jobb kihasználá
s:•val. '1lórelátóbb szállitáster-vezéssel, minden felkín4lt árut 
el t·,d;;,,nk szá!lftam rendeltetési helyére. 

A kormt. ny ne.gy súlyt fektet arra, hogy a vasúti szállítás 
megnövekedett igényeinek megfelelóen bi:tosítsa a MAV fo 
lyamatos ellátását s,énból, fűtó- és gázolajból. Egy dologgnl 
�onban számolnunk kell az új esztendóben: az anyaggal, f6-
kent az acéllal és hengerelt árukkal, e. féktuskókkal takaré
kosan kell bánnunk, mert ezekből 1965-ben is hiányaink lesz
nek. 

U- 1 esztendóbe léptünk. Az idén ünnepeljük hazánk fel• 
sza aadul!isának 20. évfordulóját. Az évfordulót úgy ün

nepelhetjük meg legméltóbban, ha. eróink összefogásával, a 
v:isúti szol{iálati ágai; kbzötti együttműködés touább jc.vítá· 
sava! :eidünk hozzá az 1965. évi feladatok teljesítéséhez. 
Te-rveink összeállítdsdnil a magunk részé,·ől figyelembe vet
füle kö7:lekedéspolitikai irányelveinket és a különböző közle
kedési ágak komplex egysége jegyében dolgoztuk kí az 
cgyü !tm-iiködés alapelveit. 

"Az új esztendó küszöbén a MAV vezérigazg'11tósága és a 
lnÍ1ga11, nevében szívből köszöntöm a vasút minden dolgo
;�;át. Kívánom, hogy érjenek el újabb sikereket a szállítási 
leladatok teljesité.sében. 
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Az igazgatóságok 

versenye 

Az igazgatóságok november 
havi teljesítménye a követl<e- · 
z6k szerint alakult: I 

Budapesti igazgat.óság 89,37 f 
százalék. J 

Debreceni igazgatóság 97,37 • 
százalék. l 

Miskolci igazgatóság 101,31 4 
százalék. 

Pécsi igazgatóság 100,19 szá
zalék. 

Szegedi igazgatóság 98.39 
százalék. 

Szombathelyi igazgatóság 
99.01 százalék. 

Tekintettel a MA V év végi 
jó eredményeire a miskolci és 
a pécsi ;gaz.ga tóság a teljesít
ményeik után járó teljes ju
talomösszegben, a többi négy 
igazgatóság pedig kivétele
sen a 100 százalékos teljesít
ménynek megfelelő céljuta
lom 50-50 százalékában része
sült. 

Ülést tartott 

a Szakszervezetek 

Országos Tanácsa 

Sikerekben gazdag, békéJ, boldog 
új eJzlendöt kívánunk 

. 

minden va:SufaJ Jofgozónah é!J cJafáÍjánakÍ 
Vasutasok Szakszervezetének Elnöksége 

A Szakszen·ezetek Országos 
Tanácsa december 30-án ülést ..,_, ______________________________ ............................... ._ 

tartott. Az illés napirendjén az 
1965. ev1 népgazdasági terv EV \·ÉGI ZA.RSZÁ.lUA.DA.S 

Ili millió tonna áru� 

406 millió ••tas 

teljesítésével kapcsolatos szak
szervezeti feladatok szerepel
tek. Az elnökség beszámolóját 
Br-utyó János, a Szaktanács 
főtitkára terjesztette elő. A 
tanácsülés egyöntetűen meg
állapította, hogy az l 965. évi 
népgazdasági tervet a szak
szervezeti mozgalom is magáé-
nak vall;a és a szakszerve:i;e- A vasút 14 nappal a határidó elölt teljesítette 1 964. évi áruszállítási tervét 
tek a maguk részéről mindent 1 , • megtesznek annak érdekében, A: vasut , �:<:;zetői �ecE:mber 
hogy a terv célkitűzései meg- 1 9-en saJtotaJékoztaton Jelen
valósuljanak. 1 tetbék be: a MAV december 

A Szakszervezetek Országos 17--én., 1� nappal a ha�á.ridó 
Tanácsa a beszmolót egyhan- elótt tel,esítette 1964. évi á.ru
gúlag elfogadta és felhívással száLZítá.si ter-vét. 

elszállítását írta elő. (1938-ba.n 
24 miUió tonna á-rut száUitott 
a MAV.) Bár ez a két adat ön
magában is sokat mond, még
sem érdemtelen részletesebben 
is elemezni a vasút, a vasuta
sok 1964. évi munkáját. Ezzel 
kapcsolatban kérte ki lapunk 
munkatársa Lindner József 

vezérigazgatóhelyettes vélemé
nyét. 

Akik akartak és tettek is 

- Minek tulajdonítja a si
kert a vezérigazgató-helyettes 
elvtárs? 

- Mindenekelőtt azolmak az 
erőfeszítéseknek, amelyeket a 

fordult a dolg_ozókhoz. A fel- Hogy mit jelent ez a telje
hívást a Magyar Vasutas kö- sítmény, azt hűen tükrözi.k a 
vetkező számában ismertet- 'következő számok: A terv 
jük. 1964-re 107,6 millió tonna áru 

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

vasutasok nyújtottalk egész 
éven át - mondotta bevezető-

Felhívás a vasutas dolgozókhoz 1 
A viszonylag bosszú és a vasút SIZámá.ra 

kedvező időjárási jelentö őszt hirtelen fel
váltotta a tél. A téli forgalom sikeres lebo
nyolítása, a kitűzött szállítási feladatok ma
radéktalan teljesítése rendkívüli eroleszít-é
seket, kemény helytállást, mind10n vonatko
zásban összehangolt, tervszerű munkát köve
tel a vasút vala.mennyi dolgozójától. Az idei 
téli forgalom kezdetén az előzó évekhez ké
pest jobb körülmények között végezhetjijk 
feladatainkat. A diesele<->ítésl és villamosíiási 
program fokozotta-bb végrehajtásával jelentő
sen javult a vasút vonóerő kapacitása. K�llö 
mennyiségű és m&ga6 kalóriatartalmú szén
tartalékot biztosítottunk. A szakszolgálatok 
jó felkészülésével minden reményünk meg
van arra, hogy a téli feladatokat sikeresen, 
zavartalanul oldhatjuk meg. 

Az év első negyedében a zord Időjárás el
lenére szállítási kötelezettségeinknek mara
déktalanul eleget akarunk tenni. Ezért biza.. 
lommal és azzal a komoly kéréssel fordulunk 
a vasutas dolgozókhoz, hogy kövessenek el 
munkaterületükön mindent népgazdaságunk 
egészére kiható fel-adataink maradéktalan és 
pontos teljesitésére. 

A vasutasság felelősséggel, eredménnyel 
végzett munkája jelent6s hozzájárulás volt 
országépítő népgazdasági terveink teljesítésé
hez. Beblzonyoso1fott, hogy a szaktudással 
párosul& lelkesedés és ügyszeretet nagy fel
adatok megoldására képes. Az elmúlt két kü
lönösen zord tél fokozottan hívja fel a fiCYel
met: Jól dolgozni csak megalapozoi&an, tucláa

&al és lelkesedéssel lehet. 
A korábbi éveknél jobb felk.és&iiMill a •e-

ttl<et 11\e&ailapozta. A végrehajtó szolgálaton 
$ellát a sor, ho«Y a szolgálati vezetők., moz
gahni szervek és a dolgozók jó, összeha.ngolt 
együttműködésével feJ.a.dataikat lel.kilsmere
tesen teljesítsék. Különösen jelentős� van 
a balesetmentes munkának, hiszen a baleseU 
veszély sokka.I na,gyobb. Az eredményeknek 
fontos feltétele a dolgozókkal való törődés, 
awknak a 'rendelkezéseknek maradéktalan 
betartása, amelyek megkönnyítik a munkát 
és egyáltalá.n segítik elviselni a tél nehézsé
geit. Azt tartsa Jnindenld szem előtt, hogy a 
szállítási feladatok teljesítése, az utazóközön
ség elszállítása csak.is a kedvvel, odaadással 
végzett munka eredménye lehet. Ennek egyik 
fontos feltétele pedig a dolgozókról való fo
lrozott gondoskodás. 

Mlnt annyiszor, úgy most is azzal a szilárd 
meggyőzödéasel nézünk szembe a neh,ézsé
gekkel, hogy a vasutasúg nagy családjának 
minden �gja - dolgozók és vezetők - meg
értik felhívásunk jelentőségét és m.unkáju
kat becsületesen elvégzik. Ezt várja tőlünk 
az ország és kormányzatunk, a közleke
déssel kooperáló vállalatok, üzemek, a vas
utat Igénybe vevő közönség. A felénk meg
nyilvánuló bizalomnak és várakozásnak be
csülettel feleljilnk meg. 

Kívánjuk, hogy a :r.ord téli időjárás okozta 
nehézségeken győzedelmeskedjék a jól meg
szervezeU. vasutas nívvel és felelősségtudat
tal vépett munka. 

S� A8'al 
a Vasutasok Szak
.szervezete főtl�ára 

RildGnyt Károly 
miniszterhelyettes, 

MAV vezérigazgató 

jében. - Több példát is fel 
4ehetne sorolni annak bizanyí
tására, hogy a gazdasági ve
zetők és a moz.gal:rci szervek 
a végrehajtó srol.gálattal kar
öltve mennyit fáradoztak 
azért, hogy a feladott árut mi
előbb rendeltetési helyére 
szállítsuk. Külön ki kell emel
ni azokat a szolgálati helyeket, 
vezetőket és beosztottakat, 
ahol, s akik nemcsak akartak, 
hanem tudtak is többet, job
bat nyújtani, mint amennyit a 
szolgála ti kötelezettség előír. 

- Vezérigazgtóhelyettes elv
társ néhány adattal is tudná 
érzékeUetni az áruszállítási 
teljesítménuek alakulását? 

- Az előzetes adatok sze
rint 111  millió tonna árut szál

lítottunk. Az állami tervhez 
viszonyítva 3,4 millió t.onná
val, a bázishoz viszonyítva pe

dig mintegy 8 millió tonnával 
szállítottunk többel. Aruszállí
tá.3i tervünket 101,2, a belföldi 
kocsigényes ter-vet ZOl,l, az 
árutonnakilométe1' ter-vszámot 
103.7, az import-tranzit ter-vet 
pedig 117,6 százalékra teljest
tettii.k. 

Annak ellenére, hogy 1964-
ben a belföldi kocsiigényes 
tervet globálisan teljesítettük, 
sőt, túlteljesítettük. a különbö
ző minisztériumok és vállala
tok gyakran kifogásoltáik 

(Folytatás a 3. oldalon.) 
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A SZOT Elnökségének 
l,ctározata a nyereségrészesedés 

hatékonyságának fokozására 

reségrészesedés egyénekre 
történő el057Jtásának szabá
lyait. Az ipari nagyvállalatok
nál működő intéző bizottsá
gok Irányelvek kiadásával se
gítsék ezt. Ahol üzemi ta
nács nincs. ott e határozat
ban felsorolt jogokat a szak
szervezeti bizottság gyakorol
ja. 

A szabályzatban foglalt 
csökkentő és kizáró tényező
ket (kivéve az üzemi tanács 
határozatánál magnsabbrendű 
.Jogszabályban foglaltakat) 
csak attól az idóponttól lehet 
alkalmazni, amikor a dolgo
zókkal ismertették. 

Új üzemi étkezde Nyíregyházán 

A uépga,id.asági és vallalati 
tenrfeladatok megoldásában 
az anyagi ösztönzésnek je
lentős szerepe van. A nyere
ségrészesedés rendszere a 
tervekben meghatárowtt cél
kitúzések gazdaságoo teljesíté
sére öisztönzi a vállalatokat. A 
11yereségrészesedés megterme-

lésében. Igazságos elosztásá
ban a szakszervezeti szervek
nek jelentős a szerepük. 

Az eddigi tapasztalatokat 
figyelembe véve a SZOT el
nöksége a szaksrervezeti szer
vek feladatait az alábbiakban 
határozza meg: 

I. A nyereségrészesedés 
biztosítása érdekében teendő feladatok 

A nyereségrészesedés alap
ja a vállalati tervekben elő
írt jövedelmezőségi feladatok 
teljesítése és túl teljesítése. A 
szakszervezeti szervek: 

- követeljék meg a gazda
sági vezetőktől. hogy a válla
lati tervmutatókat - különö
aen a jövedelmezőségi célkitü
zéseket gyáregységek re, 
özemekre lebontsák. Ez a !el• 
tétele annak, hogy az egyes 
dolgozó csoportok a rájuk ver 
natkozó feladatokat megismer
jék, és végrehajtását elóse
gítsék; 

- a szakszervezetek terme
lést segítő munkájában - a 
tervek komplex teljesítése 
mellett - a fő figyelmet a 
gazdaságosságot segítő ver
senymozgalmakra Irányítsák. 
A szocialista munkaverseny 
különböző formáin keresztül 

bi.zt05ítsák, hogy a dolgozók 
vállalásai ban a gaz.daság05 
termelést segítő feladatok 
végrehajtása tükröződjön; 

- a szocialista munkaver
seny nyilvánosságán keresztül 
bizt05ítani kell, hogy a dol
gozók év közben tájékozód
janak vállalásaik teljesítésé
ről. A szakszervezeti szervek 
követeljék meg a gazdasági 
vezetéstól, hogy a jövedelme
zőségi feladatok teljesítésérol, 
a nyereségrészesedés alakulá
sáról évközben rendszeresen 
beszámoljanak. Erről a dolgo
z.ókat is tájékoztassák; 

- az anyag! ösztönzőket -
e-zenbelül a nyereségrészesedés 
vállalaton belüli feltételeit is 
- úgy állapítsák meg, hogy 
az erkölcsi ösztönzőkkel páro
sulva a tervekben előírt minő
ségi mutatók teljesítésére Js 
ösztönözzenek. 

II. A nyereségrészesedés 

elosztásával kapcsolatos feladatok 

A nyereségrészesedés válla
laton belüli {gyáregységek kö• 
zötti) és az egyénekre törté
nö felooztásánál a következő 
fóbb elveket. kell alkalmazni: 

- a kollektív ösztönzés el
véből kiindulva a nyereségré
szesedés mindawn dolgozókat 
megilleti, akik munkáju.Lkal, 

vékenységükkel hozzájárul
- a ny ereségrészes,..'<iés biz

tosításához; 
- a munka.szerinti elosztás 

ei.vét - a gyáregységek, üz.em
részek és dolgozók között - a 
nyereségrészesedés elos�
nál is biztosítani kell. Ezert 
az egyes dolgozók, dolgozó cso
portok a oyereségrészesedést 
hozzájárulásuk arányában 
kapják; 

- a nyereségresz.esedés el
ooztási,.val is elő kell segíteni 
a vállalati törzsgárdák meg
szilárdítását, a szocialista 
munkafegyelem erösftését. a 
társadalmi tulajdon fokozott 
védelmél 

A fenti elv� érvényesíiése 
érdekében a. nyereségrészese
dés$ minden vállalatnál egysé
cesen a követkew . módszer 
alapján kell lelOS'Ztam: 

1. Teljes nyereségrészesed� 
megilleti mindazon dolgozo
kat akik a nyereségrészesedés 
si;e�pontjából számításba vett 
tárgyévben a vállalatnál dol
goztak és december 31-,g_ 1 
eves folyamatos munkaV1SZ<r 
nyuk van. Két év folyamatos 
munkaviszony szűkséges an
náJ a dolgozónál, aki előző 
munka,•iszonyát egy éven be
lül kétszer. vagy többször. to
tábbá az ilyen évet követő év
ben akár csak egyszer is fel
mondta (kivéve a Mt. V. 30. 
§ (2) bekezdés a-f.) pontjában 
említett esetekben történt fel
mondást). 

2. Részleges {ldó:lrányos) 
nyereségrészesedésre jogosul· 
t.ak - a minimálisan előírt 1 
éves munkaviszonytól függet· 
lenül - azok a dolgozók. akik: 

évközben nyugállo-
mányba kerültek. 

évközben elhaláloztak 
(il_ven esetben az elhalálozott 
dolgozó örökösei a jogosul�); 

évközben átszervezes, 
létszámfelesleg elmén fel
mondottaknak rldvéve a vál
lalat által eszközölt indoklás 
nélküli felmondást (Mt. 29. 
fi (2) bek.): 

- határozott időre, vagy 
meghatározott munkára al
kalmaztak. ha legalább 3 hó
napos munkaviswnyuk van a 
vállalatnál: 

- a fegyveres testületekhez 
tényleges szolgálatra behívot
iaJ< és leszereltek, 

- évközben más vállalat
hoz áthelyez.ettek és a válla-

lathoz áthelyezéssel 
dolgozók, 

került 

- a hozzájárulásBal - az 
Mt. V. 30. § (2) bek:ezdés a-f.) 
pontja alapján - kilépett dol
gozókal. ha a tárgyévben leg
alább 3 hónapot a vállalat-
nál ledolgoztak. 

3. Allományon kívüli, illet
vr: nem a vállalat ál1001ányá
ba tartozó dolgozó:< (pL orvoo, 
ipari tanulók és oktatók) a 
nyereségré:szesedésből csak az 
üzemi tanács külön határozat.a 
alapján részesíthetők. A ré
szesedés mértékét is az üzemi 
tanács határozza meg. 

A vállalatnál tevékenykedő 
függetlenített párt- és tömeg
szervezeti tlsztségvi:!Oelők a 
nyeresé1'!részesedés szempont-
3ából úgy bírálandók el, mint 
a vállalat állományába tartozó 
dolgozók. 

A trös�. nagyvállalatok 
központjában dolgozók. vala
mint a vállalatok, gyáregysé
gek vewtó állású do!goeóinak 
nyereségrészesedésre való JO
gosultságánál az l. és 2. poo
•okban foglaltakat értelemsze
rűen kell alkalmazni. 

4. A nyereségrészesedésre 
jogosultak az év folyamán a 
ténylegesen munkában töltött 
idejük arányában kapjanak 
nyereségrészesedést. 

Ténylegesen ledolgozott idő
nek kell tekinteni a munká
ban töltött időn kívül: 

- a fizetett szabadságot, 
- a szülési szabadságot, 
- a fegyveres testületekhez 

(munkásőrség, honvédség, lé
gó stb.) továbbképzésre behí
vottak �zolgálati idejét, 

- az ülnöki megbízatással 
járó elfoglaltságot. 

- a mozgalmi szervek és az 
üzem részéról történt iskolára, 
tanfolyamra küldés Idejét. 

- a dolgozó önhibáján kí
vül betee.állományban töltött 
•d6t. (pl. a foglalkozási meg. 
betegedés. üzemi baleset. tbc, 
rákos meiibetegedés, gyermek
ápolás címén fizetett táp
pénzes idószak időtartamátl. 

5. Az egyéni nyereségrésze
sedés számftásl alapja a dol
g<.•7.Ó átlagkeresete. 

6. Nyereségrészesedéllt QÖ• 
velö tényezők: 

a) azoknak az egységekn„k. 
amelyek a nyeresél!rész.,,.,.. 
des megtermelésében külö
nösen kimagasló munkát vé
�eztek, az átlagos nyereségré
szesedésnél magasabbat 11:ell 
adni. Ennek feltételeit és mér
tkkét gyáregységekre az inté
w bizottság a vezérigazgató
val közösen. vállalatolrnál, 
gyáregységelmél az üzemi ta
nács határozza meg; 

b) a vállalatoknál huzamo
sabb idő óta dolgozókat -
ideértve az áthelyezett dol· 

g<,wkat is - a nyereségrésze
sedés terhé!'e híll!égjutalom
ban kell részesíteni. Enn�k 
mértékét az üzemi tanács ha
tá�ozza meg. 

Az egy dolgownak: kifizet- Zárórendelkezés 
hető nyereségrészesedés a nö- 1. E határozattal hatályát Vé1i> ténJ,ezöldcel együttest-.n veszti a SZOT elnöksége a 6 heti átlagkeresetnek meg- 60/1960. XII. 24. számú hatáfeielő összeget nem haladha.- rozata. ja meg. 2. Ez a határozat 1965. ja-'l. A nyereségrészesedést nuár l -től lép hatályba, 1965. 
csökkentem Jr.ell: évre kivételesen a nyereségre-

<') awknál. az egységeknél. szesedési szabálvzatot 1965. 
amelyeknél biwnyítható, március 31-ig kell elkészlte-
h<>gy tevékenyregükkel ron- ni. 
tották a vállalat gazdaság066á-
gát, jövedelmezóségét. A 1------------

Háromszori határidómódosf
tás után végre teljesült sok 
száz nyíregyházi vasutas vá
gya. Modern, tágas, korsze
rűen felszerelt üzemi étkezdét 
kaptak. 

csöi-.kentés mértékét gyáregy
ségek esetében az m a vezér
igazgatóval közösen, vállala
toknál, gyáregységeknél az 
ÜT határozza meg. 

b) fegyelmi vétség - ezen
belül fokozottabban a társa
dalmi tulajdon ellen! vétség, 
a dolgozók testi éP6� ve
szélyeztető magatartás esetén, 

e) igazolatlan hiányzás és 
rendszereseo ismétlődő kélé
sek esetén, 

Köszönet az ápolásért 

A debreceni fűt6házndl dol
gozom. Motorvezetö vagyok. 
Reumás bántalmaim az utóbbi A kivitelező, a Szabolcs me
ídóben kiújultak, a hévtzi sza• gyei 11:pítóipari Vállalat az 
"4tóriumba kerultem. év végén adta át a négy-

Nagyon gO'Tldos és alapos millió forint beruházási ösz
gyógykezelésben részesítettek. szegból épített létesítményt. 
A környezet, az ellátás is ki· A vasutas dolgozóknak 
tűnő volt. H4rom hét után ezentúl nem kell a zsúfolt, reumás fájdalmaim megsziln- korszerűtlen vonatkísérő lak· tek, egészsé�e�«:k érzem ma- tanyában elfogyasztani ebédgam, . Az . üduló oroosainak, jüket. Az emeletes iizemJ ét
szemelvzetenek a gondos �po- 1 kezde egyben színfoltja is a 
lásért ezúton mondok ós:::mte környéknek. 
köszönetet 

h • ezt 'k 1 Balogh .Jfn:Jet. A földszinten <:1y e P az 
Delxecerl 1 elektromos tűzhelyeket, fóz6-

üstöket, a tulajdonképpeni 
konyhát. Két lift hord;a majd 
fel a napi 1 000 ételadagot az 
emeleti tálalóba. Az önkiszol
gáló rendszerű étkezdében 
egyszerre 150 dolgozó tud au
talhoz ülnL Az emeleten ka
pott helyet a mosogatóhelyi
ség hideg-meleg vízzel. Ugyan
csak ott kaptak helyet a ldi
lönbözó szociáli.'1 létesítmé
nyek, az öltözó és a fü.rdó. 
Ezenkívül t4rsalgó é1 f'Uhatár 
teszi még kén11elme1ebbé Cl% 
ott-tartózkod4st. Az étkezµé
ben központi fűtés szolgáltat-
ja a meleget. A falakat poli
észter műanyaggal borították, 
a padlózat vörös márványból 
készült. Kívülről Is modern 
vonalú az új épillet. űveg és 
vörös tégla falaival jó benyo-

d) olyan egyéb tényezők 
fennforgása esetén, amelyek 
gátolják, illetve rontják a 
vállalat jövedelmezl,eégét, 
mlnt pl. selejt, szerszámtörés, 
kötbérfizetés. helytelen anyag
ga7.dálkodás stb. fegyelmi ha
tározat nélkül is lehet a nye
reségrészesedést csökkenteni 
az egyes dolgoz6knáL 

------------------------, mást kelt az állomás balszár
nyán. 

A b� e és d p0ntoknál a 
csökkentés szabályait a fel-
05ztási szabályzatban elóre 
kell meghatározni és közölni 
kell a dolgozókkal. kivéve 
azon eseteket. amikor a nyere
ségrészesedés csökkentése az 
Mt. V. 171. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján fegyelmi bün
tetésként, Illetve a tár&adalmi 
bíróság határozata i.zerint tör
tént, 

8. Nyereségréuesed&re nem 
Jogosultak: 

a) az elöirt minimális idóvel 
nem rendelkezők (kivéve a i. 
pontban felsorolt eseteket), 

b) ak:Lk a nyereségrészese... 
dés szempontjából számitásba 
vett tárgyévben szilntct:ték 
meg a munkaviszonyukat, :ti
véve, akinél a munlravlzzony 
folyamatossága nem szak.ad 
meg (Mt. V. 30. § (2) bekez
dés a-t. pontol,), 

c) akiket a vállalat fegyelmi 
útoll elbocsátott, 

d) a más vállalattól koráb
ban elbocsátott dolgozóc az 
elbocsá:ástól számított 2 
éVig (Ml V. 1'72, § (3) d bekez. 
dés alapján). 

e) akiknek az ii2emi tanács 
által meghatározott napo.ál 
több igazolatlan hlányzásuk 
van. 

{) akiknek a vállalat az Mt. 
29. § d. pontja alapján fel
mondott (kivéve, ha a dolgo-
7.Ó önhibáján kívül válik al
kalmatlanná munkája ellátá
sára, pl. betegség), 

g) akiket a bíróság az év 
folyamán bármilyen bűntett 
mlatt szabadságvesztésre ítélt, 
továbbá aklket a társadalmi 
tulajdOIIl sérelmére elkövetett 
btin.tett miatt bármilyen bün
tetéssel sújtott. 

Amennyiben a joger& fe
gyelml, illetve bfró&ági határo
zat a klfiwtés időpontjában 
nem áll a vállalat rendelkezé
sére. a dolgozó nyereségrésze
sedését az iigy jogerős befe
jezéséig vissza kell tartani. 

III. Egyéb kérdések 

L A fennálló rendelkezések: 
alapján a ,,kiváló dolgozó" ki
tüntetéssel járó jutalmakat a 
nyereségrészesedésból kell fe
dezni. Awnban a jutalmazott 
dolgozók nyereségrészesedését 
emiatt csökkenteni nem lehet. 

2. A felosztható nyereségré
szesedésből évközi jutalmazá
sokra, kulturális. szociális, 
spo�támogatásra, valamint 
az esetleges reklamációk fede
zésére tartalékot kell képez
ni. Nagyvállalati szinten a 
tartalék mértékéről és felhasz
nálásáról az intéző bÍ21C>ttság 
a vezérigazgatóval közösen 
dönt. Vállalatoknál és gyár
egységeknél e jogkör az lize
mi tanácsot illeti meg_ 

3. Az üzemi tanácsok min
den évben legkésőbb január 
15-ig határauák mec • �e-: 

A sok állás miatt bosszú a menetidő 

Budapest-Dunaújváros és 
vissza, mindössze 160-170 ki
lométer. Ezt az utat mégis 
nagyon sokswr 35-40 óra 
alatt tesszük meg - írja leve
lében Fa!ust lstván, dunaúj
városi mozdonyvezető. 

Félünk, ha Pestre kell men
nünk. Budafok-Hárosig még 
menetidóben közlekedünk, s 

innét Ferencvárosba 6-10 óra 
alatt érünk. 

Vissza legtöbbször Rákosról 
indulunk, s Kőbánya elágazás
ban szlnte állandóan órákat 
tartózkodunk. Előfordul az is, 
hogy a jól mozgó és haladó 
vonatot megfo�ják csak azért, 
hogy egy la,;súbb, nehezebb 
vonat elindulhasson. Ponto
sabb menetidőt kérünk !  

Az ú j  szociális létesftményt 
decemberben adták át rendel
tetésének. Meg kell azonban 
jegyezni, hogy a műszaki 
szemlén szakszervezetünk Sza• 
bolcs-Szatmár megyei bizott
ságának munkavédelmi fel
ügyelője számos olyan hiá
nyoo.ságot észlelt, amelyek bal
esetet idézhetnek: elő. Remél
hetőleg a kivitelezők a hiány
listán felsoroltakat rövid idóo 
belül kijavítják. 

(Gregor) 

A budai hegyekben zakatol a vonat 
Az Uttöróvasút váltóinak 

vas.karját csillogó dér csipicé
zl. Ilyenkor már kevés utas 
kapaszkodik fel a ki.s vasút pi
ros szerelvényetre. 

.,Já.tékországn.ak", ahol min
dent nagyon komolyan csinál
nak, több mint 100 pajtás<& é• 
csaknem. 100 felnőtt á!lampol• 
gára van. Más ország ez? Ta• 
lán egy kicsit más vilAg is. A 
pályamunkás itt iS azt csinál
ja, amit a na.gy vasútnál. A 
fűtőházban igazi gépeket dé
delgetnek a mozdonyvezetők. 
A kedves kis állomások for
galmi irodájában ugyanúgy 
kattog a távíró, mint a na
gyokban. Mégis más ez. 

Gazdag program 

Az üzemfőnök, Tuba József 
régi vasutas. Rendelkezik uta
sft. Közben buzgón tanulmá
nyora:a a pedagógiát. A felnőtt 
állomásfőnö'kök asztalán ott 
van a =lgálatJ utasítás mel
lett az úttöróélet törvénye és 
a nevelés irodalmának l�
újabb termék<> 

- Ez nem munkahely, ha.
nem nevelési terület, - jelen• 
ti ki Restyánszky tva, az út
törövasút mozgalmi vezetője, 
aki csapatvezetői rangban 
.;zervezi a pajtások munkáját. 
11:s csak mikor megismerked· 
tűnk a gazdag progranunal, 
akkor értettük meg, hogy mlt 
jelent ez a hitvallás számba 
menö mondat. 

Ezett a paJtások nemcsak a 
felel&sségtelies szolgálat ellá
tói, hanem vidám gyerekek is.. 
Havonta két ízben jönnek 
szolgálatba. A fövároo legtá
volabbi pontjairól Is pontosan 
jönnek. Pedig :sokuk kora haj
nalban kel. De csábítja őket 
az izgalmas, érdekes munka, 
a gazdag program. 

Most, ,,Az úttörőexpedíció a 
jóvöbe'' mozgalom tartja láz
ban a pajtásokaL Az érdekes 
versengésben jól beilleszke
dik a szakmai érdeklődés. A 
Fekete Párduc őrs például a 
közlekedés jövőjét akarja fel
deríteni. Hogy hogyan, az még 
titok. A II. kerületi Rendőrka
pitányság KRESZ-verseny1 
hirdetett a vasutas pajtások· 

A h�_vazás mindig _megneht;zíti a vasutasok munkáját. lgy történ, ez a karácsonyi ünnepek alaU is. Felvételünk • beha.vazoU NyugaU pálya.udvaron készüU 
Ulorváth Erika felv.) 

nak. Buzgón tanulmányozzálr 
a szabályokat. Már előre lát 
szik: Mhéz dolga lesz a zsű
rinek. Januárban szakmai 
verseny kezrlódik. A döntő 
legjol>bjai esélyesek lehetnek 
a Kiváló Dolgozó jelvény el
nyerésére. 

Mint mondtuk, nemc;ak 
vasutasok, gyerekek Is. tn.e
k.ehiek, kii-ándulnak, furnak, 
faragnak. A legnagyobb él
mény a nyári tábor. Ekkor 
Csillebércen töltenek két vi
dám hetet. Közben természe
tesen szolgálatot adnak, szál
lítják a hegyek vándorait. 

A pajtásokra 
lehel számítani 

Ezekre a pa.;tásokra. le
het számítani - mondja az 
üzemfőnÖk - hegyeket lehet
ne megmozgatni velük Négy 
évig vannak nálunk. Eznla.tl 
sokat tanulnak. Emberséget, 
'kötelességtudást, fegyelmet. 
Né(/1/ év után, a nyolcadikosok 
egy ünnepélyes kívánság szol
gálattal búcsúznak. Ahog11 ók 
mondják „nyugdijba" mennek. 

E:s aztán? Mint az üzem!l>
nöktől megtudtuk, kevesen 
válnak vasutassá. Pedig az iU 
szerzett alap, a SJOk energia 
amlt a pajtások szakmai neve
lésére fordítanak. hasznos se
gítség lenne a vasutassá válás
hoz. 

Az Előre allomáson fiatal 
lány az állomásfőnök. Egyelő
re kirendelték a nagy vasút
tól. Két évi gyakorlat után ke
rült ide - ahol kezdte. Ro
botka Margit úttörővasutas 
volt. MikOr ,,kiöregedett" 
technikumba Iratkozott, majd 
kikerült a száguldozó vonatok 
közé. Mo.st vissza ;ött a flYff
mekkori emlékek s'Zfnhelyére. Milyen másképpen tud ó o ktspajtásokka.l foglalkoz-ní! 

Kls vasút, de jelentősége nagy. Az év e!Jló ki.le-ne hó
napjában 8284 vonat 603 650 
utast szdllított a vadregénve, 
budai hegyekben. 

SAndor G)'Ül'ff 
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111 naillió tonna áru� 
1 

406 naillió utas 

Vagy gázt, 
vagy villanyt 

A Keleti és a Déli pdltl(lµd
varon me&szün.tették a sze
mélykocsik gázzad való töl
tését. A két pályaudvarról a 
gázos ltocsikat elirányították. 
A nyári forgalom után a 
villanyvilágítású k,a,Jauzko-
csikat az igazgatóság utasítá
sára a Déli pdlyauidvarról a 
Keletibe kellett továbbítani. 

Ünnepi csúcsforgalom 
Mozgalmas volt az óév vége a vasútnál. Különösen na� 

volt a forgalom a fővárosi szemé!ypá,lya�dv�r?k,�- A K1;leti 
pdZ11au.dvarcm decembe,- 24-én, a kora é'.elu.tá'.ii orakban u.gy
azólvá.n négy-öt percenként érkeztek, illetve in�ulta� _az __ uta• 
sokkal zsúfolt vonatok. A nagy forgalom ellenere ku.lorwseb� 
akadályok nem ad.tolták a mu.nká.t. Igaz, hog11 az __ u�nept -
csúcsforgalom idején nemcsak a pályaudvarok vezetoi alltak 
sorompób'a, hanem a budapesti i{l'(l-zgatóság és a 8. szakosztáh· 
izámos dolgozója is. 

(Fotyta,tcis az l. oldalról.) 

sajnos, sok esetben nem dk 
- nélkül - a kocs1k késedelmes 
kiállítását, a szállítási igények 
nem keRó kielégítését. A jövó
'ben ezen az állapoton feltéble
nül javítani kell. 

Ha azonban az áruszállitási 
tervek mennyiségi teljesítését 
elemetzük, megállapítható, 
hogy egyes árufajtáknál töb
bet, másoknál kevesebbet szál
lítottunk. SZénból 650 OOO, ás
ványol.a.jból ugyancsak 650 000, 
bvicsból 470 OOO, cemen1ből 
290 OOO, szerfáhól 220 OOO ton
>r1á,val többet, ugyanakkor 
lkokszból 130 OOO. kőből 496 OOO, 
1églából pedig 60 OOO tonna 
5zállításáivaJ maradtunk adó
sak 

- Köztudcnnású, hogy ná
lunk az európai vasutakhoz 
wzonyítvci alacsony a teher
-oonatok utazási sebes&ége. Az 
óévben Iéptünk--e -val<ltTnivel 
előbbre? 

A tehervonatok 
utazási se�ge 

- Na.gyan keve6et. A teher
'VOlla tok utazási sebessége az 
előző évi 14,04 km/óráról 14,2 
l!;:m/órára emelkedett. A me
netrend szerinti utazási sebes
séget a 15,75 km/órát így seR\ 
értük el. 

örvendetes a javulás a ren
dezéssel képzett irányvonatok 
!közlekedtetését illetően. A fej
lódés ered.mé:nye itt elsó.sorban 
az áruszállítási feladat növe
'kedérenek eredménye. Nincs 
még s1.ámottevő javulás a 
'többcsoportxls irányvonatok 
lközl.ekedésében. Az iga�tó
'Ságoknak., a rendezőpályaud
varok vezetőinek és do1go;.6í
nak meg kell érteniük, hogy 
az irányvonatok szá.-mának nö
vei.ise - jóllehet fáradságos 
szerve:zőmunkával. rendkívül 
szigorú rendezőpályaudvari 
'teChnológiai fegyelemmel jár 
-, még mindig kisebb megter
hellst Je1ent, mintha 4 növekr-
116 áru3záUítá.S310l ct k.ocsifel
dolgozds a.rányoaa'll nö-veked-
1'11e. 1964-ben ba-a.1rott árunak 
-42,5 százal�t wvábbitottuk 
irányvonattal. 

- MUi,en eredmén11eket ér
tilnk et a teherkocsipa.1'k mk• 
túl11kapacitá&ának ki.használá-
sátia él a tehervonatok átla
gos terhelésénél? 

- A statikus terhelés, nm 
s7l6val a ra.ksúlykapacitás ld
használása 106 százalékkal 
emelkedett. Számok--ban kife
jezve, az el6zó évi 18,3 ton.ná-
-..ót 18,6 tonnára. -nótt. Itt 
'figyelembe kell venni, hogy a 
:ra!ksúlykapacitás növekedése 
nagyobb részt az év utolsó hó
napjaira, az új kocsik belépé
sének idejére estit, míg a. ki
használás a tervszerű szerve
-zőmunka eredményeképpen 
egész évben folyamatos volt. 
A dinamikus terhelés még na
gyobb mértékben, 2,9 százalék
'kal, 17 .5 tonnáról 18 t,o11nára 
növelkeclett. Sajnos. a kOcsifor
du.16 idő a bázi-shoz ut&zonyít-
1'4 nem változott. 

180 milliós meg takarít� 

A kocsik jobb kihasználásá
ra irányuló törel\vés viszont 
azt eredményezte, hogy az egy 
kocsira jutó árutonnakilométer 
teljesítmény a bázishoz viszo. 
nyitva mintegy 10 OOO áru
tonnakilométerrel növekedett. 
Ezzel közel 180 millió forintot 
takarítottunk meg a. 11épgazda.
$ágnak, a.mi az üzemi jutaUk 
képzéséML 60 m.füió forintot 
Jelent. 

A tehervonatok átlagos ter
helése a bázisidőszakban 895 
tonna volt. Ez a szám 1964-ben 
1)()8 tonnára növekedett, ami 
1,45 százalék emelkedést je
'l«lt. Kedvezően ala.1cu.l.t az 
egy von,tató járműre esó 100 
etkm tel;esltmé-n11 is. A bázis;
!loz vis:1Xllllyitva 12 800 elikm
mel, 5,1 százalékkal, az egy 
m.ozdonyra jutó hasznos kilo
méter teljesítmény pedig 1680 
'kilométerrel, 3,4 százalék:kaJ 
emelkedett. 

ltt szeretnék szólni arról is, 
bogy devizabevételünk ugyan 
6 százalékkal emelkedett, de 
az idegen kocsik számá!l'lak és 
tartózkodási idejének növeke
'dése miatt devizaegyenlegünk 
alig érte el a 10 millió far.in• 

tot. Az bPW-kocsik.kal is ha
sonló a helyzet. Ezeknek a ko
csj.knak a számítási részen túli 
igénybevétele - a progresszív 
'kocsibér miatt különösen je
lentős devizatöbl:>let-kiadást 
eredményez. Mindenkinek 
meg kell érteni: a közös ko
csipa.rk nem azt jelenti, hogy 
az OPW-kocsikat korl.á.tlanu! 
fel lehet használni, tekintet 
nélkü! arra, hogy mennyi ko.. 
csi tartózkodik hálózatunkon. 
Mindent el kell követ.ni, hogy 
a baráti országok részére fel
adott exportárut elsősorban 
OPW-kocsikba rn:kjuk. Arra 
azonban mindenkor ügyeljünk. 
hogy a részesedési arányt túl
lépő kocsik. ha nincs rako
mány, m:ielóbb üresen térje
nek vissza. 

rn miUióval több utas 

- Hogyan (Úaku.ltak ered
ményeink a személyszáil!tás
ban? EmeLkedett-e az u.tazás 
színvonala? 

- A terv szerint 403,5 mil
lió utast kellett volna elszállí
tani. Ez-z:el s=iben 406,3 mU
liót szá!títottu.nk. 1963-hoz vi
szonyítva az utasszám 15 mil
lióval növekedett. Az utaskilo
méter tervszámát 100,8 száza
lékra teljesítettük. A személy
szállító vonatok utazási sebes
sége 33,78 km/óráról 34,:!4 
km/órára emelkedett. Sajnos, 
a személyszállitó vonatoknalk 
csupán 94.2 százaléka közleke
dett menetrend szerint. A bá
zishoz viszonyítva ez 1 57,áza
'lékkal jobb eredmény, a 97 
százalékos célk:itú1.éstől aron
ban a múlt évben is elmarad
tunk. 

A kulturált utazás színvona
lának növekedését illetően 
szá.mo.s kérés hangzott el, s 
:nagyon sok rendelke?.és látott 
nap„ilágot az elmlút években. 
'Mindezek ellenére az eredmé
nyek nem klelégítóek. Pedig 
ez az a terület, ahol .kűlönö-

seob, nagyobb befektetés nél
kül is számottevő javulást le
hetne elérni. A füstös, piszkos 
várótermek és peronok, a ren
dezetlen állomási előterek és 
a szemetes vágányok nem hat
nak kedvezően sem az utasok
ra, sem az ott do.Lgozó vasuta
sokra. Beigazolódott, hogy 
ahol az állomás és a pálya
fenntartás vezetői az igazgató
ság segítségével szívügyüknek 
tekintik a kulturált utazást, 
barátságos, tiszta környezetet 
tudnak teremteni. 

A közösség segítségével 

- 1965. január 1-től minden 
igazgatóság területén meg keU 
szervezni a személyszáUítás 
társadalmi ellenőreinek háló
zatát. A társadalmi eUenórök 
működésétől várható-e, hogy 
az új esztendőben lépünk elő
re a kulturált utazás sz!nvona.
lána;k növelésében? 

Valóban az egyre növeh--vő 
személyszállítási feladatok ki
elégítése tette szükségessé, 
hogy a vasutasok még széle
sebb rétegét vonjuk be a sze
mélys7.állítás társadalmi ellen
őrzésébe. Nem az a cél, hogy 
a hivatalos ellenőrzést háttér
beszorítsuk, vagy ezt a felada-
tot a társadalmi ellenőrök ve-
gyék át. Az új ,s:iervezet létre-

Ezt megértjük, nem is ez
ellen emelünk szót. De jó 
lenne, ha rólunk sem feleo
kezne meg az igazgatóság. A 
leadott kocsik helyett ugyan
is gázvilágítású ka:lauzkocsi
ka t kaptunk, s most csöbör
ből-vödörbe estünk. Mivel 
gázszolgáltatás nincs, petró
leumlámpával vagy mécses
sel kell világítani ezekben a 
kocsikban. Példának emlí
tem az 5012-es és 5011-es 
számú vonatokat, ahol a ke
zelő nemcsak árut kezel, ha
nem leveleket, BVKH-zsáko
l<at és pénzesládát is. Mind
ezt olajmécses melle11t! 

A vidéki állomásokon min
denütt az új Dnz villanyVi
lágítású kocsik közlekednek, 
holott járhatnának gázvilágí
tású kocsik is, mert pél
dául Székesfehérvárott, T� 
polcán, Szombathel11en a 
gáztöltési lehet6ség megvan. 
Vagy gázt, vagy villanyvilá
gítású kocsikat kérünk. 

Foki Istvan 

hozásával az üzemi demokrár- M ld, 1 k cia alapján a dolgozók még ego 3$ enne, CS3 • • • 

szélesebb rétegének segítségét 
és közremii,ködJsét kérjük. A Több éves panaszról .!Z61unk 
társadalmi. ellenőrök szakkép- a nyilvánosság előtt. A váci 
zettsége, fegyelme, elvtársi H,- vonatldséróknek Rákospalota 
gitsége. a mozgalmi szervek -Ujpest állom.íson nincs hol 
és a gazdasági vezetők irány- várakozniuk. Még az él'kezési 
mutat.1sa valamint a .-rsadal- idejük alatt sem tudnak le
mi ellenőrök részére nyújtan- ülni. A volt állomásfőnöki 
dó segíLség minden bizonnyal , irodában viszont_ - ahová szé
meghozza majd gyümölcsét a I keket, asztalt, sot még ágyat 
személyszállítá,; pontosságá- is elhelye7.hetnénk - dekorá
ban, kulturá'tságába:n, az uta- •1 ciÖ5 anyagot tárolnak. 
zóközönség jobb kiszolgálásá- Kommen';árt nem ik.ell fűz
ban - fejezte be ny-ilatkoza- nünk a dologhoz, a. sürgős ln� 
ta"t Undner Józaef ve?Jérigaz- tézkedésre azonban 6szintén 
gat.óhelyettes. j számítunk 

T, f'. 

Derekas munkát végeztek a pályaépítők 
Átadták a forgalomnak a Kisújszállás-Kaba 

és a Debrecen-Apafa között épült második vágányt 

·utolsó simitások az újonnan épült második vágányon 
(MTI Foto. Lajos György fel\".) 

A Magyar Vasutas 1964. Györgynek, a debreceni ll:pí
rnárcius 16-i számában Nagy k'sj Főnökség vezető mérnö
m1mka vár a pályaép!tőkre kének. aki részleteseen is
címmel megírtuk, milyen fel- mertette, hogy a főnökség dol
adatokat kell megoldani a gozói miként birkóztak meg 
pályaépítési és pályafenn- a kapott feladatokkal, a má
tartási szak.szolgálat dolgo- sodik vagány építése közbeI) 
zóinak. Beszámoltunk arról a felmerült akadályokkal. El
nagyszabá.�ú munkáról, amely mondotta, hogy Apavára
Debrecen térségében folyt. A Karcag és Karcagi puszta kö
pályaépítők derekas munkát zött 14 ki.lométer hosszban 
végeztek. Az év végére, né- vízzsákos volt a Tégi töl.tés. 
hány nappal a határidő előtt Ezt egyes helyeken teljesen, 
KisújszáUás-Kaba, valamint másutt részlegesen ki kellett 
DebTecen-Apafa között befe- cserélni. A töltés új alap
iezték a munkát, anyagát távoli bányákból szál

Beszélő számok 

Az új második vágányt de
cember 29-én ünnepélyes 
külsőségek között adták át a 
forgalomnak. A Debrecen ál
lomás nagy oktató termé
ben rendezett ünnepségen 
Tóth János, a debreceni igaz
gatóság vezetője köszöntötte 
az ünnepség résztvevői\ majd 
átadta a szót Eraőhegyi 

litották a helyszínre. A vá
mospércsi homokbányából 
például mintegy 25 OOO köb
méter homokot, a tájai bá
nyából pedig 33 OOO köbmé
ter bányaterméket szállítottak 
a "izzsákos helyek feltöl� 
re. 

Sokat mondanak azok a szá
mok is, amelyeket az építés 
nagyságának bizonyítására so
rolt fel a vezetómérnök. A töl
tésépítés vízzsákos részeinél 

130 OOO köbm.éter 4'11,JlcJUOt moz.. 
uattak meg. Az ágyazatkészí
téshez mintegy 68 OOO kölr 
méter régi zúzott követ ros
táltak ki és ugyanennyi új 
zúzott követ szállltottak a 
helyszínre. Az újonnan épí
tett második vágán11 mentén 
41 épület és műtárgy átépl
tését, illetve átalakítását ué• 
gezték el. Apa.fa állomáson új 
nauysugarú 120 km/óra sebes
séget is kibíró rugalmas kité
Tót építettek be, hogy csak e 
néhánv számot említsük. 

Kormánykitüntetés 

a legjobbaknak 

A vezetőmérnök beszámol.ó-
j,a után Rödönyi Karoty mi
niszterhelyettes, a MA V ve
r.ér.iga.zgatója mondott rövid 
ünnepi beszédet. Mélota.tta a 
pályaépítők tevék.en_ységét. el· 
ismerte a tervezők és a kivi
telezésb..<>n reszt vevő vaJa
mennyi dolgozó munkáját, 
majd az újonnan épített má
sodik vágányt átadta a forga
lomnak. 

Az ünnepség végén a mi
niszterhelyettes kormányki
tüntetést, miniszteri és verer
igazgatói dicséretet adott át � 
a kiemelkedő munkát végzett 
dolgozóknak. A Munka Er-
demre-n.cl ezüst fokozatát kap
ta Dézsi Zoltán, a debreceni 
ll:píté&i Főnökség vw.etője, a 
Munka t'rdemrend bronz fo
kowta kit'Ülll,tetésben rés.?Jesült 
Bere-nesí Ge,-gel11 m. főtaná• 
csos építésvezető, Csóke Ist• 
ván, vaJammt Szántó István 
csap.atve:ziet6 előmunkás. Mi,
niszteri dicséretet 7, vezérigaz
gatói dicséretet pedig 10 dol
gozó kapott. 

Még egy jelentc5s e,;emény 
színhelye volt Debrecen. Az 
ünnepség után került átadás-
ra az építési főnökség új, 156 
szeméZya mu-n.kdaazáitó;a. 

(rilQ 

Vas Lajos flifelügyelői a. Keleti pályaudvar főnökét is a 
forga.lm.l irodában ialálhtk a délutáni órákban. Személye

sen Jrá.nyítoita a vonatok mozgásá.t a legnagyobb csúcs
forga.lomba.n 

Indulás előtt néhány perccel még sötétben ültek az uta
sok az 1306-os gyorsvonat utolsó kocsijában. A műszak 
dolgozói azonban rövid idő alatt világossál;ot varaz.solta.k 

a kocsiba 

Az esti 6rákba.n már megritkult.ak a sorok a pénztárak 
elóU. Az fln.nepl forgalom alatt a Keleti pályaudvar va

lamennyi pénztára az utasok rendelkezésére álll 

<Heimó Károly ké»ri»ortJa) 



MAGYAR VASUTAS 

Egy hétköznap története 
Rákosrendezőn 

1985. JANUAR 4. 

Egyre több feladat hárul 
szakszervezeti bizotlságaink
ra. A mindennapos feladatok 
mellett a téli csúcsforgalom 
és a rohamosan közelgő szak
szervezeti választások előké
szítése egyidöben várnak meg
oldásra. Sokat dolgoznak aklí
váink. De mit? Ezzel a kér
déssel kopogtattunk be Bali 
Ferenchez, a rákosrendezői pá
lyaudvar szakszervezeti bizott
ságának titkárához_ 

Foglalkozott a költségvetéssel 
és ezen belül kiemelte a tag
díjhátralékok rendezésének 
fontosságát. Név szerint kaptak 
bírálatot azok, akik öt-hat hó
napi tagdíjjal tartoznak. 

én, hanem az egész szakszer
vezeti bizottság, a műhelybi
zottságok és a. biz11lmiak is lá-

A munkavédelmi felügyelők fel jegyzései bői 

A vezetőségválasztó taggyű
lés szervezőinek megválasztá
sa után élénk vita kerekedett, 
melyen Baili Ferenc titkár is 
felszólalt. 

- És mi történt a taggyű
lés után? 

- Délelőtt többnyire itt t-'a
gyok aZ irodában. Ekkor vég
zem el az írásbeli munkát, és 
ekkor kopogtatnak problé
máikkal a dolgozók. 

togatják a dolgozókat. 

1 
Sokat vártak a kiskunhala-

- Az egyik taggyűlés fel- si fűtőház dolgozói a körel
szólaló

-
ja éppen azt hiányolta, múltban átadott új fűtőház

hogy egyes bizalmiailc nem elé,, tóL A 2 millió forint költség
aktfvak. 1 gel épült létesítményben az 

- Ez igaz. Vannak olyan üzemeltetést egy sor hibával, 
bizalmija.ink is, a kik a bélyeg- j még a műszaki átadás elölt 
eladással letudják 11 szakszer- , me"'kezdték. 
vezeti munkát. A következő A:r. új Cűtóházzal alig ke-időszakban jelen.tő�bb, főleg rültek jobb körülmények 
politikai felvilágosító munkát köú a dolgorok 
váru1:-k • a. sz:a.kszervezeti bi- hisren csaknem annyi � prob-zotts

°-Br.
�
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l. léma, mint a régi fútőháznál 
. - _1 \�!i

n
i 

szempontokat volt. A csarnok fűtése nincs 
Vlzste

g
�·let k t 

elvtárs, amikor megoldva, a füstelvezetés a ru e e járja? semmit sem javult és ami az 

Mindenre válaszolni 
építőket egyáltalán nem di
cséri, az új tetőszerkezet be-

ázik. Joggal vetik fel a fű tő
háziak, hogy a minőségi mun
ka a tervezokre és kivitele
zőkre nem kötelező? 

* 

Az a tény, hogy esetenként 

ber. Allalában egy h6oapban 
kétszer, fizet.é:;i napokon. 
Egyesek ilyenkor leisszák ma
gukat. November 14-én egy, 
28-án pedig két vasutast ért 
halálos baleset. 

Mindhá.rma.n fizet� ut-á.n, 
erősen ittas állapotban 

kerültek a sínek közé. 

- Szakszervezeti bizottsági 
filésen nemrég vi.tattuk meg 
az intézkedési tervet és már 
lezajlottak az e!ökészítő tag
gyülések. Ezeken ismertettük 
a választások jelentőségét, 
technikai lebonyolítását. meg
váLasztottuk a választás tiszt
ségviselőit, a szat•azatszedő, 
és egyéb bizottságokat. És ter
mészetesen közben zajlik a 
mindennapi élet. 

Mintha az elmondottakat 
akarnák bizonyítani: valaki 
kopogtat az ajtón. Egy fiatal
ember besorolása ügyében ké
ri a szakszervezet segítségét. - Nem szempontok vezé

relnek. Mindenre figyelni, vá
laszolni - ez 11 felada.tom. 
Most elsősorban a. téli forga
lom biztosítását tart;uk szem 
előtt. Eltakarítottuk a vágá
nyok közül 11 szemetet, hulla
dékot. Biztos!tottuk 4 SÖfl1"Ú
ket, lapátokat, homokot és 
saZllkot. A pártbizottság segU
ségével felkerestük 4 környe
z6, nem forgalmi ;ellegú. válla
latokat és meg'besz�itiik velük, 
rendkívüli esetekben nyú;tsa
nak segítséget a hóeltaka.rítás
nál. úgy érzem, hogy ez a tél 
a. mi állom.ásunknak nem hoz
hat meglepetést. 

adódnak önmagukról megfe
ledlrezett emberek, még nem 
,·olna különösebben említésre 
méltó dolog, de ha az tettle
gességig fajul, már súlyos kö
vetkez:ményekJ<el járhat. Sz. 
István nyíregyházi vezénylő
Liszt például olyan módon kí
vánt fegyelmet tartani, hogy 
beosztottját, Zs. András vonat
vezetőt rendetltm öltözéke mi
att sapkája után szinte kidob
ta irodájából. A dolog csat--------------, tanój,a nem az egymásnak köl
csönösen ad-Ott egy-egy pofon, 
hanem hogy szolgálat közben 
mindketten szeszes italt fo
gyasztottak. 

* 

Nem jellemző ez. de eseten
ként családok jövőjét veszé
lyezteti  az italozás, a mérték
telen italfogyasztás. A szolgá
lati vezetőknek sokkal na
gyobb gondot kell fordítani 
az ellenőrzésre. Ne engedjék 
meg, hogy bárki i ttase.n je
lentkezzék szolgálatba, de szi
gorúan járjanak el azokkal 
szemben is, akik szolgálatban 
szeszes ;talt fogyasztanak. A 
vasút területén elhelyezett 
Utasellátó egységek szigorúan 
tartsák be az ittas egyének 
Jciszolgálá.,át tiltó rendelkezé
�eket. 

- Egy lticsit szeretnénk 
részletesebben belesni az szb
titkár munkájába. Mit csinál 
Bali elvtárs 7.30-tól . . .  Hogy 
meddig? úgy hallottuk. elég 
későn indul az utolsó vonat 
Gödre. 

Az első út 

:;_ Mint említette, én ís vi
°dékről járok be, mint dolgo
zóink többsége. Mikor beé?' a 
vonat, első utam Fogarasi Jó
zsefhez, az állomás főnökéhez 
vezet. Néhány szóban tájékoz
tat az éjjel. és az előző nap 
eseményeiről. Az utóbbi idó
ben ez a beszélgetés rendsze
rint úgy kezdődik, hogy az itt 
is, ott is hiányzó munkaerőt 
hogyan sikerült pótolni, ho
gyan lehetett megoldani a na
pi feladatokat. 

November elején egy sajná
btos baJesetről is beszámolt 
Fogarasi elvtárs. Ennek !kap
csán széleskörű agitációt indí
tottunk az utasításszerú mun
ka érdekében. Egyúttal java.s-
latot tettünk a KPM-nek, hogy 
szabadítson fel néhány olyan 
küldeményt, mely az áru, 
vagy kócsi jellegénél fogva 
gurítható, Ez bizonyos mér
tékben segítségünkre lett a 
munkaerő elosztásnál, így 
csökkent a baleseti veszély pá
lyaudvarunkon. A főnöknél 
tett látogatás után átfutom a 
postát és a napi munkatervet. 

- Vegyünk egy napot ala
pul. Például november 27-ét. 

- Mozga,lm.as 'l!<ZP oolt. 
Nyolc órakor má?- a.z oktató 
teremben voltam 11 vonatkísé
rők ta{Jgyú.tésén. De nézzük ti 
;egyzőkönyv�, az eseménu 
írásos dokumentumát. Mint
egy 80 főnyi hallgatóság előtt 
Galambos János múhelybizott
sági titkár tartott beszámolót. 

Derűs és árnyas oldafak 

- Legtöbbször áthelyezési 
kérelmekkel keresnek fel 
bennünket. Tíz-tizenöt éve itt 
dolgozók kérik áthelyezésüket. 
Ez nehéz helyzet elé állít ben
nünket. Egyrészt megértjük, 
hogy közelebb akarnak kerül,. 
ni a családhoz, másrészt ne
künk is minden munkáskézre 
égető szükségünk van. 

- Ebéd után hogyan foly
tatódik a munka? 

- Maradjunk egy kicsit az 
ebédnél. Az új üzemi konyha 
lelépítése ót11 minőséaileg é• 
mennyiségileg jó az ebéd. De 
az étkezőhelyiség, mely hol 
klub, hol könyvtár, hol öltöző, 
nagyon szűk és mondhatom, 
hogy alkalmatlan étkeztetésre. 
összezsúfolva, sokszor ölben 
tartott tányérból esznek a dol
gozók. 

Az ebéd utáni időt rendsze
rint a dolgozók közt töltöm. 
Legtöbbször t1 &orompókezeló
ket és a gurítcm 11 sarusokat 
keresem fel. Az utóbbiaknál 
még sok a zavaros politikai és 
világnézeti elképzelés. Szüksé
ges, hogy minél többet beszél
i,esrilnk. vitatkozzunk velük. 

- A terület igen nagy. Min
den munkahelyet meg tud lá
togatni Bali elvtárs? 

- Természetesen ctkad 
olyan távoli és kevés dolgozót 
foglalkoztató munkahely, aho
vá ritkán ;utok el. De nemcSGk 

Egy munkahely =n, ahová 
mostanában n.em szívesen 
megyek. Az A/2-es őrhelyen a 
dolgozók téli védelme nagy 
gondot okoz. ü; sorompóórhe
lyú épite-ttek a. nyáron, de 
olyan kicsit, hogy még az öl
tfüőszekrények sem fértek 
be, most az új épület mellett, 

Tapolcán javult 
a szociális helyzet 

Az elmúlt évben sokat ja
vult a dolgozók szociális ellá
tottsága a tapolcai csomópon
ton. Az állomáson például fel
újították és újra festették a 
dolgozók, köztük a vonatkísé
rők öltözőszekrényeit. A fűtő
háznál 380 szekrényt hoztak 
rendbe, illetve festettek be. A 
pályafenntartá;i főnökség a 
balatoni vonalon három pá
lyaőri lakás bővítését végezte 
el. A tapolcai s:r.ertárfónöl-.sé� 
dolgozói villanybojlerral fel
szerelt fürdőt kaptak. 

Dancs Józ.set 

Jogos kérés 
a hóban állnak. 1\-faga.m sem Sajószentpéter állom·'i.s 1957_ értem. miért nem gondolt4k beo új raktárépületet kapott. erre az őrhely építésénél. Az úi létesítményben a pénz-A munkával teli munkanap tárhelyiségeket nem különílassan letelilk. De Bali Ferenc tették el. A raktárnokok ezt szb-titkárt mégsem viszi haza már számos termelési tanácsa vonat. kozáson szóvátették. Az ellen• - Hát bizon11 vár a „máso-
dik műszak''. Nemrég éTettsé- cirző közegek is megállapítot-

ták a tarthatatlan állapotot, aiztem, lev�lez6 �g_oro.ton. intézkedés azonban a mai na-
�

ost a. mar.rista-Z<;nintsta es- pig sem tórt<!nt. ti egyetem !_iallga.t�?'L 'OO(llJok. Ezúton is kérjük, hogy Egy hétko�ap tort.énete ez. mielőbb oldják meg ezt az � egybe� íe�ykép, egy .11.zak-
I 

évek óta húzódó jogos probléS?.ervezeti akt1va munkáJáról. mát. 
- sán.clar - CsI7.y Barnab� 

Felkészü ltünk a té lre 
LATOGATAS A SZOLNOKI FUTÓHAZBAN 

Bozsó Andrást, a szolnoki 'Irat, a beosztást elemezgette. 
fűtőház főnökét az irodában Beszélgetésünket :is ezzel kezd• 
találtam. A mozdonyfordul.ó- tük. 

- Nem könnyű a munkánk 
- mondta - Fáradtak az em-

A télre al4posan felkészü.l
tünk. Tizenhat ffltőház moz
donyait szolgáljuk ki, de ha 
mégtlnnyian jönnének, azok 
&em mennének el üresen. 

Az együttműködés jegyében berek, 1l>tJl11I a fluktuáció. Hol 
személy-, hol tehervonatot to
vábbítanak. Személ11zetilnk 
64-65 szá.zaléka vidéki. a;
szászról, Törökszentm.ikl6sról, 
Karc1111Tól ;árnak be. EQtl hir
telen átállásnál nehéz be
hívni őket. Aztán a: &zol,gálat. 
A Szolnok,-Debrecen-Szol
nok 242 kilométeres távot az 
átlagos 14 óra. helyett 20-
25 óra alatt teszik meg. De 
előfordult, hogy 44 órá.t is 
utaztak embereink. Jobb és 
pontosabb irányítást várunk 
4 forgalomtól. !gy na1711on ha:
mar ;ielentkezik 11 fáradtscíg. 
1:rthetó, how gondban t14-
gyok. Nem könnyú a. beosz
tást összehozni. Már ca11k 
azért sem, mert uan még ki 
nem adott sza.badsáo is. 

- A múlt évben baj volt a 
mozdonyfordulókkal - szó
lok közbe - sok volt a sza
bad mozdonyszolgálat. 

December 15-én Kaposvá
rott, az SZMT Sllékih.ázában 
az érdekelt &Zakmák gazda
sági vezetői, a Somogy me
gyei tanács, a Vasutasok Szak
szervezete Somogy megyei bi
zottsága és a 13. sz. AKÖV. 
szakszervezeti bizottságának 
képviselői közös tanácskozást 
tartottak. Megvitatták az 
együttmfrködést akadályozó 
körülményeket, a jól bevált 
munkamódszereket és megha
tározták az 1965. évi szállítási 
:feladatOlkat. 

A tanácskozáson szó esett 
a szállítási t.eljesítmények ala
kulásáiról. a közPontosított 
fuvarozás tapasztalatatról, a 
kocsi ki- és berakást akadá
.lyoro körülményeiról. a dol
gozók szociális helyretéről is. 

A nö-kvó szállítási felada
tok lebonyolításához az 
AKÖV-nek nem áll elég fu
\"areszköz rendelkezésére, s 
ezzel párhuzamosan jelentke
zik a rakodómunkás-hiány 
is. Ez gondot okoz az AKÖV 
és vasút veretöinek egyaránt. 
A teljesítmények mégis évről 
év1re emclkedtek. 1964. e1ső 10 
hónapjában az elmúlt év ha
hasonló idószaká,hoz viszo
nyítva a göngyölített teljesít• 
ményt fütvelembe véve 26.3 
százal,!.1,1<al több vasúti kocsi
rakom' -··•• roüldeménvt fu
varoztak BAr 28.4 számle1<
kal eme!.kedett a késett, lti
rakott vasúti kocsik száma. az 
eitr koo<;i,ra eső áUáspén2: 
mégis csökkent. Ezek az ada-

tok js azt igaoolják. hogy So
mogy megye területén gazda
ságosan dol,go-áak. 

A közös tanácskozás vitája 
is bizonyította. hogy időkö
zönként szükséges és érdemes 
az érdekelt szakmák szakszer. 
vezeti és gazdasági vezetőiJDek 
kölcsönös wl.emény :llYilvám
t,ása. 

Az ott levő gazrlasági ve:re
tök közös hatámzat.ot 16 el
fogadtak. Eilek szerint: 

l. Módosítják az érdekelt 
vasúti gócokon az állomások 
és az AKÖV dolgozói iltal 
megkötött szocialista komp. 
lex-brígád szerződéseket és 
újabb szocialista komplex
brigádokat hoznak létre-. (Ka
posvárott, Balatonbogláron, 
Marcaliban ,tb.), 

2. Legalább félévenként ér
tékelik a vasút és az AKOV 
szállítással kapcsolatos koor
dinációs tevékenységét. 

3. Javítják 4 dolooz6k szo
ciális ellátottsá.oát, töreked
nek a teljesítményi bérrend
szer bevezetésére. 

A tanácskozás tapasztalatait 
figyelembe Vléve a Vasútasok 
Szakszer-verete Somogy me
gyei Bizottsága e1hatáTozta. 
hogy az SZMT és a Megyei 
Tanács segítségével a megye 
le?:nazyobb szá.llíttató Vlállala
taival köros tanáa,kozáson 
me�tatiák a vasút 1965. évi 
szállítási feladatait akadályo
zó körülményeket és kérik se
gít.'-'égüket. 

Szabó ll. József 

Közben a t.elefon cseng. 
Pest jelentkezik. Két vo:natot 
mond le, 

- Na tessék - tárja S2'lét a 
karját. - foy készítsek beosz
tást. Persze, tudom, ez elke
rülhetetlen. A munkával 
együtt jár, De mégis bosszan• 
kodik az ember. 

Nem szólok semmit, mert 
mit is mondhatnék. A fűtőház 
gondja az ó vállát nyomja. 
Inkább a mozdonyokról, a mű
szaki felkészülésről érdeklő
döm. 

- Azzal rendben vagyunk. 
Műszaki fennakadás nincs 
és remélem nem is lesz •. A ;a
vításokat időben elvégeztük. 
Alkatrész is akad. Az új szer
tár-vezető. Füredi István inté
ző nagyon sokat seg{t. 

Szénből kitűnő az ellátás. 
Tava.ly nem áUtuJl,k ilyen jól, 

Egy mély sóhaj és egy elé
gedett mosoly, 

- Ma az már megszűnt. Az 
eddigi 25-26 százalékkal szem
ben, nwzdonyaink 56 százaléka 
;ár kötöttfordulóban. Erre 
semmi panasz. 

- A fűtőház? 
- Ott még van egy-két ten-

ttiV11ló. Az igaz ugyan, hogy 
a mozdonyszín fütését a télen 
biztosítjuk. Vegyestüzelésű 
alacsony és magasnyomású 
kazánokat szereltünk fel és 
ezek tel;es kapacitással dol
goz,idk. Csak a szellőzés, a 
fii.stelszivó-berendezés felsze
relése késik, Ez bizony ne
hezíti a munkát. Van egy 
azbeszt burkolatú védőcsa
tor-nánk - ami egy nagyon 
ésszerií, újításból született -
de ebből több kellene. A 
mozdonyszín nyílászárói nem 
készültek el, az egyik oldal 
ezért huzatos. No, de remél
jük, ez is megoldódik. 

- Ruházat? 
- Kevés hiányunk van. Ez 

most nálunk nem gond. Ez 
a tél ebből is gazdagabb. 

- Csak hóból ne legyen az, 
toldom meg a gondolatot. 

- Az bi.Zony jó lenne. Bár 
nálunk az sem okozna meg
lepetést. Csak a forgalom
irányítás, a me netrendbiztost
tás lenne egy kicsivel jobb. 
Persze, ha egészen jó lenne 
azért sem haragudnánk. 

Sz. J. 

Ritkán jut pénz:hez az em-

BALESETI KRÓNIKA 
Rovatunkkal ismét jelent

kezünk. A jövőben rendsze
resen tájékoztatni kívánj·�k 
olvasóinkat azokról az esemé
nyekről, melyek legtöbbször 
súlyos anyagi és jóvátehetet
len személyi káro·.at okoznak. 

* 

Az utóbbi időben ismét sza-
porodtak a kíméletlen tola
tás okozta tárgyi bales-etek. 
1964. december 10-én Beren
te szénpályaudvaron egy, 7-
én Nagyhalász Kendergyár 
területén egy, "erencváros 
nyugati rendezőn több, 21-én 
Kiskörösön egy, 17-én Miskol
con egy, 22-én Békéscsabán 
négy, Nyirbogdányban. 2 kocsi 
siklott !ti a kíméletlen rájá
rások következtében. Amel
lett, hogy fenti okból súlyos 
anyagi károk, forgalmi aka
dályok keletkeztek, nagymér
tékben veszélyeztették a ko
csik akasztását végző dolgo
zók testi épségét. 

* 

Királd állomáson december 
12-én a 9237. sz. 'l.'onatot vál
tóetlenörzés elmulasztása 
míatt a kijelölt 3-as számú 
vágány helyett a foglalt 2-re 
járatták. Kizárólag a gép sze
mélyzetén múlott, hogy az ese
mény nem járt balesettel. 

* 

December 14-én a szabad-
k!gyósi tanyák 2. vágányára 
megállj állású jelző mellett 
behaladt a 6584. sz. vonat az 
ugyanarra a vágányra bejá
ró 689 sz. vonattal szemben. 
A szembehaladó vonatokat a 
forgalmi szolgálattevő és a 
váltókezelő állították meg. 
Következmény nem történt. A 
megfigyelés elmulasztása 
miatt a 6584. sz. vonat moz
donyszemélyzete ellen eljá
rás indult. 

* 

Nyíregyháza és Sóstóhegy 
állomás között december 15-
én a 2379. sz. vonat a 34. sz. 

térközjelzőt tel;ies vonathosz
szal meghaladta, mert a mo:.
donyszemélyzet figyelési kö
telezettségét elmulasztotta, 

Kápolnd>snyék állomáson 
december 18-án bejáratot 
állítottak az 1291. sz. vonat
tal foglalt 2, vágányra az 1285 
sz. vonatnak. Polgár Dániel 
mozdonyvezető és Fehér Fe
renc fűtő éberségén múlott. 
hogy a forgalmi szolgálattevő 
és valtókezelő mulasztásának 
nem lett következménye. 

* 

Mereider Antal vonatfé-
kező q11cember 17-én Hor
vátkim�e állomáson kocsiki
akasztás közben balese•et 
szenvedett: bal kézfejét a 
cl4varkapocs összeroncsoita. 

* 

Egy rakott pályakocsi de-
cember 18-án 4 pályamunkas
sal Kereszte spusztáról fékhi
ba miatt megfutamodott. Me
netközben a kocsiról egy pá
lyamunkás leesett, kórházba 
szállították. 

* 

Rákos állomason a 12. vágá-
nyon körül;áró 326 454 sz. 
mozdony halálra gázolta Sisa 
József tolatásvezetőt, 11ki kö
rültekintés nélkül, hallását 
gátló öltözékben lépett 3 

mozdony elé. Súlyos hibát 
követett el o mozdony sze
mélyzete is, mivel elmulasz
tották a figyelj jelzés adását. 
Az is elgondolkoztató, hogy a 
mozdonyfú.tő vizsga nélküli 
fiatal dolgoz6 i-olt. 

* 

December 21-én Nagykani• 
zsa és ü judvar állomás köz'ltt 
a 326 032 sz. mozdony kony
háján felborult és kigyulla<it 
egy vödörben tárolt benzin
származé-k. A tűz következ
tében súlyos eges, sérülése
ket szenvedett a mozdonyve
zető és fútője. 

* 

A Józsefvárosi Pályafenn-
tartási Főnökség létszámába 
úJlrtozó Weisenger Imréné 
technikus december 22-én 7 

óra 38-kor halálos üzemi bal
esetet szenvedett. Nevezett 
anélkül, hogy kellően meg
győződött volna a vágányo
kon 1."aló biztonságos átkelés 
lehetőségeiről, körültekintés 
nélkül akart átjutni a gyors
járatú HÉV-szerelvény előtt. 

Pólyázati felhívás 1 
A Munka szerkesztő bizottsága abból a célból, hogy a 

szakszervezeti gyako,·lati tevékenység tapasztalatainak köz
lcinccsé tételét elősegítse - pályázatot hirdet. A pályázat té
mája a következő: 

Milyen tevékenységgel, kezdeményezésekkel, módszerek• 
kel, és milyen eredménnyel segítette elő a szakszervezeti bi
zottság az 1964. évi terv teljesítését? 

A legutóbbi pályázatunk tanulságai alap;án felhívjuk a 
figyelmet arra, hogy csak megtörtént eredményekről. az szb 
által elvégzett munkáról és annak eredményéről szóló pálya
munkákat fogadhatunk el. Persze, ez nem zárja ki, hogy a 
�ly�zó levonjon következtetéseket az elvégzett munka alap
,an, illetve javaslatokat tegyen közérdekü intézkedésekre. Sőt 
igy teljesebbé válnak a pályamunk.ak. 

' 

A pályamunkák terjedelme 100-300 gépelt sor legyen. Ha mód van rá, mellékeljenek hozzá fényképeket. 
A pályázatok beküldésének határideje: 1965. febniár 15. 
A díjnyertes pályázatok közlését 1965. májusi számunkban kezdjük meg. 
(Kéziratot, fényképet nem őrzünk meg.) 
A legjobb dolgozatok az alábbi díjazásban részesülnek: 

I. díj: külföldi üdülés, 
II. díj: kéthetes üdüíés, esetleg családos, 

III. díj: 20 kötetes kiskönyvtár, 
IV.-X. díj: könyv, illetve tárgyiutalmak. 

A l\Iunka szerkesztő-bizottsága 



1963. JANUAR 4.. MAGYAR VASUTAS 

Az óriáskígyók földjén / 
Író-olvasó találkozó a Nyugati pályaudvar KISZ-klubjában 

I 
- Az ezer és ezer vad ku- egy házaspár s kicsit megkés- 1 

,za nöoonnyel benőtt őserdei ve egy barna copfos diáklány 
táj lenyűgözött. Szót!4nul áll- érkezik, nylon szatyrában az 
tam egy óriás pálma aLa.tt - író műveivel. Dedikálva akar
egy igazi mesebirodalom kö- ja ha.wvinni. 
zepén - s nem tudtam be• Közben egyik történet a 
telni a csodálattal. De mind- másikat követi. Sen.ki nem 
ez nem tartott soká. Az ős- unatkozik. A háborítatlan 
erdő kiSzámíthatatlan. Veszély ml>C$Grak, ingoványok várat
fenyeget minden bokor mö- lan veazedelme mindenkit iz

gül. Abrándjaímat egy Mtal- galomban tart. 
ma.s óriáskígyó zavarta meg. * 

Kivert a ve,:í�ék. Csa.k A!be- Vagy másfél ora1a ülünk 
r�dó, '! hUfle_ge_:J fekete 00- már és hall.gatjuk az írót. Az 1'atom � kiserom • nyugalma írót és természetbúvárt, a.ki 
&dott erot. Az effele rande- fiatalon Dél-Amerika öser
t:út ő má'r megszokta.. Később deiben vesztette szemevi!ágát. 
ffl !s. Egy robbanó anyagot a.kart 

* eLtávoiítani az útból, hogy az 
Ilyen é& ehhez hasonló iz- erdei munkások életét megóv-

1almakban bővefkedó történe- ja, s ekkor törté-nt a várcvtlan 
te:t hallgatok vagy száz.adnna• robbanás. 

Kamera a kocsi alatt. A Magyar Tudományos Akadémia 
múszerügyi szolgálat kutató filmcsoporlJának operaiőre 
Saphler Herberl, felvételt készít a vasúti kocsi moqásá-

ról Ludas és Karácsond állomások közöit 

(Horváth &i,ka felv-l qammal a Nyugo,ti pályaud- De Molnár Gábort az opti· 
17ar KISZ-klubjában. Molnár mizmU34, émiakarása, az iro
Gábor író a harmincas évek- dalom és a természet szere
ben Dél-Amerikában járt ma- tete ezen a tragikus sorson is 
gyar expedíció t,agja számol áts€gi,tette. Tapa.sztalaúlit, rit
be olt,asóinak - fiataloknak ka élményeit, vadászkala.nd
és idősebbeknek - a régmúlt jait az ott éiö tönsek éa né
idők eseményeiben gazdag pek életét több könyvben -
emlékekkel teU éveiről. Az óriáskígyók földjén, Ka.-

Ajándék.műsor szocialista brigádoknak 

Valóban rég volt. -Ss hon- la.ndok a brazíliai őserdőben, 
szú volt az -út. Az akkor még Jaguárországban, A fehér-
24 éves Molnár Gábor bejár- arany vadcmában, Pálmakuny
ta Dél-Am,eTikát, az Ama.zo- h6 a.. őserdőben, Ahol az ÖS· 
1uu folyó vad<mjait. A nga- vény véget ér - örökítette 
dozók, az óriáspókok, a tr6- meg, s adta közre sok millió 

Szakszervezetünk budapes
ti bizottsága 1964. december 
16-á.n este ajándékmúsorral 
köszöntötte néhány budapeiti 
szolgálati hely élenjáró szocia
lista brigádját, a Vasúti F6-
Qsztály kultúrtermében. 

Parti József, a budapesti 
bizottság titkára üdvözölte a 
vendégeket. Megköszönte pél
damutató jó munkájukat, az. 
tán felgördült a függöny és 
kezdetét vette a műsor. Az 
Eszaki Járműjavító té1'fi tán
cosai léptek eLőször színre. 
Ezután a női tánccsoport a 
Keleti Múszaki Kocsiszolgála· 
ti Főnö'kség Jakab-brigádját 
köszöntötte a tetszet6s üveges 
tánccal. 

pus sötétlő erdeit, hOflll a Ma- embernek. 
gyar Nemzeti Múzeum állat· 
tárá=k anyagot gyűjtsön. f:l
ményeit, tapasztalatait napló
ban rögzítette, s ebből szület
nek több kiadást TMgért -nép
szerú könyvei. 

Előttem egy auz<my ill, hat 
év körüli kisfiá�,a.l. Mellettem 

* 

Itt ülünk csendben, hall-
gatjuk öt. Vége-hossza nincs 
a történeteknek. De hogyan 
is lehetne mindent, de min
dent elmondani ef11I ilyen rö

vidke este aiatt. 
Szerényi Jó'ZM)f. 

Miskolc és környéke 

közlekedésének fejlődése 

A budapesti igazgatóság ll. 
o:Jztályáncik Béke szocialista 
brigádja egy ;ó koreográfiával 
tervezett forgatós tá11cot k4· 
pott a ;ó munká.ért. A Törek
vés Múvel6dési Ház népi ze
nekara húzta a talpalát'<ll-Ot. 
Zenekari szá.mokat kapott -
többek között - a Nyugati 
pd.lt/<1UdVa1' leadást raktárában 
dolgozó Tóth J6z:sef brigdd;a 
i.,, 

Miskolc felszabadulásána.'c 
20. évfordulója a1kalmából a 

Közlekedéstudományi EgYeaü· 
let miskolci szervezete, a vá· 
rO&l tam\cs és a miskolci köz
lekedési vállalatok, valamint 
a Lenin Kohászat! Művek 
anyagi támogatásával, fiskolc 
és környéke közlekedésének 
fejlődése címmel könyvet 
adott ki. Az 1200 példányban 
megjelent 90 oldalas műhöz 
dr. Zsadányi Guido, a Her
mann Ottó Múzeum tudomá
nyos munkatársa. az egyesület 
tagja, tizéves lrutatómunká
'\'al. gyűjtötte össze az anya
got. 

.Jelentő,, érdeme a Közleke
déstudományi �ület mis
kolci szervezetének, hogy a 

Ni,ugdijasok búcsúztatá.sára 
a1tiüt össze a kis áUomás kol-
1,ektivája. A bensőséges ün
nepségen a szakszervezeti bi
.rottság titkára szónokolt. Me
leg azavakkal méltatta az idős 
1.,-osutasok érdemeit, helytáUá
sát, példamutatását. A fiata
lok elé külön is példaképül ál
lította R.eszegi Péter térközört, 
a-kí 45 esztendöt töltött d az 
acél.sínek birodalmában. 

* 

Péter bácsi még az eLsó vi-
lágháború végén került a vas
úthoz. Pályamunkásként kezd
te, mint annyi más társa. Az 
erős, váUas, j6 észjárású fia
talember négy éve krampá
csolt már a vaspályán, amikor 
egy szép napon hívatták a 
pályamester irodájáb4. Nem 
tudta. mire vélni a dolgot. Mid 
odaért, sorra végiggmuiolt 
m�ndent, mert szentül meg 
volt győződve, hogy fejmosás
ban lesz része. Szorongva lép
te át az iroda küszöbét, de az 
első szavak után felengedett 
félszegsége, 

- A Pogány-dúlönél meg
üresedett a térközöri állás -
kezdte mond6kájá.t a pálya-
11tester. Nem könnyű ott a 
szolgálat, mert sorompót is 
kell kezelni. Maga, Reszegi, 
rendes, derék ember. Ogy ha
tároztunk, magára bízzuk Cl 
térközöri feladat ellátását, 

R.eszegi Péter örömmel vál
lalta a.z új beosztást. Hogyne 
örült volna, hiszen a körn11é
ken, az alföldi tanyavilágban, 
ő volt az egyetlen hivatalos 
személyiség. 

* 

Az ünnepi szónoklat befeJe• 
zése után eléföb a uakszerve
zet. 1n4jd a párt és a KISZ 
képviselője, és a nőfelel61 

könyv kiadásával széles kör
ben közkinccsé teszi a miskol
ci közlekedéstörténeti kutatá
sok eredményét és felhívta a 
figyelmet Miskolc közlekedé
sének problémáira. A könyv 
a honfoglalástól napjamk:ig 
végig vezeti az olvasót vala· 
mennyi közlekedési ág fejlő
désén, amely Miskok és kör
zetében szerepet játsmtt és 
ját6zik. Az anyagot nem tör
ténelmi korszakonként cso
portosítja, hanem közlekedési 
;ígazaton'k:ént. 

A könyv méltó folytat�a 
annak a sorozatnak, amelyben 
az MTESZ borsodi intéző bi
zottsága közre adta Miskolc 
városrenderesi problémáinak 
feldolgozását. 

adott át a;á.ndélrot a 11w,gdí;
ba vonttlól..-nak, hogy még so
káig emlékezzenek a vasútra. 
Aztán, ahogyan az iLyenkor 
már lenni szokott, ószecse-n
dültek a pohan:ik a nyugdíjba 

oonulók egészségére. 
Reszegt Péter a négy és fél 

évtizedes vasúti 1zolgál.atban 
megőszült térközór, a megha
tottságtól kö111nyes szemmel 
emeUe szájáh.oz ciranysárga 
színű bQrmi tele poharát. S 

A legnagyobb sikere Mada· 
rász Katalin714k 1,•olt, akt rl
gánydalokat énekelt. Domaht
cly László, az Operaház mt1vé
sze, ezúttai 1714gyar nótát 
adott elő. 

Egy-egy dal, vagy tánc szm
te sugározta a melegséget, a 
seg!tent akarást. treztük, hogy 
ez a műsoros est több mint 
-•zórakozás, ez a munka -meg
becsülése. elismerése volt. 

A műsoros estről a legtaiá· 
lóbb kritikát a ruhatárban 

tyám - biztatták az ÖN'get. 
- Novemberben múlt két 

esztendeje, hogy megesett ve
lem ez a csúfság. Hűvös, :Jze• 
les, esős éjszaka volt. Nem 
éreztem jó! magamat, valahol 
megfáztam. A hideglelés ts rá· 
zott, ha ki kellett állni a nyi1'
kos esöben. Az átjáró soromp6-
ját még a sötétség beállta után 
leeresztettem, nehogy a pá
lyára ténferegjen egy kés6i 
szekér, vagy egy eltévedt jó-

-
miután fenékig ürítette, meg- szágféle. Magam pedig oda
törülte bajuszát, megköszörül- kuporogtam a kály/1.a. mellé, 
te torkát, s kissé reszkető han- ahol csakhamar elszundítot-
gon beszélni kezdett. tam. 

- Nekem nem kenyerem a - Ki fogadta a vonatokat? 
beszéd - kezdte mo-ndóká;át. - kíváncsiskodtak többen is. 
- Csak azt akarom mondani, - Hát. a bundám, meg a 
hogy köszö-nöm ezt a kedves sapkám! 
megemlékezést, meg a.z ajá.n- - A bundája? - álmélkod-
dékot is . • • tak az öreg szavain. 

Itt elakadt a hangja, rövid - Az bizony, a bundám, meg 
szünetet tartott, majd igy foly- a sapkám. Tudjátok, az úgy 
tatt.a: volt, hogy kitaláltam egy hun-

- Az én boldogságom a;:on- cutságot. Fabrikáltam egy ke
ban csak akkor lesz igazán tel- rentforma fát, olyant, mint 
;es, ha visszakapom a bundá- amilyent madárijesztésre hasz· 
mat, amit a sapkával, meg a nálnak a földeken. S amikor 
lámpával együtt elloptak tó- esős, hideg éjszaka volt, kiál
lem. litottam az őrház mellé, a so-

- Mit beszél Reszegi bá- rompóhoz, oda. ahol nekem 
tyám? Ellopták a bundáját? - kell állni, ráadtam a bundá
kérdezte csodálkozva a szak- mat. fejébe tettem a sapkát, 
szervezett títl<:ár. - De hát ki kezébe a lámpát és ott strá
lopta el? zsált helyettem virradatig, A 

- Hogy ki, azt fn is szeret- sötétben szakasztott úgy né• 
ném tudni. Eddin hallgattam zett ki, mintha én álltam vol
róla, de ha m4r elkezdtem, el- na ott. Hanem egyszer, a haj
mesélem a történetét, háfha nali szürkületben, amint kíte
így előbb a nyomára tudunk kintettem az ablakon, látom 
bukkanni. ám, hogy se bunda, se sapka, 

- Mondja csa.k, Péter bá· se lámpa, 

hallottam: ká1', hogy rövid 
voit, elnéztem volna éjfélig ia 
- ;egyezte meg valakí ci Jc.a. 
bátrci várakozók kllziil. 

-g.j,-

SZERETNEK ÉNEKELNI 

Mint már korábban hírt ad. 
tunk róla, eredményes mun
kájáért a Kiváló képzömútié
szeti kör címmel tüntették ki 
szakszervezetünk központi 
képzőművészet! iskoláját. A 
szak/Jzervezet központi ének
kara pedig af'anykoszorús jel
vényt szerzett. A két kitünte
tett együttesnek ünnepélyes 
külsőségek között Szabó An
tal, szakszervezetünk főtitkára 
adta át az okleveleket. 

A képz6mdvészet! lskolin 
rendezett ünnepségen adták 4t 
a díjakat a pArizsi nemzetközi 
vasutas képzőművészeti kiállf
táson helyezést elért Nagy La
jos, Sziklai Gyula és Czikoris 
László vasutas képzőtndvé
szeknek. 

A képzómilvészetl iskola 
munkáját a különböz<5 hazai 
és külföldi rendezvénveken el• 
frt sikerek alapján jól isrner-
jük. Ismerjük az énekkar te
vékenysé�ét Is. A fő,'árosban 
és a vidéken e�ránt sokat 
tettek a dalkultúra terjeszt,S,.. 
�t6ért. Ha munkájuk!lt értékel
ni nkarjuk, ezt e,t\-etlen mon
rlatban a követke�öképpen le
hetne összefol!laln!. Az együt
tes valamennvi tagja, a karve
zetól<:kel együtt s7.eretl a dalt. 
szeretnek énekelni 

Bi%tos, ezek q. hU11CUt ma.st
niszták űztek csúfot bel6lem, 
gondoltam és beilzentem az 
állomásra, ffi<lg a fűtőházba. 
Az üzenetre azt a választ killd· 
ték, ha nem akarok bajba ke
veredni, akkor hagyjam ezt & 
bundailgyet békében. Egy:Jzer 
aztán "alaki megwgta, ma,id 
ha nyugdíjba megyek, vi8sM• 
kapom .•• 

- Hát, eddig a t3rténet. A 
szolgálatom letelt, mQst már 
engem illet a bunda. De hitt 
megvan,.e az 1>alahol - kér
dezte körülpillantva az öreg. 

- Meg, bizony, Péte„ bácsi 
- szólalt meg a ruhanyilvtin-
tartó. Ott van e raktárban, de 
bevallom, én cmk most tud
tam meg, hogy ki a tulajdono
sa. Eddig csak -rako3gattam a 
holmit leltártól-leltárig. 

- Mindig tudtam, hogy meg
van az én jó öreg bundám -
vidult fel az öreg arca. - D« 
aztán most ide vele. 

Besötétedett már, amiko,- a 
nyugdí;ba vonulók búcsúzta.tá-
sáf-a, a meghitt c841ádi4s kJ.s 
ünnepség véget ért. Az öreg 
Reszegi i.s boldogan ballagott 
hazafelé a.z ajándékkal, meg a 
vias:?aJro.pott bundával. útköz
ben még dudorászott is jóked
vében. Hazaérve aztán előhoz
ta a fészerből a régen ácsolt 
keresztfát, odaáfütotta o tor-
11áchoz, 1'áadta a bundát, fel
tette rá a sapkát, meggyújtot
ta, majd oldaldhoz kötötte a 
lámpát, s vidám arccal, ttsztel
gett egykori heli,etteritöje 
előtt. 

E1711 ilyen hűaégea aegít6tóra, 
a négy és fél �tizede, v«súti 
szolgálat letelte után, való-1 
ban megérdemli a tiaztelet• 1 adást ••• 

Viai Ferenc 

Vasúti kalarnd 

A Keleti éttermében 
vároa ci győri vonatot 
Iszom három cent konyakot. 

Bé nejemmel van taláikám, 
· ki anyósommal érkezik. 
<- Isten hát még sem létezik! -) 

A nagy óra a vén falon 
mutQ!ta már a fél négyet 
mikor egy dém<m belépett ... 

Tán helyet nem talá.lt sehol, 
mef't hozzám jött s engem kért meg, 
ad.iak át neki egy széket. 

Büszkén és boldogan adtam, 
látva irigyen, kajánul 
néhány férfi felénk bámul. 

A hölgy jóságom megköszönte. 
Rám mosolygott egyszer-kétszer, 
s asztalomhoz ült egy székkel. 

Két ka.szinótojást Tendelt. 
Kapkodva és mohón evett. 
Láttam, nagyon éhes lehet. 

Az ínyenc falatok után 
fe!h,Cljtott egy pohár vizet. 
Gondoltam, hogy most már fizet. 

De nem, mert néhány perc múlva 
jött egy na.gy korsó söröcske. 
Aaot is megitta a nőcske. 

Ma;d így szólt hozzám feláLl.va: 
,,Uram, ha meg nem sértenem, 
ew szívességre kérem én. 

Most futott csupán eszembe, 
hogy meg kelr váltsam jegyemet. 
E;nye, a manó eg11e meg/ ... 

Vigyázna a csomagom1'a? 
Azonnal vissza sietek� 
, majd aztán nyomban fizetek." 

E szavak kíséretében 
Elém tett egy dobozt, 
s '11/0TS léptekkel eltávozott. 

Utdna néztem: Riszálva 
tíint el a kijárat mögött. 
- Sohsem jött v�za, megszökött.. 

De jött a pincér, szólt szeUden: 
.uram, ha meg nem sérteném.. 
e{/11 szívesséwe kérem én. 

Lesz szíves talá.n fizetni, 
mivel, hog11 váitás van nálunk. 
Nézzük há.t, hogyan is állunk: 

Volt ugyebár egy kis konyak, 
a:mit vendégúniak hoztam. 
Kilenc hatvan. Na már mostan 

vott még két 1":.szin6tojás 
es egy korsó hűs söröcske, 
amit megrendelt a nőcske. 

Parancsol;an itt a számla, 
éppen kereken egy húszas. 
Aprót kérek, kedves utas! ... 

Zwoda András 

Karacsonyest a gyermekváróterernben 

Illek az apr6si\fok a Keleti pályaudvar gyermekv.iróter-
111ében töltöiték a karAesony estét A tiszta, meleg- váró
�ben, ahonnan a uépen feldíszitett "karácsonyfa sem 
hiáo,zott, szüleikkel kellemesen töltötték el il vonatra-

vá.rás perceit 

Clielll7Á> Károly felv.) 
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Selejt a Csorba telepi tó partján 
A �!���i • ���; �!�����: =•é, 1 

HfRE' ,\' 
A miskolci sportegyesüle

tek, köztük a Miskolci VSC 
kajak-kenu szakosztályának is 
éveklg a Sajó partján volt a 

csónakháza. A Sajót azonban 
Miskolc előtt szabályozták. Azt 
a sz..,kaszt, ahol a csónakházak 
voltak, lev��ták a szabályozás 
során. Igy az új meder távol 
esett a csónakházaktól. Ez a 
tény és a Sajó túlszennyezett
a;ége végleg kizárta a verseny
zőket a vízbó!. 

A SaJóból kiszorult miskolci 
kajak- és kenusport kedvelői 
a városi TS segítségével ha
marosan új otthonhoz jutottak. 
A Kavicslrotró Vállalat ugyan
is a TS közbenjárására enge
délyezte. hogy a Csorba telepi 
kavicsbánya helyén keletke
zett mesterséges tavat díjtala
nul használják. 

Az egyesületek - a DVTK, 
a Postás, az MHS, a Spartacus 
és az MVSC -, 1964. tavaszán 
kezdté<k meg az új csónakhá
zak építését a tó partján. A 
vasutas sportegyesület vezetói 
Edelényben vásároltak a 
MA V-tól egy paneli felvonulá
si épületet. A Miskolc! Ep!tési 
Fónöség vállalta. hogy a pa
neli elemekből felépíti a csó
nakházat. Az egyezséget még 
májusban megkötötték. Ebben 
a főnökség vállalta, hogy au
gusztus 20-ra elkészüil a mun
kával. 

A csónakház ugyan elkészült 
a nyári hónapokban, de át
adásra az MVSC vezetőinek 
többszöri sürgetése ellenére 
sem került még sor. Hogy 
miért? Nem nehéz kitalálni. 
Az építők lélektelen, hanyag 
munkája, miatt sok a hiányos
ság az új épületen. 

Ime néhány „apróság'• ab
ból a hiánylistából, melyet a 
kajak-kenu szakosztály az 
egyesület vezetöi vel közösen 
készített el :  a tetőzet szigetelé
se csak félig készült el, a nyí
lászárókat nem lehet használ
ni, a falak és a mennyezet va
kolása. meszelése hidn11os. A 
"á!a.szfalak elválnak a föfal-

tói, hiányzik a vilian11 külsö 
bekötése . . .  

A közelmúltban magam is 
megtekintettem az új létesít
ményt. őszintén szólva nem 
csodálkozom azon, hogy az 
egyesület vezetői ilyen álla
potban nem veszik át üzemel
tetésre, 

Nem tudom, a főnökség ve
zetői jártak-e mostanában a 
Csorba telepi tó partján. Ha 
nem, menjenek ki, és nézzék 
meg, miként fest egy olyan 
épület. amelyre túlzás nél
kül ráillik a selejt jelző. Ez
zel az alkotással egy cseppet 
sem növekedett az Építési Fö
r.ó'"kség Jó hírneve. 

Most már csak az a kérdés 
a Miskolci J!:pítési Főnökség 

mikor köszörüli ki a csorbát 
a Csorba. telepi tó partján? 
Mikor költözhetnek be új ott
honukba a Miskolci VSC ka
jak·kenu szakosztályának ver
senyzői? 

- vi -

igazgatóság szolgálati vezetöi, Ha egyesek nemcsak azt ke- 1 . , . ..• - berendezést újítási előadói, szakszervezeti resnék hogy mivel utasíthat- - U1 tavko.lo 
újítási felelősök, újítók jöttek ják el ' a javaslatot. A propa- ! a�tak dt .. �?'fapest-Sz�kesfe
össze Debrecen állomás okta- !landamunka segítésére, folyó- 1 hervdr kozo�. az elm;Llt . é_v 
tótermében, hogy megbeszél- iratok besurzésére mintegy utolsó nap_!a1�a11. � !." m1l,lt6 
jék az újítómozgalom tapasz· 30-40 ezer forintot fordíta- \ forintos kolfseggel epult tav• 
ta,Latail, az eredményeket és nak, de ezek a fontos a moz- kábel a jobb es gyorsabb táv• 
a hibákat. galmat elősegító anyagok nem 

I beszélo-fo-rga!mat seglti. 
Az értekezlet beszámolóját válnak közkinccsé. 1 

Békesi Rezsó, az igazgatóság , . , ., .. ' - A Német Szövetségi Köz-
helyettes vezetője tartotta. El- Hatráltatt=:i az uiitás , tome�- j társaságban a vasúti kocsikhoz 

1 mondotta. hogy a szolgálati 11;ozgalom�a való ,zelE:sede- úgynevezett tányér(éket szer
helyek vezetőinek és középve- se_t, hogy rnd�kol��lan�l is cse- ! kesztettek. Az új fékberende
zetőinek nem megfe!e!ő hoz- rel_gették az uJíta.s_i_ előadókat. ' z&I akár a kerékh„z. akár a 
záállása miatt az utóbbi 5 év- �kikne_k a �unkáJa �elle:l I tengelyhez hozzá erősíthető. 
ben mintegy 50 százalékkal � jór:e5zt_ a Javasl�to� admi- ! All<almazásával a fékút meg-
esett vissza a beadott javasla- n,,;ztralásara korlá ozódott. 1 rö,•idül. 
tok- száma. Nem ismetietik A vitáb:ui részt vev.ők lé- \ • •  megfelelően a feladatleneke' nyekkel bizonyították az el- 1 - Elektromos fagymentes1to 
sem, aminek következménye. maradás okait, és sok javas- 1 berendezéssel tartják állandó 
hogy az igazgat651g által ki· latot tettek a munka megja- hőmér ékleten a ferenc,·árosi 
adott 63 pontból c.•ak 13-ra vítására. úgy gondoljuk, hogy : pályaudvar egyik váltóját. A 
nyújtottak be jai·aslatot. ez a megbe«zélés eredménye- ' ma mé� kí�rleti berendezés-

A jcn·aslatoknak 28-30 szá- sen fogja elősegíteni a moze,a- se! a váltó zavartalan műkö-

Vasutas olimpikonok 
zalékát fogadták el. Ez a✓• lom k:i�zéle edését. dését biztosítják. Ha a kísérlet 
arány jobb lehetne, alapo- S .  J. sikerüJ. még 36 központi ál• 

\ lításl váltóra szerelnek fel 
a Nyugati-pályauclvaron 

Az olimpia ugyan már rég testvérpár. A beszámoló után Másfél m i l l iós megtakarítás 
j ilyen berendezést az ország 
1 napobb rendezópályaudva

ram. . befejeződött, de valahogy úgy természetesen szó esett már a 
vagy� hogy még mind ig . .szürke'' hétköznapok munká- 0Í dolgozók kezdeményezésére - Robotgép vezeti a 1.·ona-
szívesen idézzük fel a nagy járól, a két kiváló sportoló tot november óta a Moszkva-
pillanatokat, szívesen hallgat- további felkészülé.;éről is. A Nyékládháza állomás részé- 1964_ április l-tól iwvember 

l 

Klin. között! 90 kil?méteres 
juk a részvevőket és egy ki- dicsőséget, a világjá.rást nem re a vonatközlekedést terv 30-ig klegészltéskent 6159 ko· szakaszon. Az emb_eri !"unka 
csit nemzeti büszkeséggel te- adják ingyen. A következő ál- üres KAÜY kocslk továbbítá- csiban 186 891 tonna rakott csak az . a�tomata �!- e� be• 
Kintünk Tokióra. lomás a párizsi világbajnok- sát írja elő Kisterenye és Ti' elegyet továbbítottak. Ez 122 kapcsolasara _korl_atoz6d,k. _A;  

ság. Most erre készillnek leg- szapalkonya között. A dol go- ötven kocsiból álló vonatnak mozd�'�1!!-'ezeto m1nden ed?-!Q1, D
ecember 

közepé
n il

ye
n jobb vívóink.  De addig még zók kezdeményezésére ezeket felel meg. Ha egy kocsi napi funkcio1at az elektronikus 

tokiói légkör töltötte meg a k k 11 • 
/ 

J,eresetét '!50 �ot·lnttal számol- rendszer végzi. N1fl,lgati pályaudvar KISZ nagyon so szor e a tor nye- a szerelvényeket rendszeresen . _ , 
klubhelyiségét. Dr. Kamuti lét kézbe venni .  B. 1.\1. rakott eleggyel egészítik ki. juk, � megt�kari� több mint _ Ep· héttel a terVe7'1'tt ha-
Je1tö és Ka.muti László, a �----------------------------, másfel �ilhó f�rrnt. . táridó előtt adták át Vasvár és 
BVSC válogatott sportolói, az A kavicsbá;i,:�val e_s a téf I Oszkó között az uJ vátfán) I. 
olimpiai tőrvívóesapat tagjai CERUZAJEGYZET 

Jagyárral valo J� _eizyuttműko· 1 Ezzel a néey kilométer hosz· 
tartottak élménybeszámolót. dés eredményekent. az állo- szú újjáépített vonallal -
Természetesen sok szó esett a , 

1 1 , 1 1 
� �e�!etén fol)'.Ó 3:agyará- ! amelyre 8 millió forintot for-

hatalmas metropolisról, a vi- Rossz tanacsok e a vas e en 
nyu atep1tés !'11':"ei:e _ ,s helyt- 1 dit.oUak - tovább gyorsul a 

!ág legnagyobb városáról, To- állnak -� nyekla_dhazi v�sut;- I 
Szombathely-, ae:ykanizsa kö· 

kióról is. Közlekedése, forgal-
S-Ok. A J.? -��menyek ele�- zöttl forgalom. A budapesti tga.:gatóság 10. csak a ki]aratl oldal t'áUóóré- ben kulonosen nagy resze I ma, és az emberek udvarias- sz. munkav,édelmi és bale-;et- nek szóbeli rendelkezé,;ére cilit van a három szocialista hri-

1 
_ Előzékeny és udvarias sága talán egyedülálló a vilá- elhárítási értesíLójében olvas- meg. A baleset oka: a. 2665. gádnak. U({lyal �ndor jegyvizsgáló: így isi:nerik a Bé-gon. A verseny izgalmam ki- tuk a következőket: ,,Rende• sz. tehervonat 31 órá •a stol- Nyékladhaza 

I 

késcsaba körn
. 

yéken utazók 
vül, a sport varázsán túl még letün1,et kimutathatóan mind- gálatban le1•0 mozdo1111sze- Börcsök Istvánt. aki példamu-ez a nyüzsgő, forgalmas élet addig oktatni kell, amig an- mélyzete vcirakozas közbe,i el- lató munkáJával. udvarias 
is sok 'kedves emléket hagyott nak oktat.ásába.n és kiértéke- a.ludt. és a mozdonvvezeto ál· • SZ"'RKESZTo•· se·G u·· zENI magatartásával érdemelte ki 
minden Tokiót látott ember- lésében ualame nnyl dolgozó mából felébredre. a �abály- " e 

ezt a dicséretes elnevezést. részt nem vett." :::ót rányiti•a, vonatjával me· ben. nesztés nélkiil elindult. Kl=úr<lal János Ml ·kolc. Pin-
A fe!keló nap cmzága. cso- gyZfm::::f � �g:�t

nye
�� Tanulsag: a mozdonymetó- �� ���re�!�

r
"}��I 'f::�':i� J! 

dálatos - mondta a Kamuti időjárásra. Idéz.i az ut.asítás nek módjában lett uo!na iul- ct;,irdl Tibor Budnp;,s1, F-a,usl 
vonatlkozó pontjait. Magyaraz· �zolgálatdra 1.>aló tekintettel :..rvA., DunnúJváros. Cslzy Bar

A T estveriség nyerte 

za a fékpróbák pontos �- temiltót 1,érn.i, de abban. re- ���!:' G��••e;,:��
er

Jó�k�: 
tartása és a Mrköz-közl.ekedés ménykedtek, hogu a.: ön.ként poic . llellm1 Ró,.,,.. Kazincbarci
S21abályart. Felhívja a !igy�I- vállaU tőbbletut.at ,1 ora. 8 ka. Levelerk•t lapunk anyaqához 
meL a váltó és viigánye:len· perce, men.ettart.amm.al meg- fethaszniilJuk. 
őr1Jések ut36ítá.s6zerű megtar- !(>szik. Az ú.t azonban a. meg- llu�!�':? Jó

t�:.,,:i���
a

, füe'[���� 

- Söntés helyett ízléses 
bisztrót építettek a békéscsa
bai állomás felvételi épületé
ben. Az Utaoellátó új létesít
ményét december e!,;ó felében 
adták át rendeltetésének. 

Uj trodát nyitott az 
IBUSZ a Keleti-pályaud1,aron. 
A korszerü. Teprezentativ hi
vatali helyiséget, ahol éjjel
nappal az utazók rendelkezésé
re állnak, december 14-én, dr. 
Csanádi György közlekedés
és postaügyi mi11íszter jelenlé
tében adták át. 

a súlyemelő csapatbajnokságot 

A va utas súlyemel_ősport 
szempontjából -na.gy szerű 
eredménnyel ::árult a súly• 
emelöidény. A;, első osztályú 
csapatbajnokság döntőjén, 
amelyen a csúcsok sem ma
radtak el, a Testvé-r-iség meg
szaklt-Otta a Csepel 12 éves 
veretlen-ségi IIOTOzatát. 

A csapatversenyben végig 
óriási küooelem folyt. Jel
lemző erre, hogy a nyomás 
után a Csepel, a szakítás után 

pedig a Tatabánya vezetett. 
Végül 36 ponttal a nevető har
madik, a Testvériség szerezte 
meg Magyarország 1964. évi 
súlyemelő csapatba}Twkságát a 
Tatabánya és a Csepal előtt. 
A verseeyen Födelevics, a 
Testvériség pehelysúlyú ver
senyzője az Ö557.etettben 330 
kg---os teljesfünényével új or
szá.gos ifjú.sági csúcsot, a sza
kításbaal pedág 106 kg-mal 

új világcsúcsot érl el 

tására, a jelzólt klvil:ígítasá- kezdett vágányzar miatt 12 helyre továbbitottul<. 
ra st!b. óra 38 percig ta.rtott. l'ótk.a Kh.roly Szeg„d Sz&nt 

Elalvás ellen. 1•edekezni kell. gi!il  István Oyön,zyoo Boldizsár 
a}���

t.é
!

en

a) 
h

��t°"ert!� A mozdony sze-irwlyzcfe ezt �ü��•�,:
k

�e';l�Y }��!,,/�é;,;'_ 
kelésével azonban nem lehet el mulasztotta. ,Wozgás, tOrná- Bo�nár Károly Tapolca: Levelei
egyetérteni. Idéu:ük: =ás, az arcnak frl.•s vizz.el t>il· ket helys:,;Qke miatt közölni nem 

ló lemosá.,a, bes::.élgetes, nii n<t tudjuk. 
.,1964. év suptembe-r 3-<in alkalmas arra, liogy a.z álmos-

, 
l óra Zl '!)e'Tckor Pusztamo- ságot elüzze, az éberséoet rwstor állomás Ill. sz. vágd- megtartsa.'' L A K Á S  C S  E R E - Sikeres oktatási évei �-
nyáról a 2665. sz. tehervcm.at Eddig a tanulságok! A moz- I tak a Borsod megyei bizottság 
menesztés nélkül elindult és donyvezetőnek Je,·állót kell _ Elcserélném Buoopest . XIV.. �riíleté'! a_ 22 műszak( .  mun-
fe1vdgta. az útban ln•ó 2664. kérrú? Ez is megoldási De Szegedi űt 71. sz . •  ,!alt levú ala- 1 kasakadem,a hallgato,. Az 
1z. tehervonat -részére már le- jobban szolgáija a munkafe- "-"'>ny bérü MI\V kett<'iszobás. •

, 
igények flgyelembe..-ételével 

zárt 2. sz. váltót. A megindu- gyelmet, ha tú!szolgálat ese- összkomfortos. gazclMágl udvar 1965-ben 13 szolgálati helyen 
ló v~At moz-'-,,.,ezet ·  · , ral, gyümölcsfákkal. kerttel . k '  kA" . 1 ·t v•- u""'"" o:,e tén nem küldik újabb utra a uvertwrandá,·.ai, ,e:eronnAI ren- l mar 27 mun asa ·, ... em a szer-

szem.elyzetet. Ha menetidő- de:kew n.agy lakásomat. Buda- veznek. 
túllépés nem történik, akkor P"St be!terUJetén l'8v0 kettO 1 

Karácsonyest a váróteremben 
is 21,30 órás szolgálaba lett 1<18ebb !akásra. l!,roeklOdnJ lehet: 

1 

- Jól sikerült eszperantó 
volna .a szemÉlyzetnek. �oo�ii94 te��;;0 _ ���: s: klubestet re!ldezett december 

Ami pedig azl illeti, hogy Kyugatl  pályaudvru-on 23-32 te- második feleben a gyón vas
hogyan lehet a legjobban vé- 1efonon Gergely Jówer MA\' utas eszperantó csoport az ál-
dekezni az el_alvás ellen ?  sem- íelügye!önél. 1 lomás oktatótermében. Az ősz-
miképpen sem úgy, ahogyan szejövetelen szó esett az 1965. Egy kicsit az örölkmozgó 

vasút életéhez tartozik, hogy 
több-kevesebb ember a nagy
állomárok várótermeiben tölti 
az éjszakát. ·Egyszer szánakoz
va, másszor csodálikozva né
zem azokat, akik ide kénysze... 
riilnek. 

Miért . . .  7 
Miért töltik itt a karácsony

éjt ilyen sokan - vetődött fel_ 
benne.>n a gondolat -, és el
indultam válaszokat gyűjteni. 

Ime néhány: 
Fiatal férj és feleség, körül

bástyázva csomagokkal. Egy 
6-8 éves fiúcska a padon, egy 
kisebb anyja ölében alszik. A 
férfi, nagydarab ember 
mintha ólomból lennének -, 
emelgeti s:remhéjait, amikor 
megszóHtom őket. 

- Hová utaznark? 
- Ocsára - feleli az asz-

szony és hozzá teszi : - a 
nagymamához. Közben eg11 
kicsit biza.Zma.tla.nul mustrál-
gat. 

- Honnan? 
tovább. 

faggattam 

- Debrecenből - válaszol 
11 férfi, de neki is gyanúsnalk 
látszom. - V,alami baj van? 

- Dehogy kérem! - mon
llom most már enyhe zavar
ta! -, csak a:z;t szeretném tud
hi, hogy ez a két kilesi - mu
latok a gyerekekre -, miért 
tölti itt, ebben a rosszszagú 
\cá,róteremben az ünnep estét? 

- Hdádt . . .  ! Egy kicsit ma
f,Uk b felelősek érte. 

- Mi . . .  ? 
- Igen. tn úgy tierveztem, 

hogy még este megérkezünk 
az anyá.mhoz. 

- Mjért nem 
elóbb? 

indultalk 

- Mert ma még dolgoz�m. 
De így is stimmelt volna min
den, ha a debreceni személ11-
vonat nem késik 65 percet. 
Emiatt aztán lekéstük a 22 
óra 51 perckor induló ócsai 
vonatot. 

- Igen . .  • igen . .  . - és 
zavaritan köhécseltem, pirul
tam az.ok helyett is, akik miatt 
ez a !két kis aproság itt a vá
róteremben tölti az éjszakát. 
Hogy mentsük ami menthető, 
a főkapus a csomagokllit is 
segítve, átkísérte a családot a 
gyermekváróterembe, ahol ké
nyelmesen elhelyezkedtek. 

Középkorú fiatalember, vas
útas. Kék parolit visel. Köny
nyedén, csak zubbcmyba van 
öltözve. 

- Há.t a kartárs . . .  ? 
Elsírja magát, mint egy 

gyermek, mielótt befejezném 
a lrerdést. A könnyeket a tör
ténte!ktöl függetlenül valami
lyen iklisüstl is csalogatja kife
lé. 

- mment a vO'fl4t • • •  
- A vonat . . . ? Melyik? 
- ·A záhonyi személ11 és a 

kislányom, a, táskám, meg a 
köpenyem a vonaton ma.rodt. 
Már telefonáltak az ügyelet
röl, de félek, hogy nem lesz 
meg a gyerek és keservesen 
sírt. 

- A gyerek arz meglesz, a a fentiekben tanácsolják, ha- évi tervekről Is. Márciusban 
tás

ka má
r inkább kétséges - nem pihenéssel. Az az ember, A Hivatalos lapból eszperantó vetélkedőre kerül szólalt meg mellettem akasztó- a.kii. 20-30 órát töltött olyan sor, májusban kirándulásokat fa humorral az egyilk kapus. fontos és nehéz szolgálatban, A Hivatalos Lapból a szak- szerveznek, nyáron pedig 8 

- Ördög viQyeJ - mondta mint a mozdonyvezetői vagy BUrvezell bizottságok és a ctol• lengyel eszperantisták meghi-
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v:: 
vásának tesznek eleget. 

Megsajnáltuk és mégegy- hent szervezet. utas dolgozókhoz. Pályázat ad-szer telefonáltam Ceglédre. Nehéz elképzelni, hogy a 30. Junktusl á-1:ás betöltésére. 
Jókor, éppen akkor érkezett !,ZO)gálati órát töltő gépsze- 5 1 .  számból: 131 787/1964. 
be a személyvonat. mélyzet derékhajlítás le-fel ,  1/2. B. Pártlsl<�lák képe&!tO Jel-

- Itt a kislány, a táska fekvőtámasz, karlendítés eló- le�S 374/1964. 1/3. e. Az e�z
meg a kőpen11 - mondja a re-hátra gimnasztikát csinál- oogre ártalmas munkát végző 
ceglédi forgalmi szolgálattevő. jon a gépen. Még abból is :;,o��oz�nh�

de;
édg:!��

kb;�
; Nagyobb karácsohyi ajándé- baleset lehet, ha gyakran mo- sz.abadban dolgozóknak melegftö 

l kot, mint a jó hírt, aligha ad- sakszik, vagy beszélget. Itallal v.aló ellátása tárgyábatt 

MAGYAR VASU�AS 
FeJelOs ..;z.erkesztO; GllJY86 Ji.\nt „ 

Felelös tna'16: Szab<' AAtaJ 
SzerkesztOSéll' 

Budao...._i Vl Benczur u 41 
Telefon: városi : 229-658. 

Ozemi: n-TJ 
re!"1�zt1: a f'rrJ6o.;;zava Laoldad< 

Vállal a, 
Budapest VII. RákOCZl o, 114 

S7jstra Ul1>n110mde haltunk volna a kissé s2le5zes, - ge - me-gjelent rendelet módos!tása. 
feledékeny, de jóhiszemű ba-

,
_.,... __ ...,......, ..... ..._ __ ..,.......,,__ ___ ....., ..... .,... ___ .....,...., ________ ...,......, ..... ,....._ 

rátu.nllma.k. 
öreg házaspár. A férfi 80 

év rkörü.linek látszik, az /lSZ• 
szony sem sakkal kevesebb
nek. 

- Mi járatban vannak? 
- A gyerekekhez megyünk, 

Gödre. 
- Honnan jönnek? 
- Hajmdskérról. 
- Miét,t nem előbb indul-

tak? 
- Az indulással 11.em volt 

ba;, kérem. Inkább azzal, 
hogy lassan ;á.runk. Rosszak 
a mankók és rá.ütött görbe 
botjával a. ba!lábdra. 

Talán reggelig sem kereked
ne ki a sdk kis életkép, az 
ügyes-bajos dolgok; sokasága, 
mely a sivár, huzatos vdróte
,-emliez szegezi az embereket. 

Gergely József 

S Z I LV E S Z T E R  É J  

- A kocsiban nehogy kdn tessék tenni! 
( Pusztai Pál Tajzai) 

Társadalmi ellenőr 

- Egy, csak egy legény áll 
Széle� e határban • • • 



VILAG PROLETARJAI, EGYESULJETEK ! Vasutasok a tomboló hóviharban 
A megbénult telefon helyett ráclióösszeköttetéssel 

tartották fenn a forgalmat 

A S Z E R V E Z E T T V A S U T A S  D O L G O Z Ó K  L A PJ A 

IX. �VFOLTAM, le. SZAM Ara 40 fillér 1965. JANUAR 16. 

Az Északi Járműjavító 
elsők között csatlakozott 

a felszabadulási munkaversenyhez 
Ezt pedig csak átgondolt. 
jól megszervezett, pontos 
mwiká.val lehet. bziiksék 
van az összefogásra.. egy-

más segítésére. 

A napilapok hasábjain -
még a múlt év decembere
ben - szűkszavú hir jelezte, 
hogy felszabadulásunk 2U. 
éVfordulója tiszteletét·e ind1-
tott versenyt kezdemenyezók 
5orában az elsök között van 
az 1:szaki Jármiijavitó Die
sel-mozdony műhelyének kol
lektívája. 

A járműjavító szakszer%-
2ieti bizottságán Pótári József 
termelési felelóstöl és Bc.ra
nyai Zo!tántó!, a szakszerve
zeti bizottság titkárától mar 
többet is megtudtunk. 

- A jó kollektív szellem 
egyébként jetiemzö a Diesel
mozdoiiy osztályra - ves,i 
vissza a szót a termelési f<?
lelős. - Hadd emlitsem m�o 
a. Benkő brigádot, a.kiket 
csak fékeseknek hí1:i.mk. ,,�
lük történt meg, hogu Kassa• 
Lacit annak rendje s módca 
szerint megnevelték. A fe
gyelmezetlen, fcle16tlen fiút 
évekkel ezelőtt mi már el 

aka1,tuk bocsátani. A Benkó 
brigád azonban vállalta, hot,\l' 
embert farag belőle. Sikerül; 
Ma Kassai Laci az egyi,; 
legjobb, legszorgalmasab\J 
munkás. Bukovszki ,':ándor
nak Dabason segítettek a 
házépítésben. Hát ilyen gye
rekek ezek. És most itt van 
ez a munkaverseny is. Tu
dom, becsülettel helytállnak. 

Vasutasok, postá.10k és határőrök k&,;ös erővel végzik a slnekre dók vezetéktartó oszlopok eJ
iávoli f.ásá.&. 

A röpgyii!ésen eLsónek Ben-

Benkó Lászlót nem találtuK 
bent, futópróbán rnlt. A töb
biek azonban szorgalmasan 
tevékenykedtek a munkapa
dok mellett. 

Sz. J. 
kó László háromszorcs szo- ,_ ________________________ _ 
cialista cimet elért brigw-

Az új év elsó munkanapján 
ítéletidő köszöntött a Nyugat
Dunántúlra. Az orkánszerű 
szél csaknem 36 órán á.t tom
bolt ebben az országrészben, , 
a távíróoszlopok százait dön
tötte G vasútvon.a!akra. A 
GYSEV vonalán több órára 
megbénult a forgalom.. Sok 
akadály keletkezett a szombat
helyi igaz.gat66ág vonalain is. 

vezetö szólalt fel - kezdte 
Pótári József. - ő Javasolta, 
hogy felszabadulási mun.ka
t>ersenyt indltsunk. Benkó 
egyébként tevékeny ember. 
BriDád.ja kiváló munkát vl.
gez. Igy őszintén brü!tünk. 
hogy most is az el-s&k közt 
ooltak.. 

- Hogy a többiek mit sz6l
tak ehhez? - vette át a szól 
Baranyi Zoltán. Elií6zör 
csak csendben voltak. aztán 
úgy maguk között vitatkoz
tak, majd Andrá.sik Ldu!ó a 
KISZ. nevében felszólalt és 
csatlakozott a munkaverseny
hez. Futó Sándor brigád;a 
volt a következő. 

, ,Felszabadulási szerelvény'' 
A Landler Jenó Jármüjavító kollektívája Í8 

csal lakozott a felszabadulási munkaversenyhez 
A viharos napok után a 

szombathelyi igazgatóságtól 
telefonon kértünk tájékozta

előestéjén bocsátják a far- taSt a vasutasok helytállásáról, 
ga!om rendelkezésére. Igy a keletkezett károk elhárítási 
ez a „k"iilönvonat" már az munkáiról. A központos eló-
1965-ös gamasági év száUí- ször az igazgatóság II. osztá
tási feladatait is srolgá.1h.a,tja. lyát kapcsolta. Kérdéseinkre 

A fels2l3.badu1ás 20. év• 
fordulója tiszteletére indí
tott munkaversenyben a 
Landler Járműjavító dolgio
zói éves tervükö-n. felül vál
lnlták egy 424-es m<>zdony 
n.agyja1:itá.sát és 40 darab 
nornuU teherkocsi javttását. 
A te.n,-en :!e!Ul vállalt felada
tot „a felszabadulá.Ti &UreZ
vénvt'' április 3-án a :felsza
badulás 20. évfar<iulójának 

A többletteljesítményt a Varga Ferenc osztályvezet6-
népgazdaság által � helyettes adott választ. 
zésre bocsátott e6Zközök jot1b - Jg.azgatósá$unk t&rüte
gazdaság06!!bb és l&karéko 

1 
!.én valóban nehéz órákat él

sabb felhaS7lllálásávail kíván- tek át a vasutasok a váratla
fa elétlni. az üzun k.o!Jdctí· nul ránk tört hóviharban. A 
vája. kldölt távíróoszlopok, a Iesza-

kadt vezetékek a GYSEV vo
nalán, Győr-Csorna között, 
igazgatóságunk hálózatán pe
dig C.?lldömölk-Pápa, Tür;e
Ukk és Csorna-Répcelak kö
zött okoztak forgalmi aka
dályt. Pályamunkásaink azon
ban nyomban munkához lát
tak. Gyór-Csorna, valamint 
Csorna-Répcelak között a 
Celldömölki l:.,ítési Főnökség 
12-es építésvezetösége, míg 
Pápa-Celldömölk között a 
Pápai Pályafenntartási Főnök
ség gépesített mozgó pálya

mesteri szak.asza végezte az 
akadályok elhárítását. 

- A hírközlő berendezése
ket ért károkról is hallhat
nánk valamit? 

- Erról az V. o.rztdl11on töb
bet tudnak mondani, istkap
csoltatom ,s vonalat. 

Néhány másodperc és a vo
nal másik végén már Tóth 
Gyula, az igazgatóság V. osz-

között a vonatforgalom lebo
·11yQlítá$át manuális táv.be• 
izé!ő-.összekö:tetés út;án bizto
sítottuk. Pápa és Celldömöl1C 
között, a legjobban megrongá
lódott 8zaka3zon pedig rádi& 
adó-vevöá.llonuisok telepttésé
vel uiremtettü-nk összekötte• 
tést. Közben egy nagyobb lét• 
számú segélycsapattal � 
kezdtük az oszlopvon.al hely. 
reáltítását, és a légvezetéke� 
kiépítését valamennyi vonal,. 
sza.ka&2on. Ezzel a munkáool 
janudr- 8-ra készültünk el. 

- Mi a helyzet Gyór é:t 
Csorna között? 

- A műszaki gárda részé
ről Borsinszkl Káro'11 is szót 
kért. Egyszóval a Diese!
mozdony osztály koilek.tívájs 
határozott. Megszövegezték a 
versenyfelaiánlást is: 

---------------------------------------1 tályának vezetője je).entkezett. 

- Ott az összeköttetés meg• 
teremtését, a károk helyreálli• 
tását a pootával közösen 
kezdtük meg. A legkritiku• 
1abb idószakban o. han.védség 
és ii,z MHS -rááiósaí is wko:C 
segítettek. Tőlilk három rádió
adó relepítésével mi vettük át 
az összeköttetés fenntartását. 
Ezen a vonalon egyébként 
még ma is folynak a helyre
állítási munkálatok. 

Vállaljuk, hogy a múlt 
évi 322 darab mozáonnyal 
szemben a tervben meg
határozott 433 darab 
Dlesel-mozdonyt jó mlnó
llécben határidőre megja,-

vltjuk. 
Ar. átfutási idöt és a garan
ciális javításokat csöl,k.entjült. 
A jobb munka étc.ekében 
komplex brigádot létesítünk 
a fizUcai és műszaki dolgt'
zók között, hogy a menet• 
közben előadódó hián1 osságo
kon rövid úton segít.sünk . .  

A műszaki gárda sem tét 
len. Nemesi Károli/ osztály
vezetó helyettes a következő
ket mondja. 

- Vállaltuk a szocialist� 
brigádok patronálásá: és az 
eddig is jól bevált munka
módszerrel segítjük óket. 

Pootosabban mire gon-
do!? 

- Elófordult egu pá,rszo1 
már, hogy sürgősen kel!P.tt 
egy alka.tré.,z, foga3ke, ék, d� 
a tervrajzot a Vasúttervező 
még ne-m küldte el. Ilyenkor 
munkaidón kívül két-háram 
este ml magunk kész,tettük 
el a rajzot. Ebben a munká
ban különösen kitúnt Kun 
István mérnök. Erre, és t.z 
ehhez hasonló esetekre go!!
dol tam. Hiszen tavalir lét
számmal kell a 24-26 sza... 
2alékkal megemelt tervet tel
jesíteni. 

Szovjet-magyar-jugoszláv 
v�úti-értekezlet 

A Szovjetunió közlekedés
ügyi minisztériumában, 
Moszkvában, január 14-én 
megnyílt Jugoszlávia, Ma
gyarország és a Szovjetunió 
vasutai képviselőinek záróér-

. tekezlete, melyen megvitat
ták a Jugoszlávia és a Szov
jetunió közötti, Magyaror
szágon keresztül történő vas
út! teher- és személyszállítás 
kérdéseit. 

A Vasutasok Szakszervezete Elnökségének 
, , 

F E L H I VASA 
a felszabadulási munkaversenyre 

1965. április 4-én ünnepel
jiik hazánk felszabadulásának 
20. évfordulóját. Húsz évvel 
ezelőtt vált lehetővé, hogy a 
magyar nép elindulhatott a 
swciallsta társadalom építé6é
nek Igen nehéz, de magasztos 
útján. Minden vasutas dol
gozó érzi és tudja, hogy ez az 
út a politikai, gazdasági és 
társadalmi felemelkedés útja. 
Ezt bizonyították a második 
ötéves terv négy évében elért 
eredményeikkel Is, amelyet 
nehéz. kitartó és áldozatkész. 
megfontolt és fegyelmezett 
munkával értek el. 

A vasút áruszállitásl telje
Aíiménye a második ötéves 
terv eddig eltelt négy éve 
alatt 23 százalékkal, a sze
mélyszállítási terv 15,5 szá
zalél.kal, a vasúti ipar ter
melékenysége 18,1 száza.lékka.l 
emelkedett, önköltsége pedig 
5,2 százalékkal csökkent. 
Ugyanebben az időszakban az 
átlagos keresetek l'7 százalék
kal emelkedtek. 

A vasúti közlekedés 1964. 
évi eredmény.?! Is azt bizo
nyítják, hogy a vasutas dol
gozók áldozatkész munkájára 
pártunk és kormányunk min
dig számíthat. Az áruszállítási 
teljesítmények 1964-ben 8 mil
lió tonnával, személyszállítási 
eredményeink pedig 15 millió 
utassal növekedtek az előzö 
évhez viszonyítva. Az elmúlt 
esztendőben csaknem négy• 
szer annyi árut és több mint 
ötszár annyi utast szállított a 
vasút, mint 1938-ban. 

Az 1964-ben elért eredmé
nyek tehát biztatóak a .jövőre 
vonatkozóan. Ezzel a lendü
lettel kell, holO' \'égezzük 
mw,kánkat a ,lövó'ben is, de 

sokkal termelékenyebben, 
szervezettebben, fegyelmezet
tebben, takarékosabban, mert 
az 1965. év tervfeladaiai nagy 
felelősséget és erőfeszítéseket 
kívánnak minden vasutas 
dolgozótól és vezetőtől. 

Az éves terv előirányzata 
szerint az áruszállítási telje
sítmények 4,1 százalékkal, a 
személyszállitási teljesítmé
nyek pedig Z százalékkal nö
vekednek. A nagyobb telada
t;ok sikeres megoldása érde
kében fordulunk a vasút 
minden fizikai, szellemi, mű
szaki és adminisztratív dol
gozójához, technikusához, 
mérnökéhez, gazdasági veze
töihez, a szociallsta brigádok 
tagjaihoz, a szakszervezeti 
szervekhez, aktivistákhoz, 
hogy az elmúlt év tapasztala
taival, a jövö biztató remény
ségével, a szocializmusba vetett 
hittel induljunk az új felada
tok megoldása felé, szorgal
mas, az eddiginél is eredmé
nyesebb munkával ünnepcl
Jiik hazánk felszabadulásának 
ZO. évfordulóját. Csatlakozza.. 
nak a Szakszervezetek Orszá
gos Tanácsának a felszabadu
lási versennyel kapesolatos 
felhívásához. 

A szocialista munkaverseny
ben eddig elért eredmények 
bizonyítják, hogy a vasutas 
dolgozók szocialista. rendsze
rünk építésének következetes 
harcosai. A felszabadulás ó•a 
eredményesen harcoltak az 
újért, a jobbért. az élet- és 
munkakörüJmények fokoza
tos javításáért. Bízunk ab
ban. hogy a vasutas dolgozók 
munkalendülete méll" tovább 
fokozódik hazánk telizabadu-

lása 20. évfordulójának tisz
teletére. Erre biztosíiék, hoO 
az elmúlt négy év alaU fo
kozafosan emelkedet$ a szo.. 
cialist.a munkabrlgádba romö
rüJt dolgozók, a címet, a Jel
vényt és zászlót elnyert brigá
dok, a szakma Ifjú mestere 
és a kiváló dolgw.é címmel 
kitüntetettek 87.áma.. A fel• 
szabadulás évfordulója adjon 
ösztönzést a további eredmé
nyekre. még jobb munkára.. 
Ezért kérünk minden szocia
lista brigádvezetőt, kiváló 
dolgozót és újítót, gl'Zilaságl 
és mozgalmi vezetőt, hogy 
legyenek élharcosai, kezde
ményezői az 1965. évi terv
feladatok sikeres teljesítése 
érdekében a tels:i;abadulási 
munka versenynek. 

Több szolgálati hely és 
üzem dolgozói tettek mát ed• 
dig is szoclalilita kötelezeU� 
ségvállalást a felszabadulási 
versenyben. Vállalták. hogy 
növelik a termelékebységel, a 
gazdaságosságot, eredménye
sebben, . fegyelmezettebben 
dolgoznak. Sok ·helyen a szo• 
cialista brigádok kezckmé
nye:i:ték • felszabadulási mun• 
kaverseny beindítását, ame
lyet a szak.szervezet elnöksé
ge helyesel és támogat Né
pünk szabadságának jubileu
mi évfordulóJ�t ún; jjnne
pelheUük a legméltóbban, ha 
a vasúti közle)tedés és ipar 
1965. évi telada.taU maradék, 
t.rlanul teljesíti, s ezzel hoz· 
zájárul a második ötéves terv 
sikeres teljesítéséhez, amely 
nagy lépéssel visz előblire kö
zös célunkhoz, a szocializmus 
teljes felépítéséhez. 

Budapest, · 1965. Január 8. 
Vasutasok Szakszervezetének 

Elnöksége 

- A GYSEV-vonalon Győr 
éa Csorna kilzött 482, Csorn4 
és Porpác3 között 341, Pápa 
é3 Celldömölk között pedig 
181 légvezeték-t('rtó oszlop 
dőlt ki - kezdte tájékoztatá
sát. - Szombathel11 éa Pápa 

Mint a példák bizonyítjákt 
a szombathelyi igazgatóság te
rületén a vasutasok becsü,let
tel helytálltak a hóviharban. 

(vlsf) 

Működik az URH-lúic. A képen Horváth Géza forgalmi nolgá,, 
lattevó és Szabó László főintéző állomásfőnök látható. 

(M'.fl _Foto Hadas János felvételei) 

Cél : a szocialista pályamesteri szakasz 
cím · megszerzése 

Eredményes évet , 2árt az 
uzsai pályamesteri szakal>Z 
oklevéllel és jelvénnyel ki
tüntetett Pe tófi szocialista 
brigádja. Amlkot Su.lió Jó
zsef pályamester értékelte az 
elmúlt év munkáját, majd 
Ismertette az idei feladatokat, 
elmondta: a brigládban min
den adottság megvan Mra, 
hogy 1965-be-n �g jobb ered
ményeket érjenek el. A kol
lektíva Jé! megérti egymá..:. 
Munkájukat dicséri. hogy 
nyírfaágakból váHétisz.titó 
seprűt készitett.ek éa most a 

-tél idején nálunk nem hiány
cikk a seprű. 

Segítettek a munk„eróhiá
nyon is. Ha úgy adódott, na;;,i 
8 óra helyett 9 órát dolgoz
tak. Helytálltak akkor is. 
amikor Tapolca állomást ár
víz fenyegette. Egyszóval, ha 
segíteni kéllet, ök mindenütt 
ott voltak. 

Ebben az évben célul tdz
ték ki a szocialista pálya
mesteri szakasz cím megszer• 
zését. 

Bognár Káro}7 
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Életbe léptek a Munka Törvénykönyve 
új rendelkezései 

A bizalmimunka tapasztalatai 
Bács-Kiskun megyében 

Az 1964. évi 29. számú tör
vényerejü rendelet, valamint 
a végrehajtásáról szóló 
33/1964. (XII. 18.) számú kor
mány- és a 9/1964. (XII. 24.) 
számú munkaügyi miniszteri 
rendelet módosította és kiegé
'SZítette a Munka Törvény
'könyve egyes rendelkezéseit. 
Az alábbiakban az új rendel
kezésekről adunk tájékozta
tást. 

Mikor lehet felmondani 

A munkáltató továbbra is 
csaik meghatározott okok fenn
forgása esetén Sllün tetheti 
meg felmondással a határozat
lan időre alkalmazott dolgoz:ó 
munkaviszonyát. A „vállalat 
va.,,ay a termelés átszervellése" 
mellett új ok a felmondá.mi. 
ha azt a vállalatnál mutatko
zó létszámfelesleg szilkségessé 
teszi. Eddig felmondási ok 
1,olt, ha a „dolgozó munkáját 
ismételten nem végzi el meg
felelően, vagy annak ellátásá-
.,.a nem alkalmas". A jövőben 
csak az szolgálhat alapul a 
felmondásra, ha ,.a dolgozó 
munkakörének ellátá.sára al
'kalmatlan". Továbl>ra is fel
mondási ok a vál1a.lat meg
szűnése, valamint az. ha a 

dolgozó Ö1'egségi teljes vagy 
1'észnyugdíjra. igényjogosultsá
got szerzett; e címen a mun
!ka.viszonyt általában a hónap 
végére kell felmondani. 

Új rendelkellés, hogy a 
munkáltató - a szakszerve
zeti bizottság véleményének 
ikikérése mellett - minden 
indoklás nélkül is felmondhat 
annak a dolgozónak, akinek 
.. folyamatos" munkaviszonya 
egy évnél rövjdebb. 

Az ugyanazon vallalatnál 
hosszabb időn át dolgozók 
még ennél is nagyobb megbe
csülésben, védelemben része
sülnek az új rendelkezés sze
r\nt. Ugyanis átszervezés. vagy 
létszámcsökkentés címén csak 
'h.'illönösen indokolt esetben le
'het felmondá-Ssal megszüntetni 
az <>lyan dolgcz.6 mun,,aviszo
nyát, aki a vállalatnál mái 
több mint tizenöt é1,e megsza
'kítás néCküli munkat,íszony
'ba.n ál.l, vagy ez idő alatt mun
kahelyváltoztatásal áthelyezés
sel történtek és nem áll fe
gyelmi büntetés haiálya alatt. 

Ez a rendelkezés különös 
.i-lónyt. védl'lmet nyúit a mun
'lmhelyükhöz hűségl'S dolgo
:z:ólcnak. Ki kell itt emelni, 
'hogy a MA V különböző szer
veinél eltöltött idóket ugyan
azon vállalatnál eltöltött idó-
nek tekintjük. 

Az eddigi, ,,kölcsönös meg
egyezéSsel" történő munkavi
szony megszüntetési mód meg7 
szűnt. Ha azonban a dolgozo 
-az újabb munkahelyre történő 
'belépés miatt a felmondási 
idő letelte előtt kívánja régi 
munkahelyét elhagyni, meg
állapodhat a vállalattal abban, 
hogy a munkavi�7.ony a fel
mondás közlését követően 
nyomban, vagy tizenöt nap el
telte előtt szűnjön meg. 

Az önkényes küépés (és az 
annak megfelelő munkakönyvi 
bejegyzés), ugyancsak meg
szűnt. mert a dolgozó felm<m
i:lásához nem kell a vállalat 
hozz,ájárulá.sa. Ha azonban a 
dolgozó munkaviszonyát fel
JnOndás nélkül szünteti meg, 
vagy a felmondási idő eltelte 
előtt elhagyja munkahelyét, 
vagy például a határozott idő
re vagy meghatáro?.ott mun
kára szóló munkaviszonyából 
a szerződés szerinti időtartam 
letelte előtt kilép. a tnunkavi
sronya folyamatosságának 
megszakadása mellett a követ
kező hátrányok érik: 

- egy éven át nem foglal
koztatható olyan munkakÖ1'
ben - darabbérrendszerben 
dolgozók kivételével , 
amelyben keresete meghalad
ja előző munkahelyén elért 
ó.tlagkeresetét, 

- két éven át nem -ré.sziesül
het nyereségrészesedésben, to
vábbá a miniszter által meg
határozott - kedvezményes 
beszer7..ésben és természetbeni 
juttatásban, valamint a tanul
mányi 8z,ibadsá,g idejére mun

kabérben, 
- három évig személyi 

alapbérét - a jogszabály ál
tal elrendelt alapbéremelés 
esetét kivéve - emelni nem 
tehet - munkaruhát - szol-

gálati egyenruha kivételével 
- egy éven át nem kaphat, 

- rendes sza'badságra csalt 
tizenkét hónap eltelte után 
van joga, 

- há-rom évig nem 1'éazesiU
het íldülésben és ;u.talom.ban. 
segélyt vagy előleget pedig 
csak különösen indokolt eset
ben kaphat. 

Az így kilépő dolgom újabb 
munkaviszonyában ki van té
ve annak, hogy az új vállalat 
munkaviszonyát egy éven be
lül minden indoklás nélkül 
felmondhatja. Az itt felsorolt 
hátrányok együttesen jelent
keznek. 

Az áthelyezés 

úi lehetősége 

A Munka Törvénykönyve új 
rendelkezése szerint a válla
lat köteles a dolgorot kérel
mére az általa megjelölt vál
lalathoz - vasúton kívüli 
munkahelyre is - áthelyezni, 
ha 

- munkakörének eHátása 
egészségét súlyosan veszélyez
teti és új munkahelyén ilyen 
veszélyeztetésnek nincs kitéve, 
vagy 

- nem szakképzettségének 
megfelelő munkakörben dol
gozik és új munkaviszonyában 
ilyen munkakörbe kerülne. 

Az ilyen áthelyezésre csak 
a'.kkor kerülhet oor, ha az új 
vállalat írásban közli a dol
gozó új munkahelyét, munka
körét és munkabérét. 

Nem köteleg azonban ezek
ben az esetekben sem a válla
lat az áthelyezésre, ha az át
helyezés Iránti kérelem beje
lentésétől számított tizenöt na
pon belül. a dolgozó egészségi 
állapotának, illetőleg szakkép
zettségének megfelelő munka
kört biztosít. 

A munkaviszony 

folyamatosságának 

feltételei 

Megváltozott a folyamatos 
munkaviszonyban töltött idó 
számításának rendszere ill. A 
A korábbi szabályok szerint 
beszámitott szolgá:latl időket 
azonban figyelembe kefil ven
n:! mindaddig, amíg az 1965. 
január 1--i munkaviszony fenn
áll, illetve az ezt követő mun
kaviszony-megszűnés a folya
matosságot nem szakítja meg. 

Folyamatos marad a mun
kaviszony - az áthelyezés 
esetén kívül is -, ha az 1965. 
január l-én, vagy azt köve
tően 

1 .  a próbaidő alatt. vagy 
2. a vállalat felmondása kö

vetkeztében, vagy 
3. a. dolgozó felmondá34 

folytán szűnt meg és a dolgozó 
a felmondáslror hitelt érdem
lően igazolta, hogy annak oka: 

a) más helységbe helyezték 
- nem fegyelmi büntetésként! 
- és hat hónap alatt új mun-
kahelyén lakást nem kapott, 
vagy 

b) házasságot kötött, vagy 
házastársát más helységbe he
lyezték és anna'k lakóhelyére 
kíván költözni, vagy 

c) terhes lett, illetőleg szül,t, 
feltéve, hogy a felmondás jo
gát legkésőbb gyermeke har
madik életéve betöltéséig gya
korolja, vagy 

d) a társedal.ombiztosítási 
szabályok szerint öregségi 
vagy rolokantsági teljes, vagy 
résznyugdíjra vagy baleseti 
járadékra szerzett igényt, vagy 

e) körepfokú, illetőleg felső
fokú tanintézet nappali tago
zatára vették fel, vagy 

f) a vállalat a társadalmi 
tanulmányi szerződésből eredő 
kötelezettségét megszegte, 

4. a dolgo7,á azonnali hatá
lyú kilépésével szűnt meg. 
mert 

a) a munkaviszony fenntar
tása életét, egészségét vagy 
testi épségét közvetlenül, sú· 
lyosan veszélyeztette. vagy 

b) darabbérrendszerben fog
la1koztatták és a vállalat négy 
hétnél hosszabb ideig szemé
lyi besorolásánál legalább két 
kategóriával alacsonyabb 
munkán foglalkoztatta, 

5. ha a munkaviszony hatá
ro:rott Időre (vagy meghatáTO
zott munka elvégzésére) szólt 
és a meghatározott idó eltelté
vel szűnt meg, vagy 

6. választott funkcionárius 

volt (például tanácsnál) és a Szakszervezetünk Bács-Kis
megbizatás lejártával, a szerv kun megyei bizottsága a múlt 
megszűnésével, nem fegyelmi év végén megvizsgálta a bi
határozattal vagy büntetőítélet zalmiak tevékenységét. A me
alap,lán történt visszahívás gyel bizottsághoz tartozó 23 
folytán szúnt meg, szakszervezeti bizottságnál 234 

7. magánmunkáltatónál ál- bizalmi segíti a választott tes
lott fenn, s az felmondás vagy tület mu,ikáját. A tapasztala
azonnall hatályú kilépés foly- tok azt mutatják, hogy a me
tán azúnt meg és mindegyik gyében a korábbi évekhez vi
esetben a munkaviszony meg- szonyítva, sokat javult a bi
szűnése és az új munkavl- zalmiak munkája. Ez különö
s1.0r1y létrejötte között har- sen azoknál a szakszer:-vezeti 
minc napnál hosszabb idő bizottságoknál mérhető le, 
nem telt el. A harmincnapos akik korábban elhanyagolták 
határidő meghosszabbodik a a bizalmiak oktatását, a velük 
három napot meghaladó kere- való foglalkozást. 

nem megfelelóen foglalkoznak 
a bizalroiakkal. Kúnszentmik
lós-Tass fűtőháznál például 
vannak olyan bizalmiak., aki
ket még a szakszervezeti bi
zottság titkára sem kérdez 
meg, ha valakit jutalmazni 
akarnak a csoportjában. 

Annak ellenére, hogy a 
szakszervezeti bizottságok irá
nyító tevékenysége, a bizal
miakkal való foglalkozás ja
vult. akadnak még hiányossá
gok is. Nagykőrös állomás 
szalcszervezetl bizottsága méo 
mindi11 nem találta meg a 
módját annak, hogyan segítse 
a bizalmiak munkáját. Hiba 

az is. hogy egyes szakszerve
zeti bizotts:igoknál csal< a tit
kár és a gazdasági felelős fog
lalkozik a bizalmiakkal. A vá... 
lasztott testület többi tagjá
val csak a taggyűléseken ta
lálkoznak. 

Összegezve a leírtakat, el
mondhatjuk. hogy Bacs-Kis
kun megyében az elmúlt idó
zakban sokat fejlődött a bi-

zalmiak munkája. főként a 
dolgozókat érintő szociális 
ügyek intézésében. Ez .i tevé
kenység azt eredményezte, 
hogy a dolgozók e,:yre jobblm 
érzik a szakszervezet gondos
kodását, s,:,gítő szándékát. (vf) söképteleruséget okozó beteg- A havonként megtartott bi-

ség, a terhesség, illetőleg a zalmi értekezleteken egyre .----------------------,-----
gyennek kilencedik hónapjá- jobban kezd kialakulni az a nak betöltéséig terjedő szop- gyakorlat. hogy a bizalmiak tatás, a rokkant.sági nyugdíj-
ban töltött idő, a mezőgazda- elmondják, hogyan old:>ttak 

meg egy-egy feladatot. Kissági vagy kisipari szövetkezeti körös állomáson Kovács ta_gság, a katonai szo;lg�lat, a György és Gyarmati István kozép-_ vagy felsőfoku mtézet bizalmi rendszeresen beszánappal, tagozatán fol�tott mol a taná=skozásokon arról, 
!anulmányok. a munkakonyv, hogyan oldják meg a csoport-1lletőleg az azzal kapcsolatos 

l 
jukhoz tartozó dolgozók igazolások késedelmes; kiadása ügyes-bajos dolgait. Baja á!!ov� az azokba írt helytelen máson Dobcsányi Jánosné bibeJegyzés, a f�gyver� erők, a 

l zalml az Utasellátónál önál'f�gyveres testüle�ek ';'9 a :en- Jóan szervezte meg a politikai deszetl szervek h1vatasos allo-

1 
iskolákat Ugyancsak credmé

�_ányából történő leszerelést nyesen · tevékenykednek a 'kovelő le�eljebb három hó--

1 

kecskeméti pályafenntartási nap eltelté1g, továbbá a ter- főnökség szakszervezeti bizottmelószövetkezetbe áthelyezett ságához tartozó biza]mjak Is. szakember elhelyezkedni nem 
tudó családtagja kiegészító ja
vadalmazása folyósításának 
megszűnéséig. 

Megszakad a munka.viszony 
tolyamatossága, ha azt 

8. az 1-7. pontokban meg
határozott esetekben, illetőleg 
módon szüntetik meg, de a 
dolgozó h.annlnc napon túl lé
'tesített újabb munkaviszonyt 
és nem állottak fenn e határ
időt meghosszabbító körulmé-

1 nyel{. vagy 
9. a dolgozó felmo,idással, 

de nem a 3. pontban (a-í. 
pontdk) megjelölt indokból 
szünteti meg, vagy 

10. a dolgo7,á felmondás 
nélkül szünteti meg, vagy bár 
a munka1,'iszonyt felmond,otta, 
de az előírt időt nem tölti 
munkában, vagy 

11 .  a dolgoz:ó a meghatáro
zott idő eltelte, illetőleg meg
határozott munka befejezése 
előtt szünteti meg. vagy 

12. a dolgoz.6 egy éven belül 
'k.étszer, vagy többször, vagy 
ilyen évet követő esztendól>en 
akárcsak egyszer is felmon
dással szüntette meg, 

' 13. a vállalat fe�elmi lbo
csátá al szüntet! meg, vagy a 
megszüntetsre bírói 1télet 
folytán kerül sor, vagy 

14. a választott dolgozó &z
szeférhetetlenségének megál
lapítása, választójogosultsá
ga el vesztése, fegyelrru ha tá• 
rozat, vagy büntető !tél el 
alapján történt visszahívása 
szüntette meg. 

Egyes szakszervezeti bizott
ságok már meghonosították 
azt a helyes módszert, hogy 
nemcsak a szakszervezeti tag
gyűlések és a termelési tanács
kozá ok, hanem más ;clleaa 
feladatok végrehajtása előtt i., 
összehívják a bizalmiakat és 
tájékoztatják őket a tennt,,a
lókról. A tájékozott bizalmi 
a határozatok h lyes magya
rázásával mindinkább befo
lyásolja a csoport tagjainak, 
munkatársainak véleményét, 
politikai tisztánlátását. A bi
zalmiak a tagdijbesorolások 
közben felvetődött viták tisz
tázásában Is sokat segítettek 
a srakszervezeti bizo1tságnak. 

Örvendetesen ;avult az el
múlt frben a bizalmiak és a. 
szakmai vezetők kapcsolata is. 
A vezetők ma mar ecyre több 
helyen kérik ki a bizalmiak 
véleményét. Persz�. tennivaló 
még ezen a területen is akad 
bőven. Főként azoknál a szak
szervezeti bizottságoknál, ahol 

Köszönet 
a gyógyításért 

A múlt évben kerilltem a 
budakeszi MA V Tüdőszana- 1 tóriumba, ahol három hetet 1 
töltöttem. és sikeres mútét 
után nemrég tértem vissza 
családomhoz. Ezúton szeret
nék Jröszönetet mondani a 
sebészeti osztály összes dol
gozójának és Kerényi !óor
vosnak, aki munkájával, hu
manitásával, a betegekhez va
ló jóságával és türelmével 
igazi példaképe lehet min
den egészségügyi dolgozónak. 

További jó munkát kívá
nok és sikeres gyógyítást! 

Tóth Istvánné 
a Helyiiparl Szakszervezet 

dolgozója 

Me/jegyzések egy vezetőségválasztó 
taggyűlésről .. .  

A Bu.dapeSfi Magasépítési 
Fónökség központi alapszer
vének vezetőségválasztó tag
gyűlésén a kezdet nagyon szép 
volt. A szakszervezeti bizott
ság tartalmas, kerek és igé
nyes munkával összeállitott 
beszámolója fücséretet érde
mel. A beszámolóból kitűnt, 
hogy eredményesen dolgo
zott a nőtanács, sikerrel szer
vezték a szocialista bngá
dokat, jól dolgoztak a bizal
miak. őszintén, kendőzés 
nélkül szólt a hiányosságok
ról is. Az egész besuimoló
ból érezni lehetett, nem 
tétlenkedtek az elmúlt há
rom év alatt. 

Az ószinteségrol - amelyet 
a beszámoló is erősen hang
súlyozott -, az egymás .iránt 
érz-tt megbecsülésről, a fo-
1;,osópletyka mellóz.éséról ta
nulságooan beszélt Pálmai 
lstvá.n. a főnökség vezetóje. 
Egyszóval a tartalommal. a 
mondao.ivalóval nem volt 
ba_i. De a 92 megjelent vá
lasztó viselkedésével, fegyel
mezetlen megnyíl1.'<inuláS<úva:l 
annál több. 

Mi is történt tulajdonkép
pen? 

A taggyűlés délután 2 óra
koc szinte percnyJ pontosság
gal kezdődött. A titkári be
számolót, a számvizsgáló bi
zottság jelentését figyelem
mel megha]Jgatták. Közben 4 

óra elmúlt. Letelt a munka
idő. A uigság egyszerre moz
gol.ódnt kezdett. Sürgették az 
id.öt. Az ülés elnökének 
megkérdezésére, hogy van-e 
még hozzászólás, szinte kó
rusban harsogták: nincs! Köz
ben a javasolt 10 perc szü
netet is lCS2'.avazták. 

Majd eey ba.-rna női fej 
szólt be az aj tón. 

- X elvtársat Y elL'táT& kéri 
a. telefonhoz. X elvtár:, 
kimegy. 

Negyed öt !körül kezdődött a 
jelölő bi:zottság beszámolója. 
A jelöltek adatainak, életraj
z.inak részletes ismertetése. 
Hosszas vita után PZ csak 
az el.iónél történt meg. A 
többi jelöltnek csak a nevé
re voltak kíváncsiak. 

A szavazá,;ra öt óra után 
került sor. Gyorsan ki-ki 
eleget tett kötelességének és 
távozott a teremből. 

Fél hat körül a szavazatok 
értékelésére ketiilt a sor. A 
92 tagból mindö.�sze 52 em
ber maradt. Tehát negyvenen 
közvetlenül a szavazás után, 
illetve 8 még azelőtt elment. 
Ez a 8 ember nem is szava
zott. Tehát nem élt a jogávaL 

Az ü gy fontossága. nagYobb 
fegyelmet, kultu-ráltabb ri-
sell«>dést, felnőtt, komoly 
emberekhez méltó magata1'
tást követelt rolna a fán.ök
&ég dolgozóitól. 

Szerényi Jóuel 

Szófiában tartja 
IV. nemzetközi konferenciáját 

a Közlekedési, Kikötői és Hal6szatipari Dolgozók 
Szakszervezeteinek Nemzetközi Szövetsége 

A Közlekedési, Kikötői és 
Halászatipari Dolgozók Szak
szervezetet Nemzetközi Szö
vetségének ügyvezető bizott
sága 1964. november 2. és 4-e 
között Rostockban tartotta 
XIV. ülését. A bizottságnak 
egyik legfontosabb teendője 
az volt. hogy meghatározza a 
szövetség 1965. május 10-től 
15-ig Szófiában tartandó IV. 
nemzetközi konferenciájának 

előkészítésével kapcsolatos feC
adatait. 

Az Ligyvezető bizottság ta
nácskozásán kifejezésre jutott, 
hogy a szófiai konferenciának 
a közlekedési dolgozók kép
viselőinek széles körű fórumá
vá kell válnia. 

Satish Chatterjee főtitkár 

Az új rendelkezések lehető
vé teszik, ha a dolgozó mun
ka viszonyának folyamatossága 
megszakadt, b!Zonyos idó el
teltével visszanyerje -régi jo
uait. Ha a dolgozó folyamatos 
munkaViszonya a két évet el
éri, kérelmére a korábbi mun
kaviszonyban töltött idejét is 
folyamatos munkaViszonyként 
kell számításba venni. Csak 
három évi folyamatos munka
viszony alapján kerülhet sor 
erre, ha a dolgozó munkavi
szonyát Kép szöveg né lkü l  

azt hangsúlyozta, hogy a kon
ferencia elókészftésében az 
egység szelleme és a nemzet
közi munkásosztály szolidari
tásának fejlődése legyen a ve
zérfonal. Ennek érdekében a 
delegátusokat és a megfigyelő
ket is felkérik majd. hogy se
gítsenek kldolgezní egy ter:-vet 
a nemzetközi szolidm;tás és 
egységes akció fejlesztésére a 
szakszervezethez tartozo dol
gozók érdekeinek megvédé
séért. 

- a jogszabálynak meg nem 
felelően szüntette meg. 

- egy é-o-en belül kétszer 
vagy többször, illetőleg ezt 
követően akár csak egyszer is 
felmondással szüntette meg, 

fegyelmi elbocsátással 
vagy bírói ítélettel szüntették 
meg. 

A korábbi munka-,,iszonyo
kat csak addig lehet számítás
ba venni, amíg a dolgozó mun
kaviszonya nem szak<id meg. 
Ha ugyanis megszakítás kö
vetkezik be, ú1Ml "ét, Illető
leg há-rom évi folyamatos 
munkaviszony szükséges 
ahhoz, hogy a megszakítást 
megelllzó összes korábbi mun
kaviszonyt ismét számításba 
lehessen venni. - Mindezek a 
szabályok már érvényesek 
azokra. akik 1965. évi január 
hó 1. napján kétéves fol:,ama
tos munkaviszonnyal rendel
keznek. 

A vasutasokat érl.ntő Végre
hajtási Utasító.s készítése fo
lyamatban van. (Kesztyűs Ferenc rajza) 

Az ügyvezető bizottság ros
tocki ül esén bej el en tette szo
li da ri tásá t a dél-vietnami 
népnek az amerikai imperia
lizmus alóli felszabadításáért 
folytatott harca mellett, majd 
a szol idaritás növelése érde
kében felhfvást intézett a ,i
lág valamennyi közlekedési 
dolgozójához. 

- A Dunakeszi Járműjavító KISZ-fiataljai 5000 óra társa• dalm.i munkával járultak hoz.. zá a kocsimosó berendezés 180 méter fedett csarnokának el
készítéséhez. !gy a hideg idóben is gyorsan és fa!n'ffien te
fffi végezhetik a kocsik mosá• 
sát. 
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N E H É Z  E SZ TEND Ő UTÁN 
- ÚJ F E LADAT O K  E L ŐTT 

,ÚJ UTAKON 
Forgalmi szolgálattevő voltak a brigádok versenyé- hollétéről. Sokszor a korai le

állás miatt lassul meg a vo

natok összeállítása. Be-rnáth 
József állomásfőnök segítő 
szándékkal ígérte. hogy a le
hetőségekhez képest biztosítja 
a brigád összetételét. Domján 
József párttitkár a brigádmun
ka politikai vonatkozásaira 
irányította a figyelmet. 

Veszprém-külső pályaudva- ben. 

A vasút munkájában nincs 
szünet, s az új év mi ndig új 
feladatokkal kopogtat. A pé
csi igazgatósághoz tartozó 
szolgálati helyeken már ar
ról beszélgetnek a dolgozók, 
hogyan készülhetnek a leg
jobban, a legméltóbban fel
szabadulásunk huszadik év
fordulójára. 

Magyari István elvtárssal, 
az. igazgatóság vezetőjével a 
tavalyi munka értékelésével 
kezdtük beszélgetésünket. 

- Az 1964. évi áruszátlf
tási feladatainkat december 
24-én teljesftettük. Nem volt 
ez könnyú. dolog. hiszen ne
ltézségeink már tavaly ja
nuárban kezdődtek - mon
dotta Magyari el\·társ. 
Az első negyedévet közel 
200 ezer tonna lemaradással 
zártuk. Június végére sike
rült pótolni ezt a hiányt. de 
októberben i.smét nehézsége
ket okozott a kocsihiány. Vé
gül novemberben és főleg 
decemberben sikerült .. ledol
goznunk"' a hátrányt, és a 

befejezés sikeres volt. A de
cemberi kiváló eredményért 
130 OOO forint céljutalmat 
kaptunk. 

Amiben a legjobbak 
coltak 

zottságai segítették a sikerek 
kivívását, a hibák felszámo
lását. Mert hiba is akadt, s 
csali hasznos lehet, ha most, 
az új év kezdetén levonjuk 

belőlük a tanulságokat. Az 
őszi hónapokban Dombóvár 
állomáson gyakran elegytor
lódás keletkezett. Ez elkerül
hető lett voln&, ha Pécs, 
Gyékényes, Kaposvár és Kom
ló állomások rendezettebb 
vonatokat küldenek . Előfor
dult, hogy rendezési hibák 
miatt még irányvonatokat is 
meg kellett bontaniuk a 
dornbóváriaknak. 

Sohasem hiányozhat a for
galmi és a vontatási szak
szolgálat irányítóinak össz
hangja. Amikor a fo,·galmis
ták, a mozdonyfe!vigyázók és 
a vonali menetirányítók jól 
együttműködtek, ez megmu
tatkozott az eredmények ja
vulásában. A szállító felekkel 
is szüntelenül ápolni kell a 
kialakult, jó kapcsolatokat. 
Sokat segített tavaly a 12-es 
AKÖV. A szekszárdi AKOV
től is hasonló támogatást 
várnak az idén a pécsi igaz
gatóság dolgozói. 

ron. Brigádtársal váltókat ál
ki kell használni. Erre ser- lítanak, tolatnak, utasokat irá
kent az első negyedévi t'erv nyítanak , és árut vesznek fel. 
is, amely szerint 212 ezer Örök változás itt _ a munka, 
tonna áruval többet és gaz- mmt maga az 1do. 
daságosabban kell elszállíta- 1 
nunk, mint a múlt év azonos 1· Elsők a brig6dversenyben 
időszakában. Az eredménye-
sebb munka érdekében szük- Az i,tas. hogy is tudni: kik 
séges, hogy a szolgálati veze- intézik pontos hazaérkezé�ét. 
tök többet töröd ·en.ek a doL- 1 

K,k h_arcolnu.k a _perceker�. 
• , , 3 _ Kik viaslwdntik a terrel, amit gozó� ella_
tasaval, lehet_?s_ég ez a szúk kapacCású állomás sze-rmt a Jobb munka.korul- jelent a forgalomhoz képest. 

mén�ek kialakításáv�I,_ és Pedig a 23 ember munkájátermeszetesen az utasitassze- nak összhangja nem véletlen ! 
rú. szolgálattal, a munkafe- Amikor Csuka Pá.! intéző, gyelem javításával is. Ezzel rendelkező forgalmi szolgálat
párhuzamosan csökkenthet- tevő összehivta szocialista b1i
nék a balesetek számát is. gádját, tudta, hogy mindenki 

T- h t ti h vontata's• megjelemk. Egységükról is-ur e e en, ogy • mertek. Miért lettek volna 
szolgálatunknál 32,5 százalék- ilyen fontos kérdésben pontat
ka.1 nőtt a balesetek, és 80,8 lanok. Az ő vállán nyugszik 
százalékkal a kiesett munka-

, 
a felelősség jelentős rész•�-
Közvetlenül helyettesével, napok száma. Schneider Mihály főtiszttel, 

-A pécsi igazgatóság dolgo- osztja csak meg. Közvetve 
zói -, ha néha mutatkoztak 
is hibák - eddig becsülettel 
helytálltak a munkában. B!
zom abban, hogy erőinket 
összefogva az idei, várhatóan 
növekvő feladatokat is siker-

mindannyiukkal. Fiatalok 
mindketten. Alig harminc 
évesek. Egyikük megfontol
tabI?. lassúbb, óvatosabb. Má
sik lendületes, dinamikus és 
fáradhatatlan. Jól egészítik ki 
egymást. 

-rel teljesítjiilc - fejezte be Az ünnepivé kerekedett ér-
. , . . tekezleten a brigádvezető be-�y1latkozatat Magyari Istvan számolt a végzett munkáról. 

igazgató. 1 Nem mondott újat. Ismert 
L J. tény, hogy egész évben elsők 

- A munka az, amely a csa
lád mellett életünk értelmét 
is meghatározza . . .  - E kezdő 
szavak már az elején megha
tározták az értekezlet monda
nivalóját. A munkáról vallot
tak, munkás emberek. Egysze
rű, válogatás nélküli szavak
kal, de tiszta szívvel .  A fiatal 
kocsirendező és az öreg váltó

őr maga előtt látta a szé.mok 
mögött az esős, szeles, őszi éj
szakát. A futólépésben meg
fékezett kocsikat. A siettetett 
váltóállítá,/lt. Gondolataikat 
számok zavarták meg. 

Vall a brig6dnapló 

- A kocsitartózkodási ter
vet 102,52 százalékra teljesí
tettük. Gépmenettel elkúld
tünk 325 kocsit. Kocsíkihasz
nálásunk 25.6 tonna volt. Elsők 
voltuk az oktatáson való meg
jelenésben, a továbbított Ide
gen kocsik mennyiségi teljzsi
tésénél - sorol ta Csuka Pál a 
brigádnapló vallomását, míg
nem lassan kibontakozott egy 
élő helyzetkép. 

- De nemcsak a termelő
munka volt fontos számukra! 
Ugyanolyan fontos, hogy mi, 
magunk i.s alakultunk, form-á
lódtunk - folvtatta. - Gon
dos Jenő váltóőr, BasnyáT Mi
hályné kocsifelíró és Fülöp 
Gábor naplózó a szabad idő 
egy részét tanulással tölti. Ml 
mindannyian tettük lehetővé, 

Okos szóval 

Vezetők és brigádtagok be
szélték meg közös gondjaikat. 
Az idős váltóőr, Borszuk Gyu
la, aki tartalékosként hol itt, 

bol ott helyettesít, már kitün
tetésnek érezte, hogy ebbe a 
brigádba vették fel a többiek.. 

Szó esett a két.ségtelen egy
másra hatásról, a munkában 
és magánéletben való segítés
ről, a közös szinházlátogatás
ról csak úgy, mint a politikai 
iskolák és munkásakadémiák 
látogatásáról. Okos szóval és 
hozzáértéssel. Elhangzott olyan 
j�vaslat is, hogy vegyék fel a 

brigádba a mozdonyfelvig••á
zót é.s kocsivizsgáiókat éppen 
úgy, mint a menetirányítót. A 
munka nem nélkülözheti köz
reműködésüket. Az életre va
ló gondolatot a tagság elfo
gadta. 

Az eredmények részletes 
értékelése még folyamatban 

,·an, de néhány adat már 
rendelkezésre áll. A kocsi
igenyes árutonna-tervet pél
dául 12,7 millió tonnára tel
iesítetlék a pécsiek. Ez 1,5 
százalékkal jobb eredmény a 

Elismerés illeti a megyék 
szállítási bizottságait, különö
sen a baranyatt, az éjszakai 
és a munkaszüneti napokon 
történő rakodás megszervezé
séhez nyújtott hatékony se
gítségért. A Baranya-megyei 
szállítási bizottság közremű
ködésével mintegy 250 ezer 
tonna kő és kavics előszállí
tását kezdték meg a téli hó
napokra. 

---------------------------, hogy 6k tanuljanak. mert élt 

Aranyos János fűtőházI6-
nök támogatásáról biztosította 
az értekezletet. Igérte, hogy az 
új évben még kevesebb lesz a 
géprevárás. Összevontabb, át
fogóbb a szállítás folyamata 
Veszprém-külsőn. 

Cikkünk nyomán 
tervezettnél. Rövidült a ko- A Magyar Vasutas 1964 ok- az állomás és a budapesti igaz-
csiforduló idó. emelkedett a Bízunk az emberekben tóber 5-én megjelent .száma- gatóság vezetőit, a komáro-
megrakolt és kirakott kocsik ban Uatarozottabb miiszakí miak válaswltak. Válaszukat 
száma. - Az idei tél eddig segí- szen,ezési intézkedéseket c,m- lapunk november 14-i számá-

te tt nekünk. Az idö kedvező mel cikket irtunk Komarom ban A komáromiak válaszol-Arra. hogy az áruszállítasi volt - folytatta Magyari elv- csomópont munkáJáról. A tak, a legilletékesebbek hallet edmények növelését meny- társ. - A jó ídöt ezután is cik kre, amelyben bírálat érte gatnalc címmel közöltük. nyire gátol ta a kocsihiány, 
jellemző adat a k i nem állí- >-----------------------------, Két hónap eltelte után a 
tolt koc ik napi átlaga. Ez budapesti igazgatóság válaszát 
a szám az 1963. évi 154--ről M k , t k I t •t tt 'k is megkaptuk. Bala.•sa István, 
a múlt ('\ ben 1 76-ra emelke- un aer e ez e en VI a a meg 87. igazgatóság helyettes veze-
dett. A statikus kocsikihasz- Joje a követkc�őket írta: 
nalás a bázis-időszakhoz ké-

a ko··zo··s feladatokat �1964 júruusában a 8. szak-
pest nóvekedett ugyan. de a osztál.v A ooztálya ugy rendel-tervhez ,·iszonvítva .. csak„ 99,9 ke:,,ett _ bízva a villamos gé-százalékot értek el. per. szamának .szaporulatá-- Hogyan alakult a sze- A szegedi igazgatóság és az Szó eset a hibakról is. A ban _ hogy a Budapest-He-
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szolta az igazgató -. Ennek vezetője. Csákány Béla. az Az árus?ál!tlási teljesftmé- kell továbbítani. Székesfehér
elle n.ére a kesett vonatok Autóközlekedé.;i Vezérigazga- vár és Budapest-Fere-ncvá
számát 59.8 s=a:::alékkal. a ósag csoportvezetője. Elek Vi- fe'�

ek
al���r�!• n����a�:

e
�= ros csomópontjainkon csak 

kés�si ,dőt összesen több mint dor, a Csonqrád megyei Tanács ú
t technikai berendezéseinek ugy tudunk segíteni, hogy a 

100 ooo perccel csökkentettük, szállítási előadója. továbbá a 
kapacitasatól, szervezettségé- gyoTl fütőhaz állagába tartozó 

Másfél százalékkal javult sze- szolnoki 7-es, a békéscsabai től függ. nagymértékben be- és a Komárom-Uegyeshalmn 
mélyvonataink menetrends=e- 8-as. a kl'CSkemeti 9-es és a folyásolja ezt a MÁV és a közöl trakcionáló gépeket !el--rúsége. szegedi 10-es számu AKÖV szabad.itJ·uk, maJ·d a fent em-Az ebben elért 99, 1 száza.lé- \"ezetői. ��O�

z
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htett gócokra honállomásit-kos eredmény az országban Kiss Károly beszámolójában A i·obb munka érdekében k " legjobb. döntö fontosságúnak jelölte ju ·. Miután láttuk, hogy a 

E,ismeréssel szólt az igaz
gató arról az eredménye.s 
munkáról is. amellyel a párt 
és a szakszervezet. valamint 
a KISZ alapszervezetei és bi-

meg a központo.,ított fuvaro- Kiss elvtí,rs javasolta. hogy villamosmozdonyok száma 
zást. A központosított fuvaro- tartsanak közös brigádel- nem szaporodott a nyári hó-
zás célja - hangsúlyozta -, lenörzéseket olyan állomá· napokban az elólrtaknak meg-
az igények tervszerű kielégí- sokon, ahol az egyiittmü- felelően, felvet.ődölt, hogy a 
tése, az állomási rakodóhelyek ködésre panasz merül fel. gőzgépeket visszahozzuk. Erre 
és rakodási eszközök kapacitá- A központosított fuvarozásra azonban azért nem került sor, sának jobb kihasználása, a fu- beállított állomásokon pedig, 
varozóeszközök várakozási ide- sürgősen meg kell vizsgálni a mert igazgatóságunk területén 
jének csökkentése. rakodóhelyek vil�e;Itási és a helyzet ekkor sem változott 

vol na meg, ugyanis a gépre-
---------------------------� rakterületi problémáit is. várások még súlyosabban érin-Csákány Béla elmond otta, tették volna Ferencváros és hogy a szegedi igazgatóság te- Székesfehérvár. té-rségét. Nem rületén levő Autóközlekedési volt más választásunk, mint a Válhlatok helyzete rosszabb, villamosmozdonyok teljesít

mint máshol. Mégis, amíg ményeinek fokozásával szabad 
1964 első tíz hónapjában az kapacitást biztosítani, és ezt 
egész országban összesen Komárom térségében haszno-
447 485 vagon árut raktak ki, sítanl. 

Egy mozdonyfűtő távutazása 

avagy 2 5 2  óra embertelenség 
1964. december 22-én dél

előtt a tapolcaJ fú töház a 
debroceni jármújavítótól táv
iratot kapott, hogy a 326-
160-as számú mozdonyt meg
javították, küldjenek érte 
egy .. hideggép" kísérőt. 

December 23-án éjjel 2 
órakor Kussa Ferenc moz
donyfűtö. a tapolcai fűtöház 
dolgoz.ója szolgálatra jelent
kezik. A feladat: Debrecen.be 
kell mennie az említett gé
pért. 

December 24. Reggel 7.15 
órakor Kussa Ferenc jelent
kezik a debreceni jármű
javítóban. A mozdony azon
ban még nem kész. (Miért 
táviratozott akkor Debrecen? 
A szerk.) 

Este 20 óra. Kussa Ferenc 
átvette a megjavított gépet és 
kivontatták a debreceni ren
dewbe. 

December 27. Az ünnepek 
már elmúltak. Kussa Ferenc 
távol a családjától, a rábí-
7.0tt hideg mozdonnyal még 

mindig a debreceni 
ben vár. 

rendező.. 

December 28. A magával 
hozott h.ideg élelem elfo
gyoLt. az indulástról azon
ban semmi hír. 

December 29. Reggel 5.20 
óra. 1 17 óra ( ! !) várakozás 
után a mozdony és kísérője, 
egy t.ehervonaittal elindul Ta
polcára.. 

1965. jamuí.r 2-án 13 óra. 

Kussa Ferenc éhesen. átfáz
va 252 óra ( ! !) távollét után 

megérkezett Tapolcára. 
Eddig a történet. Ehhez 

kommentár sem kell. Hiszen, 
aki csak hallotta. ,·agy ol
vassa most Kussa Ferenc 
történetét, szinte hihetetlen
nek tartja. és velünk együtt 
azon gondol kodik, hogyan 
fordulhat-Ott elő ekkora fe
lelőtlenség, hogyan történhe
tett meg ez a nagyfokú em
bertelenség. 

B. K. 

addig ezen a területen 1 27 122 
vagon árut szállítottak el az Az utóbbi idöben már sokat 
AKÖV dolgozói. A tömegáruk javult a helyzet. A vonatindí
irányvonattal történő továb- tó állomások kész vonataik 
bftását szükségesnek tartja, de részére már kisebb ldóeltoló
helyteleníti, hogy az áruk lé>- dással kapják a gépeket. Itt 
késszerúcn érkzznek. szeretném megjegyezni, hogy 

Kazimfr Károly, a 8_ sz. a jelenl.eg folyó 1:illamosveze
AKÖV képviselője. szóvá tette, tói tanfolyamon Komárom és 
hogy Győr fú.tőházból hat pár sze

mélyzet vesz részt. Kiképzé-goodot okoz a kocsibeál- sük februárban befejeződik. 
lítás helytelen idöközlése. Amennyiben a villamosmoz-Emiatt sokszor egész napot ve-

dony állaga elérj a kívánt szítenek el. Az AKÖV ezért �zintet, Komárom térsége két nem számíthat fel semmit a nagy teljesítményű villamosvasútnak, az AKÖV-nek azon- mozdonyt kap. tgy a közelben ban mindez külön kiadást je- lakó mozdonyszemélyzettel lent. A most megnövekedett már eredményesen meg tudáruforgalmat lebonyolítani a ják oldani a Komárom-Hemeglevő nehézségek mellett gyeshalom közötti vonalszacsak együttes erővel lehet. kasz elegytovábbítási problé-A négy me:;:ye szállítási máit. 
szakembereinek közös tanács-
kozása eredményes volt. Igazi Befejezésül még csak any-
választ azonban csak az nyit, hogy a vizsgált idő«zak-
1965-ös év ad majd . ban 31-32, jelenleg 34-36 

villamosmozdony dolgozik ab-
SzHádl Sándor ban a térségben." 

bennünk a segítő szándék. El
végeztük helyettük is a mun
kát. amíg az iskolapadban ül
tek. 

A brigádvezetők bátran 
mondták szemükbe társaiknak, 
hogy hol, mikor és miben hi
báztak. De meg:forditva is ez 
történt. Sértó és ártő szándék 
nélkül. Dolgozó emberek be
széltek és vallottak a munká
ról, az eredményekről, és buk
tatókról. Tihanyt Gábor tola
tásvezető kemény szóval, hatá
rozott kiállással kérte, hogy 
tájékoztassák egymást a tér
felvigyázók az érkező vonatok 

A brigádnaplóban elismeró 

szavak, a valóság fényképei ol
vashaL,jk. A tettek a vágá-n.yol. 
között dőltek el, ott, ahol a 
sínek húrjai a végtelenben ta• 
lálkoznak. De talán nem is 

ott, hanem a szívekben és a 
lelkekben. 

Gondokkal küzd a vasút. 
A népgazdaság olyan szálli• 
tásl igényekkel lép fel, hogy 
annak teljesítése hozzáértő, fe
gyelmezett embereket láván. 
Az új útra lépett Cmka Pál é8 
brigádja ilyen emberekből á.!L 

Szabó Béla 

Télen sem szünetel a munka 

Nyékládháza állomáson a hideg idöjárás ellenére sem miindel 
az átépítés. Mint a képen is látható, a régi felvételi épül� elöt& 
markoló segítségével folyik a vágányhálózat átépUését megelő• 

zö földmunka elvégzése. 

A régi felvételi ép(Uet Miskole felólf oldalán oU llitható már n 
úJ épület is. 

(Horváth Erika felvé&elel) 



MAGYAR YASUTA!!I 1965. JANUAR 18. 

Következetes, 
emberséges vezetési módszereket 
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A VASUTAT 
Á társadalombiztosítási tanácsok vitás ügyeiről 

Az egyik igazgatóság osz
tályvezetöjével beszélgettem. 
Műszaki ember, régóta vezetö 
poszton dolgozik. Az elé kerü
lő emberi gondokkal, pana
szokkal és tanácskérökkel tü
relmes, igazságos. 

A vezctök munkamódszcrei
�öl esett a legtöbb szó. Köztük 
saját módszereiröl. Arról, 
hogy az irányítása alá tartozó 
vezetökben él-e olyan megér
tés, segítökészség. nyíltság, a 
bajok orvoslása iránt és · tö
rekvés az elörehaladásra, mint 
benne. Személyes tapasztalata 
szerint a közép- és a legkisebb 
egységek vezetöiben él-e kel
ló munkakészség, szorgalom, 
példamutatás és nyíltság. Gya
korlattá vált-e az emberek 
munkán alapuló elbírálása. 
Valóban a legjobbak részesül
nek-e kellö megbecsülésben. 
Ennek me,:::ítélésében biztosí
tott-e a munkások törvénye
sített joga. l\legszűnt-e min
denütt az ismeretségen, a két 
deci boron alapuló vélemény
alkotás, elöjog. 

Általában a vezetők és a be
osztottak viszonya képezte 
eszmecserénk alapgondolatát. 
Az, hogy az utasítások végre
hajtása során van-e arra kö
vetkezetes törekvés a vezetök
ben, hogy minden ember é,·ez
ze, hogy ez a társadalom a 
szocializmus társadalma. Ju
tott-e elég ideje a gyorsiramú 
életben, a tervek végrehajtá
sának ellenörzése mellett, a 
vezetés emberi oldalaira. 

Mert a tervet teljesíteni kell! 
De nem mindegy, hogyan. Ezt 
mondja és így folytatja. - Az 
irányításhoz sok személyes ta
pas=talat és emberség szüksé
ges. Azt akarom, hogy a terv 
teljesítése mellett, az emberek 
is elégedettek, egyenesek, nyíl
tak legyenek. Igazán akarom. 
- Ezek búcsúzásom elötti 
utolsó szavai. 

A gondolat jó. Benne van az 
is, hogy többet tegyünk. Az 
egyénnek a saját gondja a leg
nagyobb. De ebben egy kicsit 
benne van az ország gondja 
is. Az országéban, meg az em
beré. Az elégedettség vagy elé
gedetlenség hajtó-, illetve vi.sz
szahúzó-erő. A nyílt, őszinte 
beszéd feltétele, az egészséges 
fejlődésnek. l\Iinél bátrabban 
hívjuk öszinte szándékkal se
gítségre a bíráló és ellenörzö 
munkásközvéleményt, annál 
jobban halad építömunkánk, a 
munkások, a szocializmus 
ügye. 

Ezen gondolkodom a búcsú
zás után. Eszembe jutnak tör
vényeink, melyek jók. De, 
ahol nem hajtják végre, ott az 
emberek nem érzik jótékony 
hatásukat. S hány helyen nem 
hajtják végre. 11:s ahol !gy 
van, ott a demokrácia, a mun
kásjog, az elégedettség sínyli 
meg a hibát. az emberség hiá
nyát. Vannak még ilyenek? 
Sajnos, igen. 

Egy váltókezelötől hallot-
tam, hogy egy kis állomás ve
zetője a termelési tanácskozás 
elé kiváló dolgozó kitüntetés
re mindössze féléves vasutast 
terjesztett elő, pedig derekas 
munkások vannak ott 15-20, 
vagy ennél több éves szolgá
lattal is. Egy szakszervezeti bi
zalmi panaszolta, hogy a pá
lyafenntartási fónökség előír
t.a. hogy melyik szakaszról, 
kit javasoljanak kiváló dólgo
zó kitlmtetésre. A dolgozók 
,.óvatosságból" nem utasítot
ták vissza a jogaikat és a 
munkásdemokráciát sértő gya
korlatot. 

Az egyik építési főnökségtől 
fel 6bbsége hatékony intézke
dést és rugalmasságot kér. Ám 
fölöttük nem {gy intézik a dol
gokat. Hónapokon át kérték 
felsöbbségülret, arra, hogy en
gedélyezzék egyetlen lovuk le
selejtezését, vagy átadását más 
vállalatnak, mert a lovat 
nem, de az autót. amivel e 
használhatatlan lónak takar
mányt szállítanak, hasznosabb 
célra Is tudnák használni. 

Egy vontatási főnökségen az 
egyik szakszervezeti szerv szá
mos hibát. önkénves, rossz 
vezetési módszert és gyakor
latot észlelt. A vezetők a hi
ba kijavítása helyett a nem
létező bejelentöt keresték. A 
izolgálati felsöbbség is tudo
lnást szerzett erröl. A követ
kezmény: a vezetőt kitüntetés
re, majd jutalomra javasolták 
felelösségrevonás helyett. Az
óta ez a vezető újabb hibákat 
halmozott. 

Érdemes az alábbi eseten is 
elgondolkozni. Egy szolgálati 
vezető tette szóvá, hogy hoz
zám, csak mint fönökhöz Jár a 
helyi szakszervezet képviselő
je, de mint tagjához nem. 

- Mondja meg, ki védi az 
én érdekeimet, ld törödik én
velem? 

Igaza ,·olt? Állításában van 
bizony sommázott mondani
való, igazság is! Figyelemre
méltó akárcsak az osztályveze
tő mód szere Megválaszoltam a 
szolgálati vezetö kérdését. Ér
demes most is szólni róla. Ar
ról a hibás, elterjedt gyakor
latról, hogy a szakszervezeti 
b izottságok többsége a vezetö
b<i!n csak partnerüket látják és 
úgy is kezel ik öket. Nem ke
resik bennük a szakszervezet 
egyenjogú tagját, akit a jogai 
és kötelességei alapján lehet
ne és kellene segíteni, meg
bízni, és számonkérni. Ilyen 
alapon is támogatni munkájá
ba,1, segíh:ni bfr�lni, e:nberi 
magatartásában is. Emellett 
természetesen maradhat még 
és kell is, hogy a dolgozók 
ügyeinek intézése szempontjá
ból partner Jegyen. 

Alsóörs állomás dolgozói a 
múlt év utolsó szakszervezeti 
taggyűlésén ünnepélyesen vet
lek búcsút a nyugalomba vo
nuló Lóke P6l föellenörtől. 

Pali bácsi 42 é.i szolgálat 
után vonul nyugalomba. A 
szakszervezetnt'k 1945 óta tag
ja. Lelkiismeretes. kölelesség
\udó, példamutató vasutns. Az 
� Jlomás szen•ezett dolgozói ja
vasla !ára a s7.akszcrvezeti bi
zottság jutalom üdülésben ré
szesitette Lóke Pált. A beutaló 
Hajdúszoboszlóra szól. 

Kis� Lajos 
Alsóörs 

A társadalombiztosítási ta
nácsoknak többletmunkát okoz 
egyes o,-vosok és szervek hely
telen eljárása. A társadalom
biztosítási tanácsok viszont el
követik azt a hibát, hogy jog
körükbe nem tartozó vitás 
ugyekben is határozatot hoz
nak. Az ilyen határozatok gá
tol iák a szakmai és szakszer
vezeti szervek jó együttműkö
dését, hátráltatják a dolgozók 
ügyeinek intézését. Most né
hány ilyen hibá( vetünk fel, 
és ismertetjük törvényes meg
szüntetés-:\nek módját. 

A szolgálati fönökség ki
vizsgálás nélkül igazolat
lannak minösiti a dolgozó
nak azt a napját, vagy 
azokat a napokat, amelyre 
a táppi'nzt a társadalom
bizlosítá5i tanács határoza· 

ta. alapján megvonják. 
Ez törvényellenes eljárás. Az 
a tény, h>Jgy a társadalombiz
tosítási tanács ncvelö célzattal 
egy-két, vagy több napra 
megvonja a dolgozó táppénzét, 
nem jelenti "gyben azt is, 
hogy az a nap minden körül
mények köz0tt igazolatlan. 

A �zolgálati fónókség kö�e
les a dolgozót meghallgatni és 
a társadalombiztosítási tanács 
indokolásának figyelembevé
telével dönteni, hogy a kérdé
ses napokat Igazoltnak, vagy 
igazolatlannak fogadja-e el. 

E módszer is feloldhatná a Ha a dolgozó nem ért egyet 
ma roég sok helyen ki nem Bizalmiak dicsérete a szolgálati (önök döntésével, 
mondott igaz véleményt, fe- az egyeztető bizottsághoz for-
szültséget. Termékenyebbé te- A tapolcai fűtőház 427 do!- dulhat jogorvoslásért, mivel ez 
betné az érdekvédelmi mun- gozója kivétel nélkül szakszer-

már munkaügyi, nem pedig kát, tartalmasabbá, hatéko- vezeti tag. A fűtóháziakat, íö-
nyabbá a vezetést, teljesebbé ként az utazókat nem könnyú társadalombiztosítási problé
a ko!Jc,ktfvizmust, az· üzemi összefogni. A bizalmiak azon- ma. 
demokráciát. emberibbé az ban megkön.nyítik a vezetőség A társadalombiztosítási ta-
ügyintézést és otthonosabbá a mun�áját. Faldi �zló�é és nács a. vitás ügyi határo-
munkahely légkörét, s a leg-

, 

Szab� .  Ferenc bt=a!mi peldául I zatban a táppénz megvo
fontosabb : a tervmegoldás fon- Igen JO kapocs a szakszervcze-

, 
nására vonatkozó óllásfog-

tosságának rangjára emelheti ti__ ?.izot.tság � munk_atársaik laláson kívül másról nem 
mielőbb 3.z ember gondját Is. k?.zott; MunkAJt_1k dfcseretes és határozhat. 

1 kovetesre mélto. 
1 Kovács János Bognár Károly Nem nyilatkozhat arról sem, 

Mikor kapják meg az újítási díjat ? 
A Landler Jármú}avft6ban 

a 424-es mozdonyok henger
cseréje nagyon elszaporodott. 
Ennek okait kutatták többen 
is, míg Fenyvesi Lajos és 
Rudó J 6zsef rájött. hogy a re
pedést - ami miatt a cseréket 
végre kell hajtani - a gőz
hengert és a tolattyúszekrényt 
össze!tötő borda okozza. A két 
test a különböző hömérsék.letű 
mozgás következtében a di
latáeiónak nem tud ellenáll
ni, és a borda a tolattyúszek
rényhez való érintkezésnél 
megreped. A repedések meg
elözésére, il letve a már bekö
vebkezett kisebb repedések 
megjav!tá..<.ára javaslatot dol
goztak ki. melyet 1962. január 
9-én nyújtottak be a váHalat 
újítási előadójához. A javas
latot 70 002 sz. alatt naplóz
ták. 

szít.ették javaslatukat. A szak
szervezeti bizottság a kérelmet 
felülvizsgálta, és 1962. augusz
tus l-én írásban felkérte a 
vállalat vezetőségét az elutasí
tás felülvi7..sgá.lására. A vála z 
újból elutasítás volt. melyet 
ugyancsa.lr Varga főmérnök 
adott ki, pedig a felül vizsgá
latot a vállalati főnöknek kel
lett volna elvégeznie. 

1962 december 

ténő borda e!vágásokra azon
bar nem intézkedtek. A javas
lat részleges bevezetése miatt 
a rendelet kiadása utáni évben 
H mozdonynál 16 hengert ke-1-
lett repedés miatt lec.serélnl. 

1 9 6 3  december 

1963. december 2-án a KPM. 
I.  Vasull Főosztály jármújav!
tó osztálya 1 1 2  626/1963. JJ. o. 
III. sz. alatt rendeletet adott a 

Közben a javaslattevők a Landler jármújavítónak a gaz
járműjavító fötechnológusának dasági számítás elkészítésére, 
1- többízben felhívták a fi- és ennek alapján a megvaló
gyelmét a nagy népgazdasági sítási sz.erzödés megkötésére. 
kár megakadályozására. Mivel Azóta eltelt egy év, a jármú
kérésük nem került meghall- javító osztálytól a KPM 1/7-ba 
gatásra, 1962. december 11-én került az ügy, és a 101 814/ 
a Vasuti Föosztály akkori 7. D. 1964. sz. ügyiratban Benkó 
osztályán is elmondták tapasz- Tibor, a Landler adatszolgál
talatukat, és megtették javas- tatása és két 5Zakbizottságl 

1 9 62 április latukat. Meghallgatásra talál- ülés segítségével elvégezte a 
tak, mert 1963. március 19-én ga·dasági számítást. 

1962. április 5-én értesítél;t 124 24511962· 117· D. sz. rende- Elkészült a szerződéstervezet 
kaptak a vállalattól, mely sze• let intézkedett a járműjavító- is. melyet az I/4. szakosztály-ba °Jekerülő mozdonyokon f� rint gazdasági számítást készí- vizsga, illetve föjavitás alkal- nak &zárnszakilag felül · kell 
tenek, és mint szerkezeti mó- mával a javaslat kivitelezésé- vizsgálni. és jóváhagyni. Töth 
dosítást a Vasuti Föosztálynak re. E nagy javításokra a kö- ZoUán, a sza.k06ztály fóelóadó-
f lt j t.k E . b I ze11·o··vo·ben nem kerülo- moz- ja azonban a 7. szakosztály 
e er esz 1 . z azon an e ma- egyes műszaki megállapításai-radt, helyette 866/IV/1962. sz. donyoknál a fűtőházban tör- val n.-m ért egyet, így most 

alatt a vállalat akkori főmér• 
,
--------------• megk".?zdódött az újabb vita, 

nöke, Varga József a javasla- melyben az I/1. szakosztály 
tot elutasította. 

Baleset árnyékában 
elvi állásfoglalását is kérték. 

Az újítók 1962. július 11-én 
kérték a vállalat szakszerve
zeti bizottságától az elutasítás 
felülvizsgálását, egyben kiegé-

1 500 mázsa 

ócskavasat gyűjtöttek 

A békéscsabai pályar<?nntar
tási főnökség dolgozói a 
múlt év utolsó negyedében 
- 1500 mázsa 6cskat:a811'.t ad
tak át a Kohászat.i Alapanyag
ellátó Vállalatnak. Hasznos 
munkájukért dicséretet érde
melnek a békéscsabai IV-es. 
a tótkomlósi XI-es és a me
zötúri l-es szaka.sz dolgozói 
és a sz,egedi igazgatóság II. 
osztálya, mert minden segít
s.éget megadtak ahhoz, hogy 
a szállítóeszközök idóben ren
delkezésre álljanak. 

B, Gy, 

1 9 64 december A 7571-es tehervona� a nyllt 
pályán futott, amikor a moz
dCl'llyvezető egy teherautót Nem tudjuk, meddig tart 
pillantott meg a sínek között rrég a huzavona, a 29/1939. 
Nyomban a szabályzékarh.)z kormányrendelet előírásait 
nyúlt, majd ismét k1tekintet'c azonban ismeri;'k. Ez azt írja 
Az autó még akkor 15 moz- elő. hogy a javaslat elfogadá
dulatlanul állt. sát6l szám!tott 30 napon belül 

- Ennek fele sem tréfa _ megvalósítási szerzödést kell 
szólt oda fütöjének. Maid kötni az újítóval. Szerződés 
fékcsikorgás, s a hosszú sze- nélkül javaslatot megvalósí
relvény a mozdulatlanul álló tani csak miniszteri döntéssel 
autó előtt megállt. lehc'. Ez e:etben a megvaló-

- Sajnos tehetlen t·agyolc sító szervnek 15 napon belül 
- tárta szét a karját a gép- a bíróságtól kell kérni az újí-
kocsivezető. Eltcrött a tási dí.i megállapítását. Ha a 
kardántengely. Féo�ztáj,· elfo�adási és beve-

A mozdonyvezető ,}s fütóit. zeté i intézkedését miniszteri 
valamint a vonatvezető és a lgénvbevételnek vesszük, ak
sorompóőr szinte egyszerre in- kor is valami baj van a tör-
dultak a teherautó felé. vényes.ség betartásával. 

- Hö-rukk! - Harsant a Az újítók a további huzavo-vezényszó. A tehetetlen test na elkerülése végett a bírómegmozdult. S ahogy az aka- ságtól kérték az újítási díj dálvt elhárították. a vonat megállapítását. Érdeklődve tovább folytatta útját. várjuk a végleges döntést. Markos József 
Zalaegerszeg Sebestyén J!nos 

hogy azok a napok, amelyekre 
a táppénzt megvonták,• igazolt
nak, vagy igazolatlannak te
kintendő-e. Ez nem tartozi k a 
hatáskörébe. 

Sok orvos a betegként 
nála jelentkezö dolgozót 
ol�•an igazolással látja el, 
hogy az i l lctö rendelésen, 
,·agy kivizsgáláson mcgjc
Ie.nt. A betcgátlomán)ba 
vétellel kapc olatba.n nem 

nyilatkozik. 

gozó részére táppénzt folyósí
tani. 

A társadalombiztosítási ta. 
nács a határozatot az üzemi, 
vagy ellenörzii orvos vélemé
nye alapján hozza meg. (Az 
orvos arra vonatkozóan nyi
latkozik, hogy a körz.ell or• 
vosnál való jelentkezés idején 
a dolgozó keresőképtelen be
tegségé, fennállhatott-e.) Ha 
ugyanis az el lenőrző orvos 
visszarnenőlege,en öt-hat 
nap eltelte után - vett vala

Nem mondja meg a dolgozó- kit betegállományba, kellő idő.. 
nak sem. hogy nem találja ke- ben nem is tudta elöírni a 
resöképtclennek, tehát dolgoz- dolgozónak az ellenőrzésen 
ni kell mennie. Az .!yen i,;a- való jelentkezés idópontját, 
zolások birtokában - fclvilá- I lyen formán a dolgozó ellcn
gosítás hiányában - sok d,;J- őrzés mulasztást nem követhe
gozó több napig elmarad a tett el. 
munkából. A társadalombiztosítási ta-

A társadalombiztosítási ta
nácsok ilyen igazolás alapján 
a táppénz megadására határo
zatot nem hozhatnak. Az iga
wlás a szolgálati főnökségnek 
szól, a dolgozó távollétét il:!a
zolja. A társadalombiztositá ·i 
tanácsol{ feladata, hoey a dol
gozókat tájékozta,,ák, mi a 
teendöjük. ha orvosnál voltak, 
vagy megbetegedtek. 

Néhány helyen tapa 7.tal
btó, hc.gy az ellen,r.zö 
orvos a dolgozót ,•ls�7.a
menőleg veszi betegállo-

mán) ba. 
Ez szabálrtnlan. Tetőzi a hl
bit. hogy a visszamenőleges 
betegállományba vétel után 
ellenőrzés múlasztást ir be. 

Visszamenólel:!csen 48 
órán túl - be!e�állományba 
vétel, csak üzemi balesetet, 
vagy sürgős kórházba szállí
tás esetében lehets;Sgc�. Ha az 
előzö eset mégi, előáll, e. akis 
a társadalombiztosítási tanács 
határozata alapján lehel a dol-

nácsok feladata ezeknek a sza• 
bálytalanságoknak a felszámo
lása, úgy, hogy megkeresik a 
kapcsolatot sz0mélycsen, vagv 
levélben az illeték& ellenőrzö 
orvossal. és megbeszélik velük 
a hiányosságokat, \'alamint a 
helyes eljárást. 

Elöfordul oly.ln CS<'t Is, 
bogy amikor a társadalolll• 
biztosítási tanJes egy-két 
napra megvo,tja a táp
pénzt a dolgozót<il, a. Ml• 
gála ti fónök•�g ki vizsgá
lás nélkül igazolatlannak 
veszi a mulasztott napokat, 
a dolgozó sz;tbaclságiból 
levonja és a levont sza-
badságnapoka t kifizeti. 

Ez szabályti:>lan, me<:(.!ngednl 
nem szabad. Az a helyes el• 
járás, hogy ha a szolgálati fó
nökség megfelelő kivizsgálás 
után jogosan vette igazolatlan
nak a mulasztott napokat a 
szabadságot az igazolatlan na
pok mcnnyiségé,·cl csi:ikkenhl-. 
Erre az idóre bért elszámolni 
nem lehet. 

Baleseti krónika 
A Dorog állomá hoz tartozó 

új mészmti iparvágimyún 1 964. 
december 29-én tolat.ás köz
ben súlyos sérillést szenvedett 
Rátkai Feren,: kocsirenpcző. 
Nevezett a m zdony Ji<pcsoJén 
utazott. Miközben a gép a ma
gasított oldalrakodóhoz járt 
be, a rakodó lesodorta. A mult 
évben 4 hauilos baleset tör
tént hasonló okból. Eppen 
ezért az ilyen és hasonló ese
tek megelőzése érdekeben sti
gorú és sürgős intézkedest 
kell hoz.ni. 

* 

Polgárdi Ipartelep állomáson 
december 29-én vcigánye!len
örzés elmulasztása miatt az 
1125 sz. vonatot a foglalt II. 
sz. vágányra fogadták. Hogy 
az esemény nem járt követ
kezménnyel, az a mozdony
személyzet figyelmességének 
tulajdonítható. 

* 

Jól szi.lveszterezett Rozsnyai 
Sándor kiskunhalasi váltóke
zelő. A dolognak csupán az a 
szépséghibája. hogy szolgálat 
közben vett búcsút az óeszten
dőtől. Az italozásnak az lett 
a következménye, hogy az ál
lomási 1. sz. tartalékkal fel
vágták a 14. sz. központi állí
tású váltót, ugyanakkor elöze
tes értesítést nélkül a foglalt 
I II. sz. vágányra járatták a 
951'B sz. vonatot. A balesetet 
ezúttal is a vonatszemélyzet 
hárította el. 

* 

Kiskunhalas állomáson ja-
nuár 9-én ts elmulasztották a 
vágányellenörzést. Emiatt P. 
S. forgalmi szolgálattevő a 

4. sz. örhely hozzájárulása nél
kül feloldotta a bejárati jel
zőt, és a bejáró 7 379 sz. vona
tot csak kézi jelzéssel tudták 
megállítani a kocsikkal foglalt 
V. vágányon. Kiskunhalason az 
elmúlt évben is számos anya
gi és személyi károkat okozó 
baleset történt. ldeje lenne 
már szigorúbb intézkedések fo
ganatosítására. 

* 

Január l-én a Kapuvár ál-
lomásra bejáró 191 'A sz. vonat 
hátsó 6 kocsija megállás köz
ben részben feltorlódott il
letve kisiklott. A vizsgál�t sze
rint a baleset azért követke
zett be, mert a vonatra után
futóként akasztott 424 067 sz. 
mozdony személyzete még 
megállás elött le akart akasz
tani a váltók elött. A mozdony 
fütóje a szerkocsin átmászva 
próbálta leakasztani a vonó
horgot. A feszülö vonóhorog 

miatt mozdonyvezetóJétól nyo
mást kért, mely miutan ero
sebb volt a szükségesnél, azt 
eredményezte, hogy a felig 
1 ·gfékkel fékezett vonat első 
r szére a kézifékes h;it o r sz 
nagy erővel torlódott, Az. így 
végzett ,,gyorsabb" munka ez
úttal ,.csak" súlyos anyagi kö
vetkezményt khánt, de vé;:
zódhetctt volna másként is. 

* 

Portclek állomáson január 
4-én a 2028 sz. vonatot a 2061 
s::. von,attal foglalt Ill. 1,á
gányra járatták. Az ütközest 
e,:uttal nem sikerült megaka
dályozni. [gy a két vonat moz
donya szolg6latképtelenné vált, 
és forgalmi akadály keletke
zett. A vizsgálat folyamatban 
van. 

* 

Január 5-én Szolnok és 
Abony között utasítás ellenes 
váltóellenórzés miatt a 2791 
sz. menet szembehaladt az 
5688 sz. vonattal. A veszélyes 
helyzetet az 5688 sz. vonat 
mozdonyszemélyzete vette ész
re. Ennek köszönhető, hogy 
nem történt rendkívüli ese
mény. 

* 

Január 7-én a Karoogi-pu.sz
tától Hajdúszoboszlóig két ki
járati jelzöt és egy vezetéktar
tó oszlopot döntött ki a 4768 
II. sz. vonat egyik kocsijának 
megcsuszamlott t•aslemezrako
mánya. A Szolnoktól végig át
haladással közlekedö von,at 8. 
kocsijában az E:szaki Osztó
szertár szállított vaslemezra
kományt. Az anyagok rossz 
elhelyezése mellett még a ko• 
csi ajtaját sem csukták be. A 
rázkódás következtében az 
egymásra helye,zett kötegelet
len lemezek a nyitott ajtóig 
csúsztak, és az útjukba esö 
tárgyakat megrongálták. ki
döntötték. Az esemény mind
emellett szerencsés kimenete
lünek tekinthető, mert a köz- 1 
ben lehullott anyagok nem es
tek vágányra, nem okoztak 
forgalmi akadályt, és személy
sérülés sem történt. 

* 
A távolról menesztés már 

több esetben okozott balesetet. Január 10-én Ferencvttros 
Nyugati rendezőben az 
520 056 sz. gép magának tulaj
donított jelzésadásra megin
dult, és beleszaladt a XVII. 
sz. vágányról kijáró 2150 sz. 
vonatba. Anyagi kár és forgal
mí akadály keletkezett. A vizs
gálat folyamatban van. 
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eve történt Szakmát zenét és dalt tanulnak Szolnokon 

PÉCSI VASUTASOK EMLÉKEZNEK A FELSZABADULÁS APJAIRA 

Sokoldalú tudományos is
meretterjesztési programot 
dolgozott ki a múvelódési ház 
vezetősége és a szakszervezeti 

Húsz évvel ezelőtt indult 
meg újra az élet a felszaba
dult Pécs állomáson és a kör
nyező vasútvonalakon. Erről 
az ágyúdörgésben és géppisz
toly ropogásban született sza
badságról. a munka és a for
galom újra indulásáról beszél
gettünk a pécsi csomópont dol
gozóival. 

A felszabadulás előtti utolsó 
szolgálatának emlékét így ele
veníti fel Cserfai József térfó
nök, aki ma 44 éve.5 és akkor 
tisztként teljesített szolgala
tot az állomáson. 

másfőnok-helyettes. - Allatte
nyésztésünk központja a ma.i 
vasutas sportcsarnokban volt. 
Harmincnál több fejőstehenet 
tartottunk ott és sertésilnk iS 
volt egy falkára va.Ló. 

- Meddig gazdálkodtak így? 
- Amíg az egész ország fel-

szabadult és kialakult a köz
ellátás egységes rendszere. 

- 1945 tavaszán indítottuk 
a fővárosba az elsó vonatot -
vette át a szót Szutyor Béla, 
térfőnök. - Eilelmiszert és sze
net szállítottunk a sokat szen
vedett budapestieknek. 

Ablak n�lküli vonat 

kocsi számát is megjegyez- bizottság a szolnoki járműja-
tem: 50 831-es volt. vító dolgqzói részére. A terv 

Hogyan segítettek a fontos részét alkotják a mun-
mozdonyhiányon? kások szakismeretének növe_ 

, - Volt itt egy szovjet !?án- lését szolgáló gőzmozdony. 
celozott mozdony, 1;z segtte� teher- és s7emélykocsi szer
az _ áUomá�i „ munka_ban. Bar kesztésével, építésével, javí
eloszor feltunk ettol a hatal- , tásával foglalkozó műszaki 
mas acél monstrumtól, hi- I munkásakadémiai tagozatok. 
szen mi csak kis gépekkel w
lattunk. De hamar megsze- I rettük. mert a szovjet sze- Nők akadémiáj,a 
mélyzet igen jól kezelte. ,.fi-

,
• 

noman" tolatott a hatalmas Hasznos téli estéket biztosít 
géppel - magyarázta Szu- a sokrétű és nagy érdeklődés
tyor Béla, az egykori kocsi-

J 
se! kísért nők akadémiája. 

rendező. Programjában a nő, a család 

goztunk ki. Elm011dtuk ter
veinket a vállalatnál dolgozó 
ipari tanulóknak és vezetőik
nek. A program főként az első 
és másodéves ipari tanulók 
tetszését nyerte meg. De a 
l'larmadévesek közül is sokan 
Jelentkeztek a szakkörbe. Az 
ipari tanulóknak több, mint a 
fele. 168-an mi nden hét szer
dá;án szakköri foglalkozáson 
vesznek részt. 

Hangverseny 
- szellemi vetélkedő 

- Mivel foglalkoznak a 
szakköri foglalkozásokon? 

- A program az általános 
iskolában tanult zenei ismere
tek ismétlésével kezdődik, 
majd a zenének, mint művé
szetnek, a művészetek sorában 

elfoglalt helyével folytatódik. 
ZenetörténPt: az egyházi és vi
lági, a lejegyzett zene, vala
mint a zenei korszakokkal va• 
ló ismerkedés képezi a tooábbí 
tananyagot. A történelem, iro
dalom és zene k!1.pcsolatával, 
a XIX. századi magyar zenei 
fellendüléssel, Erlcel és Liszt 
zenéjével, operáival is megis
merkednek majd a fiatalok. 
Közben számos hangverse
nyen, zenei szellemi vetélke
dőn, klubrendezvényen vesz
nek részt. Egyszólamú népda-
1 okat, munkásmozgalmi dalo
kat tanulnak. 

Dicséretes kezdeményezés. 
Szakmát és zenP.t, munkát és 
dalt egyszerre tanulnak a szoL 
noki járműjavító fiatal mun
kásai. 

- 1944. nD1Jember 27-e hét
fő este, esős, csepergős, csúnya 
novemberi idő volt. Jt;szakai 
műszakra jöttem Domonkos 
Imre tisztkollégámmal. Mind
ketten forgalmi szolgálattevők 
roltunk, a külsó forgalmista 
én voltam. Pécs áUomáson 
nagy zűrzavar uralkodott. A 
német csapatok utolsó töredé
kei, amit tudtak „mentettek" 
Barcs felé és nyugati irányba. 
A szovjet csapatok már Vil
lány és Pécsudvard térségé
ben voltak. A német tisztek 
tólük kérdezgették, hol van
nak az oroszok. Amikor meg
mondtuk nekik, elsápadtak, s 

- A jármúhiány nagyon, 
megnehezítette a dolgunkat -
szólt Cseríai József. - Pécs 
állomáson egyetlen személy
kocsi sem maradt. Még sze
rencse, hogy egyik rakodó 
vágányunkon itt hagytak 20 
teherkocsit. Sérült kocsit so
kat összeszedtünk. Ezeket ja
vították meg a fűtőház ko
csiműhelyének dolgozói. 
Oveghiány miatt bedeszkáz
ták az ablakokat. Persze vi
lágítás sem volt a koc ik
ban. 1945. május l-én ün
nepélyesen avattuk fel az 
első olyan személykocsinkat, 
amelyiken má:- volt ablak és 
gázlámpa is égett benne. A 

- A pécsi fűtőházban csak 
I 

egészségtana, a tfiplálkozás, a 
négy gép maradt, de egyik kozmetika. hog_van és mit ol
sem , volt üzemk�pes - kap- 1 v�s�_unk, a_ szép-próza mest�rei 
csolodott a beszelgetésbe He- kozul pedig Jókai, Mikszath, i----------------------------

gyi József műszaki felügyelő. ; Gardonyi életműve szerepel. A 
aki 1941 óta a fűtőház do!- dzse sz történetéről. az egyen
gozója. Mohácson szerencsé- jogúság gyakorlatáról, a válá.s
r" sértetlenül megmaradt ró!. a nók munkaügyi hclyze
négy 326-os gép. Ezekkel téröl. az öl!özködésr61, a szép 
kezdtünk dolgozni. A mene- otthonról. a háztartüsi !(épek 
külő fasiszták ezeket is meg- alkalmazásaról. kezeléséről es 
rongálták, de mi mindegyik- 1 a nők világkongresszusáról 
bői kiszedtük a használható, hallanak előadást a műhely 
javítható alkatrészeket. Négy nódolgozói és a vasutas felesé.. 

reggelre mind eltűntek egy 
szálig_ Másnap este már a 
szovjet-eiöórsöket fogadtuk az 
állomáson. 

Az első vonat 

- Hogyan indult meg újra 
az élet? Mikor indították az 
első vonatot? 

- 1944. december 2-án jöt
tünk először szolgálatba 
vette át a szót Szutyor Bél.a. 
:intéző, ma térfőnök, abban az 
időben kocsirendező volt. -
Legnagyobb örömünkre azt ta
pasztaltuk, hogy állomasunkctn 
a front átvonulása alatt semmi 
olyan rongálódás nem történt, 
ami megnellezitette volna, 
hogy Pécs állomáson a munkát 
a legrövidebb idó alatt újra 
megkezdhessük. Elsó dolgunk 
az volt, hogy kitakarítottuk az 
állomást. Az elsó ronat az ak
kori Vszóg alloma.sról kapott 
mozdony segítségével indult a 
pécsi repülóterre, ahová. teg
lát és más épftóanyagot szállí
tottunk. A szovjet csapatokat 
segítettük ezzel, hogy a. repülő
teret ú;ra foga.dóképessé te
gyék. 

Kovács Sándar, áUomásf6-
nök-helyettes, húsz évvel ez
előtt is itt dolgozott Pécs állo
máson. 0 volt az áll-01nás első 
kommunista párttttkára. A 
két évtizede történt esemé
nyekre így emlékezett: 

- A felszabadító szovjet 
csapatok arra. is gondot fordí
tottak, hogy a felszabadult te
rületeken újra meginduljon az 
élet. Intézkedtek, hogy a pécsi 
kórházak és iskolák szenet 
kap;anak. Mi. vasutasok ebben 
is · segítettünk a megmaradt 
kocsikkal, mozdonyokkal. 

A fasiszták Magyarbolynál 
felrobbantották a Karasica-hi
dat - folyt.atta -. A szov;et 
parancsnokság felhít>ására a 
pécsi dolgozók, köztiik a vas
utasok is részt vettek a híd 
helyreánításában. Amikor a 
híd határidő Plótt elkésziilt. a 
szovjet parancsnokság minden 
dolgozónak 10-10 mázsa su
net adott. Igen nagy szó volt 
ez azokban a nehéz ídókben! 

Közellátási bizottság 

Nemcsak a kocsikról és 
m<>zdonyokról kellett gondos
kodni, hanem az emberekről is. 

- Ezt a feladatot az 1945 
januárjában megszervezett 
páHJalapszervezet váUalta ma
gára állomásunkon - mondot
ta Kovács Sándar. - Közel
látási bizottságot alakítottunk. 
A legnagyobb problémát a só
hiány ;elentette. Ezért egy bri
gádot szerveztünk, melyet egy 
mozdonnyal és néhány sze
mélykocsival Mármarossziget
re lcüldtünk sóért. Ez volt az 
úgynevezett „virtuska" vonat. 
Amikor megjött a só. kiosz
tottuk. Gyakran ;öttek hoz
zánk idós emberek is lisztért, 
cukarért, oogy más élelmisze
rért, melyre szükségük volt, 
hogy ne éhezzenek. lgyekez
tiink mindenkin segíteni. 

- Nem dolgozott ross:zul ez 
a közellát.ás. A régi vasutasok 
úgy mondják, hogy valóságos 
kis állami gazdasága volt Pécs 
állomásnak - jegyeztük meg. 

- Igen - folytatta az állo-

ilyen 375-ös mozdonyból si- gek. 
került kettőt összeállítanunk. A művelődési otthon és az 

Nehéz idők voltak azok. új városi általános i.skola kö-
Sokszo• éhezve, fázva, de zös rendezésében az iskolások 
nagy-nagy bizakodással do!- és a dolgozó fiatalok számára 
goztak. - Nem hiába. minden sz.erdán vetítéssel egy-

L. J, bekötött filmesztétikai előadást 
tartanak. 

Több mint 280 bérlettulaj

Készül az ujabb regény 
donos é. több tucatnyi érdek
lődő hallgatja a film es korok 
történetét. Közben a Gábor 

1 
diák, a Rákóczi hadnagya., a 
Luda<i Matyi, Lég:r jó mind
halálig. Valahol Európában és Mivel tölti napjait a nyugalmazott miniszter 

Kereken egy esztendő telt 
el azóta, hogy Kossa István 
közlekedés- és postaügyi mi
niszter nyugalomba vonult. 
Az állami és a társadalmi 
elet ve-L.érkarában eLtölrott 
hosszú mtn1káoovek után. ho
gyan telt el az 1964-.es esz
tendő? Mivel tbiti ,iapjait a 
nyugalmazott ,mni.!zter? 

Errol beszélgetünk Kossa 

elvtárs pa.,;arél.i otthonana.k 
do]gozoszobajába.n. A t.agas, 
viliigo,. helyiség könyvtár
szobának lS beilleneic. A köny
vespolcok meg.rakva köny
vek-xel.. szinte a mennyezetig. 
Egy szekrény, a há7..iga.zd,a 
gazdag, a hazai es a külföldi 
k.iállitasokon egya.ránt sok d1-
jat nyert bélyeggyüj\emé-
nyét órz.i. Az iróasz;taJ.on 
táskairógép, kéziratf)k. Mind
ez arról tanúskodtk, hogy itt 
t.evékieny alkotó munka fo.., 
lyik. 

- Most érkeztem el • oda, 
hogy megi·alósíthatom régi, 
teri,-emet, megírhatom élmé
nyeimet - kezdte a beszél. ... 

Dunától a Donig címmel még 
a felszabadulás utáni évek
be-n megjeLent regényemriek. 
Saja.t élmen11eim alap1an, mo
zatk.szeruen igyekeztem meg
írni, hogy a szoi•jet hadsereg 
miként űzte ki szot·1et föld
ről es lia.uinkb6l is a fa
siszta csapatokat. A re{}ény 
egy kicsit Budapest felsza
ba.dulásanak is emléket állít. 
Hi.3zen Jó magam i.s a fót-á-
rosban s:: lldawz.tom 1 D 
addig, mig idáig elju;tortam, 
lw>sszu, kalandos es veszélyes 
volt az ut. 

Az elkészült regié,nyl>ól 
kaphatnánk egy résl:letet la
punk s'Zámára? 

Na.gyon szívesen. Az 
lrany a. Duna című fejezetben 
eppe-n van egy olyan részlet, 
amely a vasúton megtett ka-
1.a.ndos utazá.:.'tLnkrol szól. Jtn 
ezt a részt a,ian.Lanám. 

(A regényrészle-tet - két 
fol.ytatásba.n - ö:roljOk majd 
a Magyar Vasutas következő 
számaiban..) 

Vlsi Ferenc 

a Hogv allunk. fiatalember 
című filmet nézik � vitatják 
mee. 

Zenei szakkör 

A helvi népmúvelési és tu
dománvo, ismeretterjesztő 
munkában ÚJ, fü:,'Velemre mél
tó kezdemenyezés hívja ma
gára a havi program olvasói
nak érd�klődését· 1 !jú 7,enei 
szakköi;, oglal OMS Kik 1-é-

?ére, m1ert ·. m1lven tarta
lommal ·zervezték a . zakkört 
- erről be.,1.elgMtilnk D. Nagy 
Jánossal, a művelődési ház 
igazgatojávfll. 

A jarmújauft6múltely 
napymúltú kortt.�mozgalmá
nak felle11ditéséról, a szak
munkások zenei műi•eltsége 
nöt>elésér6l. pontosabban meg
alapozásáról beszélgettünk -
mondja Nagy elvtárs - <'kkar 
jutottunk az elhatározáshoz, 
hogy a fel 1i6ttel, mellett e 
munkát már a ;övó leendő 
szakmunkásainál ken kezdeni. 
Hoz-záláttu.nk. Programot dol-

getést K06Sa elvtárs. - Re- ,-------------------'---------
gényt, novellákat, cikkeket 
írok. 

Amikor ezeket mondja, ar
cán elégedett, amolyan fia
talos mosoly jelenik meg. 
Szivarra gyújt, mélyet szip
pant és tovább folytatja:  

- Persze, ezt nem úgy 
ke !l  érteni.. hogy te-L,esen 
fé!Tevonu.Ltam, s csak az 
írásnak élek. A társadalmi 
él.ettől nem .s.oo.kadto.m el. 
Nem is tudnék. A munka, a 
k.őzügy szolgálata éppen ú,gy 
hozzá tartozik. életemhez, 
mint a rend.$ze re s tápla!lwzás. 
A Magyar Bélyeggyűjtő Szö
vetség és az Id.egenfargalmi 
Tanács elnöki tisztét tárro
dalm.i munkában látom el. 
EzenklV'ilL mint orszá.ggyű./.ési 
képvisel6, rendszeresen el-
látogatok választóimooz, 
Veszprém megyébe, Pápára. 
Meg aztán a sportolásnak sem 
numdtam búcsút. Ma is 
rendszeresen járok teniszez
ni. Elrégre a. ,mozgásra is 
szüksége van az embernek. 
A szellemi igénybevétel. a 
wk irás után mindig fel
üdít a sport, a testmozgás. 

- Jelenleg milyen mun
kán dolgozik? 

- Most rendezem nyomda 
a.1á a Vissza a Dunához clmü 
regényemet, de közben már 
hozzáfogtam egy másik re
gény megírásához. Ezt egy 
korrajznak szánom. Fóhóse 
egy népbarát református pap, 
a.ki később kulákká válik. 
Ezernyi élményem van a 
felszabadulás óta eltelt húsz 
esztendőről is. Tervbe vet
tem, hogy ezeket az élmé
nyeket is megirom. 

- Mh·Ől szól a most clké
szült regény? 

- A Vissza. a Dunához tu-
lajdonképpen folytatása a 

Az új épület elkészült 
a problémák nem szüntek meg 

Amikor Szombathelyen a 
fel vételi épület szomszédságá
ban hoz?.áfogtak egy öltözót, 
mosdót és i rodahelyiséget ma
gába foglaló új létesítmény 
építéséhez. arról is szó ,·olt, 
hogy abban niajd a t'Onatkisé
rók is helyet kapnak. Ezt az 
ígéretet csak ré�zben váltot
ták be. Az igaz. hogy a ve
zénylet és a vonatkísérők ré
szére biztositottak várakozó
helyiséget, öltözőt és zuhanyo-

zót, de akik pihenni akarnak, 
azoknak változatlanul a teher
pályaudvari laktanyát kell 
igénybe venniük. 

A régi laktanya nem felel 
meg a követelményeknek. 
Rend.szerint zsúfolt, s a mel
lékhelyiségek sem higiéniku
sak. A termelési tanácskozá
sokon a vonatkísérők többször 
felvetették ezt a problémát. 

Foki Jstván 
Budapest 

A TBJ::F Esztergom és Dorog állomások között újtípusú 
kábelfektetö berendezéssel végezte el az egyébként ne

héz fizikai munkát igénylő kábelfektetést 
(Horváth Erika felv.) 

Kedves vendégek Pécekn 

·, ow,;f 

Minden jót, jó q-és.7Béget és mielőbbi gyógyulást kívánunk bá
csikám. 

Még karácsony előtt tör
tént. A péceli MA V 'l'ovábl'
kezelb Kórházat - ::iz isme
ró.sökön kívül - .. 1de�nek" 
h , .!�kerestek, Bete hoz?..á
u.:rt:őzójuk nem volt és még-
IS • • •  

A Vasuti Főosztály szalr
szerve7,eti bizottságának no
bizottsága látogatott el Pé
celre. A korház kultúrtermé
ben a járóbetegeket Hidasi 
Jenő. a fóo<,;r,tály szakszerve
zeti bizottságának ti tkára kö
szöntött.e, majd Rödc;uyi Ká
roly i,ezérigazgató elvtárs 
üdvözletét, ;ókívá.nságait tol
mácsoita. Oszinte, meleg han
gon szólt a kórház orvosa\-

nak és ápolóinak fáradságos 
munkájáról is, amellyel előa 
segítik a gyógyulást, a nyu
godt pihenést. A kedves sza
vak után a nőbizottsag tag
jai ajándékot adtak at a be
tegeknek. 

Az oo,·özlésl>óL a megem
lékezésből a fekvő betegek 
sem maradtak ki. A látoga
tók sorl'a ,iartá.Jc a kórterme
ket és a be<tegágyaknál kí
vám taJc minden jót, eredmé
nyi!.'! gyógyulást. 

Kis figyelmesség volt az 
egész és mégis nagyoo s.ok 
emberséget. önzetlen gondos
kodást, jóleső együttérzést 
fejezett ki ez a látogatás. 

Nyugalomba vonuló 
vasutasokat tüntettek ki 

A vasút szolgálatában el
töltött több evtizedes ki váló 
munkásságuk elismeréséül 
nyugállományba vonulásuk al
kalmával több dolgozót része
sítettek kitüntetésben. 

A Népkóztársaság Elnöki 
'l'anácsa a 

A I\IUNKA f:RDEMREND 
BRONZ fokozata kitüntetést 
adományozta Lazán11i Albert m. 
fóellenőmek, (Pályafenntartási 
Technikum). Illyés Kálmá.n fó
felügyelőnek (KPM J/6. szak
o.sztály), Bu::ás lstt•an fel vigyá
zónal< (11:rd állomás), Pásztói 
János (elvig,vázóna:k (Buda
pest. Ferencvaros állomás), 
Oszkó József felügyelőnek 
(Nagys?,entjános ál lomás), 
Ivánfi Ferenc fófelügyelőnek 
(Székesfehérvár' állomás), Sári 
Péter főellenörnek (Vac állo
más), Reményi Nándor fóel
lenőrnek (Budapest, Nyugati
pályaudvar). 

A közlekedés- és postaügyi 
miniszter 
MINISZTERI DICSERETBEN 
részesítette Pallai Pál fóel
lenört (Debrecen állomás), Ta
ri János felvigyázót (Buda
pest Ferencváros állomás), 
Kovács János m. főellenőrt 
(Baja fűtőház), Bot István fel
vigyázót (Budapest Ferencvá
ros állomás), Holló János fel
vjgyázót (Budapest Nyugati 
pu.), Ar István felvigyázót 
(Budapest LandJer Jenő Osz
tószertár). Daczó Ernó m. fő
ellenőrt (Pécs fútő:iáz). Bo
doki József m. íőellenőrt (Bá
taszék fút(füáz). Bodnár Ar
pád főellenőrt (Budapest Nyu
gati pu.), Baz,ó Jdnoa fóel• 

lenőrt (Budapest Keleti pu.), 
A brahám lstvan m. főellen
őrt (Celldömölk fútőház), Ca
gányi Pá! m. fóellenőrt (Duna; 
keszi Járműjavító OV.), Bog
nár Miklós felügyelőt (KMP l. 
Gazdasági Hivatal), Fábián Ti
bar fófelügyelöt (BVKH). 

A közlekedés- és postaügyi 
miniszter helyettese, a MAV 
vezérigazgatója 

VEZ:eRIGAZGATóI 
DICSERETBEN 

részesítette Hajnal Pá! m. fő
tanácsost (KPM I 6. Szakosz
tály), Szavó Ferenc főellen
órt (KPM I. Gazdasági Hi
vatal), Gyenei György fel
vigyázót (Dombóvár PáJya
fenntartási Főnökség), Köves
di János m. felvigyázót 
(Dombóvár fűtőház), Agos
ton József m. felvigyázót 
(Pées fútőház). Horti Imre 
felvigyázót (Jászberény állo
más), Tóth István felvigyázó,� 
(Sátoraljaújhely Pályafenn
tartási Főnökség). dr. Kuncz 
Andor főorvos-főtanác1.ost 
(MA V Kórház és Központi 
Rendelőintézet), Jászai Nagy 
József m. főellenőrt (Kistere
nye fűtőház), Haragos Imre 
m. főellenőrt (Szombathely 
fűtőház), Bo!dizs Kálmán fő
ellenőrt (Budapest Nyugati 
pu.), Kispál József főellen
órt (Szolnoki Járműjavító 
O'V.), Kovácsik István fóel
lenőrt (MÁV Autófuvarozási 
Főnökség), Sziklási Károly 
főfelügyelőt (KPM I. Gazda
sági Hivatal), Mak6 Pál se
gédmunkást (Hódmezővásár
hely állomás), Halász Gyula 
főellenőrt (Landler Jenő Jár
műjavító OV.). 
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ÚJRA AZ NB I-BEN 

Sporthírek 
Tokiói élmé-n!l"im címmel 

1964. december 21-en Sáros: 
lmr<.>, a magyar úszó vá,-o
gatott keret edzöje dia,·etí
téssel egybekötött élménybe
számolót tartott a Krisztin.a
t'<lrosi Pályafenntartási Fő
nökségnél. Ismertette a japá:'l 
dolgozók életét. kultúráje\ :. 
technikai fejlódésél. Beszé' t 
a 250 km/óra sebessiggel köz
lekedó gyorsvonatokrúl. az 
olimpia rnegni,itásáról, a \'er
ser,,·ekrol és a sportlétesit
ményekró!. Az elöadás u•án 
csa.k.ni!lrn 16 érdeklödő ker
déseire válaszolt az előadó. 

* 

Szimultánt adott a kózel-

- Oj vasúti hida.t adtak át a 
forga.Jomna.k a Somogy me
gyei Pamuk község határában. 
A Hídépítési Főnökség dol
gozói az új híd átadásával je
lentősen elősegítették a Ka
posvár-Fonyód közötti vonal 
átépít.é,0nek gyorsítását. 

- Több ya.sútl személy- és 
étkczőlmcsit rendeltek a győri 
Wilhelm Pick Járműipari Mú
\ eklő! az Indonéz Vasu tak. Az 
üzem az új kocsik szállítását 
1 965 másod;k !e!ében kezdi 
meg a távoli or�z�gba. 

- 82 HALLG.\TÚJA VAN 
a Glőrben folyó s<>gédliS?ti 
tanfolyamnak. A hallgatók 
- köztük 16 nö - swrgal
masan ·cg,-re(clili az elöa.d.iso
kon elha.ngzottakat. 

A szerkeszló,;ég üzeni 

Oro�z István Szentes. Tllth 

- ,,INDITAS" címmel ismét 
megjelent a. szegedi MÁV 
Nevelöintézet növendékeinek 
lapja. Hírt adnak benne életük 
minden említésre méltó moz
zana.táról. Felelevenednek a 
külföldi utak, csónaktúrák, a 
munkatábor, a ,·ezetöképro tá,
bor élményei. 

- Nemrég fe�döU be 
Alsóörs állomáson a szombat
hel>i ignzc;atóság által rende
zett forgalmi tanfolyam. Most 
3" részl\·evővel kereskedelmi 
és áruforgalmi tanfolyam vette 
kezdetét az állomáson. 

- BAGDAD és Basra váro
sok között már üzemel az a 
szélesnyomtávú vasútvonal, 
amelyet a Szovjetunió segítsé
gével 15 millió iraki dinár 
költséggel építettek meg. 

- 1Uau·ar biztosítóberende
zésekkel s:zerelik fel a Zágrá• 
bot Nov kc\val összekötó 224 
ki'.óméter hosszú ,·onalat és 
a vonal mentén 29 állomást. 
A korszerű bizto�ítóberende
zést a Telefongyár készíti. 

Az NB J-� be1utott ifjúsági la.bdarúgó csa. pa.t. Álló sor: ba.lról-jobbra: Marrel. Ruhkai, 
Szepesvan, Iglói, Ubrankovics, Gerle, Horvát h, Both és Lódi. Guggolnu balról-jobbra· 

Michnyá.k, Hostyán.szky, Beleznai, Gleva.novi• s 

múltban 20 üzemi sakkozó 
rés:z.é..'"e Sil!ye Jenő. a Magyar 
Népköztár:s-0.<;ág érdemes spor
t-0lója. a KPl.eti Mü.fzakt Ko
csiszolgálatt Főnök.s�(} új kul
túrtermében. A �zimultán
ban a keleti műszak és a 
fűtőház dol((ozói vettek részt 
s öten döntetlen eredményt ér
tek el a mester ellen. A leg• 
jobban srereplő sakkozókat a 
budapesti bizottság sekk
szaklkön�·,·ek1rel jut.almazta. 

Ist,:anné Jamn .czl.::y Ferenc. Fo� 
kJ ls' \'lm BudnPt.�:--:t. Bogn:ir Ká
roly Tapo.ca . .  1At·kos Joz!:ieC ZR 
laegerszeg, dr. Bánkfaly_Y O)·ula 
Szege i K: -. La os .\1sovrs Hor 
váth Zo:t , Tatab:i.-,ya felső. Bol• 
dir..sa.r OY'. I Í6  Béké,-;csaba. Lev• 
telket lap·unk anyaqiihoz felhasz
náljuk. • 

- RATARIDÖ ELÖTJ' fe
jezte be 1964. évi tervét Szeged 
állomás rakodógép-ka.rba.nta.rió 
múbelyének héttagú mérleg• 
ja.-ító brigádja. A brigád lelki• 
ismeretes munkájával má.r két 
é\-vel ezelótt kiérdemelte a 
szocialista. brigád címet. 

A BVSC ifjúsági labdarúgó
csapata 1963 tavaszán esett 
ki az NB. I-ből. A labdarúgó
szakosztály vezetői minden 
erőt a1Ta összpontosítottak, 
hogy a fiatalokból mielőbb 
ütőképes együttest kovácsol
janak össze. Törekvésük si

kerrel járt. 1 963-ban, a fél
(ordulós bajnokságban már 
kialakult az az együttes, 
amely 1964-ben klharcolta a 

feljutás jogát. 
Nem volt könnyű a feladat, 

hiszen a csapat két erőssége, 
a Jobbhátvéd Ubrankovics és 
a jobbszélső Both bekerült a 
felnőtt csapatba. Erre a két 
játékosra az őszi idényben 
már egyáltalán nem számít
hatott Jéoer József, az ifi-csa-

pat edzője. Hiányukat meg- A szakosztály vezetői elsösor
érezte a csapat. De ennek el- ban Jéoer József és Nagy 
1enére a tavaszi idényben az Sándor Intéző, bíznak abban, 
elso, az őszi fordulóban a hogy sikerül maid helytáll
második helyen végeztek az niok az NB. I-ben. 
Eoyetérlés mögött. Mivel a ,-------------
Budapest I. osztályból két 
csapat került az ifjúsági NB. 
I.-be, így a BVSC-nek is si
került a feljutás. 

A szali:osztály és az edző vá
gya teljesült, de a gondok 
még fokozottabb mértékben 
jelentkeznek, mint 1963-ban. 
A három ifjúsági. csapatból 
1964 végével ugyanis 26 já
tékos, - egyszerre két korosz
tály - öregedett ki. Megint 
új csapatot kell kialakítani, 
még hozzá lényegesen rövi
debb idő alatt, mint legutóbb. 

furóczi Judit 
„Az év legjobb 

Ujúsági sporlolója·' 

Bó()o�h M ,hály DombóYár Pin 
tér L..'l,os \'Scrátót, Markos Jt\
zsef Za laegerszeg, dr. Faragó 
Fet·enc, Foki lstvi.ln Bulic1Pc�t. 
'.\:agy Józ.ser StUl'0\. 0, Tóth T"bor 
Klskunhala� Leveleiket ill etékes 
h.elyre továbbitottuk. 

Sziládi Sándor Sz.eged. dr. 
Ga,d•ll Józser S?.ombathely Bog 
nár Ké.roty Tapolca. Bold z ur 
Gyula Békéscsaba. Szentg,I„ 1st 
Vhll Gyöng)·ös. Bódogh �!'h, ')" 
Oornbóvó.r . ·agy I·!ván Ba -ac..:ta 
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veleiket helyszüke miatt közölni 
Dicséretet érdemelnek l 

nem tudjuk. 
Kristof József Budapest: , �j 

Jeli vo ·!at • ·  ctmü , e-rse köz1ésr-e 
Az időjárás viszontagsága nem a:ka:mas, 

ellenére is jó munkát végez-
nek a tatebányai II. pályames
teri szakasz dolgozói. Tornvai 
János, Karajos El.ek és Kara• A Hivatalos Lapból 
;os Lajos swrgalmas, példa- A HIYataloo Lapból a szakszer
mutató munkája külön is di- vez,>U btzott5'igok és a dolgozói< 
cséretet érdemel. Készenléti r;gk;;�ébe ajánljuk a követke-
szolgálatra önként jelentkez- 1964. 52. számból: 1 32 ,2 1 1  

- Kompha;ó összeköU.etét 
létesült a Fekete-tengeren ke
resztül Szovjetunió és Bulgária 
között. A komphajön húsz 
vn5úti koc it lehet egyszerre 
elhelyezni. Az áthajózás 15 
órát ,·esz i génybe 

- Morse távíró helyett Tesla 
rendszerű csehszlovák szelek• 
toros távbeszélőt szereltek fel 
és adták át rendeltetésének a 
Bicske-székesfehérvári vona
lon. Az új hírközlő berende
zés előnye a Morse távíróval 
Hemben - hogy az országos 
taviró hálózatba is bekapcsol
ható. 

l(orszerűsítették 
nek, • a pi munkájuk után l:�;,/-tfit��t l!t'J'J

0

��
i
a�:��� - ha a 57,Ukség úgy kívánja rek munkabére. 

- másokOII is segítenek. Leg- 1965. , .  u:ámbó_l ; 131  7QJ / 

- A SZEGEDI IGAZGATú
SAG területén ezer diák segí• 
tett az elmúlt évben a. MAV• 
nak és az AKÖV-nek a rako• 
dás! munkáknál. 

a Pécsi VSK tornacsarnokát 
Január 9-én délután ünnepé

lyes keretek között adták át 
rendeltetésének a Pécsi VSK 
korszerűsített tornacsarnokát. 

A most befejeződött munká
latokat a múlt év júniusában 
kezdték meg a Dombóvári 
Építési Fönök.séo és a Pécsi 
Pályafenn tartási Fönökség 
dolgozói. 650 ezer forintos 
költséggel felújították a 20-as 
években eredetileg műhely cél
jára emelt épület tetejét, és 
teljes födémcserét hajtottak 
végre. 

Pécs és Baranya megye el
ső korszerű fedett sportlétesít-

ményének átadásán :negjelent 
Gulyás János. a Vasutasszak
szervezet titkára. MIJ,(Jyari Ist
ván, a pécsi igazgatóság veze
tője, dr. Csernus Kálmán, a 
Baranya megyei TS elnöke. A 
felújított sportlétesítményt a 
Baranya megyei Tanács nevé
ben Bödö Lá.s.z!ó elnökhelyet
tes adta át a Pécsi VSK spor
tolóinak. 

A sportolók nevében Verbő
czi J 6zsef sportköri elnök vet
te át a tornacsarnokot, majd 
Magyari István igazgató meg
jutalmazta az építésben élen
járt dolgozókat. (ljJ 

Az új év elsó telesport adá
bának keretében adták át a 
televízió vándordíját 1964 leg
jobb ifjúsági sportolóinak. A 
soorendet a szakszövetségek 
javaslatának figyelembevéte
lével állapították meg. 

Az év legjobb ifjúsági nm 
sportolója címet Turóczi Judit, 
a BVSC tehetséges úszónője 
nyerte el. Judit edzői, Székely 
tva és Littomericzky Mária 
a helyezettekhez hasonlóan 
emlékvereteket kaptak. 

utóbb a tarjáni állami gazda- :��� ,
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ság részére érkezett répasze-

j 

lósúgok m_unkav<s-rsenyének l 063. 
!etet rakták ki külön munká-
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val. z.;.i.si re:Ogye1ő��ek szer,·ezése. 
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zUSt 1,gazolvány rendszer & 

LAKÁSCSERE 

Dunaharaszti MAY állomh 
�púle:ében lf:'VÖ 11. emeleti szo
ba. konvha. é léskamra. mellék
helybégekből és gazdasági ud• 
, a:·ból álló laká::,-omat elcserél
ném budapestJ vagy Pes.t kör--

____________________________ __, �{t�1�Gtds
í���C.�r��·
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i�l;�l���r 
lehet: Szendrei Kálmánn6nAI 

Nagyobb várakozó helyiséget kérnek 
A jelenlegi kis szoba mellett 

van egy nagyobb helyiség. Ez 
megfelelne a célnak. Ahhoz 
azonban, hogy a vonatkísérök 
problémája megoldódjon. az 
igazgatóságnak kell intézked
ni. 

Bp. Duna part állomáson. 

É R T E S Í T É S  
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Azok a vonatkísérők, akik 
Kelenföldön rövidebb vagy 
hosszabb ideig tartózkonak, 
szolgálati !eletteseiknek már 
többször szóvá tették, houy vá• 
rako::óhelytsé(Jiik kicsi. A zsú
foltság, a helyhiány miatt sok
szor több órán át a szabadban 
kell várakozniuk.. F, I. 

A Keleti Pályaudvar sze.k• 
szervezeti bizottságának nyug
díjas csoportja értesíti tag• 
jait, hogy a pénztári tagdíj• 
befizetés minden hónapban 
4-e és 15-e között hétfö, szer• 
da és pénteki na.pon történik. 
A fogadónapokon - minden 
hónapban a. 16-a utáni szer
dán 1 4  órától 15 óráig - tag• 
díjfizetés nincs. A legköze,
lebbi taggyűlésre február 8• 
án, hétfón délelőtt 9 órai 
kezdettel kerül sor a. Keleti 
Pályaudvar kultúrtermében. 

K E R E S Z T R E J T V É N Y Ígéretet már kaptak 

Vízszintes : 1,  Fe)sz.abadulásunk. 
20. évfordulója tiszteletére Indult. 
13. ógörög ércpénz.. 14. Olasz ki· 
kötőváros 15. EU:1.Judt a tüz. 16. 
Nemcsak olvasni. 17. Hángtalan 
zür. 18. Ellop, eleJneI. 19. Szigorú
ság, 20. Nagy madár. 21 .  A \fo
nat útja 22. A kljaraton. 23. 
. . . patria. hazai szokás szerint. 
24. Majdnem fog_ zs. Vissza : gyü-

mölcsöt eszegeti! . .  26. Gfüögország 
fővárosa. 28, Kettőzve banyaváros. 
29. Iöósb. 30. Amerikaiak guny
neve. 31 . Mutató névmás, tárgy-. 
esetben. 33. Al.lóvlz. l!ó. Szá_ma a 
st.atlsztlkébó! (ék. -fel.). 3'1. Az Ar
pád-ház ősanyja. 39, Vízmérték. 
42. Zenei ma.szó: kötötten. 44. Le
vellel tesz. t5. Fed. 46, Kevert 
nyíl. 47. Bánat. 49. Ritka nöl név. 

Két évvel ezelött, amikor veoyült. Az új helyiséoben 
50. Zenében árla, francia szóval. befejezödött a Déti-pályaud- uoyanis m · d "  4r k • 
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renye et, de a doloozóknak o,.,m1 : -
1ú f����� k:;,é�k:;;!J;;'!�•\)!. vette birtokába az öltözőket. 

nem ígéretre, hanem szekré- rerJesztl : a N�os,.ava Lapkladd 
lenyben van. 5. Morog_ 6. Arzén Az örömbe azonban üröm is 

nyekre van szükségük. 
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kémiai Jele. 7 .. Tőle státm.s_�!lt a . Foki István Szikra Lapnyomda 
gyomor és a 1,;égtagok mese e 8 �,,,,,,,,,,,,,,...._,,,,,,,,,,,,,,,� . . .  láz; forróégövl fertőző beleg.:. � �,,,,,,,,,,,,,,,,...._,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...._,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...,,,"' ;:,,.''''''''''''''''''''''-''-',. 
ség. 9. Szövetség, 10. Pó\lá.Ssal � francia folyó. 11 .  Kevert sáv 12 � Samarlum vegyjele, 16. A :Öu:na � mellékfolyója, fonetikusan. 17. A � 
bahcsJszeráJJ szökőkút né5J szerep- � lője. 19. Angol nyelvész. 20. Sem- � mikor. 22. A vízsz. 31 párja 23 � Munka Törvénykönyv_ 2G. Török � 
kerület. 27. A szarvasmarha része. � 
29. Ismeretlen. 31 . Feljebb helyez- � 
ve. 32, Társai, rövidebben. 34 A.1- � latl lakhely. 35. Férfinév 36

. 
Ta- i !ár magánhangzói. 37. A0 vtzszin .. � tes' 1-gyel kapcsolatban bang1..ott � el. 38. Latin és. 40 lme. 41. Ká- ÍÍ 

b1tószer 43 Erdélyi �zász fizikus � 45_ Hires velencei híd. 48 Dfs1:e:5 � 

Szakszervezeti választások 

vázál. 5 0  Lent. 52. An�oJ lap. új- � 1 sá1", " Szenvedélv. 5◄ . Orosz fo- � � lyó. 56 Madame. 57 Női n,v (ék.· i:; 
fel.). 59 Monte Chrjsto vára 60 � Latin csont. · · � 

Beküldendő: vízszintes 1 és !OEt- � gőlegee 37. Beküldési határld6: � 
február 10. � 

A7. előzlJ keresztrejtvény helves � -d•Jté,e: Hálózati telJesitmé,-iy � 
ötven százalékot. � 

Könvvet nyertek: Keszthelyi Bi• � 
la. '01szász vas.útállomás. Oláh � 
Z�o}t. Miskolc. Iván u. 18. fsz.t. 2. 1 
Lörmc-z Laios. St:ombathelv. Tóth � Aroád u. 20 Varga Uszló vm � KovdC$ elvtárs hozzá.szólása sajnos a fo
�

sz
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- Olvan sok szépet mondtak mauáról a jel6-
lésnél, hooy nálam is jelöltnek számít! 

( Pusztai Pál rajzai) 
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A vasút 1965. évi fe adatairól, a dolgozók 
egészségügyi és szociá is helyzetéről tárgyalt 

szakszervezetünk központi vezetősége 
Szakszervezetünk központi vezetősége ja

nuár 29-én ülést tartott. Az elnökségben he
lyet foglalt Beck[ Sándor, a SZOT titkára, 
Rödönyi Kciroly miniszterhelyettes, a MA V 
vezérigazgatója, Végh Lajos elnök, Pánti Bé
la alelnök, Szabó Antal főtitkár, Gulycis Já

ftOS titkár, és Juhász Miklos, az MSZMP KB 

ipari és közlekedési osztályának munka tar- � 
= 1 Az ülést Végh Lajos nyitotta meg. Udvö- � 
zölte a részvevőket, ismertette a napirendet, � 
majd átadta a szót Szabó Antal főtitkárnak. � 
az első napirendi pont előadójának, aki Szak- � 
s?..ervezetünk feladatai az 1965. évi tervek tel- � 
jesitéséboo címmel tartott részletes tájékoz- � 
tatót. � 
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--� .... ___ _ 

'ti _, 
. . 

�:t_!_ 
"V1 

- 1964 végén a vasút n!'
hez, de eredményes évet zart 
- kezdte a beszámolót Szabó 
elvtárs. - Olyan écet. amely 
hazánk társadalmi és gazdasá
g, fejlődésében ;ele71 tős elöre
hafadást hozott. A mérleg el
ké-zítése idején azonban már 
olyan szempontból is elemez
nünk kell a helyzetet, hogy az 
1965-ben reánk háruló felada
tok teljesítését milyen ked,·e
ző és kedvezőtlen jelenségek 
befolyásolják, különös tekin
tettel az MSZMP Központi Bi
zottságának december 14-1 ha
tározatára. és a SZOT 1 964, de
cember 30-án kialak1tott 
írányel,·eire. A Yonatkozó 
párt- és SZOT-határozatok át
fogó képet adnak jelenlegi 
helyzetünkről. rámutatnak ar
ra, hogy kitúzött céljaink el
éréséhez milyen intézkedések 
és módszerek szukségesek. 

daság 1965-ben 3 milliárd fo
rintot bi;:;tosit beruházásokra, 
2,5 milliárd forintot pedig fel• 
újításokra. Beszerzésre kerül 
52 darab korszefú, 2000 lóerős 
Diescl-elektromos ,·onali moz
dony, 250 személy- és 3500 te
herkocsi. Az új beszerzésú 
mozdonyok segítségével a vas
út vontató jármúveinek lóerő
kapacitása 8,2 százalékkal nő, 

� 
sebb térhóditása a még erre a � 
fokra cl nem jutott emberek � 
között is nagy hatást fejt ki. � A miskolci füzai pályaudvar és Díó�yór állomás között 5 kilométer a távolság. A me
Tehát, amikor minden erőnk- � redok pá.Jyá.n a gőzmozdonyok szinte csak lépésben tudták vontatni a tehervonatokat. 
kel felkaroljuk a szocialista � A rövid vonalszakasz �;uamositásával lénye gesen meggyorsul a szerelvények mozgása. 
brigádmozgalomban részt ,·e- � l\liot a képen lálbal-0, a felsóvezetékesek már a Lenin Kohászati Müvek térségében végzik 
vő munkatársaink tevékenysé-- � a munkálatokat 

Kedvező és ked, ezÖtlt"n 

jelenségek 

Az előadó ezután ismertette 
a rnsút 1964. évi teljesítmé
nyét. A személy- és áruszál
lítási tervek elemzése után 
hangsúlyozta, hogy bár éves 
viszonylatban. ten·en felül tel
jesítettük szállítási feladatain
kat, év közben több esetben 
is előfordult, hogy a bányák 
és az építőipar igényeit nem 
tudtuk kielégíteni. 

A sok kedvező jelenség mel
lett egészségtelen tendenciák 
is mutatkoztak munkánkban -
hangsúlyozta. - Egészségtele
nül alakult például a foglal
koztatás. A múlt év elsó tizen
egy hónapjciban 226 576 túl
órával használt fel a vasút 
többet, mint 1963-ban egész 
évben. A ;ármüjavító ipar 
ugyanebben az idös::akban 
459 303 túlórával vett többet 
igénybe. A túlórák nagymér
tékú emelkedését mutatja, 
hogy az előző évhez képest a 
túlórafelhasználás a vasúti 
közlekedésben 152, a vasúti 
iparban 333 százalék rnl t. 

A párt 1964 decemberi ha
tározatát, ,·alamint a SZOT 
ugyancsak decemberben ki
alakított irányel1·eit és a vas
ut 1 905. é,•i ten:ét figyelembe 
vé,·e. a szakszervezet legfon
tosabb feladatait a kö,·elkező
képpen fogalmazta meg az elő
adó: 

- A szakszervezeti tisztség
viselőknek minden szinten fel 
kell készülni a terv és ez
zel kapcsolatosan a mozga
lomra háruló tennivalók atfo
gó megismerésére. Ugyanak
kor gondoskodni kell arról, 
hogy az éves terv igazgatósági. 
majd azt követő munkahelyi 
bontásban a megyei bizottsá
gok és szakszervezeti bizottsá
gok útján minden dolgozó 
előtt ismert legyen. Erre nagy
szerűen fel lehet használni a 
februári termelési tanácsko
zásokat, ahol a tervfeladatok 
száraz ismertetésén kívül min
den szakszervezeti t isztségt'i
selónek felelösségteljes köte
lessége megmagyarázni. hogy a 
munkacsoportoknak és az 
egyes dolgozóknak miért és 
hooyan kell végezni munká;u
kat, Meg kell értetni azt 
is, hogy a legkisebb egység 
munkája is szerves része a 
vasút bonyolult szen'ezetének. 

A dolgozókkal részletesen 
meg kell ismertetni a vasút 
1965. évi intézkedési és taka
rékossági tervében fogla!ta-
1.;at is. Meg kell értetni, hogy 
az egyes intézkedések, ame
lyek beillenek a népgazdaság 
minden vonalán végrehajtan
dó feladatokba, minden vas
utas dolgozót személyesen is 
érintenek. Annál is inkább, 

Kedvezőtlenül alakult a mivel a takarékosság. a gazvasút baleseti helyzete is. daságosság, a gyorsabb, cél-
1964-ben Összesen 6147 baleset szerűbb munka eredményét 
fo�dult elő, 63 vasutas ha!t egész népünk, köztük a vas
meg mu7lka. közben, 38 szen- utasok is élvezik, Elsősorban 
vedett csonkulásos balesetet. a szocialista brigádok tagjai
A kiesett munkanapok száma nál, de minden dolgozónál el 13 837-tel volt nagyobb a bá- kell érni, hogy a rendelkezészisidöszaknál. re álló anyagi és technikai 

To,,ább nö,·ekt"d,ek eszközök figyelembe,·étele 
mellett mielőbb kialakítsuk a 

száll liási felada,abtk leghaladottabb, a Iegkorsze-
rúbb munka módszereit. 

1965-ben tovább növekedtek 
a vasút szállítási feladatai. A 

személyszáll!tásnál - 415 mil
lió - 7.9 miUió utassal, az 
áruszállításnál pedio - 1 15,5 
millió - 4,8 miHió tonnával 
több ámt kell elszálUtani a 
múlt évinél. A vasúti ipar vi
szont 2 százalékkal, a vasúti 
házilagos építőipar pedig 8.2 
százalékkal kapott al.acso
nyabb tervfeladatot. A népgaz-

A szocialista brigádok tag
jai nemcsak munkájukkal, ha
nem munkahelyi és magánéle
tükben, magatartásukkal az 
új, szocialista embert mint 
mintaképet vetítik a többj dol
gozók elé. A szakszervezetnek 
áUandó feladata a. dolgozók 
nevelése, és ehhez kiváló se
oítség a szocialista brigádta
gok eddigi fejlődése, hiszen a 
pozitív vonások minél széle-

g�t, akkor a tervein� teljesí- � (MTI Fato: Birgés Arpád felv.) tese mellett a dolgozok nc,·e- � 
lésének is jelen tös szolgálatot �,��,,,,,,,,,,,,,�,,,-...:. �,,,,,�.s�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,� �,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,v...,,,,,,,,.... 
tcszúnk. 

f'egyel mei 

m inden (crületen 
Hazánk felszabadulásának 20. évfordulója tiszteletére 

A vasut fegyelméről szól\"a 
ramutatott, hogy sokan a fe
gyelmet csupán a fizikai dol
gozókra korlátozzák, Ez a kér
désnek csak egyik oldala. Szá
mos példa bizonyítja, hogy a 
fegyelem meglazulásának nem 
csupán a dolgozók az oka.i, ha
nem a vezetésben megmutat
kozó tervszerútlenségek, nem 

egy esetben törvénytelenségek 
és az utasítások egybehango
latlansága. 

Újabb s::ol{fálatí hef.r('k csatlako::lak a fels:::abadulási munkat·ersenyhez 

A pécsi igaz�atóság terüle
tén 

elsőnek a 
dolgozói 

pét'Si fütóház 
csatlakoztak 

a felszabadulási munkaver
si-nyhcz. Vállalták. hogy a faj
lagos szénfelhasználást csök
kentik és 1965-ben mintegy 
1000-1200 tonna szenet taka
rítanak meg. A múlt évben 

képest 3 százalékkal növelik. 
A futóház dolgozói az egy 
mozdonyra e&ő 100 ctkm ter
vet a múlt évihez viszonyítva 
két százalékkal szeretnék túl
teljesíteni. 

A terencvarosl fűlöház 
dolgozói 

8 pontban foglalták össze a 
felszabadulás 20. évfordulója 

tiszteletére tett vállalásaikat. 
Április 4-ig 2,5 millió forint 
megtakarítását tervezik. Ezen
kívül vállalták a mozdonyok 
fútőházi tartózkodási idejének 
csökkentését, a mozdonyfel· 
használás 102 százalékos és a 
kocsijavító részlegvizsga és a 
középjavítási tervek 108 sz.�, 
zalékos tervteljesitését. 

csak két esetben volt igazolat- 1----------------~----------
lan mulasztás. Az idén szeret-

- Amikor a fegyelem meg
azilcirdításáról beszélünk, ak
kor úgy tart;uk helyesnek, ha 
azt szélesebb értelemben fog
;uk fel, és fegyelmi helyze
tünk ;avitásának minden te
rületére kiterjedő munkát vég
zünk - mondotta a többi kö
zött, majd így folytatta : 

nék elérni, hogy egyetlen eset
ben se forduljon elö. A moz
donyok javítását minőségi 
munkával végzik, hogy visz
szatérő javítás ne legyen. 

A székesfehérvári jármű-
javítóban 

a gyártási osztály Valenszky 
Lászlóról elnevezett szocialis
ta brigádja csa !lakozott első
nek a SZOT felhívásához. Ver
senyre hívták az üzem többi 
brigádját és vállalták, hocy 
ten·eiket határidőre, a köz
ponti készletczésre kerülő 
gyártmányokat pedig minden
kor az ütemezett határidő 
előtt egy nappal minőségi ki
fogás nélkül átadják. A szí
nesfém forgácsolómúhely kol
lektívája ,·állalta, hogy a drá
oa importanyag forgácsveszte
ségét 20 százalékkal csökken
tik. Nem maradt le ebből a 
nemes versengésből a kocsi
osztály, a kovácsolómúhely, a 
tmk-, a kazánmühely kollek
tívája sem, A szocialista bri
gád versenykihívását elfogad
ták. 

- Szakszervezetünk tiszt
ségviselöinek kötelességük, 
hogy a fegyelem megszilárdi
táscit minden fokon és minden 
területen segítsék. Hiszen a 
vasúti munka minden más 
munkánál fokozottabban fel
tételezi a fegyelmezettséget. 
Itt az utasítások be nem tar
tása, a fegyelmezetlenség min
den esetben súlyos következ
ményeket vonhat maga után. 
Éppen ezért, szaksze·rvezetünk 
teljes súlyával támogatja azo
kat a ve;;etőket és dolgozókat, 
akik a fegyelmezett munkára, 
a fegyelem betartására törek
szenek, és nem kelnek védel
mére azoknak, akik a fegyel
met megbontják. Törvényeink 
megfelelőek, a munkát szabá-
lyozó rendeletek tartalmazzák A szolnoki járműjavító te-
mindazokat a jogokat és köte- herkocslosztályának 9 if-
lezettségeket, amelyek szelle- júsági brigádja 
mében dolgozunk. Ha betart- a gazdasági feladat kifogásta
juk a törvényeket, fegyelme-

\ 
Ian elvégzésével, a tervezett 

zett, eredményes munkát vé- határidők pontos betartásá,·al 
gezhetünk. kíván hozzájárulni a fel-

, ,  . szabadulási munkaversenyhez. 
Esszerú ntonkaerö-

1 
Különös figyelemmel ügyel
nek az egy-egy kocsi javítá-

gazdálkodási sára fordítható idó betartásá-

A munkaerőhelyzetről szól
va a főtitkár elmondotta, hogy 
folyamatban van egy olyan in
tézkedés, mely szerint, ha a 
vasút a feladatait a tervben 
jóváhagyott munkaerővel 
szemben kevesebb dolgozóval 
oldja meg - természetesen 
iinélkül, hogy ez a munka ro-

(Folytotás a 3. oldalon.) 

ra. 
'A dombóvári csomópont 

szolgálati helyei 
is csatlakoztak a felszabadulá
si versenyhez. Az állomásiak 
vállalása között szerepel, hogy 
a fogadó vágányokon az át
lagos tartózkodást két és fél 
óra alá szorítják. A havonta 
közlekedő 1·endezöi irányvona
tok számát a bázisidőszakhoz 

A miskolci igazgatóság nyerte 
a vörös vándorzászlót 

Az !gazgatóságoa: december 
havi teljesítményei a követ
kezők szerint alakultak: 
Budapest 94,67¼ 
Debrecen 102,23% 
Miskolc 101,66¾ 
PéC!I 101,800,0 

Szeged 101,O5'/o 
Szombathe1y 101,44¼ 

A budapesti igazgatóság 
kedvezőtlen eredménye an
nak tulajdonítható, hogy a 
személyszáUító vonatoknak 
csupá„ 85,16 százaléka, a. te
hervonatoknak pedi11 53,50 
százaléka közlekedett menet
rend szerint. A budapestiek 
elmaradását az is befolyásol
ta, hogy a kocsitartózkodási 
múszaki-gazdasági normánál 
előírt 83,4 százalékos célkitú
zését mindössze 79,69 száza
lékra teljesítette. 

Az igazgatóságok munkaver
senyének végrehajtási utasí
tása szerint a Közlekedés- és 
Postaügyi Minisztérium és a 
Vasutasok Szakszervezetének 
Elnöksége által alapított vö
rös vándorzászló 1964 évtől 

kezdődően félévenként kerül 
adományozásra. 

1964 II, félévének ered
ményei alapján a miskol
ci igazgatóság dolgozói 
nyerték el a kitüntetést 

és az ezzel járó 100 OOO f01int 
pénzjutalmat, 

Külön ki kell emelni, hogy 
1964 II .  félévében a miskolci 
igazgatósá.,: volt az egyedüli, 
ahol - a versenyben értékelt 
mutatók alapján - a legegyen• 
letesebb munkával minden 
hónapban 100 százalékon feiüli 
teljesítményt értek el, Dicsé• 
retre méltó és a fegyelmezet• 
ten végzett munkára jellemző, 
hogy közlekedő vonattal a IV 
negyedévben baleset nem tör0 

tént és a I l l .  negyedévben is 
csak kisebb baleseteik voltak 
A bázisidőszakhoz viszonyítva 
lényegesen csökkent az üzemi 
balesetek miatt kiesett mun
kanaPOk száma is. 

Az igazgatóság arra érdemes 
dolgozóinak végzett jó munká
jukért ezúton is elismerésün
ket fejezzük ki. 

Tehervonatok az Amur folyó jegén 
A Szovjetunió európai ré

szében az elmúlt hetekben 
szokatlanul enyhe volt a tél. 
Ezzel szemben Szibériában he
lyenként 35-40 fokkal süly
lyedt a hőmérő higanyszála a 
fagypont alá. A n agy folyókat, 
köztük az Amurt í:s vastag jég
páncél borítja. 

Komsiomolszknái a pályaépí
tők acél hálót fektettek a jég• 
re, majd ezekre talpfákat és 
síneket helyeztek el. Az Amu„ 
( km hosszú „jéghídján" azó• 
ta már több tehe,·vonat haladt 

keresztül, lerövidítve az ere
deti útvonalat. A vonatok 800 

A nagy szibé1fal folyón -900 tonna terhet szállítanak. 
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Készülünk a szocial ista brigá dvezetők 
1 1 . országos tanácskozására 

!l!IOtt les§ünh„ 

de ,,e,n s•óln11l. ho§•á•• 

- A bizatmiak újra vá· Kik képviselik a vasutas szocialista brig6dokat ?  lasztását január első f erében 
Kis.s József előmunkás a ta- fejeztük be. A 180 bizalmiból 

polcai pályafenntar� fő- harmincnak „nem , �dott �izal

nökség nyolcszoros Korom j 
mat, helye!tuk uJat vala.sz-

A szocla!lsia brigádmozga
lom kialakulásat az MSZMP 
Központi Bizottságának 1959. 
március 6-i határozata óta 
tartjuk száfl\on. A mozgalom 
fejlődéséhez nagy lendületet 
adott párt� VII. kongresz
szusa, amely elhatározta, hogy 
„tanítsuk meg az embereket 
t.zocialista módon élni, dol
gozni és gondolkodni''. 

A mozgalom fejlődésének 
eredményei:  1960-ban 3346 bri
gád. 26 151 taggal küzdött a 
szocialista brigád cím elnye
reséért, illetve megtartásáért. 

1964-ben 5961 bri,gád, 55 604 
taggal dolgozott a cím elnye-
1'éséért. iUetL·e megtartáséTt. 
2085 brigád, 18 672 taggal 
nyerte el a címet, illetve az 

ok,levelet, éa 705 zá.szlóool t, 
kitüntetett brigádunk van. 

A szocialista brigádok az 
idén a gazdaságosság fokozá
sával, a termelékenység növe
lésével segítsék a vasút fel
adatainak végrehajtását. Tö
rekedjenek a jó tapasztalatok, 
munkamódszerek átadására és 
átvételére. Határozottabban 
küzdjenek a dolgozók élet- és 
munkakörülményeinek to
vábbi javításáért. Ezzel 16 elő
segítik a szocialista brigádve
zetők március 19-20-án meg
tartandó második országos 
tanácskozásának sikerét. Ezen 
a tanácskozáson a szakswlgá
latí ágak minden rétegét 
képviselő vasutas szocialista 
brigádvezetők is részt vesznek. 

A küldöttek között srerepel 

. , . ' . tott a tagsag - táJékoztat Ba-
Palne forgalmi szolgálattevő, ranya.i Zoltán, az &zaki 
Sreged állomás hatszoros, Járműjavító szaks:rerV'e7.et.i bi
Szántó László lakatos cso- zoLtságának titkára. - Moit a 
portvezető, a székesfehérvári múhdybizottságok vcilas;;tása. 
járműjavító ötszörös szocia- zajlik. Aia a Vlll/b osztály 
lista brigádve7..etője, Patalci 145 !ös f.a,gsága .vá.Ia3ztja újjá 

Elekné személypénztáros, Deb- a m11hclytnzotts_agot. 

áll más · . , A VIIIfb osztályon a tUZt- es recen o szocrnllsta bn- ru«ókováescik meg a vesztin-
gádvezetője, és az első vas- g�e:k tarto.zn�k egy alaps.zer
utas nöi szocialista munka .-,zetbe. Három ö.'1.áJ.ló mű
üzemrész vezetője. Cseke hcJyesarno,k az ő bdrodcJ
László motorre:retö, pécsi fű- muJ<. lVlindhárom helyen két 
tőház négyszeres, Dani Jó- hét ót.a ott függ a falon a je-
zsef vonatvezető Kaposvár lö1 ek listája. . . 
állomás srocialista brigádve- Ma;dnem haromliet�s 
zetője hatszorosan kitüntetett m11nka van benne - mond1a 
kiváló dol�ozó. Varga eivtá:r.� ,a jel.ölő biwtt-„ ság elnö!:e. - 60-70 taggal a 

-------------------------- ,e!ö!ó lri=ottság, a többiekkel 

111,eg a bizalmiak beszéltek: 
kérték javaslataikat a vezető
ség tag jairo. 

A műhelyben minden kéz 
fürgén dolgoq.ik. Egy.egy 
szóra megá.Uuruk a kalapács
nál. az edzőkádná!l, az eszter
g,apadnál, a léggzivattyún.ál. 
Itt is. ott is megjegyzik : ott 
1.,szünk, de nem szólunk 
hozzá. 

A szakszervezeti 
munkáról beszéltek 

- lgy elöbb haza.jutunk 
mondja egy 40 körüli izmos, 
tagbaszakadt. ková<:S. 

- Ezt tréfának, de konwly
·llak is lehet venni - szól.aJ. 
meg egy esiztergál..vos a vcsz
tl:IlglDűhelyben. 

Azután arról kezdenek be
s.i:élni. hogyan lehetne jobb 
a szakszervezeti muntka, na-

A közös munka Curticiben is 
megérlelte gyümölcsét 

A bizalom nagy dolog 

ló brigád is elnyerte már a 
szocialista címet. Amióta a 
két brigád komplexbrigád
ként dolgozik, a fékpróbák 
idejét is sikerült csökkenteni, 
ugyanakkor javult a tehervo
natok menetrendszerűsége. 

A Kossuth-brigádot ered
ményes munkájáért már há
romszor tüntették ki, leg

Az egymás segítése, az ösz
szefogás, a közösen végzett 
munka eddig is eredményes
nek bizonyult. Ha a jövóben is 
ezen az úton haladnak, min
den bizonnyal további sikere
ket érnek majd el Curticiben 
a magyar és román vasutasok. 

Szabó II. József 

két embernek égette meg a 
lábszárát. A csizma megvédte 
volna őket. Amikor Curticiben a közös 

román-magyar határáUomá
son a \'a,utasok egy évvel ez
f>lótt komplexbrigádot alakí
tottak, a jobb, pontosabb és 
biztonságosabb vonatközleke
dést tűzték célul maguk elé. 
A mire vállalkoztak, nem volt 
könnyű. Annál is inkább, mi
vel Curtici egész éven át, de 
különösen a nyári hónapok
ban meglehetősen nagy tran
zitforgalmat bonyollt le. A 
két brigád ös.�zefogása, a kö
zös munka azonban hamaro
san megérlelte gyümölcsét. A 

�·onat forgalmi tervüket pél
dául a �•áHalt 80 százalékkal 
1zemben 82,9, a tehervonati 

utóbb jelvényt és zászlót kap- �-----------

A titkári beszámoló után so
káig szótlanul ültek a Déli Mű
szaki Kocsiszolgálali Főnök
seg dolgozói a vczetóségvá
lasztó tag�:,'lilésen. Még egy
más között sem besz1:lgetlek. 
Csendben. fegyelmezetten ül
tek és vártak . . . Hozzászólni 
nem akartak. Aztán egy elej
tett mondat utöttc meg füle
met: .,Ugysem csinálna/, sem
mit, hiába mondja el az em
ber." 

Hajdú. Lajos belső szereh'é
nycs a fürdőre panaszkodott. 
A forda dolgozóinak télen
nyáron hideg víz jut. A ko
csik víztelenítése is a javitó
vagányon történik, nagyon 
rossz, eoészségtelen körülmé
nuek kózött. sárban. Az ott 
dolgozók még cipót sem kap
nak, a sajátjukat használják. 
A t•ar Zoltánné az ebédlő mi
att emelt szót, mint már any
nybzor é,·ek óta. Az öltöző és 
az ebédlő 1 km távolságra 
\'an. Naponta sok idő megy 
kárba az oda-vissza járkálús 
1matt. 

Pacz József 

menetrendszerúséget 80-ról 
1/4,2 százalékra, a Lll\1-vona
tok terhelését pedig 1350 ton
,wról 1380 tonnára nö1,e!ték. 

Kitüntetett brigádok 

A Kossuth-brigád eredmé
nyes munkáját a brigádtagok 
szorgalma mellett az is előse
gítette, hogy egészséges kap
csolatot építettek ki a magyar 
és román határőrizeti szervek
kel. A brigádnak két határőr 
és vámhivatalnok is tagja. !gy 
együttes munkával, jó szerve
zéssel 15-20 perccel megrö
vidítették egy-egy vonat keze
lési idejét. 

A magyar Kossuth-brigád
dal egy túrban. dolgozik a ro
man Yasutasok Vörös Októ
ber-brigádja. Ez a műszaki 
kocsiszolgálati dolgozókból ál-

tak. A brigád vezetőjét, Pacz 
Józsefet pedig az a megtisztel
tetés érte, hogy az állomás 
dolgozóinak megbízásából 
részt vehet a márciusban Bu
dapesten sorra kerülő szocia
lista brigádvezetők II. orszá
gos tanácskozásán. 

Ünnepi műszak 
A komplexbrigádban dol-.o

zó magyar és román vasut,,
sok további célja: javítani az 
eredményeket és megszerez
ni a Szocialista munka s=ol
gálati helye címet. Már az 
1965. évi vállalásaikat is en
nek érdekében állították ósz
sze. A határállomás tervében 
meghatározott feladatokon kí
vül vállalták az újítómozga
lom népszerűsítését, a jobb 
munkamódszerek bevezetését 
cs a tapasztalatcserék meg
valósltását. Hazánk felszaba
dulásának 20. évfordulóia 

Cioban Gheora-he 
a román brigád vezetője 

tiszteletére ünnepi múszakot 
szerveznek. Tervükben szere
pel az is, hogy kapcsolatot te
remtenek más határállomások 
szocialista brigádjaival. 

Pályázati felhívás 
A Vasutasok Szakszervezetének elnöksége hazánk felsza

badulásának �O. évfordulója tiszteletére irodalmi palyázatot 
hirdet. 

A pályázóknak szolgálati, lakó- vagy látogatási helyük 
huszéves vasutas vonatkozású fejlődéséről, egy vasutascsatád 
vagy egyén megváltozott életéről, a felszabadulással kapcsola
tos élményről, szocializmust építő országunk, népünk életének 
egy-egy momentumaról kell írásban beszámolniuk. 

A pályázaton részt vehet minden tényleges és nyugdíjas 
vasutas vagy ezek családtagja, eddig nyomtatásban (újságban, 
folyóiratban) meg nem jelent írással. 

Legnagyobb terjedelem: 6 gépelt oldal. 
Beküldési határidő: 1 965. április 1 .  
Az elsö díjat nyert pá]ya:nűvet, valamint a nyertesek név

sorát lapunk 196:i. április 15-i számában közöljük. A dijnyer• 
tes lrásokat szintén közzétesszük a Magyar Vasutasban. 

Jutalom: 

I. díj : 1000 Ft 
II. díj : 500 Ft 

UI. díj : 300 Ft 
lV-V. díj : 100-100 Ft 

Vl-X. díj : egy-egy értékes könyv. 

A pályázatokat a>: alábbi címre kérjük névvel ,,agy jeli"é
,·el bekülden i :  l\fagyar Vasutas szerkesztősége, Budapest VI., 
Benczur utca 4 1. 

A vagonlakók 

öröme 

Ugy éreztem. bizalmatlanok 
az emberek. A hang azóta is 
fülembe cseng. ,.Ugyscm cs1-
nálnak semmit . . .  " 

Pedig - amint az később 
mégiscsak elmondták - nem 

A B�l�t?n északi . vonalát nagy dolgokat kértek. Embe
korsz�rus1bk. Sok palyaf_enn- rek ügyéről, a közös é" ugyé
�rtás1 dolgozónak csa!adtól I ről, a jobb munkafelt�telckrol 
tavol, a laktanyakocs1kban esett a legtöbb szó. Ha sorra 
van a szállása. Nyáron még ,·esszük a !elszólalasokat az 
csak tudtálc a Balaton vizében évek ota húzódo gondokat.' iga
t!sztálkodni, de a te! beállta zat lehet adni annak a ked,cs 
óta nagy gondot okozott a mo- kis asszonykának az oszinte 

sakodás. megjegyzéséért. 
A szakszervezet és a gazda

sági vezetes segítségével a 
probléma a napokban megol
dódott. Zánka állomásra meg
érkezett a három kocsiból ál
ló furdöszerelvény. A debre
ceni járműjavítóban készult 
kocsikban. bármilyen idő lesz. 
biztosított a tisztálkodási lehe
tőség. 

Bognár Károly, Tapolca 

- Harom év 6ta húzódik 
már a Del, pá.lyaudt•ar srnei 
kö:wtri munkajárda épitésenek 
ügye. A penz, a 92 OOO forint 
.s megi-olt - mondta Kocsár
cli Tibor. - S most mégis, se 
pénz, se Jarda. Három. éve nem 
történt sem.mi. 

Többen szóvá tették, hogy 
a baknncsjuttatás helyett cél
szerűbb lenne a csizma. Az el
múlt évben például a forró gőz 

Sorolhatnánk tovább az ész
revételeket. panaszokat, ame
lyek a Déli Mú.szaki Kocsi
s:olgálati Főnökség szakszer
,·czeti bizottság, ,·álasztásan 
elhangzottak. A megoldás, n 
problúmák orvoslása azonban 
még \':Írat magára. 

Mint az a felszólalásokból 
kic.endült, ezen a t:iggyülésen 
vártak ,·al:;.mit a dolgozók, va
lamit, ami jogos kérésuk, amit 
a ,·ezctóknek támogatni kell. 
Ezek az emberek hiszik, hogy 
valahol, \'alaki meghallgatja 
őket. 

Mi is hisszük. A bizalom, a 
dolgo?.ók bizalma nagy dolog, 
ezzel nem szabad visszaélni. 

Sz. J. 

A választások félideje Baranyában 
Teljes értékelést még nem 

adhatunk a szakszervezeti vá
lasztásokról Baranya megyé
ből sem, hiszen azok még ja
vában folynak. A bizalmiak 
több égét már megválasztot
ták, és január végéig a kisebb 
szolgálati helyeken megtör
tént a vezetőségválasztó tag
gyűlés. 

11:rdemes ezekről külön szól
nl, mert a tagság aktivitásá
nak növekedése jellemezte 
ezeket a taggyűléseket. A ví
\;ában kevesebb panasz hang
zott el, és annál többet foglal
koztak az alapszervezet mun
kájának értékelésével, elem
zésével. Altalánosan mutatko
zik annak igénye, hogy a tag
ság rendszeresen kapjon poli
tikai tájékoztatást, és a sajá
tos szakszervezeti feladatokkal 
ezentúl mélyrehatóbban fog
lalkozzék a vezetőség. 

Ezeken a kis létszámú, de a 
munka szempontjából mégis 
fontos szolgálati helyeken töb
ben és nem ok nélkül hiányol
ták a jó munka elismerését. 

Dicséret és bírálat 

Hozzájuk rendszerint csak a 
jutalmazás hire jut el. Lehető
vé kellene tenni, hogy egy-egy 
munkaverseny-időszak értéke
lése után az ilyen kisállomá
sokra vagy pályafenntartási 
szakaszokra is jusson ,.kiváló 
dolgozó" jelvény, oklevél vagy 
jutalom. Valamennyi eddig le
zajlott szakszervezeti vezető
ségválasztó taggyűlésen azt is 
me,::beszélte a tagság, hogy 
szakszervezetünk elnökségé
nek felhívása nyomán hogyan 

készüljenek felszabadulásunk Természetesen fegyelmi fele-
20. évfordulójának ünnepére. lősségrevonásuk sem marad el. 

A szocialista szolgálati hely 
címért folyik a verseny Godi
sa allomáson. Erről is beszél
tek a taggyűlésen. megállapít
,·a, hogy jobban kell törődni 
a munka minőségének javitá
�ával. Javasolták a munkavé
delmi őrség újjászervezését. 
mert tavaly nem működött 
megfelelóen. Kárász•Köblény 
allomás taggyűlésén, ahol szá
mos kisállomás dolgozói vet
tek részt. alaposan értékelték 
az alapszervezet eddigi mun
káját. Mágocs-Alsómocsolád 
állomás dolgozói arról számol
tak be, hogy múlt évi felaján
lásukat túltel,iesitették. Ká
rász-Köblény \'iszont lc>mnradt 
kissé. Az alapszerve,:ethez tar
tozó pályafenntartási szakasz 
a szalagsze1·ú javítási munká
ját nem tudta teljesíteni mun
kaerőhiány miatt. A beszámoló 
el ismeréssel stólt a gazdasági 
telelős munkájáról, de bírálta 
a bér- és termelési felelős, va
lamint a kultúr- és sportfele
lős munkáját. A munkavédel
mi felügyelő munkája jó volt, 
de több esetben nem élt kel
lően a törvény adta jogaival. 

ll-Iecsekal;a-Cserkút állomá
son a vezetőség beszámolója 
a szakszervezeti munka érté
kelésén túlmenően részletesen 
foglalkozott a munkafegyelem
ben mutatkozó problémákkal. 
A figyelmeztető szavak első
sorban azoknak szóltak, akik
kel előfordult a közelmúltban, 
hogy nem teljesen józan álla
potban j<?lentkeztek szolgálat
ra. s azokkal, akik a társadal
mi tulajdon ellen vétettek. 

Jobb munkát várnak 

Pécsbányarendezőn a pálya
fenntartási alapszervezet veze
tőségválasztó taggyűlésén több 
problémát is szóvá tettek a 
tagok. Bosnyák Mihály elő
munkás melegedő létesítését 
kérte. Csetóth András pedig a 
védőszemüveg hiányát pana
�zolta. Egyébként a vezetőség 
jó munkáját elismerte a tag
ság, ami a választásban is 
megmutatkozott. A villányiak 
taggyűlésén ugyancsak elisme
réssel értékelték a vezetőség 
munkáját, bár több problémát 
is elmondtak. Kérték, hogy az 
új vezetőség segítse ezek meg
oldását. Tovább kell javítani 
az alapszervezet területén a 
szen·ezettséget és segíteni, 
hogy a szocialista brigád cí
mért versengő brigádok el is 
nyerhessék azt, eredményeiket 
idejében értékeljék. Kérték 
azt is, hogy gondoskodjék az 
új vezetóség az alapszervezet 
televíziójának kijavíttatásáról, 
és segít.qen abban is, hogy 
rendbehozzák az állomás 
egyetlen kútját. 

Hosszan idézhetnénk még a 
problémákat, véleményeket az 
új ,·ezetőségeknek adott jó' ta
nácsokat. A legtöbb alapszer
vezetnél a korábbi vezetőséget 
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munka elismerését is. 

A feladatok ezeken a kis 
szolgálati helyeken is növe
kedtek. Az idén jobban kell 
dolgozni .  mint ahogy tavaly 
dolgoztak. 

L. J, 

gyobb a bizalmi jogköre é9 
mi mindent kell terunie, hogy 
munkája ne csak a iagdfj
beszedésben merüljön ki. 

- Hát ha így t,an, szólal,a
nak fel, mondják ei ezt a 
taggyűlésen i.s biztatom 
őket. 

- Azt már nem! Vá( 
közbe valaki, a mellett.e levő 
fiatalember pedig nx,;sertóen 
bólint h=zá. 

- Tudom, megkérdi, 00!111 
-miért - folytatja. - Hát csa.k 
azért. mert ha szót az ember. 
azt még nálunk van, aki 
megjegyzi. 

Többet nem mond. Hang
jából azonban érezni, hogy a 
bírá1atnak itt sem örül min
denlú. 

Nagy a ?.aj mindenütt. A 
!aláújsá,g helnnt is e zaj tu&;.. 
�it a koll�tíva '·. az egyes em
borek. érdemes munkájáról. 
A faliújságon u{lJl(lnis cook 
ét,es por. elszakadt plakát a 
jelöltek listája, meg az igaz
gia.tó til t-6 írása arról, hog_v 
szeszes italt senki ne h<JIDJOO 
a munkahelyére! 

A műsza,k után 16.l0�kor 
már több m:il'l<t 80-an =>
rongunk a falak és 611.özéi
szekrények á:ltaJ négy részre 
szakított t.eremben. Gondooabo 
szervezés.,;el, jobb körülmé
nyeket is megérdemelt volna 
ez a taggyűlés! 

Két év mérlege 

A ve.zetóség 25 perees be
szamolója nyoman két év 
mérlege tárul a tagság el.!. Jó 
és rossz, dicséret és btTala.t, 
meg a vezetöség önbirálata 
együ.tt kavarog a ta,gsag elölt. 
A ta,gság. a bizalmiak és egy
két vezetőségi ta.g is csak m<l!>t 
hallja elöször a „k.ollekttv be
számolót". Nem a teljes veze
tőség beszámolója. M.égi5 fej
lődésről és eUen,tmondásokról, 
együttes tenruvalókról szürhet 
le konzekvenciát miruien. 
szak.szervezeti tag. Vitára al
kalm.is beszámoló volt ez, 
fO{!yatékoo5ágai eDenére ;-, 

A bes,.amoló után, akik d -
után még hallgatást ígértek, 
most ott s.roron.otak a padokon. 
Tekintetük elárulta. nem 
sLotneik haza. Mindenki külön
külön is mérlegeli az eh·ég
zctt munikát és a jövo fei
a<lata:it. 

A vita hamar kibon,tai;:owtt. 
Tíznél IS többen kéctek é9 
kaptak szót. Rö\'iden, de a 
lényegról, munkásgondiról. a 
szakszervezet gondjairól s.zólt 
mmdenki. Nem kerestek szep 
szavakat, de szen,edéllyel seól
t.aik a hibákról. jogos igények
ról, az útról. ame'.yen haladm 
akarnak. Minden hoczászóló 
érintette. how többet t•ar a 
bizalmia.któl, a vezetőség tag
jaitól, mint eddii,. Legyenek 
bátrabbak a munkakörülmé
nyek javításáért, az önálló 
véleményalakításban. a job
bért való küzdelemben. mert 
itt kell a legtöbbet tenru min
den tisztségviselőnek. 

J�érefe!, helyett tetteket vár
nak. Úgy mondták. ne kell
jen többé egy évig vami, 
míg panaszukffl választ kap
nak, mert az elmúlt évben i1111 
jártak. Különösen sok panasz 
hangzott el az egészségvédel
mi ellátásra. Máskor is jár· 
janak a váUalati és felsőbb 
szakszervezeti vezetők és mun
katársaik a munkapadoknál 
annyit, mint ilyenkor, a vá
lasztásnál. 

Kritika és elismerés 

A választások után a jelölő 
bizottsá� elinöke vette át a 
szót. A jelöltek listáját szó
ban is indokolta. A taggyű
lés egyenként jóváhagyta a:i 
elöterJesztett listát, küldötte
ket ja\·asol<t és választott a 
vállalati szakszervezeti l>i"Z<)'l1· 
ságot választó küldöttértekez
let.re. 

A szavazás is vé1eménynyJl
vánitás volt. Kritika és elis
merés egyaránt. Erről tanús
kodik az, hogy nem válasz
totta újra az elö:::ó vezetőség 
négy tagját a tagság. Nem, 
me11 mun.kájukkal nem vcl<tak 
megelégedve. Mert az újaktól, 
épp e fontos tisztségekben vár 
legtöbbet a tagság. !gy adoU 
helyi programot, szavazott a 
XX. kongresszus határozatai 
végrehajtá..-sa mellett és látta el 
bi7..alornmal új vewtóségét k<Y 
vácsok. esztcN!'ályosok. laka• 
tosok szakszervezeti koHektí-
vája 

Kovács János 



t9fl5. FE1nru Alt �- MAGYAR VASUTAS s 

A MÁV vezérigazgatóságának 
és a Vasutasok Szakszervezete 

központi vezetőségének 

I R Á N .Y E L V E I  
a vasúti közlekedés és ipar 1 96 5 .  évi tervének 

végrehajtását segítő szocialista munka
versenyre, az éves vállalások megtételére 

A vasút 1964-ben az éYes 
tervekben meghat.árooott leg
fontosabb célokat elért.e. sőt, 
néhány vonatkozásban azokat 
túlteljesítette. A vasuta., dol
gozói, az elmú!t évben 111,7 

miUió tonna árut szállítottak 
el, amely 

3,9 százalékkal haladta 
meg- a iervet és 8,6 száza
lékkal a bázis,-teljesít-

ményt. 
Ugyanebben az idószakban 
406.6 millió uta.st sza.llítottak, 
s ezzel a személyszállitási ter
vet 0.8 százalékkal, a bázis
eredményeket pedig 3.9 szá
zalékkal teljesített.ék túl. 

Az eredmények elérését a 
,,asutas dolgozók áldozatos 
munkáján túl nagymértékben 
segítette. hogy 1964-ben 5.2 
százalékkal nőtt a vasút von
tató járműparkjának lóerőka
paci tása, és O. 4 százalékkal a 
vontatott járműpark raksúly� 
kapacitása korszerű, nagytelje-. 
sítményű villamos- és Diesel
elektromos mozdonyok_ j!Jetve 
nagy raksúlyú teherkocsik 
beszerzésével. Bár mindezek 
ellenére a műszaki fejlesztés 
még mindig nem tart lépést a 
szállítási feladatok növckede
sével 

Tovdbb ,avult a va.m.t.as dol
gozók élet- és munkakörülrrui
nye. Nagy;elentőségú volt 
ilyen vonatkozásban a: 1964. 
;anuár l-i h.atáUyal életbelé
pett bérpolitikai intézkedés, 
amely a ,·asutasok döntö több-
6égét érin ette. és átlagosan 
10.6 százalékos béremelést j� 
lentctt. 

A célkitúzés>ek - amelyek 
eléré.;,ére a szakszervezeti szer
vek tennelést segítő munkája 
irányult, és amelyre a külön
.bözö versenyvállalások mozgó
sítottak -. nagy erőfeszítést 
és áldozatos. odaadó munkát 
kívántak valamennt1i dolgozó
tól, vezetőtől. Az az áldozatos 
munka. amelyet a dolgozók a 
szállítási igények klelégítése 
érdekében kifejtettek, azt bi
zonyítják, hogy a párt és a 
kormány irányelvei. határoza
tai a vasutasok iközött megér
tésre találtak. A mozgalmi 
szervek a g(l.?d.asági vezetőkkel 
és a dolgozókkal szorosan 
�yüttműkoove, minden.kor le
küzdötték a nehézségeket. 
Ezért a MAV Vezérigazgatósa
ga és a Vasutasok Szakszerve
zet.ének központi vezet&ége 
köszönetét és elismerését fej� 
zi ki a vasút valamennyi dol
gozójának. vezetőjének, a 
pártszervezeteknek és a szak.
szerveret minden szervének és 
tL�ztségviselőjének. 

követeli, hogy a feladatokat 
elsősorban ne többleteszközök 
fef.hasznáuí.sa, haneni döntően 
a belső tartalékok mo:gósíta
sa, a rendelkezésre :.illó eszkö
zök jobb felhasználása révén 
teljesítsük. 

AzokTa a műszaki fejleszté
si és szervezési. feladatokra 
kell több energiát fordítani, 
amelyek rövid idő alatt reali
zálhatók és termelékenység
emelkedést eredményeznek. 
Sok lehetőség rejlik még a 
járművek gazdaságosabb fel
használásában. 

Gazdas:í.gosabban lehet és 
kell üzemeltetni núnde
nekelótt a villamos- és 
Diesel-mozdonyoka.t, a 
nagyieljesítményű gózmoz.. 

donyokat. 
Okosan, és;;zeruen kell g-.izdál
k,odni a munkaerővel - külö
nösen az utaz.ó-szolgálatnál. 
Reális szállítási tervezés-re, a 
szállítta.to fel�kkel való szoro
sabb és 1'endszeres együttmű
ködésre. a közlekedési ágak -
különösen az AKOV és á 

MAV - hatékonyabb koordi-
11álására. és kooperáció;ára van 
szükség. Helyes :,záltitásterve
zéssel jelentős mennyiséget kí
te\·ő gazdaságtalan fuvarozást 
lehet és kell elkerülni. 

A kocsiforduló-idő csökken
tése érdekében tovább kell fo
kozni az árukezelési helvek 
kiszolgálásának gyakoriságál 
es megalapozottabban - a ,·o
natközlekedéstól függő - ki
swlgálási gralikonok alllpj.,n, 
menetrend szerinti bé.1"lit:1,t 
és kihúzást kell biz•o tani. 
Sok lehet6ség rejlik még a:: 
irányvonatok s::erv<'.:éseben is. 
amely az árusz llítasi terv tel
jesítésének ma már döntő té
nyez6jévé vált. Ezért arra kell 

töreke<lni, hogy 1965-ben a 
kocsiigényes áruknak legalább 
44 száza1ékát rakodassal kép
zett irányvonatokkal továbbít
suk. 

A feladatok teljesítésének 
elengedhetetlen fel tétele a szé
leskörű közgazdasági szemléle
ten és magasfokú S7.akképzett
ségen alapuló, hatékony és kö
vetkezetes vezetés, az irányító 
gazdasági és m�-almi szer
veknél egyaránt. 

Az 1965 évi feladatok mara
dJktalan teljesítése érdekében 
g.azd.a.sági és szakszervezeti 
szerveink tekintsék fantos fel
adatuknal: a ha.?ánl: felszaba
dulása. 20. évfordulójának tisz
teletére kezdeményezett mun
kaverseny felkarolását, kiszé
lt'sítését. a verseny szen·ezé-sé
nek, tartalmának es fzínvona
lának további javítását. Bát
ron támaszkodjanak a királó 
dolgozókra, a szociai.i..<ta bri
gá.dokra, a s:ocialista szolgála
ti hely cím elnyeréséért küzd6 
kollektít'<ikra, az eddig is 11i!gtl 
eredményeket elért újít6moz
Q<llomra. A feladatok sikere, 
m oldása érdekében biz'"..o-;i
tani kell az. üzemi demokrfcia 
maradéktalan �r,c.'lyesill6'é
nek mind.(m ic1tf·te'é!.. 

Az 1965-ös eszteno) - amely 
a második otéves t • -1u.nk utol
só é<ve -. mmrlen ed<Ugi;nél 
nagyot, , felelósS<' !!tcije5<'bb 
feladatot ró a Yasuta· dolgo
zukn . .  ,,,zda.'Sági vezetókre cs 
mo7.ga'.mi r.�<>.rvekre egya,ránt. 
t::.:<. t e �::e-,·ck toV!lbbi ,iit
k c-,ú'e-z.ité:sére \ an l':>:tH:ség, 
mor; csak r,,; ·del {clodatok ,a. ere� végre hajtás,, val l<'�m -
hetjjk meg harmadik otéves 
teniL"lk alapjait. hoz..'iatjuk 
kozclebb a szocializmus teljes 
felépítésének időszakát. 

A VASÚTI KÖZLEKEDÉS ÉS IPAR 
1965. ÉVI VERSENYCÉLKITŰZÉSEI 

Vasúti közlekedés 
0 Az éves állami szállítás! 

terv túlteljesítése. Ennek 
érdekében a vasútigazgatósá
gok és a szolgálati fónökségek 
törekedjenek a kiadott tervek 
túlteljesítésére, illetve a ha
vonta jelentkező szállítási .igé
nyek kielégítésére. 

A vonatforgalom pontossá
gának Javítása érdekében biz
tosítani kell, hogy éves szinten 
a személy ·zállitó vonatoknak 
legalább 96 százaléka, a teher
vonatoknak 70 százaléka a há-

• A munka termelékenysé- ·lózatunkon menetrend szerint gének 3,5 százalékos eme-
lése. közlekedjen. 

A célkitúzések Igazgatóságonként a következők: 

személyszállító teherszállító 
, onatok ,•onatok 

sal seg! teni a vasút éves v ál
lalásai nak teljesít.ését. 

Az anya,gszerkezelésl szolgá
latnak - az éves vállalások 
keretében. - a folyamatos 
anyagellátás biztosítására., a 

felesleges készletek felszámo
lására. és az érkezett kocsik 
gyors kiüritésére kell töreked
ni. 

Vasúti ipar 
A vasúti ipar területén köz

ponti célkitűzés a munkák mi
nőségének emelése, a termelési 
tervek tel;esitése mellett a 

;ánnújavítási átfutási id6k 
csökkentése, a termelékenység 
l százalékos ;növelése és az 
önköltségi terv betartása. 

Az előzöekbe.'l meghatáro
zott célkitűzések azonosai{ az 
éves vállalások irJ.nyszárnai
val, amelyek összhangban van
nak az élüzem címért folyó 
versennyel, valamint a vasút
igazgatóságok munkaversenyé
vel. 

A felszabadulásunk �o. év
fordúlójá.n.\k tiszteletére kez
deményezett munkaverseny 
helvi formáit és célkitűzéseit 
valamennyi szakszolgálat terü
letén a helyi sajátosságok 
alapján és a jelen iráTJyeluek 
figyelembe vételével úgy ha
tározzák. meg, hogy azok az 
éves tervfeladatok sikeres tel
jesítését segítsék elő. 

Az 1965. I. negyedé'vi tervis
mertető termelési tanácskozá
sokon valamennyi szolgálati 
helyen a felszabadulasi ver
seny keretében. tegyenek vál
lalásokat az éves tervek, illet� 
ve célkitűzések túlteljesítésére. 

A MAV ve2Jéri,.az.gatósága 
és a Vasutasok Szakszerveze
tének központi vezetősége -
az irányelvekben megh:itá:ro
zott feladatok megvalósításán 
kívul - kér minden vosutas 
dolgo:r.ót. gazdasági és szak
�ze.rvezeti ve?Rtöt. hogy lépje
nek fel a gazdálkodós law..sá
ga. a szen:ezetlenség. a ha
nyagság, a nemtörékLömsi!a és 
a munkafegyelmet 1azító min
denfajta káros sremlélet és te
vékenység ellen. 

A táxsadalmi szervek segít
sék és támo�ssák a szolgálati 
főnököket. igazgatókat, ,·ala
mlnt az igazgatóságok a szál
lítási tervek teljesft' sében. az 
állami és munkafegyelem 
megszilárdításában 

A megnövekedett követel-
mények végrehajtása során 

biztosítsák a dolgowk -
különösen az élenjárók -
erkölcsi és anyagi megbe-

l"8iilését. 
Együttesen gondoskodjanak a 
törvén.1J€sség, az üzemi denwk
rácia érvényesítése útjún Ci 
közmegelégedés légkör.oi-rő', az 
emberséges élet- és munkak-ö
rü.lmént1ek biztosításáról. a 

dolgozók életének és te ti ép
ségének védelme-r6l. 

A társadalmi szervek, gaz
dasái;li vezet5k és a dolgozók 
ÖSS7..eforrott kollektíváitól ké!'
jük, hogy a felszaba1ulásunk 

évfordulójára kibontakowtt 
lelkesedéssel Vigyük sikerre 
idei. és ezzel második ötéves 
tervünket a vasút egész terü
let.én. 

Budapest, 1965. januá.r 29. 

Vasutasok Szakszervemtének 
Központi Vezetősége 

Magyar Allamvasuiak. 
Vezérigazgatósága 

Az évi jutalomkeret 
7 mil lió 200 ezer forint 

Az igazgatóságok 

1965. évi munkaversenyének célkitűzései 

Az igazga,tó6�k egyed!i!leg 
és havonta lruzden.ek saját cél
kitú:zéseák és a háilózaiti fel
ada,tok teljes,í téséért. A ver
seny amyag,i Ö61J00!1'lz.ése érde
kéoon az évi juta:lomkeretet 7 
millió 200 ezer forintban áL
lapítottá.k meg. 

Ha az �tósái<',,ok cé'lkii
tűzései•ket teljes>tetroéJk, ihletve 
túlteljesített& proglOOSSZÍVen 
re.,-zesilltek teljes összegű ju
talomban, amennyiben a háló• 
zati cél!kit� k is déJ.itiák a 
kívánrt �tet. Ha a hálózati 
célkitűzéseket 11 em sikerW. 
teljesíteni, az igaz{)l.1tóságok 
csak az €í!!Jé oként kiérdemelt 
ju,tal,omössz,e,g 50 százalék.át 
lcap;ák. Ez is a,m,a ÖSlZtÖlnZi az 
i;gazga,tooágolkat. a küls:oougá-
1.a.ti fönökség,eket és a szallc
szervezeU szerveket, hogy na
gyobb gondot foroítsana'.{ az 
anyagi ösztönzés h�anyflá
gán ak növe1éséo:e. 

Az igazgatósági verseny 
új vonásai: 

1 .  A teljesitmérzyelk uJbán 
já,ro célljutall.om s:reptembteu:'ben, 
októlJet,� és =ember-bem 50 
százailé.'<lklal magasa,bb összeg
ben keo:iil 'kifizel:ésre. 

2. A vanatkoolekedésd tarv, 
a tehervoruaitok á blia:gjos terhe
Lése, a raksúlynam1a és a lko
cs.itairt62llrodás,j múszalki�
d.a.s,á,gi nomi.a � cál
kitüZ'éslei �venlkénJt (ha
vi bonrtásban) k:erü];neik kli
a<lásr.a.. 

3. Új tényező az elleven 
mu.nlka termeléken�ek 
�a,ta. 

a) A f01"galmi -nemutazó és 
munkáslétszámra vona.tkoz
t.ttott. egy főre esó 1000 €t/om. 

b) A forgalnni utazószemély
zet egy srolgálati 6rájara eső 
vcmatlciloméfer teljesítmény. 

e) A t.'011,tatási ut<1zószemély
zet egy szolgála.ti órájára eső 
vonta.tó járm(iJcilométer tel
jesitmént1 nm-cl.ése. 

A munlka termel.ékenységé� 
nek viz.sgál.a,táJnáil a h� 
cé1kitüzés teljesítésének raa·gy
ha,� eredményeht &sz,eV'Ontan 
egy értéld:,en � klifejezn.i. E 
tény:eiZÖ értá!{e.'.ésére nagy g;om
dot kell focdítanii rmnd az 
ig:azgart.óságoknak, mind a te
rületi bizottsá.go,k!naik. 

Nagy jelentőségű vá.Jtozás a 
teljesítmények értt&elésénél, 
ru;,,zy 

a vonatközlekedési tervnél 
a tehervonatok indításá,-

ra helyeztük a !ő súlyt, 
ezzel a tniJn,ö.ség;j munlkál11Jaltást 
és a meneti,end szer:Lnrti :i,nd!Í
tást kívánjuk elóseg!teni -
nemcsak i.:gazg:atósá,gii, ha:nem 
állomásli viS'ZO!lYlatbaai is. 

Az 1965. évj versenycéllkli
tűz,ése!c megáJHapításálná'l igye
ke7il.ünik figyelembe venni az 
igazgatóságok sajátos helyze
tét, tarveit és az 1964. évi tel
jesítményeit is. 

Megjutalmazták a vasúti 

forgalom helyreállítását 

segítő határőröket 

A január 5-i hóvihar követ
keztében a Győr-Sopron vas
útvonalon Kapuvár, Csorna é.1 
Enese térségében a vasúti táv
beszélő forgalom megbénu.Lt. 
Mint ismeretes, a határőrség 
katonái segílségével létesítet• 
tek: kapcsolatot az egyes állo
mások között, s tett.ék lehetővé 
a vasúti forgalom megindítá
sát. 

Január 26-án a GYSEV w� 
roni igazgatóságán megjutal
mazták a határőröket, ,·ala
mint azokat a GYSEV-alkal
mazottakat. akik példamutató
an dolgoztak a vasúti forgalom 
helyreálli tásán. 

Nagytétény állomáson a közelmúltban helyezték üzembe az új 
vágá.nyfoglaltságos biztosítóberendezést. A képen Szabó Pál 
múvezetó és Juhász Lajos műszerész a Távközlő és Biztosító
berendezési €pítési Föuökség dolgozói átadják a berendezési 

Erdősi �ózsef forgalmi szolgálattevőnek. 

(Horváth Erika felv.) A múlt évi eredmények ar
ra a reményre jogosítanak. 
hogy az 1965. évi - tovább 
növekvő - szállítási feladato
kat is teljesíteni tudjuk. 

Budapesti igazgató6á.g 
Debreceni igazgatóság 
Miskolei igazgat.óság 
Pécsi igazgatóság 
Szombathel)i igazgatóság 
Szegedi igazgatóság 

92,30 ·0 64,0% 
96,8° o 66.8% ,-------------------------------------

A népgazdasági terv -
amely körültekintően veszi 
figyelembe a lehetősége-

ket -, reális, 
a népgazdaság egész.ének to
vábbi erősítését szolgálja és az 
ös,zes dol:;iozók érdekeit tartja 
szem előtt. Fő jellemzője a 
társadalmi fogyasztás és a 
gazdasági fejlődés mérsékelt 
ütemű növelése és ezzeJ össz
hangban a munka hatékony
ságár-ak fokozása az életszín
vonal stabilizálása. 

A népgazdasági tervnek 
s=rves része a vasúti közleke
kedés és ipar 196;;_ évi terve, 
melv szerint 

1965-ben a vasúti közl.e
kedésnek 115 . .5 millió ton
na árut és 414.5 millió 

utas� keU elszállitania. 
Az áruszállitiúi fe'ladatok 4 
százalék1cal, a személyszállítá
si tervek pediq 2 százalékkal 
haladják meg az 1964. évi tel
jesítmént1eket. 

A tervfeladatok végrehajtá
sának kulcsa a term.élékenység 
foltozott ütemű emelése a mú
szaki fejlesztés és a különféle 
munl1a_zerve,,hi intézkedések 
révén. A tervelöirányzat meg-

A nemzetközi vonatok me
netrend szerin.ti közlekedteté
sét feltétlenül biztosítan, kell. 

A vonatforgalom tervszerű
ségével törekedni kell a "Onta
tó járművek gazdaságo„abb 
felhasználására. El kell érni, 
hogy az előző évhez viszony1t
va a vontatási 100 etkm. telje
sítmény 4 százalékkal €mel
kedjen. 

A teherkocsipark szállító ka
pacitásának kihasználása érde
kében növelni kell a kocsik 
statikus és dinamikus terhelé
sét. A kocsikihasználás állami 
t.en-száma 19 tonna. ennek tel
jesítése éroekében az 1964. évi 
eredményeket 2 százalékkal 
kell növelni. 

Az egységes vonatterhelési 
normák s�lesebb körű beve
zetésével és alkalmazásával el 
kell érni. hogy a tehervonatok 
átlagos terhelése meghaladja 
- a tervezett 915 tonnát. E7.ért 
szükséges, hogy a vonatindító 
állomások az előző évi ered
ményeket legalább 1 ,5 száza
lékikaJ. túlt.eljesítrek.. 

96,8".o 6'1,3% 
98,90 " 82,0% 
98,80 o 82,0°'o 
97.2°;0 76,0°/o 

• A népgazda.'\ág deviza... 
gazdálkodása a legszigo

níbban megköveteli. hogy a 
vasút egész hálózatán az elózö 
évhez viszonyitva, az idegen 
vasúti teherkocsik tartózkodá
si ideje jelentősen csökkenjen. 

• Az építési szakszolgálat 
terilletén célkitűzés a wr

vezett önköltségnek 0,5 száza
lékos csökkentése, az építkeZJé.. 
sek sorolása, a kivitelezési ha
táridők betartása. 

Az előzőekben nem érintett 
szakszolgálatok vállalásainak 
megtételéhez az alábbiak szol
gálnak általános irányelvként: 

A pályafenntartási szolgá
latnak központi feladata - a 
sebességkorlátozások és a 1118-
sújelek csökkentésével - a 
fenntartási költségkeretek be
tartása mellett a pályák fo� 
galombiztos állapotának biz
tosítása. 

A távközlő - és biztosító
berendezési .szolgálatnak az új 
berendezéseket határidáre kell 
elkészíteni, a fenntartási mun
kák minőségének javításával 
és a gazdaságos munkáltatás• 

7 ,9 millióval több utas, 4,8 millió tonnával több áru 
(Folytatas az 1. oldalról.) 

vására menne -, akkor a 

megtakarított bérnek egy bi
zonyos részét bérfe31esztésre 
lehet fordítani. Ez azonban 
senkit se csábítson a munka
eró egészségtelen csökkentésé
re, mert ez esetleg rövid idő
re látszateredményeket hoz
hat.. hosszú távon azonban 
óhatatlanul visszaüt. 

A munkaerőhelyzet felmé
rése és az ezzel kapcsolatos in
tézkedés együttesen a legna
gyobb felelósséget rója szak
szervezetünk valamennyi 
tisztségviselőjére. A vasút ve
zetőivel együtt a szakszerve
zet elnöksége, a megyei bizott
ságok és a szakszervezeti bi
zottságok egyetemlegesen fe
lelnek, hogy ezek az intézke
dések a népgazdaság, a vasúti 
munka javára, és a vasutas 
dolgozók megelégedésére le
gyenek végrehajtva. 

A tájékoztató további részé
ben a bizalmimunka fontossá
gáról, az utazószemélyzet in
dokolatlanul megnövekedett 
szolgálati idejéről, a vasút bo-

nyolult ellenőrzési rendszeré
ről, elmaradott szociális hely
zetéről, a vasúti főosztállyal 
közösen elkészített intézkedési 
tervről szólt az előadó, majd 
így fejezte be tájékoztatóját: 

Érjünk el újabb 
D1unkasikereket 

- Arra szeretném felhívni a 
figyelmet, hogy neki.i.nk, vas
utasoknak, népünkkel szembe
ni kötelességünk, hogy hazánk 
felszabadulásának 29. évfordu
lóját a bányák, az üzemek és 
a mezőgazdaság dolgozóihoz 
hasonlóan, újabb munkasike
rekkel ünnepeljük. A munka
verseny-mozgalmat is ennek, 
valamint az 1965. évi felada
tok teljesitésének kell szentel
ni. A párt- és szakszervezeti 
sz.ervek, valamint a gazdasági 
vezetők minden szinten törté
nő kibontakozó együttműkö
dése és a feladatok teljesítésé
nek közös akarata kell hogt1 
áthasson valamennyiünket. 

A beszámoló feletti vitában 
elhangzottak alátámasztot
ták a beszámolót. Valamennyi 

hozzászóló - köztük Beck! 
Sándor, a SZOT titkára és Rö
dönyi Károly miniszterhelyet
tes, a MAV vezérigazgatója -
hangsúlyozta, hogy a vasú1 
1965. évi tervének maradékta
lan teljesítése akkor kóvetkez
het be, ha a szakvonali és moz• 
galmi szervek minden törek• 
vése arra irányul, hogy a leg
jobb munkamódszerekkel, a 
leggazdaságosabb munkával 
ki-ki a saját munkaterületén a 
lehető legjobb munkateljesít• 
ményt nyújtsa. 

Szabó Antal elvtárs válasza 
után a központi vezetőség el• 
fogadta a MAV vezérigazgató• 
ságának és a Vasutasok Szak• 
szervezete központi vezetősé
gének irányelveit, majd átt.ért 
a második napirendi pont, a 
Szakszervezetünk feladatai a 
dolgozók egészségének és testi 
épségének fokozottabb védel
mében címú írásos anyag tár
gyalására. 

Végezetül a központi vezető
ség elfogadta a szakszervezet 
1965. évi költségvetését. Az 
ülés Végh Lajos elnök zársza
vával ért véget. 



MAGYAR VASUTAS 

Helytállnak az önkéntes rendőrök 
gyelmét Magyari István elv
társ, a pécsi igazgatóság veze
tője. 

1965. FEBRUAB 3. 

Száz vasutas önkéntes rend-
6r gyúlt ö sze januar 15-én a 
pécsi igazgatóság tarui.cstermé
ben, ahol Fodor Károly rend
őrszázados értékelte a múJt 
évben végzett munkájukat. 

- A párt- és szakszervezeti 
bizottságok által javasolt új, 
önkéntes re-ndórök. bet·áltottci.k 
a hozzájuk fűzött reményeket 
- hangsúlyozta. - Kiilónösen 
a mohácsi, a szigeti:ári és a 
szentiörinci vasutas önkéntes 
rendórök végeztek ;ó munkát. 
Összesen 339 rendőri intézke
dést foganatosítottak. A leg
több eljárás szabálysértési 
ügyekben történt, de segítet
ték több búncselekmény elkö• 
vetőjének kézrckeritését is. 
Segítették többek között 15  
olyan személy letartóztatását 
is; akik tiltott határátlépést 
szándékoztak megkísérelni. 

- Ma még nagyon sok bajt 
okoznak a fegyelm-ezetlen uta
sok - mondotta. - Nem sza
bad megtűrni, hogy az arra ki· 
jelölt helyelcrn lcivül a vasút 
területén idegenek tartózlcod
janak. Fegyelme=ettségükk.el 
a. vasúti munkában is mutas
sanak példát. 

az érdekes társadalmi munkát. 
Egyik legérdekesebb ,,rendőri" 
élményem az volt, amikor 
Boly állomáson egy olyan sze
mélyt lepleztem le. aki tiltott 
határátlépésre készült. 

- Tavaly egy alkalommal 
kocsirongálókat fogtam el -
mesélte Szabó Károly raktári 
munkás. - Néhány suhanc 
azzal szórakozott, hogy kiszed· 
te a villanyégőket és kidobál
ta az ablakon. Tanulhattak is 
az e.ctböl. mert egy évre el
vesztették az utazási kedvez
ményt és szü.!etl. buntetcst is 
fizettek. 

Tetemes kárt okozott a szabálytalan tolatás 

A. társadalmi tulajdon fo• 
kowtt védelmére és a balese
tek megelözesével kapcsolatos 
tennivalókra hí,·ta fel a ,as
utas önkéntes rendorök fi-

A tanácskozás vegen dr. 
Parragh Károly rendöralezre
des átadta a közbiztonsági ér
demérem bronzfokozatát Gé
mesi Mihály és Dani Gyula 
vasutasoknak. Húsz vasutas 
önkéntes rendór jutalmat ka· 
pott. 

A tanácskozás uián beszél
gettünk néhány önkéntes 
rendőrrel. Elóször a két ki
tuntetetlet kfrckz\ük. 

- A mohácsi vasutas ön-
kéntes rendöröl. csoportvrze
töje L•agyok - mutatkozott be 
Dani Gyula forgalmi �zolgálat
te,·ő. - őt eve vég:em ezt 

Mohácson három ónkéntes 
rendőrnő is van már. E;;yikük, 
Szeifert Mária ,  az ottani pa
lyamestcrí szakasz dolgozója. 

Rendkívül haszno.•, közérde· 
kű munkát v ·icznck az ön· 
ként� rendőrök a \'tbúton. El
ismc:·ésre méltó segfts<;get ad
nak a bizton, glls kötlcl,edés
hez. 

L. J. 

Január 18-ára ,;rradó éjjel kerülhetetlennek látszott, hi
könnyen végzetessé ,·álható szen az 1864-es már mintegy 2 
,·asú ti szerencsétlenség tör- kilométerrel maga mögött 
tént Mar ·o állomás és Veszp- hagyta Veszprem-külsót. 
rcm-külső pályaudvar között A t. számú térközórnek 
a nyílt vonalon. ltjfél ut:111 azonban sikerült figyel• 
Szentgal állomás IV. ,·áganvá- meztctnie a mozdonysze-
ra járt be az 1899. számú te- mélyzetet a közeledő ve-
hen·onat. A feladat szerint szélyre. egy kocsit kellett fel\"enni az A mozdonyvezető nyomban elsó Yá:;ányról. m!'gállitotla a szerel\·ényt cs 

Tolatás közben három ra- nzo:mal hátrafelé tolt, miköz-
kott koc�it biztositás nél- bcn fokozatosan növelte a se-
kül a batáron hagytak. bességct. 50 kilométert muta-
Ezck a koc5ik a lejtős Pá• tott már a mozdony sebcsség-

lyán mc"futamodtak. m6nije, amikor a három szá-
A ,·altókezelő kcsón vette ezt guldú yagon utolérte a szerel
észre. páros íéksaruval mcir \'ényt. 
nem sikerült me;:alhtani a ko- A mozdonyszemélyzet sze
cs1kat. A féke ·esztett vagonoK rencsérc csak kisebb sérülése-
hamarosan mlntc Y 100 kilo- kct szenvedett az összeütkö

Al(I NEM FÉL AZ ÚJTÓL 
méter,;:s sebe sé�-:el rohantak zes következtében. Az anya:;i 

' a  r.y1ft p.iJyan Herend fde. kár ,·iszont tetemes. Az elsza-
Kö�bcn Vcszp:·1'm-külsó,ól b:i.dult teherkocsik első koc 1-

m.;.r kijárt az 186;/a számú ja való,,1"gal belefuródott a 
tchen·onat. Herenden é Már- földbe, dc a másik kettő is 

- A lPgnagyobb jelentőségű - Aki szPrPtí a szakmáját, kón is m.i:;l<isérclték a megfu- alaposan megrongálódott. A • .. - 1. · l t I az szere:, a= újat 1s. Aki meg tamodlltt koc,i megfogását. De mozdo,,y szer kocsijával együtt u
d

;_il
ta.so ·,ia �e�t

qe 
ee�eftap�;�

-
fé! az ÚJ

.
tói, abból soha nem a vasutaf.e>k cröfcszítése �iker- kis!klott és szolgálatképtelen-a Y - mon ° a z •- • 

ne· v�· 11. A pa' Iya is mcgron-latban Varga Pelei·. - Egyik lesz iga:i iparos , . telcn maradt. 
újításomat pé!dáut két éve a. L. J. A sze1·encsétlenség szinte el- gálódott. 
gyakorlatban is haszn.álják A szerencsétlenség követ-
már, a szcrzödé.st mégsem tud- ,-----------------------------; keztébcn Veszprém-külsó pá-
fam még megkötni az l/6. A. lyaudvar és Szombathely kö-
osztáHyal. Feladatterv alap- zött megszakadt a közlekedés. 

A ,·onatokat Pápán át irányi
tották Budapestre. A helyi vo
natok utasait pedig autóbu
szokkal szállitották munkahe
h ükre. A megrongálódott pá
l)'aszakaszt aznap délre állí
tották helyre. 

Január 18-án Mándok állo
máson is kart okozott a gon• 
datlanság. Az állomás Záhony 
!elöli \'égében 16,22 órakor a 
II .  és a III .  vágányok bizton
sag1 határjelzójén kívül a 
6278. számú vonat menetében 
közlekedő gépmcnettel és az 
l+ 2 fős ,·onatkisérő csapattal 
tórténö 

tolatás közben három fe
dett és két nyitott üres ko
csi mindkét tengelyével 
kisiklott, hat üres kocsi 

pedig horzsolódott. 
Ok elmulasztották a kocsik 
megfutamodás elleni biztosi• 
tá,át. 

l\lindkét eset arra figyel
mezte-!, hogy a tolatásoknál is 
szigorúan be kell tartani az 
utasításokat. Ahol ezt figyel• 
men kívül hagyják. ahol meg
tűrik a fegyelmezetlenséget, 
ott nem tudják elejét venni a 
baleseteknek, amelyek rend
szerint nagy anyagi karokat, 
néha emberéletet követelnek. 

(vf) 

Tekintete a szemü vc.� elle
nére is derűs, arcvonásai ke
mények, férfiasak. Varga Pé
ternek hívják és 50 éves, laka
tos csoportvezető a Pécsi Pá
lyafenntartási Főnökség I .  pá
lyamesteri szakaszán. A ,·as

útnál 37 éve d')Jgozik. Volt 
mozdony_ és mo•orszereló, 18 
évig vezetett vágánygépkocsit. 
Tapasztalt szakember, túlzás 
nélkül nevnhetjük ezermes
ternek is. Varga Péter ugyanis 
a fónökség leAiobb újítója. 

ján kés:ítettem PZt az újítást. 
Mo:donyszínek és műhelycsar
nokok ablakaihoz olyan szer
kezetet keszí!e!tem, mellyel 
azok alulról nyithatók és a 
szélíranynak megfelelően bc
állíthatólc. Ez a hel11iség lég
cseréjének 011orsitósát tes=í le
hetővé. A pécsi f iitöhá.itál ki
tünöen bevált a szerk„zet, ezt 
szakértöi bizottság is megálla
pította. Nem értem. miért csak 
500 forint eszmei díjat ajan
lottalc fel érte . . .  

Baleseti krónika 
Hány újilást készített 

már? - kérd�ltük. 
- Pontosan n�m is tudom 

- válaszolta . de 60-nál 
már biztosa11 többet elfogadtak 
- majd így folytatta: Haszno
sak. ezek az újítások, mert 
könnyebbé, gyorsabbá teszik 
a munkát és mi ndig eqy lé
péssel előbbre 1,•iszne/c ben
nünket. Arra tórcks,em, hOQY 
csoportom tagjai is így gondol
kodjanak. 

Szolgála'i íónökségénél Pé
ter bácsi tagja a szakszervezet 
újítási és ésszerűsítési bizo t
sligának. Sokan felkeresik 
újítási ügyekkel, tanácsot k�r
;nek tőle, panaszokkal traktal_
ják. S ő igyekszik segítem, 
bátran küzd az újítók iga
záért, persze, csak a�<0r. ha 
valóban igazuk van. Amikor 
az egyik újflónak 100 forint 
eszmei díjat 

. 
akartak fizetni, 

az újítási bizotlsűg nevében 
Varga Péter is eljárt az ü gy
ben. Az újító - igaz, sok vita 
után - 7000 forintot kapott a 
pécsi igazgatóságtól. Szombat
helyről, ahol ugyancs�k átv� 
ték javaslatát, még tobbet. 

A szerénysége tiltja, hogy a 
5aját újításaiért is ilyen szí
vósan küzdjön. Néha pedig er
re is szükség lenne. 

Az újító si.akmai munk,ijá
nak lebecsülését Iá ia ebben 
az alacsony fu;szegbcn Iga�a 
Yan. hisz('l"l ui1 tása n,:,mc•�'' 
formai vúltozta,.ís. de alka'
mazása költséges .szcllóző
berendezéseket. tesz felesleges
sé, és má� gazdasági előnyei 
vannak. A vita mé,; tart, az 
újíló várja a döntést. 

Ujitásai napról napra segí
tik a tcrmelé',cnrebb. jobb 
munkát. Ötletes szahóasztalt 
és függőlétr:ít szerkesztett 
például a bádogosokna:k. Be
vezette a múhelyben a csava
rok gépi menetvágását. újítás
sal segítette a csóhajlítást. Há
romaknás, saját szerkesztésú 
kálvhája csak harmadát fo
gyasztja az áeyúkályhákban 
korábban clti.lzelt szénmennyi
ségnek. :E:rdemes volna soro
zatban gyártani ezt a kályhát. 

Erős akaratú ember Varga 
Péter ez a sokoldalú vasutas 
újító.' ötvenk�t éves volt, ami
kor elhatározta, hogy házat -------------7 épít a l\Iecsek tetejfo, az üdü
lőszálló fölött. tvekig dolgo
zott rajta, s eiw hónapja be-
költözött a villának beillő csa
ládi házba. Az OTP-kölcsön 
kevés lett volna ehhez a ház
hoz ha nzm fejti és faragja 
hoz�á a követ a maga erejé
vel. 

40 éve a vasút szolgálatában 

Szekeres Zoltán a gichathal
mi állomás szakszervezeti bi
zalmija 40 éve dolgozik a vas
útnál. Sok fiatal vál tóórt ne
velt már. Munkáját mindig 
példamutatóan, bec ületesen 
látta el. Munkatársai szcre'.1k, 
megbecsüllk őt. Több éve már 
sza_kszervezeti bizalmi A most 
lezajlott választáson a dolgo
zók ismét őrá szavaztak. 

Hoffmann József 
Veszprémvarsány 

UJ KÖNTÖSBE ÖLTÖ
ZÖTT a szegedi faazgatós�g 
székháza. Az épü.let 1cülső es 
belsö tatarozását a múlt év vé
gére fejezte be a Cso11arád me
gyei 11:pitöipari Vállalat. 

,.Mit keres a he!)yen ez a 
bakter?!" - kérdezték szom
szédai, amUrnr meglátták. hogy 
a ,·asutas ezyenruhát ,·iseló 
ember ásni kezdte a helyet 
háza alapjának. S ahogy nőtt 
a háw, úgv ro·arapodott Var
ga Péter t:c-kintélve is a szom-
szé<:1al előtt. Mn már nem 
.. bakter" nekik, hanem Péter 
bácsi, akitől lehet tanácsot 
kérni a házépítés dolgaiban. 
Mindenre tud megoldást, igazi 
ezermester. 

Dolgos élete tapasztalatait e 
szavakkal foglalta össze: 

V I DAMAB B A FAR SAN G 

SZERENCSE-SORSJ EGGYEL ! 

Húzás: 

Főbb nyeremények : 
2 szobás családi ház garázzsal, gépkocsival, 
hétvégi ház telekkel, 
személygépkocsik, 
párizsi és fekete-tengeri utazás, 
számos egyéb értékes nyeremény 
Ara: ,4 forint. 

1 965. február 28. 

Abony állomá.•.on éplil az új feh-�tcll épü_let, Eb�"!! ll-1! 

épületben nyemok majd elholyezest az UJ !>h:to,,1tó-be
rendezést kis:iol;iáló különbözó szerelvcnyek 

(Horvath Erika felvétele.) 

, ,Meg,nagyarázoni 
a bizonyítványoni " 

Lapunk január 4-i számá
ban Selejt a Csorba telepi tó 
partján címmel cikket írtunk 
a Miskolci VSC új csónakhá
z.áról, amelynek kivitelezése 
sok kívánni valót hagyott 
maga mögött. Miután az új 
létesítmény néhány kirívó hi
báját felsoroltuk, feltettük a 
kérdést: a l\Iis.kolci :f:pitési 
Fónökség mi.kor köszörüli ki 
a csorbát a Csorba tolepi tó 
partján? 

A cikkre hamar megjött a 
váliasz. Baksa. István múszaki 
tanácsos, a fónökség v�zet.>5 
mérnöke terjedelmes le,·elben 
próbálta megmagyarázni, hogy 
őket, már mint a k!vitelezö 
szervet a J,étesitmény elkészí
téséért nem érheti vád. Örül
jön az MVSC, hogy a főnök
ség a nagy jelentőségű bent
házások kivitelezése mellett, a 
létszámhiány ellenére terven 
felül vállalta a csónakház fel
építését. Olvast1xk a levél első 
részében, majd következett a 
magyarázkodás, a hibá·k el
kendőzése. A cikkben telsó
rolt hibákra ugyanis a követ
kező választ kaptuk: 

„A tetöszigetetés második 
rétegét anyaghián y  miatt csak 
januárban tudtuk. elvégezni. 
A n yiki.szárókkal minden épit
k-ezésnél elöfordul, hogv az 
ajtó- és ablakszárnyak beda
gadnak, eldeformálódnak. Be
szabályozásukat újra eii:égez
tük. A falak és a mennyezet 
vakolása valóban nem a leg
szebb. De egy ilyen épü-1-et nél 
nem feltétl.enii.l szükséges, 
hogy reprez-entatív !egyen. 
(Erre valóban nincs szükség. 
A sze1·k.) Ami pedig a vá
laszfalak és föfalak csatlako
zásánál keletkezett repedése
ket illeti. rem ·1,ük, s-enki 
s,em csodálkozik, hiszen az 

épület laza, 8-10 1Mte1' oo.s
tag föld,depóni.ára épült." 

A vezető mérnök ezután 
„megszívlelendő'' tanácsokat 
ad az MVSC vezetöinek és la
punknak, illetve a cikk szer
zojénck. :f:rdemes idézni a be
fejezö sorokat: 

„Reméljü.k, hogy az MVSC 
a cikk tartalmán okulva egy 
megfel.elö kil'itelezöre bízza a 
munkák folytatását . . .  A l\1a
g;tar Vasutas szerkesztősége, 
illetve a cikk. szerzőj-e felé to
vábbi sa}náUrozásunkat tud
juk k'i.fejezn.i. amiatt, hogy ez 
ügyben a cikk 1n-egjelenése 
elött nem tárgya Tha.ttunk. 

Kérjük a szerkesztöséget, 
fenti levelünkben foglaltakról 
mélyebb vizsgálódás alapján 
meggyőzödni szfoesk.edjék. S 
amenny:b-en ·megjegyzés-eink 
helytállóak. reméljük, hogy a 
cikk szerzóje is egy következö 
számban megjelenö helyesbí
téss-el kiköszörüli a csorbát." 

Amikor végigolvastuk a le
velet, önkénytelenül is Ka• 
rinthy Frigyes: Meorna.wará
zom a bizonyítványom címü 
írása jutott eszünkbe. 

Kedves Baksa Elvtárs! A 
selejt a Csorba telepi tó part
ján eikkból ellsmerést ér
demlő segítö szándékuk e1le
nére sem az MVSC-nek kell 
okulrca, a csorbát sem a szer
kesztöségnek kell kikü zöböl
ni. hanem önöknek, az épí
té,i [önöksé!lnek. Afclöl pe
dig ne legyenek kétségeák, 
hogy nem mélyültünk ej az 
ügy vizsgálatában. Még mi
előtt helyszíni szemJét tartot
tunk a \ó partján, módunk
ban volt átnézni azt a szerző
dést, amflyben a főnökség 
vállalta a csónakház kivitele• 
:z,ését. Egyébként az ön vála
sza is arról győzött meg ben
nü:1ket, hogy amit mi ír:unk. 
az megfelel a valóságnak. 

Sok bajt okozott már a vas• 
úton, hogy egye,ck mások ha
táskörébe a\'atkoztak a szü1,
séges szakismeret nélkül. Tőbb 
halálos és csonkulásos baleset 
törtent már azért, mert tola
tást végeztek, amikor a tola
tasrezetö a forgalmi irodában 
melegedett, vagy míg a moz
eionyvezetó az Utasellátóba11 
s0rő=ótt. Hogv az ilyen esetek 
csaknem mindig balesettel jár
nak, azt az alábbi példák is 
bizony1tj:ik· 

Janui.r 9-én Kiskőrösön a 
324 554. sz. tartalék mozdony
,·ezetoje, megunva a váltóálli
tásra ni.rást, Fazekas Sándor 
vonatfékczőt elküldte az őr
helrrc. A váltókezelő nem tar
tózkodott olt. Fazekas nem 
várt, hanem öntevékenyen ép
pen akkor állította át a 10. sz. 
,·áltót, amikor a gép már raj
ta mozgott. Tettének a gép ki
siklása és a ,·áltó összetörése 
lett a vége. 

* 
Hasonló kú,·ctkczményhez 

vezetett Csapó Ferenc vonatfé
kező „öntevékenysége·• is. Ja
nuár 1 3-án Ercsi állomáson 
Csapó kézilámpáját tisztogatta 
a 2. sz. őrhelyen, és illetékte
lenül akkor nyúlt a 2. sz. vál
tó emeltyűjéhez, amikor azon 
tolt kocsik haladtak. Az alá
váltás kocsik kisiklását, vonó
horog-szakadást, iparvágány
kiszolgálási forgalmi akadályt 
okozott. 

* 

A váltókezelőt arra is köte-
lezi az utasítás, hogy a moz
gás engedélyezése előtt győ
ződjön meg a váltók helyes ál
lásáról is. Január 8-án ezt mu• 
lasztotta el Tóth István váltó
kezelő Kunszentmiklós-Tass 
állomáson, amikor két ízben is 
más-más váltót állított, mint 
ami a végzendő mozgáshoz 
kellett volna. Tévedéseinek az 
lett a következménye, hogy a 
4862. sz. vonat gépére akasztott 
kalauzkocsit, mely az 5. vá
gány csonkájában, de határon 
kívül állt, a 960. sz. vonat egy 
kocsival az első vágányra be
toló mozdonya kiborította, a 
betolt kocsi is mindkét ten
gellyel kisiklott. 

* 

Váltóellenőrzélói mulasztás 
miaU következett be január 
12-én Budafok-Báros állomá
son, hogy az állomás 6. vágá
nyára fogadott és bejáró 1099. 
sz. vonat a határon kívül álló 
U 008. számú tartalékkal ösz
szeütközött. A baleset követ
keztében mindkét gép és az 
1099. sz. vonat három kocsija 
kisiklott. 

* 
Január 12-én a miskolc-gö-

möri pályaudvaron a távbe
szelőn a szabad Ill.  vágányra 
beköröLött 9861. sz. vonatnak 
a forgalmi szolg�lattevő elekt
romos biztosító berendezésen 

a (oglalt V. vaganyTa adta ki 
a vágányutat. A 3. sz. ,•áJtóál• 
litó központban szolgálatot tel· 
jcs1 tó térfel\•igyázö a villamos 
úton történt kijelölési nem 
ellmörizte, és a váltókezelő is 
gépiesc-n az V. ,·ágányra zár· 
ta le a vágányut,t. A vágány• 
út ellenorzéséből v1 zatérő 
forgalmi szolgáhttevó a lez.á• 
ras helyességerol nem gyozö• 
dott meg. Hogy e mulasztás• 
ból nem s1.ármazott baleset, azt 
az V. vágányon álló mozdony 
gepkisérőjének ebersége elózte 
meg, akinek sikerült a bej;á• 
ró vonatot idcj föen lein leni, 

* 

Január 12-én Tuzsér állomá· 
son a 9691/:.!. sz. gépvonat ha
lálra gázolta Simon Millály 59 
éves pályamunkást. A baleset 
két párhuzamosan egy irányba 
haladó menetnél úgy követke
zett be, hogy a helyszínen dol
gozó munkáscsapat 3 dolgozó
ja a két vágány közötti á tsze
lésbcn maradt, elmulasztva azt 
az alap\'ető előírást, hogy 
m indkét vágányból akkor is 
félre kell állni, ha a vonat 
csak az egyik vágányon közle
kedik. A néhány másodperc
cel később helyszínhez érkező 
második menetről a figyelés 
elmulasztása miatt már későn 
szereztek tudomást. Bár az ok
tatások és figyelmeztetések 
legsarkallatosabb témája, hogy 
a közeledő vonatok elől kellő 
időben és megfelelő helyre fél
re kell állni, mégis ez a leg
könnyebben elhárítható ve
szély okozza a legtöbb súlyos 
pályafenntartási balesetet. 

* 

Január 4-én Székesfehérvár 
állomáson a 2. sz. tartalék cl· 
ütötte Lipp György 59 énis 
szertári munkást, aki a fútö
házi lefúvató vágányon álló 
gépből áramló gőzben nem 
tudott tájékozódni. s a hátra• 
menetben közlekedó tartalék 
íirszelvényébe került. Neve• 
zett csonkulásos balesetef 
szenvedett. 

* 

Január 25-én Kaba állomá• 
son halálos kimenetelű üzemi 
balesetet szenvedett Takács 
Sándor 35 éves pályamunkás. 
A héttagú munkáscsapat vá
gányszabályozást végzett az 
állomás Püspökladány felőli 
,·égében, a bejárati jelzónél, a 
bal vágányon. Az eiömunkál 
indokolatlan távollétében -
hasonlóan a tuzséri halálos 
balesethez - elmulasztották a 
vágányból való k iállást, mi• 
után a vonat a jobb vágányon 
közlekedett. A robogó vonal 
zajától nem mindenki észleltd 
a bal vágányon közlekedó 
342 161 gépvonat sípjelzését, 
Kabán, ézen a pályamesteri 
szakaszon. ugyanennél a csa' 
patnál, a múlt év elején i; törj 
tént egy halálos baleset. EJ 
bizony elgondolkozlatól 
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�� Húsz évvel ezelőtt Budán és Mit tehetün<k? Pintér Lajos FarkM Imre mozdonyfelvi-

, 
ó m ká' k . k .. 1 .. , . .. 1 .. Budáért még állt a harc. A váltóőrrel elin,du](unik a vo- gyázó is azok kmé tartozik, u? JU. is 

17 on--.u on 
felszabadult Pesten a:,..onban nat elé. Alig jutott.unlk ki a akik el-sók között kezdtek n:1':gé:demeln': e_g! ki.; megem-. éledt · �,._,. - · k á.k ódtak be . . . _, , ·t·"'-' O f 1- 1ekezest. A fozokaná. IS kop-mar a varos., m95A='>- térre, a n csap . az m�g az UJJaep1 ":"': a e 

I tyot, törékeny női alakot �e.i• dött a romok eltakarítása. A aluljáró környekére. Lehasal- szabadul� .oo.pJru�an =,-
1 

tet. !rásunk f&zereplőjéné pályaud,·arokon ís volt tenni- tun.k, majd amikor elcsende- <lmlyv':2-"10 volt. Tole a ki?- azonbrui mmdez hiányztk. Hivai!ó böven.. A Nyu.gali pálya- sedett a zaj. tovább men tünk vetkenket tudJu!k m;,g� , , szen Gwra Istvánnál, a Nyu
udvar 132 vágányából 15. Jó- a szerel�y felé. A mozdony - �-- E:sw.ki F,aohaznál gati pályaudvar éttei-mének zsefvárosban 36-ból 3, Rálw.s- személyzetét a gép alól csa.lo- csak serult és �,de17 gel:';ket •

, 
;főszakácsánál a kontyot tükörrendezőn 48-ból csupán 5 ma- gattuk ki. Ő:< talán jobban találtunk. Az e.s6 üzen:ke� sima fej, a törékeny alakot 

radt éJ)ISégben. megijedtek, mh,t m1. A sze- mozdonyokat az IsttJantelki pedig zömök izmos test h<!--
Az elsó vonattot a Nyugati rolvény óvatosan, szinte lé- Fómúhe!yből - ma La,oo;er I lyettesíti."' 

' " 

piilyau.doorról indították. A pésben járt be a VI. v.'igány- Jen.ó Jál-müjavító UV. - kap- 1 
25 kocsiból á:IJ'.ó $Zerelvényben ra. Jól e-mlé-lGS=em a �'-OTUlt ,uk a f-0rgal,om számára. Mindig visszajöttem" 
1123 ülőhely 1„olt, a.e 1825 elegyére is. A 16 kocsiban - Ki vitt.e az első vonatot " 

utas szorongott a oona.ton, élelmi.szer volt Bék.és nwgyé- Szolnokra? Csaknem negyed.százada dol-
amely 658 perc késéssel érke- ból. A kocsikat a III-as rak- - Ha jól cm'ékszem, Szász gozlk it'� A fözólm.nál, a kony
zet:t meg Srolnokra. tárhoz állítottuk. ahol rövid Jó.:s,ef mozdonyvezetó. M·ír  hai Jevegó, az ételek íze hol-

idó alatt megtörtént a kira- nyugdíjban van . de bironyAra záta:tozik életéhez. Hivat.�f.-
A SZEMTi\NÚK EMLÉKEZNEK kás. a-,; ó emld,eze1:-oon is elén- nak érzi me.;terségét. O és a 

1 Ettől kezdve minder;.nap ér- l,cn -lnel, még a hú�z e,· konyha egyet. jelent. 
Igy szól a krónika a 20 év

'l'lel ezelötti események,ről . Ho
gy3ill emJékeznek vissza a 
szemtanúk. azok a vasutasok, 
akik az elsó vonat induláBa
nál ott vol.\a.k. 

kezett egy-k,ét élelmet sz,\llitó e:,·tti eseménvl'l:. S ha egyre - Többször elvittek már i1'1· 
vonat, amcl_veiket a Föi,árosi rit.kií.bban is, de most a;,; e-v- nen. ,.Feljebb" helyeztek, de Kéo.ziil a hidegtál. Középen Gyura István, az ín:,enc lalaiok 
Villa.mowasiit vág.ínya!lx: be· fm-<lc1!ó köz�!c<l ével fi. •akran mindig �'issza.tértem magam 
Jcöt.öU kapc<;o,at.on át e.gyeLlen i:ond >'ok ' ·••-n azokra a na- mondja m o:yogva , 
mozdonyu.n.kkal  to\·áb·,ítt1•- r•:>kra. a 'kor újra i'ldult itt mert seh-0 sem tudnék. meg
tunk _ k,rmi-,;wje;en a sö- az élei. &,kswr elgondolom. szokni. Irt nóttem fel. s szí
té�g Jx,�llta után _ a G:- h"!n" a ma tL=.c-é-vel me-gfor- t'emhez /-özeL all minden kis 
:ziella Malomba. duló utnsok közül vajon sarok. Olyan nagy család ez, 

készítésének mestere. 

(Horváth F.rika felv.) 

Zsigri Lajos főellenőr, a 
szaks2Jervereti bizottság mun
kavédelmi felügyeló.ie - a1k
kor tolatásvezető vol - így 
emlékezni az eseménvekre: SZERELVf.�Y AilUK .ríu:.tu 

KOCSIKBÓL 

akad-e egy ls, a!ki zsörtö'.od,és ahol az ember jól éni magát. 
>,elyeit egys,er is elgondo'- SzeretPk itt lenni. Különösen 
k0C.na azon. honna-n ;-.: indul„ most. a.m lko-r annyi, de annyi 

valóban sokat látunk a kony
hán. A jövő Gyu,·a Istvánjai, 
a sza.kma &2,erelmesei és kivá
ló művelői nőnek itt fel. a 
„mestt-r·• keze alatt. De Pb-ta 
bácsi nemo..-ak főnök, egy ki
csit apa is. A brigád ve?..etője. 
S arra legbüszkébb. hogy a 

de ne szaporítsuk a szót. A 
Nyugati pályaudvar éttermé
nek !konyhája nem relel meg 
a már megnövekedett forga
l omnak, a kulturált, egé=sé
ges munkakö1ülményekne.k. - Nehéz lRnne mindazt el

mmuia11i, ami llZQkba.n a na
pokban törtmt. A pályaucit-a
.,.on romok, bomba- és gránát
töl.c$érek között ror1cskocs1k 
hevertek, Mi, akik Pe,ten lak
tunk, naponta megjel:c,ntimk, 
s Január végén. amnmr távo
lodott az ágyúszó, csökkent a 
vesrely. néhányan munikához 
kezdtünk. Igyekeztünk a ro
moktól. a roncsoktól meSltisz-
1 itani a pályaudvar területét. 
Legelöször a csarnok VI. vá
µnyát hoztu!k ren dbe. majd 
összekötöttük a kőbányai kur
rens-vágánnyal. 

1unk húsz év•,·el P7°lőt „gJ/ermekem" 1,•an. 
Gergely József A .,gyerekekből'·, fiatalokból 

Az uta:z,nj !'.2ndé'.kozok is ,-----------------------------, fiatal generáció i.s barátjának 41 lépcsó 
egyre gyúl!ek a p1..lyaudva- t.ekinU. 

�:nrs:.�i:: ����:= Zászlót kapott a Dózsa brigád 
- Talán majd az áüpités 

során „mi is meg3zépülünk" 
- mondja Gyura István -, 
hiszen hosszú vita után az ille
tékeseknek sikA?rült megáll4-
podniuk, A Csemege elköltö
zik. Az étterem bővül, és ti 
konyha is modernebb leaz. 
Persze addig m.ég solcszor kell 
megjárni az étterem és a. 
konyha közti 100-150 méter 
tá1Jolságot. Sokszor kell le
szaladni a konyhába vezet6 41 
lépcsőn és vissza. 

Két évvel ezelőtt egy brt
gádösszejovetelen határoztak 
.1, ho,iv megs.zerzik " s,zocia
lista brigád cimeL Az elha

az állomá.s.i tartalék mozdonv 
vezetője is ag_ia. 

Oroz István 

C.">ak így és ilyen közveUen, 
baráti légkörben dolgoz,hatnak 
t>redményesen. Mert a Petöfi 
brigád mi.niszt.eri Gicséretet is 
kapott. Egy zóval a jó munka 
jutalma nem maradt el. 

egy szeretvény ö .... �zeáfü á.sá
lwz. A p,ilyaudYar tcrilletén 
többségében ablak r.é.:..kű!i, s,.__ 
rült G-kocsB-:at láltur.k 
Ezekből áJlitottJ'.k i�isze az 
első :s.zerelv.::n:,t. Hnma·osan 
mozdony és s,-'-''11\é' yret ios ke
rült az f:s:aki - ma Há.miin 

t.irozá.,t tett követte. A Dú- ,-------------- S a b:·i.gác! ? i\. !,a ta: (';,? 
Róluk k c:;.c"l.!k jbl niond!1.a1.u��k. 
A ny:iri na,.,ry m«nlnlban dere
kasan helytál l:ak. Pedig nem 
könnyil fc, ada�. amit  el ke:l 
látniuk. S a körülmények? 
Mo•;tohák! A konJ'ha b!>rende
zése. felsz.erel-ése e1 avult! Ré
gi, &&rltüzelésú kályhák. M!'
!eg viz csak akikor van. ha 
fa7..ék'"oan melegítenf'k (!) A ta
karító sU'mé:v·zet kevés. Tá�
sud·1lmi munkában súrolnak, 
m06!la.k. A szennyvizet lapfit
':.al m<"rik fel. mert a konyha 
m-élyebbt"n fek.�1,ik, mint a fő-
város szennvYizháJözata. No, 

AZ ELSÓ VONAT 

Január 31-én reggel - ha
ta.rozottan emlékszem erre a 
napra - jelentkezett az els-5 
vonat. Engedtük Yolna, dc 
nem mert jön.rti., megállt az 
A:latke.rt :oarkánál A moz
donn ezető megbízhatatlannak 
találta a vagányt. 

Kató - íútöhAzbóL 
Az el.só vonat február 12-én 

indult S..:oLnd, ·:i. a Nyugati
ból Ez a szerelvény naponta 
egyszer fordult &:ol no.!( és 
Budapest köz.öt'.. Febmár 1·é
í}én Szob f lé is m<'gindult a 
köiLekedés. S aha.gy teliek a 
napdk, úgy =PorodfaJ, a 
megjavított kocsik. rnozdo
nye>k, s márci� ko7.epc Lálán 
már naponta több vonatot is 
közlekedt.e1hettünlk. 

=1a. brigád va!;imennyi taqja 
azon fáradozott. hog,· a t.er
melé-;i feladatok m1t,·«dékta
lan elvég1.ésc mellett a szo
c:alista embertípus krnlakítn
saban is elöbbre lépJenek 

Fáradozásuk. erőfeszítései k 
nem voltak hiábavalók. A 1:! 
ta� b1igád - Szentes alb-
más egyik legjobb brigádjr1 
- az óév végén közel 100 
dolgozó előtt ünnepélyesen 
Yllll� . t. a ;:ocza1ista brigá.:1 
.:aszlot és 3el ·én yt. A bóz.,a 
brigádnak három fű óh.ázi 
dolgozó, két kocsiv!Ul,láló és 

SZÉPÜL SZERENCS ÁLLOMÁS 

A helyi tanács és a mis.kolci 
igazgatóság anyagi segítségével 
Szerencs állomás épületeit ta
tarozták, átfestették. Az állo
máshoz vezető elavult, macs
kaköves utat felújították és lrJ
épült a MAV--t,eJepen átvczetö 
járda i..�. 

Szerenc.,-hegyalja nyugiat, 
liapuja fejlődik, s ez on•m
mel tölt al m,ndanny'unkat. 

Németh Pál 

Gy-ura Lstván és brigádja 
mégsem zúgolódik. Lábukban 
több millió lépcső, szívükben 
pedig a szakma iránti szeretet. 
S ami még hiányzik az al.apo..1 
tudás, arra biztosíték a mes• 
ter. a negyedszázada itt do!• 
gozó Gyura Is.tván. 

Bere-znai Márta 
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fil vonat már bent állt Innen indult, 
� i'iem sok utas YO!t. Mi egy vagonban, 

de a két ellentétes végén foglal•unk 
helyet. Azért félszem mel mindig figyeltük 
egymást. Lassan elindultunk, 

A nagyállomáson megtelt a Yonat zsibongó 
néppel. Mindenki helyet keresett. barátko
zott. Ijed h1reket új,ágoltak egymásnak. Jo 
frissen. !gy érdekes. Jje.;ztgették is egymast. 

- Lehet, hogy még Gyarmatig sem ju
tunk el - mondta az egyik m,·nyecske a 
szomszédjának. - A németek már robbant
jak a vasutat errefelé is. Meg a vasutasokat 
1s elterelik. 

- Na, gondoltam . csak ez hiányzik. 
Már Fülek felé Jártunk, a kalauz még min

dig nem jött. 
- Talán nincs. talán nem is lesz. Anélkül 

is elmegyünk - mondta az előbbi fiatalasz
szony. 

A vonat közepén egy asszony hangosan 
Sll't. Többen próbálták vigasztalni. Erősen 

foglalatoskodtak körülötte. 
- Ne sírjon ángyom, vígaszlalta egy 

fiatal lány. - Nem is biztos. hogy a Misi 
halott. Hátha összetévesztik valakivel. Ezek a 
fiatal gyerekek mind egyformák. 

- Aztán meg ezek halotti cédulát sem 
kaptak. Bizony leht't, hogy ,·alakivel össze
tévesztik. - Ezt, az asszony másik szomszéd
Ja mondta \"igaszul. 

- Verné meg az lst.en, aki már a gyere
kek kezébe is puskát ad• - visított fel a síró 
a�szony. 

Ettől aztán az egész vagon áttért a Jeven
tékre. akiket úgy \'ittek be, hogy a puskávai 
meg bánni se tudtak. Egyik-m:ísik még el 
•em bírta a fegyvert. 

- Agyútöltelékek csak. meg golyófogók a 
tisztek védelmére - átkozódott egy öreg 
mama h,angosan . 

Hanem erre nagy csönd lett a kocsiban. 
Senki se mert rá válaszolni. Igent se, meg 
nemet se. 

A v�nat nagyokat zihálva, pöfögve kapta 
tott,, huzott_ hegyne!{ fel. Némelvkor majd 
megallt, m1re egy-egv kapaszkodóra felért 
A;:tán nagy füttyentések közepette nekiva
d:'lva megindult lefelé. Senki még egy gyu
fat se mert gyújtani. Szigorú vo•t a sötétítési 
tilalom. Különösen errefelé a front felé. Az 
asszonyok történeteket meséltek. hogy a ci
garettára gyújtókra minden 1ovhbbi nélkül 
ratüzeltek. Volt, aki életével fizetett egy szál 
gyufáért. 

A vonat néha-néha megállt néhány percre. 
Ilyenkor nagy kiabálás. zsirnj verte fel a 
szundikálókat. A felszállók közül mindenki 
helyet keresett a tömött vonaton. Pedig jo 
hosszú vonat volt, mégis teli. Aki nem jutott 

Rés,det a szer.ló \'issza a Dunáh.,i cimú regé• 
n;yéből. 

KOSSA ISTVÁA : 

ülőhelyhez, az már csak inkább fél lábon 

állt 
�egnap reggel óta nem volt vonat. Pe
U dig sokan iparkodnak most innen el, 

leginkább Pest felé. A legtöb�n nagy 
csomagokkal furakodtak a koc5ikba. A sok 
batyú. koffer, katonaláda tömte el a helye
ket. Akit az álmosság elnyomott. nyugodtan 
dölt szomszédjára. Most nem olyan finnyás
sak az emberek. mint régebben voltak. A sok 
közös baj és jaj közelebb hozta őket egymás
hoz. 

Egyszercsak hirtelen nagy zökkenővel áll
tunk meg. 

f:ktelen káromkodás. veszekedés Z!lja csa
pott be hozzánk. Mindenki zsivajgott. 

- Mi lehet ez? Mi van kint? 
- Mindenki szálljon ki ! - ordította egy 

kemény, parancsolgatáshoz szokott hang. -
Kiszállni ! Kiszállni! Nem megy a vonat to
vább! 

- Hová az istennyilába menjünk ilyen 

vak sötétben? - sipitozott az egyik asszony. 
A másik meg hangosan felzokogott. 
- Már ötödször történt meg Yelem ez. Egy 

hete nem tudok Pestre eljutni .  Verné meg 
az Isten őket! 

- Mi lesz? !  Gyerünk már lefelé! - ordí
tozott az előbbi hang, mert senki sem mozgo
lódott. Mindenki várt valami csodát. hogy 
mégis csak meggondolja magát a vonat és 
tovább megy. , 

- Gyerünk már a kutya úristeni t !  Hány
zor mondjam. hogy szálljanak le? Gyerünk ! 

Gyerünk ! - parancsolgatott az előbbi hang; 
de most már bentről. a kocsiból. 

- Maga meg ne káráljon már annyi t !  -
szólt rá erélyesen pgy idős nénire, akinek a 
batyú a hátára volt kötve, és aki már talán 
a tizedik kérdést !.ette fel a rendcsináló atya
úristennek. 

�árközi felé húzódtam. A sötétben tapo-
� gattarn ki, de a helyén egy öreg mama 

ült. 
- Sandor? - suttogtam, ahol állni sejtel

em. Valaki belémkarolt. a sötétben. Sárközi 
rnlt. 

- Ne szálljunk le. amíg nem muszáj - ad
ta halkan a tanácsot. 

- Egyetének, de ne is Da&Y"OD. ecőlle6siik 

1. 

a maradást. Mi legalábbis ne. Legyünk csak 
a tömeg között. 

A vagon másik oldaláról káromkodás, át
kozódás közben cihelődtek az emberek. Mi 
nem mozdultun k. Most nálunk is kicsapódott 
az ajtó. 

- Hát itt még fenn vannak? Hú a KrLz
tus Máriáját! Azonnal, coki !  Kiíelé! . . .  Co
ki ! . . .  Coki! . . .  - kiabálta egy hang a sö
tétből. 

- Ne még! Várjon már, mert kikaparom 
a szemét - visított egy fiatal asszony. 

- Engem meg ne lökdössön. mert kiteke
rem a kezét! - mordult vissza valaki a fér
fiak közül. 

- Kimegyünk mi innen szép szóval is. Nem 
kell űzni bennüket - sipítozott egy anyóka. 

- Hogy dögöljenek meg ahányan vannak 
- mondta jó hangosan valaki a sötétben a 
parancsolgató, hangoskodó katonának. 

Lassan mi is kifelé húzódtunk. Onkénte• 
sen, nehogy összeütközésbe kerüljü nk az előt
tünk ismeretlen hatósággal, mely lefelé pa
rancsolt mindenkit. 

A peronon nagy tömeg. A halvány hold
fényben nagy nyüzsgés. Jó hüvős volt, in
kább már hideg. A vagonok teteje dértől fe
hérlett. csillogott. Az állomást szép sorjában 
magas ezüstfenyő-szegély keretezte. A sárga 
holdfény ezernyi �zikráYal villódzott a fák 
tulevelén. Mintha mil:iónyi apró, parányi 
csillaggal dísz1tették volna fel, pedig csak 
még a dér lepte be őket. 

- Ki a peronról! - parancsolgatott 4-5 
feltűzött szuronyú katona. - Ki az állomás
ból is! Mindenki keressen magának szállást. 
Ma már nem lesz vonat 10,·ább, 

SzuronyszegezYe jöttek a tömeg telé. Igy 
szorították ki lépé,röl lépésre az embereket 
az á llomásról. Még az épületböl is kikerget• 
tek minden kit. Csak nehezen boldogultak, 
mert az elől lévők nem mozdultak. Nyomták 
,isszafelé a hátsó sorokat. Azok meg nyoma
kodtak elöre a szuronyok elől, <le az előttük 
lévő tömeg nehezen engedett. 

f.\/41 i is ott voltunk a tömegben, de csak 
� lass�n engedtünk az erciszdknak. Köz• 

ben hangos szó,al elégedetlenked
tünk. Szi:.Otiuk a tüzet, hátha lábrakap. :Volt 

is nagy hangoskodás. Azért mindenki csak 
hátrált, ha káromkodva. átkozód,·a is. 

A katonák szuronyt szegezve tisztították 
meg az állomást, de az épület előtti téren 
mindenki együtt maradt. Pedig ezt senki se 
szervezte meg. A tömeg sokszor magától is 
tudja, hogyan kell felelni az ellene alkalma
zott erőszakra. Aztán meg tanácstalanok is 
voltak az emberek. Itt most idegenben, igv 
együtt maradni volt a legjobb, a legtermé
szetesebb. Az emberek szeme is kinyílt. Már 
nem voltak egészen kezesbárányok. AzérL, 
amikor valaki egy ugrással fölkapaszkodott 
az állomás alacsony kerítésére, egy pillanat 
alatt megszállta azt a tömeg. Ugy ültek a 
kerítés tetején, mint faluhelyen esténként az 
alvó tyúkok. ha fára szállnak fel éjszakára. A 
keritésról feleselgettek a katonákkal, akikröl 
lászott. hogy nem szívesen teljesítik a paran
csot. Inkább csak úgy tessék-lássék. Aztán 
mikor megunták a feleselgetést, egyszerüen 
hátatfordí tottak. Lehetett már ezeknek akár
mi mondani. Egyik fülükön be. a másikon ki
eresztették a legsértőbb szavakat is. Mi  is 
mondtunk néhányat. A tömeg ránk kontrá
zott még csúnyábbakkal. Aztán. mivel a ka
tonák már semmiképp se feleseltek vissza, a 
tömeg végleg elcsitult. Kiadták mérgüket. 

�gyszercsak hosszú. elnyújtott fültyjel-
� zéssel befuttot egy személyvonat. Se-

besültszállító vonat volt. M inden va• 
gon oldalán nagy vöröskereszttel. Csak egy 
félig pap, félig katona szállt le. Felül tiszti 
zubbonya volt, hadnagyi rangjelzéssel, alul 
reverenda. Parolinján a fehér k<>reszt jelezte. 
hogy a Krisztus katonája, aki zsoldját azért 
kapja. hogy a haldokló utolsó sóhajtását 
szemlesütve, áhítattal segítette fel a magasba 
szállni. A vonat peronjai üresek voltak. 

- Miért nem engednek fel legalább a pe
ronra bennünket? - zúgott a katonák felé a 
tömeg. A katonák meg újra vitatkoztak. ma
gyarázkod,tak. Én meg, mikor a tisztelendő 
úr egészen a közelembe került - akkor lát
tam, hogy hadnagy -, a kerítésről hirtelen 
eléje huppantam: 

- Főtisztelendő hadnagy úr! adtam 
meg a tiszteletet - vigyázzban állva -, ..,_ 
gedjen fel a peronra, az isten áldjá meg. Be 
kell vonulnom és lekések. Még azt hiszik, 
hogy nem akarok eleget tenni kötelességem
nek. 11:n nem akarok katonaszökevény lenni. 
Éln közalkalmazott vagyok és tudom, mi 11 
kötelességem, 

Az egyik totyakos népfelkelő baka meg
markolta a karomat és így akart eltávoUtani. 

- Engedje! - szólt rá a paptiszt. - Fel· 
szállhat. Én megengedem. 

- Akkor még tessék szíves megengedni 
főtiszlelendó úr, a barátomat is! Ketten va
gyunk. 

Jöhet! - szólt katonásan a pap. 

U.:Qlitt4� 
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A budapesti szolgá lati he lyeken 
fei lődött a tömegsportmozga lom 

1 - Szocialista brigádvezetők - ':"5 tagtí tál"!adalm.l ellen• 
líri hálózatot hoztak létre a 
pécsi igazgatóság terül„tén a 
s1.emélyszállltás ellenórzésé
sére. A mozgalmi szervek ja
vaslatára olyan dolgozókból 
kerültek ki a társadalmi el
lenőrök, akik munkájukk�l, 
szakképzettségükkel, példas 
magatartasukkal \'lvták ki 
dolgozótársaik megbecsülését. 

A testnevelé.•i és sportmoz
galom átszervezése után a 
sportkörök eleinte nem min
denhol szervezték és trányí
t.ották megfelelóen a tömeg
sport mozgalmat. Beérték a 
minőségi szakosztályokkal va
ló foglalkozással. Ennek is ré-

,. 1 s?.e volt abban, hogy szakszer-
SPO R THJREK / uezeti bizott_sá_(!aink v�rw!wd-

1 
tak a sportkarok anyag. tam-0-

mények száma. ugyanis évról 
évre szaporodi1,. Főleg röplab
da- és kézilabda-pályákat épí
tenek szívesen a dolg-07.ók tár
sadalmi munkában. 

12 új sportcsoport 

Azokon a szolgálati helye
ken, ahol sportk.ör nem múkő
dik, a szakszert·ezeti bizottsá
gok a K ISZ-szel karöltve vég
zik sportmunkájt1kat. Az el
múlt két évben tizenkettót·el 
emelkedett a budapesti bizott
sághoz tartozó szakszervezeti 
biwtts6gokna1 a sportcsopor
tok száma. ami a va. utas dol
go?.ók nehéz szolgálatát. a sok 
Yidéki lakost (igyelembe véve, fejlődést jelent. 

A Magyar Testnet•elési és 
Sportszőt·etség Országos Taná
csának 1964. május 22-t és a 
kiadott SZOT-határozatok 
szem e1őtt tartásával tovább 
kívánjuk növelni  a spoi-tban 
részt vevők számát. A „fehér 
foltot" nálunk a pályamesteri 
szakaszok és az építésvezetó
ségeken dolgozók sportolási le
hetőségének biztosítása jelenti. 
Összességében nagy ez a lét
s7..ám, de egy-egy szolgálati he
lren aránylag kevesen dolgoz
nak. A munkásszállások dol
gozóinak teremspnrtját tudjuk 
biztosítani. a sMbadtéri sport
ágak szer\'ezésé\'el a?..onban 
még van tennivaló. 

Sz. Tóth AndrM 

tanácskoztak az elmúlt napok
ban Kiskunfélegyháza állomá
�on. A munka jobb és ponto
sabb elvégzése érdekében ja
vaslatot fogadlak el arról, 
hogy a forgalmi brigádok � 
Kiskunhalas állomás forgalmi 
brigádjaival komplex brigádot 
alakítsanak. 

1 - A ked,·ezóbb pálya.szaka-
szokon a 1 60 km/óra sebes
séget is meghaladja a Páriz.s 
-Nizza között közlekedő 
Mistral expressz. A nagy se
besség elérese a korszerú, 
nagy teljesítményti villamos
mozdonvoknak és a jó pályá
nak tuJáidonílható. 

A Hídépité,;i Fónölkség :s.port- gatásától; A helyi m�zgalmi 
töre január 25-<Í!n tal"tot.ta az . szervek es !" s:z.a:-''.onah ve,.e
t,],múH. évi sporteredmények / tök �ezd_<emenrezesere, a b':ld.?'
értékelését. Az Ö$S7JejöV'etel pesti __ b1zotts_ag_ a sportkorok 
aziníoltja volt Novák Deuó- · vezeto1vel . ko7;-05en megv1t.at
tlek. az olimpiai bajnok labda- 1 ta a ten,nivalokat .. Nem sok
rúgócsapat tagjánaik élmény- , kal ezután ';_gészseges __ sport
be,-zámolója. A válogato\Jt hát- munka ke�dódott az uzemek
véd, a,'k:i nemrég még vasutas ben, s,�lga)ah helyeken . .. A.,z 
llll:ín,e,kben rú�ta a labdát j eltelt ket evben a sportkoro.< 
örömmel telit eleget a m€@hí� labdarúgásban, asztalilenisz-
Tásnoak. 1 ben és sak�ban._ rendszer<:5en ,------------------------------

Az élménybeszá.moló után szerveztek uzem1 baJnoksago-

- A RIGAI \'AGONGYAR

BAN elkésziilt a. négy kocsi
ból álló DR 2 típusú Diesel
motorvonat. A kocsik építésé
nél a gyár alumínium é., 
műanyag elemeket is felhasz
nált. A szerelt'ény sebessége 
120 km 'óra, befogadóképessé
ge 416  s2emély. 

- A számítógél)eket nem
csak az űrkutatásban és a 
nagyvállalatok ügyviteli gépe
sítésénél használják, hanem !l 
\·asutak is. A nagy amerikai 
rendezőpályaudvarokon pél
dául elektronikus számológé
pek segfüégéYel állítják ösz
sze a szerelvényeket. A teher
vagonok alján levő jelzé.scket 
is elektronikus szemPk oh·as
sák le és ezek alapján sorol
ják be a kocsikat az eiry 
irányban közlekedő szerelvé
nyekbc. .M észáros József. az FTC !ab- kat. 

da.rúgócsapatának mestered:ro- • •  
k ie ismerteti:e az egvüttes Uzemek özöfti versenyek 

1965. évi felkészü1€Sét és fel-
A kezdeti lépések után arra •da<tait. majd készsél!� adott .. .. 

váJJ.asz.\ a feltett kérdésekre. to�eked�unk. hogy az üwmi 
Ezután leV'etítelték a Hat hét baJnoks�gok eredmény-ek<;nt 

Tokióban és a La bdarúgóese- i 1_71mel tobb
_ 

c�a�t kAp�so.lod
mények cfmú sport.filmet. Az 30n be a kerul_et1 __ T�-ek _altal 
ünnep.ség befeje?".ó számaként I s�ert•ezett kttlo�bozo baJnok
pediig kioS0tották a XIV. ke- 1 �agokba. Ma ma,· elmondhat
rül-eti II. os.ztályú bajnokságot JUk, hogy a7:ok a csapatok, 
nyert a50talit.en;s7.a;a,pat tag- amelyek kora?ban . rés�t vet
ja,ina� járó bajnoki ér,me,ket. tek a vasutas -�ze�, baJno�,<;á
megjut,a Jm.az,táJk a jól detlgooo �okba�. a keruleti TS--ek�el 1s 
g:porta'k-tívá�a,t és l'Or 'ke,rült 6 Jelentos sportsikereket ernek 
t'rus. 6 bronz. 3 e7JÜst és 10 el. 
ara.ny Kiliá,n-Jelvény átadá- A sportszerető vasutasok ké-
aáni. résére tovább kellett szélesíte--

* ni a tömegsport-mozgalmat. 
A Váoi Va•utas SE vízi- Ujra életre hít:tuk a �,asut�

"7Jaikosztálvának t,a,rjai az el- üzemek egymás közötti �part-
múlt évben mint.ee:v 3� OOO retélkedóit. Különösen jó 
forint értékti titrs,adal-mi mun- 1 eredmén)·ek születtek a buda
ká,•al járultak hO?:zá vízitele-- 1 pesti bi,..ottsá.g áll.a! s,.ervezett 
pük "Zépítéséhez. A ta� ! kiS- és nagypályás labdarúgás
swrgalmát- le1kesedését látva. 1 ban. Jelenleg folyik az a<zta
" sza;kszen·eret külön anyagi litenisz_ és a sakk ü,..emi baj
t.ámOl?:atásban részesítE<t.ie a nokságok s7ervezése. 
za,ko,s-z:t,ályt_ Az utóbbi idóben létesít-* ményproblémánk alig volt. 

A S7.éke,cf hérvá,ri MÁV Elő- Ebben .a sport.körök is segít
l'<'. a járműja\'Ító iparl tanuló ségünkre vannak. FokoZ7..a a 
KISZ-a!a-ps:rervezete és a TIT 

I 

tömegsportban való részvételt 
me11,ei el.nök„ége rend<"7.ésébon az is. hogy a �zakszervezeti 
ja-nuár 1 9-én a !'?'é<ke.0fehér- központ kezdeménve7kére az  
váiri j,\,rmtiji\\'ító kultürlermé- elmúlt években pályoépft.é<si 
'l>en climniai é!mén,•bewfimo- akció indult. Régi ig�msóg. 
lót tartott dr. Kárpát'i G11ör<1y. i hogy megsokn.ocozódik a tö
az olimpiai h9jnclk víziJ,abcfa-

1
megsportban való résztvevők 

cc•na1 tr<!"i:t é-s Pnrt1b.oz!,y száma, ha a sportpálya az 
1...észl/2. " f,;,rfi röpJ.abda-válo- üzem. a szolgálati hely közelé-
gatott ed1.Öje. 1 ben fekszik. A sportlétesít-

Sakkszimultán 

a ferencvárosi vasutaskluhhan 

Dely Péter nemzetközi mes
ter és Si!lyP Jenó magyar 
sakkmester 36 üzemi sakkozó 
ellen játszott január 18-án a 
ferencvárosi Yasutasok Péceli 
úti klubjában. 

A szimultánban részt vevó 
fútöházi. állomási. pályafenn
tartási és központi szertári 
dolgozók örömmel vették az 
élsportolókkal Yaló találko
zást. Dely és Sillye mesterek 
pedig készséggel adtak ismer
tetőt a sakkozásról. 

A szimultánon megjelentek 
nagy száma mutatja, hogy az 
üzemi versenyzők és az élspor
tolók kapcsolata elmélyíti a 
vasutas dolgozók közötti sport
barátságot. A közvetlen hang, 

a kisebb tudású versenyzők 
segllése nagyobb kedvet, önbi
zalmat ad dolgozóinknak a to
vábbi sportoláshoz. 

Dely mester 22 mérkózé.st 
játszott, és mindet megnyerte. 
Sillye mester ellen néhányan 
sikerrel vették fel a küzdel
met. Különösen Vancsik Má
tyás, B. Nagy Vince és Filótás 
László fútőházi dolgozók játé
káról nyilatkozott kedvezóen 
Sillye mester. 

A szimultán után a két él
sportoló a budapesti bizottság 
által felajánlott jutalomköny
veket dedikálva adta át a 
nyolc legjobban szerepló üze
mi sakkozónak. 

T. A. 

Rablóulti az utasok zsebére 

Télen korlátozott a rastí ti kocsik és a szere!t-ények szá
m.a. .4. szokásos reggeli gyári gyors helyett én is személy
vonattal indultam a Keleti pályaudi-arról. A hosszú, fá rasztó 

útra gondolt·a ,.párnás·• ;egyet vállottam. Többen is ezt tették. 
Amilwr betolták a 12-es számú vonat szerelt'ényet, útitár-

3aimmal megroha moztuk az egyetlen párnás kocsit. A nem
dohanyzók részére fen ntartott szal:asz lezárva: .,foglalt". A 
helybiztosítási cedu,án ez ál!t: Honuédség részére! Meglepe
tésre azonba n egyenrnhás vasutasok foglalták el a kupé őt 
ülöhelyét. 

Megkopogtattulc a fülke ajtaját. Bentról nem éppen ud
varias választ kaptunk. 

- Nem tudnak olt:asni: - mutogattak a cédulára. 
A peronon 1•ita támadt. Akinek a párnáson nem jutott 

hely, szidták a rasutat. Többen elsó osztályú jeggyel a ke
zükben elindultak helyet keresni. 

A vonat eli1td11 lt. A bezárt fülkében öt ülőhely még vre
sen, állt. Újból kopogtattunk. A bentlevók nem tehettek mást, 
beengedtek bennü nket. Ekkor derült ki. hogy miért is volt 
olyan fontos a helybiztosítás. Piilanatok alatt elők.erült a kár
tya, és kezdetet vette az u1tiparti. Hogy ki mennyit nyert, nem 
figyeltem meg, de az !;,iztos, hogy a játszámában azok vesz
tettek leatöbbet, akik elsóosztályíi jegyükkel másodosztályon 
utaztak Győria vagy Hegyeshalomig. 

Az eset nem kít•án különösebb kommentárt. Egyet azon
ban neín hallgathatok el. A vas„tasoktól -különösen a téli 
korlátozott közlekedési dszonyok között - nngyobb udvarias-
110got t·á r el az utaiól;özönság. Annál is inkább, mit-el az ud
Kriasság a VMUtas szak.ma velejárója. Forrai János 

Nyugdíjasokat búcsúztattak Szolnokon 
Szolnok állomáson tizennégy 

vonatkísérő búcsúzott társai
tól. hogy élvezhesse több évti
zedes munkájának gyümöl
csét, a jól kiérdemelt nyugdl
;at. A megyei bizottság és az 
állomás n�•ugdíjügyi albizott
sága bensőséges ünnepség ke
retében búcsúzt,itta a nyug
díjba vonulóknt. Az ünnepsé
gen mintegy 250 dolgozó vett 
részt. 

Az üj nyugdíjasok között 
volt Nyolcas András, Váradi 
Béla és Bed� Janos, akik 30 

évig szolgálták a ,·asutat. - GépesíteUék a ki- és be
Szolgálati idejük legnag�·obb rakodást Mátranovák állomá
részét utazó szolgálatban töl- son. Gumiszalagokat. ka!'ar� 
tötték. A búcsúztatott többi berendezése�et, és e� Hida.�1-
dolgozó is több mint 25 éYet f féle rakodogepet IS fü:embe 

1 •1t . t tt. , helyeztek. szo ga es u azo 7 / _ BO DIESEL-MOZDONY_T 
A nyugdíjba vonulók érde-

j 
1•ásárol 1965-ben a Jugo_szl_av 

meit a szolgálati főnök és a Vasutak. 52 mozdonyt kulfol
szakszen·ezet méltatta. Nyol- i dön . szerezne_k be. a . többit 
cas András, Kiss Mihály ll., pedig a hazai ipar, a ntSI. és a 
Váradi Béla és Vásár Sándor 1 �zlav'?nbró�i mozdonygyarban 

. t k t· kt • . ' k a allitJak e1o. 
�in sza szen ez� • .a . n a  , 

1 

_ Önmúködó félsorompó, t�rsada!m•_ munkaból 1s kivet- Az angol ,·asutak 11 vasúti 
ték a reszuket. kereszteződésnél szereltek fel 

P. A. 1 önműködő félsorompót. A so-

Kitett magáért a Petőf i -br igád 

1 rompóval egyidejúleg nérzy 
jelzőlámpa \'illogó vörös fény-

1 nyel jelez tilosat és köd ese
l tén n{!(y jelzókürt is me"<ZÓ-
1 li1l. A keresztezéshez érkező 

A szentesi fútóházban 1964-
ben eredményesen dolgozott a 
Petőfi bri!(ád. Vállalását ma
radéktalanul teljesítette. A 
hrig,\d telje,;itményét bizonyít
ja a balesetm<'ntes munka, a 
menetrendszerúség. a beadott 
újítá,-ok. a kollel<tiv titr,sadal
mi munka, ,továbbá a politikai
mtis,.aki tovabbkéP7..ésben elért 
Jó eredmény. 

A jol dolgo?.Ó zocialista bri
gádnak Finta Józsi,/ múszald 
főintéző ünnepélyes hangulatú 

termelési tanácsko7..áson nyúj
totta át a legnagyobb jut.al
mai, a brigádzás7.IÖ' és az ok
levelet. A nyolctagú szocialista 
brigád minden tagja motorko-
csi vezető. 

A fútőház dolgm-ói Szabó 
Györgyöt a brigád vezelójét 
küldöttnek választott.a a II. 
országo,; ,;mcialista brigádve
?etók taná�kozá,ara. 

Búzl Lá1'7.ló 
Szentes 

Nedves. egészségtelen 
a pénztárfülke 

vonat minden • emberi be
arntkozás nélkül Yáltja ki az 
út lezárást és felszabaditá
sát. 

- Erótt'ljeqcn folyik a jn
«oszláviai Rijekából az orsz:íg 
belseje felé húzódó fó\'onal 
,·illamosítása. A felsőYezeték
építók eddig l R� kilométer 
hosszban Yégezték el a mun
kát. A vi lamosított szakaszon 
a s1.állitmányok lényegesen 
rövidebb idő alatt érnek el 
rendPltetési helyükre, mint a 
korábbi időben. 

A szerkesztőség üzeni 
Viírn.;:,,l t."i�?.16 Pécf,_ K� .. La108 

AlsóöNi. Boldi:zsÁr Gyula BékP.C:; .. 
csaba. dr Bffnkf�lVY Gvu1a, OS:eT-

- Irodalmi vetélkedöt & 
szavalóversenyt rt'nde,:tek Ja; 
nuár 22-én a békéscsabai v11s
uta� kultúrotthonban. A "e• 
télkedón 150 ,·asutas és kon• 
zervgyári fiatal vett ré!lrl. 
legjobbak értékes jutalomban 
részesültek. 

- Január 8-án tartott. ve-
7etóségválasztó taggyúlését 
Szeged állomás MHS-alaP• 
sien·e7ete. A rt>�i vezetőség 
a sorköteles fiatalok k iképzé
sét 4,3-es átlagi;:al zárta. Az 
új ,·ezetóség pedig célul tűz
te ki. hozy szorosabb kaocso
latot éplt ki a városi MHS
szerve?ette 1. 

- Nyugdíjasokat búcsúztat
tak a debreceni fútóháznál. 
Reisz Málvás me>zdr„v,·ezctó 
31 társa né\'ében monrlott ki\
szönetet a fútóház dol gozói
nak. ho�v munkájukkal hoz: 
zásegítetlék őket ahhoz. hol!\' 
egiisz<;él:!ben elérhették a 
nyugdíjkorhatárt. 

LAKASCSERE 

:'l:«,-kAnlY"-.al vasi1tac: h4zb::ift 
1�-ő k, ts1..obnc;, modern. komfortoc. cserf"pk.i1yhil9. rráz.fúté,-M; la
ká!';omat e1N1ere1nPTTI Budapesten 
ktc;.ebbre (AmennvibPn nagyobb 
tenne- Ú4tV méf! f"'R'V t..1l-:Ac1 8dl"'k 
p,��•en ) �rde-klődni lehet 212-517 
telefonon. 

- Köröndön leve\ 3 c:2ob.i� ÖtC-�z
komfortnr:;. utC'ai Itik l�omat el�e
rl-,..,ém bE"lt-PTUh•·ti l -ct"?.l"lbR. TI-"R:>'
ml'rM.ü. haHoc::. ö��'komfnrtn<f, 
n1:1n-r�n •p,4: Jakl\o:.ra T�niicc;l el/ir,v
bPn. T. P"TI!:'1°11Jl �rri'f'-klődnt mun
kaidőben : 2:?,.-988 trtefonon. 

Szeged állomás felvételi 
épületenek felújítása 1964-ben 
befejeződött. A pénztarhelvi
ségek szaporítására, ,·áttozta
tására azonban nem volt mód, 
mert a múemlékké minő ített 
épület formája. struktúrája ezt 
nem engedte meg. Ez még nem 
is volna baJ ha . . .  

nek. Sajnos, egy r.Sgebbi át-

1 

�:�0:�'g;!°,,!{1
1

t�,:!i1"n
d

";;11T�� ázás miatt a falak teljesen át- re<'e�· B'>imér KároJv Danc,; ,Tó- A H. J \' • T.• LOS T.APBOL ned1•esedtek, kellemetlen leve- ,-s,-r Taoolea. B11,1 J.Als,16 sunt"IS. ,� '' 

Ha a reg1 pénztárfülkék 
egé. zségesek, szárazak lenné-

�öt_ árasztanak. és a nkolat �����ár���';,i;'°1;�;; .. �
ód

;á� 1s allandoan hull. S7eren("C;", Kl�várd!ll .J -�oc; ,11-;-
Szigeteléssel. belső ,·akolás- !ml� Hotrma�n ,Tó,sef v,-s,prém

sal bizonvára segiteni lehetne. v.11.r:-�nv L<-Ye1Pi�M lapunk anya ... 
Ez a �úemlékjellegen nem ei\��d,!e1

.J:�!�'h;!ls67soica, Kováltoztatna. a munkakörülmé- c-,irdl Tibor. Fold Ish·án B•,da. 
nyen azonban igen. t)f"tj._ Ant.a.1 .Jó7�"f 1\ofl«:1tol<- t,E"Vf"-

Dr, Bá,nklalvy Gyula, t�•t Utrték•s belvre tovibbltnt-
Szeged s;_.,., Jó,,ief Ver<>-e!!Vháza, Per• 

laki GY'Ula Sopron. �h Zoltán 
5zolnok. B.-.k6 .Tánoq, A nt.R� .Tó-
7r:;ef. Kl�vSrdai JánO"I l\f1:d'<o1c. 

Aktívaértekezlet a szegedi igazgatóságon �;:��ii��L��t:1.�� .. E 
barci'ka. Bo]diz-sár Gyula BékPc:-

A szegedi i-r,azgatóság gazda- rint kocs-iállá&pé.nz meriilt fel, ?;1�· ���á�i.°" s��:�ii i�n;t;. sági és mozgalmi vezetői az 4.5 millió forinttal több, min-t cvötH!Yös, ctr. 'Bánictalvv Gvula elmúlt napdkba.n aktívaérte- 196�-balll. S.el?ed Lnelelket h•lys,úke 
,e21 e en \ = �z aiktwa_érreke:,;leten so,k Urbán Jó2'1ef H••:v.shalnm: A 

A Hivata1o« Lilobó\ A F'l:al{_�.,.,.r
vP::>R+i h!Tottc.ft1?ok é<- a do,zo„ri'< 
'fii?velmf,t>e ajánljuk a következő
k-!"t • 

'?. �7ámból: 1:ll:2fiO'tRG!. 1 C A 
l\'l"A V h�zt rtác:1 til7C'l"anva�Pllá
t.ác;: S7...abálvozri�a az 196-:l u;� tüze-
lé!c:i ts,·bPn 

13131711064. 1(1. C. A 1\fÁV c:7�k
ta..,folvamok szeT'\·e7ksé_nek újabb 
sz:iib'llvmfls.a 

u�q7 /l!lfH · T/4. e 13<,yonulásl 
Fe�é1lvei kaJ)C'ctnl:'\toc; A.Italán08 jö
Vflrl�l,emndó, 

]?0'100/100.� r 1R_ n Sn�b<H1 '.';.ZOm. 
b8tok ld1P-1Ölése 1f1A:i fvi·e. 

3. számból ! 101"75 /l!JR<;, L'2. "8 
A nem gépiárműve7etöl m1.ml<"'-
körben fo�lalkozt'1t<>tt dolgozók 
géoiármílvPzetésl nótléka 

101oss/J955. 1/2. 1' A <?éo;lirmn-
vezet6k munkafel""citr1ein °1< bJ 
munkabérének m-egáUapftá'.';.a.. 1 1 t 'l. ta t•"k meg az • 

1 
miajt közölni nem tud.fuk 

igazgatóság - három megyére s= e,;ett an·ol , hogy az 1965. n:vunt-dunántúll hóviharró'. i'-
��rjefó tj���1

ít

t 
ei!�t évi szállítási felada!okat csakis 1 ::�;:;,

l<
a ���t�1,,.1;.:�á;;t,;";';� MAGVAR VASUTAS B

o
rsod

,· Ján-0s. az i ga-�+A<.�n 
f';g_y":Jn:iezett munka_v�. a �l-

1

. pes tudósi•ást kl\71>1t0nk vvele Felelő• szerkesztő: Gulyás .T4nae ,.,...~..a,; gálatt a,ga,k és a l'>zalhttato fe- e,e;ébk>"nt ,� lap,Arv>. után h'l<•- Felel& Ve?..etői<" tartotta. lek közötti jó együttmúködés- �<>tt Kériílk • iih'lo,en - Hyen s�i�zt�é�� 
Antal 

Bevezetőjében elmondotta, sel, a vezetés szinvonalána•k ..,. ha•onló esetekről - irvo-ab- Bu<f•n~ VI. Bene,�r u, tt hogy a.z iga.zt1(1tóságna.k 1965- tovább javításá,·al 
. 

lehet meg- ! �� tá1ékoztassa szerkes,:lőségűn- Telefon: várost, 2?-58, 
ben 2, 1 .sz<izal-ékkal több utaSt o]danL Tóth Tibor K.lsknnbalM: Az Terlesztl : 

0!�6'0,:;:i �pldadd kel1 ef.száU!tania, min,t 1964- Sziládi Sándor ember•�""" bánásmód e c'kk a Vállalat ben. Mivel a szegedjek a múM Szeged ;ci0skun
a1aphj•á

lna•11ró""d.'.::"_ ópont vlzsgá!a. Budaoest VlL R.1k/lm 6t 51 
évi személys7áJlít�si tervet - Sz!kra La1,nyomda 
nem tudták teljesíteni , leg-l'''''''''''''� �,� �,,,,,,,,,,,,,,...._,,,,,,,,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�,,,,,,,,�,,,,,,,,,,v...,,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,�,,�v,.,.,,,,,,,�� fonto:s.abb ft>ladat tovább � 
folyta_tni az �1��latok � 

A HELYSZJ
#
NEN adat.amak felmereset. Ezen- � 

kívül nagy gondot kela for- i 
dítani a szerelvényfordulók he- � 
lves kialakitásáre, illetve ki- � 
tiasználá•át-a. � 

Megnövekedtek az ig1a.ziga- � 
tóság árus?:állitás,j feladatai � 
is. Ev..el kapcsolatban az � 
Ü(a?gatÖ<;ág veze1ője hangsú- � 
lyozta, hogy tovább kei-t ja- � 
vítani  az e1r11üttmúkődést a. �  
szá11ítt'ató felekkel. A mú1't� 
esztendőben ugya!ll.is gyakran � 
zavart.a a vasút tervszerű � 
munkáját. hogy a száJl ító fe- � 
lek sokszor több kocsit i l(lé- � 
nveltek. mint amire szüksé- � 
gük lett vol.n.a. Ugyanailclmr � 
•zor!(alrnazn i kell a ki- és be- � 
rakásokat is. Az igaze:atóság � - Az irodában nem tetszik ellen.órlznt? területén ucyanis a múlt ei:z- � - Idekint is i.itni, how odabent hogyan t.endőbetn 16 miH.dó 520 OOO fo- � da1,iloznak. 

SZÓRAKOZÁS 

A térközór televíziója 

(Pusz.t.ii Pál rajzai.) 



VILAG PROLETARJAI, EGYESULJETEK ! 

A SZERVEZETT VASUTAS DOLGOZÓK LAPJA 

IX. 2VFOLYMI, 4. SZAM 

"Csatlakozunk 

iestvérvállalatunk 

f elbívásához ... " 
Lapunkban már beszámol

tunk arról, hogy hazánk fel
szabadulásának 20. évforduló
ja tiszteletére kibontakozott 
munkaverseny kezdeményezői 
között szerepel az P:szakí Jár
műjavító kollektívája. Arról Is 
hírt adtunk, hogy a verseny
hez csatlakozva, a Landler 
Jármiijavító dolgozói terven 
felüli javításokat is vállaltak. 
Ugyanilyen vállalás megtéte
lére hívták fel az �szaki Jár
műjavítót Is. 

Az �szaki Járműjavító kol
lektívája gyorsan reagált a 
felhívásra. A szerkesztősé
günkhöz küldött levelükben a 
következőket írják: .,Csatlako
zunk testvérvállalatunk felhí
vásához és vállaljuk, hogy 4Z 
AGROTRÖSZT megrendelésé
re 1965. decembeT 31-ig 71 rez
góelektródás ívhegesztő gépet 
készítünk. Az említett beren
dezések a. mezőgazdasági gé
pek alkatrészellátását javítják 

majd. 

Ara 40 fillér 1965: FEBRUAR 13. 

A debreceni fűtőház 
te/ jesítette tervét 

A szállítási feladatok telje
sítéséért a debreceni fűtőház 
dolgozói már évek óta megfe
szített erővel dolgoztak. Külö
nösen az utazószemélyzet vég
zett jó munkát. Nemegyszer 
rövid pihenővel újabb és 
ú;abb szolgálatot vállaltak. 
Magas volt a havi szolgálati 
órájuk is, sokat voltak úton, 
és csak nagyon keveset család
juknál. Eredményeik bizonyít
ják, hogy ennek ellenére be
csülettel helytálltak. 

Az elmúlt esztendő második 
felében a Kisújszállás-Deb
recen és Debrecen-Apafa kö
zött üzembe helyezett máso
dik vágánnyal a vonatok to
vábbítása folyamatosabb lett, 
csökkent az ácsorgás, csökkent 
az átlagos szolgálati idő is. 

A fűtőház dolgozói az el
múlt évben a szállítási 100 
etkm tervet a tervezetthez vi
szonyítva 113,6, a ha.szonkilo
méter tervet 106, a vontató 
;ármúkílométer tervet 105,5 
százalékra teljesítették. Jól 
alakult az üzemeltetési önkölt
ség is, amely a tervezett 4,59 
forint helyett 4,07 forint volt. 
A takarékosságból az utazó
személyzet sem maradt ki. A 
múlt évben 10 510 tonna sze• 
net, 578 857 kg gázolajat ta-

karítottak meg 8 millió forint 
értékben. 

1965. évben a feladatok még 
nagyobbak. Az igazgatósá
gunk tervei szerint az első ne
gyedévben több mint 10 millió 
utast kell elszállítani, ami a 
bázis időszakhoz képest 9,7 
százalékos emelkedést jelent. 
Az áruszállításban pedig 
ugyancsak az első negyedév
ben a bázishoz viszonyítva 
10,2 százalékkal nagyobb a 
terv. 

Tovább kell javítani a vona
tok menetrendszerúségét is. A 
tavalyi 95 százalékos ered
mény mellett az idén 97,5 szá
zalékot ír elő az intézkedési 
terv. 

A f<itóház üzemeiben most 
történik a múlt évi eredmény 
értékelése, és az új feladatok 
megvitatása. Ezeket a szűkebb 
megbeszéléseket majd az első 
negyedévi termelési tanácsko
zások fogják követni. 

Készülnek dolgozóink ha
zánk felszabadulása 20. év
fordulója méltó megünneplé
sére Is, és a most kibontakozó 
széles körű szocialista mun
kaverseny reméljük újabb si
kereket, újabb eredményeket 
hoz. 

Marosán Pál 

A két szomszedvar 
Lökösháza és Cutticl mi

atyánknyira fekszik egymás-
tói, .s a tiszta, csendes idő
ben még látni is lehet a szom
széd ország piciny, pi.roo fede-

- lú házait. Tiszta időben igen. 

De most, amikor a sűrű téli 
köd fehér fátyolba öltözt.ette 
Lökösháza állomást, bizony
talanná válik az ember, és ez 
a széles alfökli táj. Csak az 
orromig látok és a fülemmel 
érzem, hogy az élet azért 
megy tovább. Mert a köd az 
mindent eltakar. 

Szakszervezetünk leladatai a dol/ozók! 
e/észségének és testi épségének védelmében 
A SZOT X. teljes ülésének 

határozata alapján központi 
vezetőségünk 1961. január 23-
án tárgyalta a vasutas dolgo
zók munkavédelmi helyzetét, 
s ezen belül a balesetek ala
kulását. Nyomatékkal muta
tott rá, hogy a munkakörülmé
nyek javításában történt vál
tozások ebl.enére az eL!enőrző 
és net·e!ő munkában feUelhetó 
fogyatékosságok, a munkavé
delemre vonatkozó határoza
tok végrehaJtásában tapasztal
ható következetlenségek miatt 
nem következett be a várt vál
tozás a balesetek csökkenésé
ben, a dolgozók munka.feltéte
leiben. Ezért mind a központi 
vezetőség említett ülése, mind 
a, VI. kongresszus határozato
kat hozott a helyzet javításá
ra. A hat.>rozatok döntő fel
adafilqmt jelölték meg a bal
esetek és a foglalkozási meg
betegedések megelőz.ését szol
gáló ellenőrző, nevelő és fel
világosító munka színvonalá
nak emelését, ezzel együtt a 
munkakörülmények javítását 
célzó anyagi és technikai szín
vonal emelését. 

Ezt a témát tárgyalta szak
szervezetünk központ,; vezető
sége második napirendi pont
ként január 29-i ülésén. Eb
ben a cikkben a beszámoló 
legfontosabb megállilpításalt 
közöljük. 

Javult a ve1etőuervek 
tevékenysége 

része van abban, hogy a for
galmi szak.szolgálat területén 
nö-vekszik a halálos és az 
egyéb balesetek, ezzel együtt 
a munkából kiesett napok szá
ma.. A 8. szakos2Jtály mégsem 
számoltat.ott be <egyetlen igaz
gatósági UI. osztályvezetőt 
sem a munkavédelmi és bal
esetmegelőzési tevékenységről. 
Ez a szemlélet érvényesül 
lefelé is. Az igazgatósági osz
tályvezetők is csak igen kis 
mértékben kérték számon az 
állomásfőnökökitől ez irányú 
tevékenységüket. 

Helytelen uemlélet 

A számónkérés elmulasztá
sának példájául álljon itt egy 
eset: 1964-ben Kőbánya-felső 
<illoma.son 3 lialálos baleset 
t&rtént. Amikor erre a munka
védelmi felügyelöségünk fel
hívta az igazgatóság III. osz
tály vezetőjének figyelmét, és 
kérte hasonló esetek megelő
zésére az intézkedés megtéte
lét, a konkrét tevékenység he
lyett csupán magyarázkodó le
velet küldtek arról, hogyan is 
történtek a balesetek. 

A dolgozók munka.körülmé
nyei t némileg javították a mú
&zakfejlesztésre tett - bár még 
kezdeti - intézkedések. Je
lenbós összegeket fordított a 
nehéz fizikai munkák gépesí
tésére az építési és pálya
fenntartási S7Jakosztály_ A pá
lyafenntartási munka 1960. évi 
8 százalékos gépesítésével 
szemben 1964-ben a gépesítés 
aránya 35 százalékos. A fenn
tartási munka átszervezése 
most is folyik. A szakaszokat 
össze vonják, gépesítik és mo
dem szállítóeszközökkel látják 
el. Az áts2JeI'VeXJés azonban 
még gyakran a munklakörül
mények javítása helyett azok 
rosszabbodásával iár, s6t, a 
balesetek emelkedését is ma
ga után vonja. 

A k.orszerú vontató jármú-

vek beszerzésével javultak a 
vontatási dolgozók munkakö
rülményei és csökkent a ne
héz fizikai munkát igénylő fú• 
tói munka. A dieselesítéssel 
kapcsolatban azonoon felme
rül néhány hiányosság. A je
lenleg üzemben levő Die5el
mozdonyok személyzete - a 
magas zajszint miatt - idővel 
halláscsökkenést szenved. Ezt 
a problémát a zajszint méré
seket követően tett intézkedé
sekkel sem sikerült még meg
oldani. 

Megoldásra váró problémák 

A balesetek jeleniós része a 
rakodásoknál következik be. 
Ennelc legfőbb oka, hogy még 
mindig kismérvii a rakodógép
kapacitás. Az állomási rakodó
helyeken m.il!ldöS1Sze 13,8 száza
lékos a gépesítés foka. Ez 11 
legminimálisabb í{lényeket sem 
elégíti ki. Sok esetben 6-lB 
mázsa súlyú ládákat mozgat
nak a dolgozók kézi erő
vel. 

A nehéz testi munkát igény
lő munkafolyamatok gépesíté
se azonban még korántsem ki
elégítő. Ugyanezt lehet elmon
dani a vasutasok szociális 
helyzetéről. Még mindig sok a 
korszerűtlen, túlzsúfolt, egész
ségtelen, szociális létesítmény, 
elavult technológia, amely 
nemcsak a dolgozók egészsé
gére káros, hanem a munka
erőhelyzetre is kihatássaI van. 
A mozdonyszínek tekintélyes 
része elhanyagolt állapotban 
van. Nem megoldott a fiitőhá• 
zak szel!ózése sem, Emiatt a 
dolgozók sokat szenvednek a 
gázos légszennyezödéstől. Szak
szervezeti szerveinknek még 
jelentős erőfeszítéseket kell 
tenniük, hogy a felújítási és 
rekonstrukciós munkálatoknál 
a szociális normatívák elő
írásai megvalósúljanak. 

Több vonatkozásban is ja-

(Folytatás a 4 .oldal<m.) 

Kimagasló eredmények januárban 
Elkészült az év első h6nap

jának áruszállítási mérlege. 
A vasút januárban minden 
szállításra felkinált árut ide
;ében elszállított rendeltetési 
helyére. A jó időt kihasználva, 
a vasút vezetői nagyon helye
sen arra törekedtek, hogy né
mi előnyre tegyenek szert. 
Ezért előszállításként nagy 
mennyiségű követ, kavi.csot, 
cementet és épülctelemet vit
tek az építkezésekhez. Az épí
tőipar annyi anyagot kapott, 
hogy a ta\·aszi hónapokban 
nem lesz fennakadás. 

Egyszóval a vasút januárban 
1,5 millió tonna á,ruval 
5:1:á.llított f.öbbet, mint a 

bázisidőszakban. 

E nagyszerű eredmény eléré
séhez a kedvező időjárás mel• 
lett nagy része van a vasuta
sok erőfeszítésének. a �-asút és 
a szállfttató felek közötti ja
vuló együttműködésnek. 

Megkezdődtek a szállítások 
a mezőgazdaság részére is. 
Ezekben a napokban mintegy 
250 vagon műtrágyát, hamaro
san nagy mennyiségű olajat, 
benzint juttatnak a tsz-eknek, 
gépállomásoknak. 

Most az a törekvés, hogy az 
első negyedévben 3 millió ton
nával többet s:állltsunk, mint 
1964 hasonló időszakában. Ha 
ez sikerül, könnyebben meg 
lehet oldani a ta\·aszi hóna
pokban és a nyár elején je
lentkező szállítási feladatokat. 

szovjet vasutasok helyeselték 
azt a magyar kezdeményezést, 
mely szerint felszabadulásunk 
20. évfordulója tiszteletére Zá

hony csomópont és a hozzá 
tartozó vonalak dolgozóit a fel
szabadulási verseny keretében 
a minőségi munka megjavítá
sára ösztönzik. 

A felszabadulási munkan,r
seny nemc.;ak Záhony csomó
pontra és térségi-re. hane111 
Bátyu körzetére é, a lvovi 
igazgatóság mu11káj·1ra is k�d
\·ezóen hat majd. 

A magyat-szO\-jet Yasúti 
tárgyalások a közeljövőben 
fol7tatódnak a d�IJr�rer_j é:; a 
h·ovi \�asúli 12,�-��atV ... ,\·i kö� 
zött a határforgalom kfrd�sei
ről. 

ben csúcrforgalom \'an. Ez 
is korszerű rendei'.ót kap. 
Naponta 600-650 beteget lá
tunk el és ehhez nem elég 
csak orvoE:J;nk lelkiismeretes 
munkája. A többi feltételeket 
is biztosítani ke-lJ. Az átépí
tés befejezé0e után a me!'(nö
vekedett fe!adato�at. úg:v 
érezzük, marsdékta'anuJ e'• 
végezzük m?jd. 

Cserháti József 
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A választások félideje A tagdíjfizetés 
a szakszervezeti munka 

fontos mérlege 
A szakszervezeti központ 

� 1 szervezési és nevelési osztálya 
trá.sos jelentésben tájékoztatta 
1.z elnökséget a szakszerveze
ti v,Uasztások január havi ta
pasztalatairól. 

A1t.1lános megállapítás, hogy 
a t·ciuz.sztások nagyobb zöklce
nók nélkül. eredményesen 
folyna/s. A szakszervezeti bi
zottságok már a jelölő bizott
ságok te,·ékenységéhez is 
nagy segítséget nyújtottak. 
Számos helyen összeh!Yták a 
jelölő bizottsági tagokat, és a 

Február 5-én, 46 éves korá-
ban tragikus hirtelenséggel el- A választások, mint az is
húnyt Bán Ish án elvtárs, meretes, január elw napj«1ban 
szak8zervezetünk �zervezésl a bizalmiválasztásokkal kez
es nevel�i osztályának veze- dődtek. Ezek február l-re be
töje, !\Unt fiatal vonatkí- fejeződtek. Szaksze:rvezeti, mü
sérő, közvetlenül a felsza- hely- és osztálybizottságaínk 
hadulás után került kap- a bizalm.icsoportok helyesebb 
csolatba a, munkásmozgalom- kiépitlsével az eddiginél több 
mai. 19-15-ben belépett a szakszervezeti csoportot hoz
Kommunista Pártba és a lak létre. A helyes időpontok 
szervezett vasutasok sorába, kiválasztásával sikerült elúni, 
1 9,19-tól haláláig mint füg- hogy a csoport tagjainak több
getlenített szakszervezeti sége - mintegy 80--90 száza
funkcionárius tevékenykedett. léka - vett részt a bizalmi-
Székesfehérvár állomáson választáson. 
szakszervezeti bizotbági tit- Az előző választásokhoz vi-kárként 1,czdte, majd a 
budapesti területi bizottság szonyít ,·a fejlődés tapa ztalha-
titkára Jeti. 1 957 elején ke- tó abban is, hogy a bizalmiak 
röU a központba, ahol halá- nagy része 5-10 perces be
láig mint osztályvezető dol- számolót tartott a. végzett 

gozott. munkáról. Ugyanakkor - íá-
Családját szerető édesapa, ként a fitikai dolgozók kli:iré

szigorú, de igazságos vezető ben - még most is elfüordult. 
volt Bán István, Olyan em- hogy a bizalmi a beszámoló 
ber, aki élete végéig hűség- helyett mindössze néhány szót 
gel szolgálta a pái·tot, és mondott csoportjának. Altalá
a szak;zen·ezetet. Tagja volt nos tapasztalat. hogy a bizal
az �pítók Bokányi Dezső miak beszamolói és az elmúlt 
munkásőr zászlóaljának is. választás óta végzett munká
Halálá,•al nagy veszteség ér- juk úgyszólván mindenütt ala
te szak•zer't'ezetünket. pot adtak a csoport tagjainak 

Bán Ish·án clrtárstól feb- a vitára. 

határozat szerint tájékoztatták 
őket a feladatokról, elsó.sor
ban a közvélemény-kutatás 
font.osságárol. Előfordult azon
ban olyan helytelen gyakorlat 
is, hogy a je!öll5 blzott,ag11ak 
kész névsort nyújtottak át az
zal, hogy azt hozzák javaslat
ba. Ha ilyen eset a felsőbb 
szervek tudomúsárn jutott, 
azonnal intézkedtek, hogy a 
szakszervezeti demokrácia 
már a jelölésnél sem szenved
jen csorbát. 

zottságok 60--70 .százalékát vá
lasziotta,, újra. A lezajlo;t vá
lasztások azt b1zonyítj.ak, hogy 
szakszervezeti bizotts..gaink 
nag11 gondot fordítottak a s�er
t•ezesre és a dolgozók rrw=gó
sitcúára. A szakszervezeti 
alapszen·ezetek a határozat
nak megfelelően ldoben tajé
kozlatták a tagságot a taggyu
les idópontjaról, helyéről és 
napirendjéről. N hány k.ivétel
tól el tekintve, a jelölő bizotL
ságok tíz nappal előbb kJ.füg
gesztették 11 jelöló listákat. 

A határozatképe·séghez 
Sl.üksége,, létszám általaban 
megvolt. Ennek hiánya miatt 
csak eg11-két helyen kellett el
hauisztani a vezetőségválasztó 
taggyűlést. 

Tartahnas 
IH!s!Zá.nsolóh 

vezeti bizottságok a beszámolu 
elkés:itéséhe:: igényelnek. leg
több segítséget. Ha ki.sebb 
mértékben i , mint a kor.ábbl 
választásokon, de még előfor
dul, hogy a titkár egyedül és 
az utol só napokban készíti el 
beszámolóját. 

Szakszervezetünk Heves me
gyei bizottsága a múlt év de
cember! ülésén - kis késede

A tagság meg]epóen aq,tivan lemmel - megtárgyalta a szak
t·eagált a beszámolókra. Nem szervezeti bizottságok 196-1 el
ritka az olyan taggyúlés, ahol só félévi költségvetési és gaz-
10-1;; do:gozó is szót ká' a dalkodási munkáját. 
viiitban. A felszólalók értoke

szolgálati vezető, aki elhanya
golta a tagdíjfizetést. Az is 
tény, hogy sok a vezén11elt, és 
vannal, tartalékosok i.s. Ők 
azonban a honos szolgálati he
lyen - ahol az alapszervezet 
működött - veszik fel fizeté
süket, és havonta több!,2,Ör is 
visszatérnek. Emiatt nemcsak 
a tagság és a szolgálati vezetók 
a hibásak, 

lik, ha kell dicséiik vagy bf- A HATEZRES taglétszámú 
ráljá.k a szakszervezeti bízott- megyében fél év alatt köze! 50 

ság tevékenységét.. A ley;töb- ezer forint tagdije�-�r�s 

ben a termeléssel kapcsolatos mutatkozott. A tag_d1J_hatrale
kérdé.sekkel, a szociális ellá- kos alal?szer:ek _ kozott Eger, Mérlegre kívánkozik i!yen
toitsággal, valamint az élet- és l Hatvan es Ka�-K�po!na • ,Hl�- kor a szakszervezeti szerYek 
munkakörülmények kérdései- °'.ás, a �atvam futl5�az es n7- egész tevékenysége. A tagság 
,·el foglalkoznak. .Mindez azt hany palyafenntarta.st szolg_�- és a törvényesség érdekében 
biron yítja, hogy a választások l�tl bel�· szerepelt :" tagd1_:1- végzett munka. A kollektív , e

e ,yre inkább munkaértekez- hátralék,:>s alapszervek tags,1- zet�s, a mun_kás és s�ksz�i:v:-
1;, té válnak. ga termeszetesen a tervezett- zet, demokrac1a érYenres1tese

nál kevesebb szociális. kultu- nek módszere s hatékonysá
rális és egyéb juttatásban ré- 1  ga; Röviden arrol van szó: 

Érdekes jelenség I szesült. De az egész tagság ro- elegedett-e a sz�ks=erve=en 
, • . tag sa1at szer vezetevel? l\leg-

A ta.:;.,sj.g a jelölő birottsá- , v�sara ts II;ula_sztottak az em- bizottai : a bizalmi, a műhely-, 
gv'c által javasolt személyek- htett szolgalat, helyek szak- szakszern�zeti bizottság tagjai 
nek nyilt szavazással, a szava- szervezeti vezetői és tagsága hogyan képviselték a tagság 
zólapra való felrvételét az ese- is. érdekeit. Ellátja-e a bizalmi 
ek t "bbség .... _ elf d ' A J'elentés készítői a nagy- mindazt, ami joga és kötele::-

! · 0 e,,.,., oga Ja. sége, vagy azok közül csupán 
Gyakori az olyan eset is, ami- mérni elmaradás okát így som- egyet lát el, a tagdíjak besze
kor póUólag javasolnak és el mázták jelentésükben: ... · · a déséL A tagdíjbeszedés csak 
is fogadnak újabb személye- szolgálati vezetők 110::záállása egy a szakszervezeti bizalmi 
ket. A titkos szavazásnál a je- nem kielégítő, egyesek semmi- szerteágazó sok munkája kö
lóltek többsége megkapja a be veszik a szakszert)ezeti bi- zül. 
kétharmad vagy annál több ::ottságok jogait, nem támogat

szavazatot Érdekes jelenség, ják a funkcionáriusok tevé

hogy a régi szakszervezeti bi- ken11ségét," Ezzel, meg a hát

zottságl tagok közül sok eset- ralékos alapszervek képviselői

AZ SEM MINDEGY. hogy a 
tagság ho1111an el jogaival. Az 
elmúlt években sokat fejlődött, 
szélesedett az üzemi és szak
szet'\·ezeti demokrácia. Ma a 
tagság n:.gyobb akti,itását Is 
igényli. Ahol élnek a lehetős� 
gekkel, ott nem érvényesül a 
mondás: aki közel van a tú::.
hcz, az könnyen mel.egszik. 

ben a titkár kiesik a titkos nek azzal az indokával, hogy 

s;;aL,azatnal. Ennek legfőbb sok a vezényelt, meg ahogy 

okát abban kell látni, hogy a nevezték, az „orsz:ígjáró" szol

szaksrervezeti bjwttság nem gálatot teljesítók száma, és a 

megfelelő munkáját a dolgo- tartalékosok is rendszertelenül 

zók egyedül a titkárnak tulaj- fizetik a tagdíjat - lezárult a 

donitják. :��lságok és következtetések 

A választások eddig ütem-
terv &zierint bonyolódtak le. A . SZE1:ENCSERE . a me_gyei 
hátralevő Jdőben a jó elóké- 1 tnzofü3gok kollekttv testulete 

------------------------------------------, szires ellenére is figyelembe ezzel nem el�gedett mt'_g. De 
;,e]l venni, hogy a nagyobb clgondol�oztato, hogy . peld:í�I 

ruá.r 11-én H.30 órakor vet- A választások első !élidejé
tünk örök búcsút a rákos- ben az osztálybiwttságo!, 80 
keresztúri ÚJ közt-emetőben. százalékát, a szakszervcze!J bi-

A beszámolók i · tartalma
oobbak, színvonalasabbak. 
mint a korábbi választásokon 
voltak. A beszámolók: színvo
nala nagymértékben függ a 
�zakszervezeti bizottság kol
lektív munkájától. továbba a 
megyei bizottság által ldjelölt 
patronálók segítségétől. Az a 
tapas.ztala t, hogy a szakszer-

Ahol a kollektív vezetés 
nemcsak ehileg, hanem gya
korlatilag is érvényesül, ott a 
ta ,ág elégedett ,·ezetőn·el. 
Jobban kel! kérni és érvénye
�íteni a korlektív tl'stűletek r:e
leményét. á!lásfog!alál;át. m0rt 
nem mindegy, hogy a szak
szen·ezeti biwttság titkára. 
\'agy a bizalmi csak a szemé
lyes és a szak zervezeti bizott
�Ú ", a szakszervezeti csoport 
kollektív álláspontja alapján 
l,ialakul t v„leményt érvénye:,1-
ti panasz vagy javaslat íii;ré
ben. Az lga�ság e• jog véd�l
mét harcosabban kell ellátni a 
tisztségvisel óknek. 

Fel lendült a szakszervezeti munka 
•w•• t· hel e:k nnav üze- a meg •e1 bizottság szekhelyen szo,,....a l Y_ • t :"' . az egyik függetlenltett szak

�k ��zer"eze ! _bi.zo_tt.�- szervezelí titkár a megyei bigamak �Jravilasztás:3-ir� ke-1-;11 zottsági illésen a saját gazdasor. Eurt _a megyei b1zottsa- sági felelőséhez ilyen kérdést go'knak meg nagyobb gondot intéz: mi az oka ennek a nagy 
kell fordlta.niu'k a szakszer\'e• tagdijhátralékn k • 
zet: bizot agok cgitéflére, az 

• Szakszerveze(unk Hajdú-Bi
har meg ·ei bizottsága a vá
lasztások elöké ·zitésének ta
pasztalatait értékelve meg
á!lapitolta, hogy a körül
tekintö, szervezö munka 
megérlelte gyümölcsét a vá
lasztásokon. Helyes módszer
ként érvényesú.lt például a 
szakszervezeti bizottságoknál, 
hogy a bizalmi válas;;tásokra 
a szakszervezeti bizottság tag
jai és póttagjai lcöziit feleló
söket jelöltek ki. Azoknál 
a szakszervezeti bizottságok
nál, ahol a megyei bizott
ság hozzájárul, hogy a ve
zetőségeket küldött értekez
leteken válasszák meg, ott 
a bizalmiak ,·ála5ztásával 
egyidőben a küldötteket is 
megválasztották. 

;;ottság ko!Lektív munkájanak 
eredményeként került a tag
·•ág ele. A beszámolók több
séi;;e közérthetően részleteiben 
is számot adott az elözo vá
lasztás óta ,·égzett munkárol, 
kritikusan, önkritikusan ve
tette fel a végzett munka 
eredményeit és fogyatékossá
gait. Ezek a beszámolók jó 
a!apol adtak a tagságnak az 

aktivitás kibontakozásához, 
a vélemény nyilvánításhoz. 

ciálls korülményeket, a bal
esetmentes munkát gatló té
nyezőket. 

A megyei bizottság ülé én 
úgy ös.i zegezték a választá
sok első folidejének tapasz
talatait, ho!!y azok megfe
leltek a határozatban, ra
la.mint az intézk.edesi te-rvuk
ben rögzitett köuetel-mények
nek. Az előkészítő munka so

eloke6zilletek e!lenórzé;ére. A többi okról is érdeme 
nyilvánosan szólni. Kétségte
len, hogy van néhány olyan (vf) 

-----------'-----'...;_---------------, A most folyó ,·alasztások •• 

Kedvező tapasztalatok 

Eredményesek a választások 

Borsod megyében 
rán megtartott taggyűlések. A Borsod megyei bizottság zitívabb tapasztalata. hogy a 
valamint a ,·ezetöségválasztó területén január első felében csoport tagjainak észrevételei
taggyülé.5ek azt bizonyították, 48 alaps�ervezetnél csaknem re, javaslataira a szakszerve
hogy a most folyó választás 1500 bizalmit valasztottak. A =eti bizottságok és a s;;olgá!atí 

Különöten örvendetes az Jelentős fellendülést eredmé- bizalmiak beszámolója után- a vezetók gyorsan reagálnak. 
a körülmeny, hogy a vita so- nye,ett a szakszervezeti bi- legtöbb helyen élénk vita ala- Máris számos problémát oldot
rán elhangzott hozzászólá- zct ágok munkájában. Bi- kult ki. A bizalmiak többsé- tak meg, Yagy ha meghaladta 
soknak csak kis részét ké- zonyítja ezt az a körülmény gükben .iól dolgoztak. Bizonyít- erejüket, továbbították a tel
pezték az egyem panaszok. is, bog,· tóbb 5zakszervezeti ja ezt az is, hogy a tagság több sőbb szervekhez. 
Legtöbben élesen bírálták a bizottságnál a tagok 80-90 mint 80 százalékuknak biza!- A választások ikerét nagy-
munka fogyatékosságait, szó- százaléka részt vett a tag- mat szavazott. ban segítette a szakszervezeti 

Segítség a bizalmiaknak vá tették a nem megfelelő 6zo- gyúléseken. A bizalmi Yálasztások legpo- bizottságok helyes szervező és 
i------------------------------------------

irányító munkája, de �ok se-
A bizalmi választásokon a gítséget kaptak a pártszer\'e-

bizalmiak többsége rövid be- zetektól és a szakmai vezetók-
számolóban tájékoztatta a Tgi:Aµ,y-nsebb bes·,,.,,,a' molo' t, től is. 
csoport tagjait az elózö vá- J. 4 e;. e;. "-' 
lasztás óta végzett munká-
ról. A beszarrwlók elkészí
téséhez a szakszerrezeti bi
zottságai, ve=etóségi tagjai 
úgyszóli•án valamennyi szol
gálati helyen segítséget nyúj
tottak. Ennek ellenére az 
építési szolgálat egyes te
rületein nem tudtak be
számolót tartani a bizal
miak. Ennek az a magya
rázata, hogy a gyakori át
szen·ezések kö,·etkeztében a 
csoportok szétszéledtek s 
ilyen esetben mindig új bi
zalmit kellett megbízni. 

A délután 16 órára meghir
detett vezetőségválaszt,,., tag
gyűlésre a helybeliek ponto
san érkeztek, az ivancse1lakra 
azonban az 1023-as késése 
miatt várni kellett néhány 
percet. Amikor végre ők 1;; 
megérkeztek, hatvannn szo
rongtak a pályamester• sa.
kasz új laktanyájának egyik 
helyiségében. 

Ercsiben három szolgálati 
hely, az állomás, a K!'isztina
városi Pályafenntartási Fő
nökség XI. gépesített pálya
mesteri szakasza és :, szom 
szédos lv-áncsa állomás al· 
kot egy szakszervezeti bi
zottságot. A három szolgálati 
helyen 80 szervezett dolgozót 
tartanak nyilván. 

utat tettek meg. Meg kell 
hagyni, jól gazdál1'odtac. 
1962-ben ugyani,; aug vo!t 
néhányszáz fortntJuk, ez::e• 
s::emben ma 1 1  621 f<'rint van 
a takarékban. Pédig háro,.., 
év alatt 5800 forint rendkívul, 
segél11t I;zettek lci. Ezenk,vul 
mosógépet, centril ugf.t., pad
lókefélőt és különféle sport
felszerelést vásároltak. 

A beszámoló a szakszerve
zeti bizottság gazdasági tevé 
kenységének részletes elen1-
zése után, röviden érmtette a 
szolgálati helyek ered,nénye11. 
a baleseti helyzetet, rnajd b1 
rálta a szakszervezeti bizott
ság sikertelen kisérlt:tét az 
analfabétizmus felswmolásá-
ra. 

a vezetőségválasztó taggyű
léseken a vita las�an bentako· 
zik ki. Ercsiben is így volt. 
Ez azonban nem lepett me�. 
mert a szakszervezeti bizot•
ság foghíjas beszámolóJa bi
zony kevés alapot ad<>tt a vi
ta kibontakozására. A fel
szólalók jobbára néhány szo 
ciális problémát vetettf.k fel. 
Egyedül Molnár lstvtín állc
másfónök szavaiból tűnt kl 
hogy bizony akad még tenn;
ralója a szakszervezeti bi
zottságnak. A s:ocialista bri-
gádmozgalom példán! már 

Kinárdai János 
:Miskolc 

A DéU pályaudvaron sikere
sek, eredményesek voltak a 
műbelybizottsági választások. 
A beszámolókat élénk vita kö
vette. A mühelybizottságok 
élére olyan embereket válasz
tottak, akik a szakszervezeti 
munkát lelkiismeretesen. köz
megelégedésre végzik. A vá
lasztások előkészítésében so
kat segített a budapesti bizott
ság. 

Az elmúlt hónap szakszerve
zeti eseményei között kell meg-

bizonyitJ:ílc: a tagság igényli 
minda=t. amit az alapszabálif, 
az üzemi �s szaks=ervezeti dit
mokrácia bi;;toslt a szer1>e:ett 
dolgo:óknak. A tagdíjfizetés 
hátralékaiért nem a szolgátatl 
vezetóll:et kell elmarasztalni. 
Szakszervezeti szerYeink é,, a 
tisztségviselők a S7.olgálati ,·e
zetőtől a dolgozók tör\'ényes 
jogainak bPtartását, az ember
séges vezetés módEzereít köve
teljék meg. 

A jelentés készitöinek és az 
érintett szolgálati helyek szak
szen·ezeti bizottságai függet
lenített Yezetóinek ezt kellett 
volna jobban hangsúlyozni. Oe 
nem ártott volna az utóbbiak 
saját felelősségét i feh-etni az 
illésen. 

K.. J. 

említeni, hogy F'oki lstt•án, 
volt szb-titkár több évti.tedes 
munka után nyugalomba vo
nult. A szakszen·ezeti bizott
ság munkáját tapa5ztalatairnl 
azonban továbbra is segíti, tá
mogatja. 

Ez úton is megköszönjük 
Foki L-,h•án munká.iút, önzet
len segítségét, és kívánunk ne
ki nyugodt, békés életet. kelle
mes pihenést. 

Szabó Sár.dor 
szb-titkár 

A Hajdú-Bihar megyei bi
zottsághoz tartozó szolgálati 
helyeken a választások első 
félidejében 18 szakszervezeti 
bizottságnál 104 bizalmit vá
iasztottak meg. A megYá
lasztott bizalmiak közül 44 
olyan, aki korábban is bi
zalmi volt. Kimutatja a sta
tisztika azt is, hogy a meg
választott bizalmiak 24 szá
zaléka 30 éven aluli dol
gozó. 

A zsúfolt helyiségben zö
mében pályam•mkás:,k, vál
tókezelők, kocsirendezők, mal
házók ültek. A részvevők sz�
ma arról tanúskodott, hogy a 
taggyűlést gondosan dókész;. 
tették. Vajon, milyen lesz a 
folytatás? - 1Tetódrtt fel 
bennem a gondolat. 

Ezután a taggyűlé, 
megnyitotta a vitát a 
moló felett. Ekkor 
közbeszólt: 

elnök, 
beszá
valaki 

hónapok óta Csipkerózsil,11 
álmát a!u.ssza. A kollektív 
szellem elmélyítése érdeké
ben is lehetne egye1 s má'1 
tenni. De sokat segíthetne „ 
szakszervezeti bizottság 3 
szolgálati vezet5Knek a fe
gyelem megsziláriitásában Is 

Ezek bizony kimaradtak .i 
beszámolóból. l!:ppen ezért a? 
állomásfőnök helyesel'! hívta 
í 1 a leendő vezetőség figye•
mét. 

Társadalmi ellenörök aktívaértekezlete 

Az előkészítő munka meg
felelő színvonala éreztette 
hatását a január végéig meg
tartott 21 vezetőségválasztó 
taggyűléoen i.. Szinte vala
mennyi szakszen·ezeti bizott
ságnál tapasztalható, hogy a 
beszámoló és a határozati 
javaslat a szakszercezeti bi-

Hamarosan erre is �álaszt 
kaptam. A szakszervezeti bi 
zottság beszámolójának első 
része részletesen foglalkozo•t 
az szb. gazdasági helyzeté
vel. Gondosan eh>mezte, hogy 
az előző választás óta milyen 

- Előbb hallgassul; meg a 
számvizsgáló bizottsár, bP.-
számolóját. 

- Ez benne volt a besZá
molóban - adta mt:g a vá
laszt a kérdésre a szakszet
,:ezeti bizottság titkára. !gy " 
számvizsgáló biz0ttság elno
kének. aki ugyan felkészült a 
jelentés megtételére, már csak 
az maradt hátra, hogy felmen
tését kérje a tagságtól. 

Altalános tapa,,ztalat, hogy 

összegezve a tapasztalato 
kat: a szakszerve,eti bizottsag 
beszámolója nem elégítette lel 
a tagságot. Az is has7,nf.ra le1f 
volna a taggyúl�ne!<. ha a7 
elnök egy gond ,san elkész.
tett for,:atókönyv ,egftségé 
vel oldja meg feladatát. 

Visi Ferenc 

A vasutasszakszervezet Bor
sod megyei bizottsága február 
4-én aktívaértekezletre hívta 
össze a megye területén dol
gozó kereskedelmi társadalmi 
ellenőröket, 

Az értekezlet célja egyrész1 
az volt, hogy a kereskedele 
szakmai vezetöi tájékoztassák 
a társadalmi ellenőröket a leg
fontosabb feladatokról. más
részt, hogy a társadalmi ellen
őrök elmondják: mit tapasz-

ta!tak ellenórzéseík alkalmá
val?, lvli a vásárlóközönség vé
lemenye a kereskedelemről, a 
kereskedelmi dolgozókról. 

Az Allam! Kereskedelmi 
f"elügyelőség véleménye alap
ján a 48 tagú ellenőri csoport 
•ii_cséretes munkát ,·égez. A 
vasárlóközönség é� a keres
kedelmi alkalmazottak is sze
retik őket 

Anial Jómef 
Miskolc 
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MINDENKI SEGÍTETT DUNAI�FINOMÍTÓ 
A GYSEJl SOPRONI IGAZGA TÓJÁ.VAK BARÁTI BESZÉLGETÉSE 

VASUTASOKKAL ÉS H4TÁRÓRÖKKEL 

Megemlékeztünk arról a 
pusztító erejű  azélviharról, 
amely január 4-én söpört vé
gig a Dunántúl északnyugati 
részén. A jeges eső ujjeyi vas
tagságban vonta be a GYSEV 
vonalán, Sopron és Győr között 
a távíróvonalvezetéket. Reggel 
5 órakor a feltámadt nagy ere
jű szél sorra döntötte a táv
íróoszlopokat a pályatestre fil 
összegabalyodott vezetékekkel 
együtt. 

Segítenek a határórök 

csakúgy, mint Bakos János, 
enesei főnök a győri munkás
vonatot, amellyel Eneséről 2000 
munkás utazott Győrbe. 

Enesén a tűzoltóság is segí
tett a vasútnak. Az egyik 32-1-
es mozdony vize elfogyott. Az 
enes.i tűzoltók a községi kutak 
vizét lajtokba szivattyúzták és 
ebből töltötték fel a 60 tenge
lyes szerelvény mozdonyát. 
Közben a pálya is felszabadult 
és indulhatott a forgalom. 

Megszívlelendő tanulság 
Ezt hangsúlyozta ki többek 

között a baráti találk02.Ón a 

GYSEV igazgatója, majd jutal
makat, ajándékok:aJt osztott ki. 

Tanúlságként annyit: meg 
kellene előzni a hasonló elemi 
pusztításokat, amelyek elég 
gyakoriak ezen a széljárta or
szágrészen. A légvezetékek -
a drága fa tartóoszlop, a hason
lóan drága bronz és alumíni
umhuzalok - nagy igénybevé
telnek vannak kitéve. Korsze
rubb és olcsóbb megoldás a 
Cöldbe süllyesztett kábelháló
zat. Erre is gondolni kell, ha 
az anyag:! helyzet megengedi, 
m.egvalósi,tását nem szabad ha
logatnL 

Vig István 

Az elemi csapás súlyos anya
gi veszteségeket okozott és 
megbénította a forgalmat Sop
Ton és GyáT között. Elsősorban 
azzal, hogy a távíróösszekötte
tés megszűnt. A GYSEV sop- -------------------------,> 

remi igazgatósága felkérésére a. 
határőrség soprooi és csornai 
híradós egysége azonnal segít
séget adott. A rádióberendezé
sek segítségével, megteremtet
ték az összeköttetést Sopron és 
Győr között, valamint az állo
mások között. Ez:rel lehetőség 
nyil.t, hogy a távíróvonal kija
vítása elött a kapcsolat J...tre
jöjjön a 85 km hossz(; vasút
vonalon. 

Ezzel egyidejűleg megkezdő
dött a pályatest megtisztítása a 
rázuhant távíróoozlopoktól és 
vezetékektfil. A GYSEV-nek és 
a MÁV-nak gyorsan kellett in
tézkedni, hogy a pályát meg
tisztítsák. 

A vasutas dolgozók ezúttal 
is derekasan helyt á!Ztak, önte
z,ékenyen rendkívüli intézkedé
seket tettek a vonal több sm
kas:::án. A példás munkának, 
vasutas helytállásnak tudható 
be, hogy ezen a rendkívüli na
pon baleset nem történt, az ál
lomások egymás közti forgal
mát nagyobb nehézségek nél
kül. ha kellett átszállással bo
nyolították le. 

A helyreállítási munkában, a 
forgalom zavar- és baleset nél
küli lebonyolításában példás 
munkát végzó vasutasokat és a 
isopmn.i, valamint csornai ha
tárőrség híradós egy,ége két 
r=ancsnokát és katonáit ba.rá
ti be;zélgetésre hívta meg Sop
ronba Lisiczky Lajos, a GYSEV 
igazgatója. 

Köszönet a jó munkáért 
Megköszönte a határőrségtől 

kapott gyors műszaki segit.sé
get, a vasutasok jó munkáját. 
Ott volt a találkozón Kovacsics 
Vilmos, kapu\·ári állomásfőnök 
és helyettese, Márk Mihály, 
Kozák Sándor csornai állomás
főnök és helyettese, Kocsis 
Imre, Bakos János, Enese és 
Németh István Kóny állomás
főnöke. A Celldömölki Építé6i 
Főnökség 12. számú építésve
zetőségét Szabó József műveze
tő képviselte. 

A pályát kemény munkával 
�udták megszabadítani ,.alkal
mi terhétől". Szabó József mű
vezető és 34 embere Kapuvá
ron leszállt munkába menet a 
vonatról . A művezető hangos
bemondón adta ki utasításait. 
Két kilométeren, félméter ma
gas hófúvásban törtek előre. 
Hideg északi szél fújt. de ők a 
34 távíróoszlopot húzták, cipel
ték a pá!yatestrol. Visszatéró
ben is bőven akadt dolguk, 
mert újabb oszlopok dőltek ki. 

Németh István állomás,főnök 
�zabadságon volt, uizsgára ké
szült január 4-én. A rendkívüli 
feladat őt is terve megváltoz
tatására kényszerítette. Fel
szállt a vonatra és a következó 
állomásig maga irányította, 

'éj ponttal bóvült 
a brigádszerzödés 

A szentesi fűtőház „Pető
fi" szocialista brigádja a na
pokban tartotta meg idei elsQ 
brigádértekezletét. Az évek 
óta tíz pontból álló szer
ződésüket egy új vállalás
sal egészítették ki. Eszerint 
ha a brigádtagok közül va
lakl betegállományba kerül, 
meglátogatják -és megaján
dékozzák a beteg dolgozókat. 
Felsza�adulásunk 20. évfor
dulója tiszteletére pedig vál
lalták, hogy egy A. B. b. mo
torkocsi részlegvizsga elké
szítésének időtartamát felére 
csökkentik. 

Búzi László 
Szentes 

Csendhen� ered1Dényesen 
A tapolcai osztálymérnöksé

get 1950-ben feloszlatták, de 
1957-ben mint pályafenntar
tási főnökséget ismét vissza
állították. 

Hét éves múltra tekintenek 
tehát vissza a tapolcaiak és 
nem is akárnú!yen 7 évre. Hi
szen 1959-tól 64-ig három.'lzor 
kaptak vezérigazgatói elisme
rést, kétszer pedig elny„rték az 
élüzem címet. Az 1964 évi 
eredményeik ismételten dicsé
retre méltóak. 

A főnökség élen jár a sro
.: alista munkaversenyben. 
Területén ? ; szoc:i1 lista brigád 
dolgozik. Az uzsai és a Keszt
helyi pályameste-ri szakaszok 

a szocialista pályamesteri sza
kasz címet is megszerez".ék. A 
fónökség központJa országos 
viszonylatban elsvnc� nyerte 
e. a SZ('( :.:lista pálya1enntar
tási íórCkség cítnet. 

Sok a mozdonyállás és a panasz, 
kevés az alkatrész 

A szoc1:,lista brigádmozga
lom újabb eredményeinek ér

EGY DÉLELŐTT A KELETI VILLAMOSMOZDONY-SZÍNBEN 

tr,kelésére 8 köze\i na!Y}kban - Beáznak-e a villanws- évben valóban sok baj volt 
kerül s,..,,._ A munkában kitűnt mozdony motorok? Történik-e velük. A motorház rácsozatán 
dolgozóknak 239 oklevelet, 97 emiatt rövidzárlat? - Ez az keresztül a hó, az eső, a 
brigádjelvényt és 15 brigád- első kérdésünk Vadai János fődinamóhoz és a szinkron-
zászlót adnak át. reszortoshoz. motorhoz került. Rövidzárlat, 

Szerényen, csendben dolgoz- Rö\id ideig csodálkozva égés. Egy-két nap, esetleg 

nak. Jó munkájukat, eredmé-

1 

né_z, majd hirtelen eszébe jut egy hét kiesés. Es ez gyak
ran előfordult. Ebben az 

nyeik és ez a rövid kis írás di- mmden. évben már úgy segítettünk 
csér!. - Igen! Tudom miről van 

Bognár Károly szó. A WL 42-esekről. A múlt a bajon, hogy a motorház 

vízszintes rácsozatát ezeknél 
a típusokná! függőleges rácso
zatra alakítottuk át, s a 

szellőző részt még külön 
üvegrosttal béleltük ki. tgy 
már nehezebben jut a ned
vesség, az egyébként nagyon 
kényes motorokhoz. Beázás 
miatt eddig még nem történt 
leállás. 

Időveszteség alkatrészhiány miatt 

Jubilál a l.isnaülaely 
- Annál több viszont az 

idóveszteseg az dkatrészhi
ány miatt - veszi át a szót 
Polgár István villamosmér
r.ök, a Boco-k és Kandó-k 
gazdája. 

Pedig szeretik a munkájukat. 
Valanú azonban még sincs 
rendben. Később ezt i.s ki
bökik. 

· agyrészt ta.rsadalnú 
mun.kaba.n - moodja Makkai 

László, Buzás jobbkeze. 
- Ez a röptető friss kele

tú - mutatnak ki az i1:etéke
sek az ablakan. � Persze, 
bajo1� i.s 1,--a.nn.aJd lgérték az 
iUetékesek, hogy a viz!efolyó 
csatornákat megcsinálják. De 
ez mkg ma i� csak ígéret. 
C•.akúp11. mint a modem fa
megmunkáw gépeink mellé a 
porels:ívó berendezés. 

Körbe sétálunk a terüle
ten. C.'>inos, tiszta, tágas öl
löz;ó és mellett.e hasolnil.ó für
dő. mo,,dóhelyiség. Az ebéd
lő stnusos - kocsijavítómú
hel}•hez iluó - egy jól beren
dezett régi szeméh•kocsi SZ'lé
kekkel, as:zt21okkru. 

A tisztaság gondos asszany
kézról tanúskodiik. Virágos,-

Haláoiz Arpád és Sós János, félduskólaka.tosok féktlL�kó
cse.rét végeznek 

* kerteket takar a hó. Itt egy 
röplabda,- amott .egy kughl
pálya 

Látják, hogy néziem. 

An,gya.lföld szívében, Rá
kosrenrlezö állomás területén., 
a Rámán Kató fútóh.áz és a 
Vasan.yagjavító között S7.el'é
nyen húzódiik meg a '1rocsi
javító műhely, amelyet kis
műhelynek nevezmek a ben,
fentesek. 

.E:ppen a kicsinyítő jelző 
keletkeziéséről beszél�tünk 
Buzás Mihály művezetővel és 
munk.atáTSaiiva.l a jubiláló 
műhelyről. 

- 1904 é1' öszén kezdődött 
itt a kocsijavitá3 - kezdte 
Máté Péter nyugdíjas Laka
too. - Bár é-n jóval később, 
1922-ben kerültem a műhely
hez, de az akkori öregek so
kat meséltek arról az egy• 
szem javitóvágányról, alwl a 
munka vala.ha elkezdődött. A 
másik jubileum is közeleg. 
A tava.sszal lesz 20 esztende
je, hogy a teljesen lebom
l>á.wtt kismúhely kezdett éb
redezni. 

Emlékeznek 
a veteránok 

Közben odalépett Varga 
Antal lakat.os, és Pál Sándor 
munkaátvevő. Ők sem mai 
gye,rekek. 

- Emlékszel, Péter? 
vett.e áit a swt Varga - Két 
kocsiból csináltunk egyet. 
Annyt voLt a ramos kocsi, 
hogy nem fért az AB-csopor• 
ton. 

S=zámunk sem volt. Az 
:ikkori .E:szaki, ma Rámán 
Kató fűtőháztól kértünk köl
csön szerszámokat. Az e1só 
jelenltősebb kincsünk egy 

(HorYáth Erika felvétele.) 

emelő volt. 25-30 ember ve
rődött össze. Anyag, sem
mi. Az egyik koesi túányzó, 
vagy h:i bás aJikaJtrészé(., a má
Slikból szere1tük ki. 

- Arra emlékszel-e Tóni, 
amikor tárrodalmí munkában 
Drégelypalánkra jtirtunk, a 
háború alatt tönkrement isko
lát újjáépíteni - szólalt meg 
ismét Máté Péter. - 'és a 
mosd.óra • • .  ? 

� rossz, huzatos. roncs,, 
kocsi rolt a fürdő. A szék, 
amin ebédeltillllk, egy fatuskó. 
De a:oort ment a munka. Az 
AB-csoporton változtattuk át 
a ma:rhavagonokat, néhány 
pad és kályha beszerelésével 
„kényelmes" szeméilyszállító 
kocsikká. 

A két veteráfn nem fogy 
ki a Slz6ból. Mesél, mesél, ar
ról a kiizd�hnes múltról. ami 
a mai felsz.erelt kocsijavító 
műhelyig veze!lett. 

60-70 kocsi naponta 

- .E:s ma . . .  ? - vágom el a 
mese végét. 

Buzás Mihály művezető 
egyetlen mondattal válaszol: 
- 1964-ben 19 300 kocsit ja1cí
tottunk. '.E:ppen itt a jelentés 
másolata - mutatja. 

- 60-70 kocsi na,poill.ta. 
Akkor sok mindennek kellett 
történni a rákosrendezői kis
műhelyben 1945-től, az eltelt 
20 év alatt - jegyeztem meg. 

- Történt is! - hangzik 
a válasz. - Elkészült a mú
hely csatornázása. Ma már 
nem vizben, sárban <lolgo;:na1c 
az embeTek. 

- Ez mind társadalmi 
munka - rnon,ddak. - Nagy 
érdeme van ezekl>l?'n Tóth 
Béla múhelybizottsági titkár
nak. De Rózsa Gyula, Datos 
János és Varga Antal is ki-
vették a részüket ebből a 
munkából teszi hozzá' 
::.1'1ak:kai. 

- J;;s a srrellem? - tes;;rem 
t.,,1 a kérdé!-t Buöá.stnalk. 

Április 4-re készülnek 

- Jó. Ha akad néha hiba, 
kemény kézzel oda.nyúlunk. 
Itt vagy megsz.oikik valiak:i, 
vagy megszökik. Dolgozóink 
többsége már réginek szá
mít. IVIintegy a fele - 40-50 

közülük kiváló dolgiozó. 
Négy szocialis,ta brigádunk 
van, közülük is kiváli'k a Ha
lász-brigád. Itt a dokument -
és mutai elém egy, a hazánk 
felszabadulásának 20. évíor
dulójára tett mun.kafelaján
Jást. 

Na.gy Lajos, ápril!is 4-ig, 1 0  
darab reszlegvi2'llgla javítását 
vállalta. A Táncsdcs-brlgád, 
Dami János br;igádvezetőv-el 
az élen tervein felül két kö
zépgépjavításoo kocs,j helyre
áll ítására tett f géretet. A Pe
tőfi-, a November 7. és a Jó
zsef Attila-brigádok terven 
feliil, főleg társadalmi mun
kát jelentó kötelez.ettségeket 
vállaltak. 

A kismúhelyben sz<J<l'galmas 
munka folyik. Itt egy hord
rugót, amott ütközőt cserél
nek. Forrasztópisztoly villog 
a kocsik alatt. Nehéz lmla
pác.sok zaja tölt be mindent. 

Gergely Józset 

- Két Kandó má,.- másfél 
hónapja áll a főmc;torhíány 
miatt. A Bocok-nál sincs 
minden rendben. 16 hajtó
motoT és két fázisváltó szel
loztetó motor éa ugyanennyi 
fázisváltó sürgősen kellene. 

És sorakoznak a panaszok, 
alig győzöm jegyezni. Köz
ben megérkezik az .,erősí
tés" is. Jakabházi Zoltán és 
Ocsovai István villamosmér
nökök személyében. Most 
már négyen társalgunk. 
Mindegyiküknek van mon
danivalóia. Pana zkodnak az 
Eszaki Járrnűjavítóra is. 

- A Boco hajtómotor ban
dázshuzal nem felel meg az 
előírásnak - mondják. 
Szétszakad. A forgó 1'ész szét
hull, a tekercselés va.steste 
teljesen kiég. Tönkremegy a 
motor. A V 55010-es mozdony
nál - amelyet ők javítottak 
- háromszor egymásután for
dult elő az említett hiba. A 
tekercselő műhely kapacitása 
is kicsi. Nem győzik. Aztán 
a végén rajtunk csattan az 
ostor. Nem akarjuk az 
északit bántani, de ezek saj
nos, tények. :E:s különösen az 
a bandázshuzal. az nagyon 
kellemetlenül érintett ben
nünket . 

Egyelőre csak hallgatok és 
jegyzek. Ilyen mondatok ke
rülnek papírra. A szénkefe 
minosege Tossz, a terhelés 
szabályzók nem megfelelőek, 
5 mázsa szénkefe tönkrement, 
a Ganz Villamosságiak na
gyon rossz konstrukciójú ke
!etartót gyártanak. A szertár
ral is baj van, műszakilag tá
jékozatlanok, nehézkes a ki
szolgálás. 

Mérnökök 
vagy adminisztrátorok ? 

Úgy érzem. sok kisebb-na
gyobb keserűség szorul ebbe 
a három fiatal mérnökbe. 

- Tú.lterhelnek bennünket 
az adminisztrációval. Munka
időnk - pedig 10-12 órát is 
bent vagyunk - 60-80 szá
zalékát az írásos jelentések, 
kimutatások készítése és 
egyéb más adminisztrácio 
tölti ki. Olyan munka. amit 
8 általánossal és egy kis 
gyakorlattal mindenki elvé
gezhet. Műszaki kérdések 
megoldá5ára sajnos kevés 
időnk marad. Egy újítás 
megtervezese, egy uJ mun
kamódszer bevezetése szint.e 
fizikailag lehetetlen. Mi al
kotni is szeretnénk. Mind
annyian úgy érezzük. nem 
vagyunk ötletben szegények. 
Ha több időnk lenne a felso
rolt hibák egy részét mi hú
zon belül is orvosolni tud
nink. De mikor? 

Fejlett munkam6dszereket 

Azóta is azon gondolkodom, 
hogy a budapesti igazgatóság 
IV. osztálya és a 7. szakosz
tály miért nem végez a Keleti 

Villamosmozdonyszinben 
munkanap fényképezést. Az 
ipar más területén ez a tudo
mányosan is megalapozott 
módszer nagyon jól bevált. 
Fejlődő gazdasági életünk, 
mindennapi munkánk fejlett 
munkamóru:zereket követel. 

Egy ilyen felméréssel a mű
szakiak esetleg felesleges 
adminisztrációjának a csök
kentésével bizonyára sok olyan 
munkaóra szabadulna fel, 
amelyeket már a technoló
giai folyamatok egyszerűsíté
sére. tervezésre, új munka
módszerek megismerésére és 
bevezetésére fordíthatnának a 
fiatal mérnökök. 

Nemcsak úgv lehet takaré
koskodni. hogy ('Set!eg egy 
adminisztratív létszámot La- I 

karitunk meg, hanem úgy is 
- és ez a helve5ebb -, ha 
azt a szellemi kapacitást és 
energiát arra használjuk fel, 
amire az a lr-,flalkalmasabb. 

Szerényi József 

700 OOO károsult, 970 millió forint kár 
Az elmúlt évben összesen 

700 ezer, munkanaponként te
hát több mint 2000 ügyfelet 
kártalanított az Állami Bizto
sjtó, A lalmsság vagyoni kárá
nak megtérítésére 160 millió 
forintot, az élet- és balesetbiz
tosításra pedig 235 millió fo
rintot fizettek kí. 

Ma már mintegy 2 millió 
dolgozónak van élet- és bal
esetbiztosítá.s.a. A biztosítási 

összeg jelenleg 1 1  milliárd fo
rint. 

Növekedett az utas-baleset
b!ztosítás. de sajnos. az utas
baleset is. Az elmúlt évbe1' 
2000 esetben érte baleset a köz
lel<edési eszközöket ipénJJbe 
vevőket. A kifizetett kártérítés 
8 millió forint volt. Sokan k.a_n
tak rokkantsági, s még többen 
a múlékony munkaképtelen• 
ségre megállapított kártérítést.' 
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Mit mond a Munka Törvénykönyve 
a munkaviszony folyamatosságáról 

A Munka Tönénykönyve 
módosításánál egyik lénye
ges szempont az a törekvés 
volt, hogy jogszabály által 
biztosított különbséget lehes
sen tenni a mun kahelyükhöz 
hú, fegyelmezett dolgozók és 
a fegyelmezetlen, a munkahe
lyüket önös érdekből. vagy 
gyakran változtatók között. 
Ez a törek.vés abban jutott 
kifejezésre, hogy a Munka 

Törvénykönyvének számos 
rendelkezése keclvezményekei 
biztosít a folyamatos munka
viszonnyal rendelkezők ré
szére és a kedvezmények
től elzárja, tehát hátrány
nyal sújtja azt, akinek nem 
folyamatos a munkav,szonra. 

Kétféle változat 

A munkaviszony folyama
tosságának kétféle változatát 
ismeri a Munka Törvényköny
ve: 

• Amikor a dolgozó ugyan
azon vállalatnál huzamo

sabb ideig - például 10, 1 5, 
25 stb. évig - megszakítás 
nélkül dolgozik. 

• Amikor a különböző níl
lalatoknál munkavi

szonyban eltöltött időket 
összeszámítják. 

A munkaviszony mindaddig 
folyamatos, amíg a dolgozó 
ugyanazon vállala!nál dol
gozik. Folyamatos marad ak
kor is, ha nem a dolgozó 
Mbájából kerül müs válla
lathoz, tehát ha áthelye
zik, vagy ha a ,·állalat 
mondta fel munka\iszonyát, 
illetve ha a dolgo7.ó mon
dott ugy&n fel. de felmon
désát az Mt. V. 30. § (2) be
kezdések a)-fl p,:,nljainak 

hát akinek 1965-ben 12 év 
folyamatos munkaviszonya 
van, az 12+6=18 nap fizetett 
szabadságra jogosult. 

Lényeges 

megkiilönböztetés 

Nag�•on lényeges megkülön
böztetés az, hogy az egy év
nél ho.;,zabb folyamatos 
munkaviszonnyal rendelkező 
dolgozóknak a vállalat csak 
a Munka Törvénykönyve 29. 
§ (1) bekezdésben felsorolt in
dokok valamelyikére hivat
kozva mondhat fel. E dolgo
zók tekintetében teh.ít a vál
lalatot indoklási kötelezett
ség terheli, amely tehát bi• 
zonyos védettséget jelent a 
vállalat felmondása ellen. 

Még nagyobb védelmet 
biztosít a Munka Törvény
könyve azoknak, akik a 
vállalatnál 15 évet, vagy· 
ennél több időt megszakí
tás nélkül dolgoztak, vagy 
ha ezalatt a munkahely 
változtatások áthelyezéssel 
történtek - feltéve, hogy a 
dolgozó nem áll fegyelmi 
büntetés batálya alatt. Az 
ilyen hosszú időn át ugyan
a�o n t>állalatnál dolgozónak 
átszen·ezés, t•agy léts=ám
f elesleg esetén is csak kü
lönösen iridokolt esetben le
het felmondani. Mindaddig, 
amíg a vállalatnál van 
olyan munkakör. amelyet az 
ilyen dolgozó elláthat és ezt 
a beosztást elvállalja, nem 
lehet felmondani, hanem az 
ilyen munkakörbe kel l őt 
áthelyezni. 

Ki J..aphat 

löhhlelnyereséget 

valamelyikére alapozza, é,, Közismert az a szabály is, 
ha - ez utóbbi két eset- hogy a több é,; folyamata; 
ben - a munkaviszony meg- munkaviszonnyal r<!ndelkező 
;;zűnésétöl számított �o na- do![\ozuk a munk�ban tö:
pon belül újabb munk;,,•i- tölt é,·ek figyelembe ,·éte
�zonyba lép. (Ezel;et a: oko- iével tobblet nrPrc,�grésze
kat lapunk jan11ár l .i- i s:a- sedést kapnak, ,g,· anyagi
mában 3. pont clatt snrolluk lag is joboan jarnak mint 
fel.) A folyanrnto, munka,·i- a munk,1helye' ,·alto,tató',. 
S7-onyhoz fúzödő előnyök A legnagyobb ked, ezmény 
mindkét esetben - kc,·és el- a fentiek mellett, hogy -
téréssel - azonosak. az eddig1ektől eltéroen -

Elsőként emeljük ki az elö- a jubileumi jutalomho: s=iik
nyök közül azt - nz eddig séges 25. 40. vagy 50 éves 
1.s ismert szabályt -, hogy munkariszony alapjcil!l a: új 
a folyamatos munkaviszony swbályozás szerinti folyama
minden 3, illetve 2 ére után tos munkavis:onyban töl
a dolgozó 1-1 nap fizetett tött időket 1.ell figyelembe 
pótszabadságot kap a:: éven- venni. Akinek tehát a kü
ként járó 12 nap alapsza- lönböző vállalatoknál eltöl
badságon felül. (Az 1945. tütt ideje összeszámítá.,ával 
előtti munkaviszonyoan löl- megvan a 25 é\'es munka
tótt 3 év után, 1945 utáni , iszonya. az jogosult a ju
időkre pedig 2 é,·enként 1-1 bileumi jutalomra (azzal a 
·up pöbzabadság júr.) Te- mc!':szoríi.ással, hogy az 

ilyen jubileumi jutalmat leg
korábban 1967-ben lehet ki
[izetni.) 'l'ehát ugyanazokat 
az időket veszik figyelembe 
a jubileumi jutalomnál, mint 
a pótszabadság számításánál. 

Nagyobb felelősséggel 
A felsorolt előnyök jelen- Szakszervezetünk elnöksége 

tósége akkor érthető meg 1965. február 5-én tárgyalta a 
teljes egészében, ha figye- járműjavító osztály irányítása 

lembe vesszük azokat a 

I 
alá tartozó üzemi vállalatok 

több irányú hátrányokat. baleseti helyzetét. A téma f;!a
melyek a fenti kedvezmé- pirendre tűzését az tette szuk
nyek elmaradásán felül je- ségessé, hogy 1 964. évben - a 

lentkeznek abban az eset- szombathelyi vállalatot kivé

\'e - valamenn.)-i vállalatnál 
1963. 'évhez viszonyítva növe• 
kedett a balesetek száma. Még 
szembetűnőbb és súlyosabb a 
helyzet, ha a balesetek szám
szerűségét a vasút többi szol• 
gálati ága összbaleseteinek 
alakulásához viszonyítjuk. 

tervszerűség, amely egyes bal
eseti veszélyforrások felszá
molása vagy az egészséges 
munkakörülmények javítása 
érdekében elengedhetetlen. 

ben, ha a munkavisz<'ny fo
lyamatossága megszakad. E 
hátrányok között legelsősor
ban jelentkezik és legalább 
egy évig érezteti hatását. 
hogy az egy évnél rövidebb 
újabb munkaviszonnyal 
rendelkező dolgozónak a vál
lalat minden indoklás né!• 
kül felmondhat. Az indok
lási kötelezettségen keresztül 
érvényesülő védelem tehát. 
az ilye,1 dolgozókra nem 
terjed ki. (Mt. 29. § (2) be
kezdés.) 

A j6rműjavítóiparban emelkedett a balesetek száma 

A baleseti veszélyek meg
szüntetése érdekében a tör
vény előírásai szerint vala
mennyi helyen felül kellett 
vizsgálni az alkalmazott tech
nológiát - ezt folyamatosan 
figyelemmel kell kísérni -, és 
ahol szükséges, védő intézke
dést kell alkalmazni. Ez épp
úgy nem történt meg, mint 
ahogy a vizsgált helyeken fi
gyelmen kívül hagyták az 
óZomáTtalommal foglalkozta
tott dolgozók háromhavonként 
kötelezően előlrt időszakos oT• 

vosi vizsgáfotának megtaTtá
sát. Ennek következtében szá
mos dolgozónál találtunk ki• 
sebb-nagyobb ólomfelszívó
dást. További hátrány, hogy 

A jarműjavitó ipar az össz
vasuti dolgozóknak mintegy 10 
százalékát foglalkoztatja. Ez
zel szemben 1964-ben a jár
műjavító vállalatoknál bekö
vetkezett balesetek száma a 
vasút öss;:baleseteinek 25 szá
=alékát teszi 7,i. Hasonlóan 
rossz a helyzet az 1000 főre 
esö balesetek számszerű ala
ku lásában is, mert az 2,5-sze
rese a vasúténak. 

A balesetek ilyen magas 
számát semmivel sem lehet in
dokolni. Például a vontatási 

szakszolgálatnál, ahol lénye
gesen több dolgozót foglalkoz
tatnak és a munkakörülmé
nyek is sokkal mostohábbak, 
mind a balesetek, mind az 1000 
főre eső balesetek száma lé· 
nyegesen kevesebb, mint a 
járműjavító üzemi ,·állalatok
nál. A balesetek magas aTá
nyát tehát nem kízáT6Lag. ,a 
m1tnkakörii.lmények alakulasa
ban kel! lceresni, mint ahogy 
azt a vállalatoknál egyes mű
szaki vezetők gyakran igye
keznek bizonyítani. újabb munkahelyén 6 hó

napig r.em kaphat maga
sabb személyi alapbért, mint 
amennyit előbbi munkahe
lyén kapott. Ha pedig eg11 

Tartsák be a törvényes előírásokat 

Elgondolkoztató az is, hogy 
a vezető beosztású dolgozók, 
akik a kötelezően előírt biz
tonságtechnikai vizsgát nem 
szerezték meg, mennyire tud• 
ják megkö\·etelni a baleset
mentes munkát, hogyan tud
nak őrködni a dolgozók testi 
épségének Yédelme és egész
sége felett. 

éven, belül kétszer, vagy A közelmúltban a munka• 
többször szakad meg a do!- t•édelmi felügyelőség négy \-ál
gozó' mur.kavis::.onyának fo- lalatnál (Landler, Északi, Szol
lyamatossága, al:kor szemé- nok, Debrecen) azt ,izsgálta, 
lyi alapbére egy évig nem hogyan szereztek érvényt a 
emelkedhet. Alapszabadságra 34il963. sz . . törvén?.'erejű ren-
6 hónap elteltéYel, folyama- d7lelnek

_.
_ mllyen kovet�ezete.�

tos munkaviszony alapján seggel toreke?tek a b1ztons,�
járó pótszabadságra pedig I gos és egészseges m�nkafeltc-
csak két év ellelte,·el te- 1 

teleke! mt;gten�mtem. . 
hát csak a harmadik Jvbe J �- t·1zs�al�t. tapasztalatai. de 

,n · • . . n a Jarmuia,·ito osztály vezelo-ns 1.I;• _ meg_ �z . igenye . . �z jének az elnökség elé 1crjeszemh,ctt . hatrans ok9n . k_1rnl teli jelenté&e is azt igazolja, mun�:t·,s�onra . el�o • ev':?en hogy a töTvényerej,i rendelet a _  nJ�,esegres�e,edesbol, uzc- betartása tekintetében bajok 1:7 1 J�lale(,bol . csak alap- van nak a L'<Íllalatoknál. l{e
osszegu . iuttala5t kaphat. t·és gondot fordítanak a tön•éPem , 1 l l_e'.1 meg a f�lyam�!o� nyes előírások betartására i:rnn:,a'.'szon� alapJan J1< ro Ezt ki fejezésre is juttatják. A tobb.ei JU ' tal2s. 

,izsgálat során több vezető be
osztású dolgozó hangsúlyozta, 
hogy a jelenlegi termelés üte
me mellett ke"és gondot tud
nak fordítani a munkavédel• 
mi szabályok betartására. 
Emiatt hiány;ik a következe
tes munl;a, amely a dolgozók 
testi épség.;nek és egészséges 
munkafeltételeinek megterem
tése érdekében bZÜkséges len
ne. 

Nagyobb gondot 

a bo:esetek kivizsgálására 

Több gondot kell fordítani 
a vállalatoknak a balesetek A következetesség hiánya helyes kivizsgálására., ennek 

abban is kifejezésre jut, hogy során a balesetet elöidéző ve
a \izsgálat időpontjában � vál- s::élyfoTrcisok feltárására és ai 
lalatok még nem készítették ezzel kapcsolatos múszalci itt· 
el az 1965. éne szóló munka- té.zkeáések megtételére. Adott 
,·édelmi intézkedési te.i--.iiket. esetben a ténylegesen mulasz
Enné!Cogva ninc· meg az a tást elköt·eto személyeket fele

A fel,oroll halrányok együt
te,en jelentkeznek minden 
olyan dolgozó e.etében, al./ 
meggondolatla nul. 1,agy örtöb 
érde/..·e s:emelott ta 1iásával 

lüsségre kell vonni. Arra kell ----------------------------, törelreclni. hogy a balesetek-

Baleseti krónika 
mondja fel munkai,is;ottyát. 
q:igy ha az újbóli munka viíl- _J,mu�r 23-án Pecs kül-

la�:;ssal neki felróhalo okból 
j
1 ':'aros . e·. P��S;�ánya-rendezo 

ke,,Iekedi;;;. allomaso,;. kozott az l. sz. 
A munkaviszony folyama- i.í_rhelJ:��I levő ú.t_á_tj:í.ró hely, 

tosságáv:il kapcsolato kér- ;_�zel_�.su -�or�mp?J,at a . .:'ml= 
dé,eket koránts ··t tt ··k l 

„alata_l;ll��snal Je.en_ le,_o .,o 
.. · . em meu e u rompoorok elmulas:tottal; le-1'1 . . Itt c_supan ?Z egyes _do!- -;;árni az 1972/B sz. gépme• gozot . �oz�etlenul, .. ·zemelye- net előtt. Emiatt a fordított ben ermt<_> előnyoket é.� a ál lásban közlelredő gépme--: 1;1unka,'1.szony folyamatos- net elütötte a 12 sz. AKOV s�ganak _megszakad�ával já- munkásokat szállító autóbur� . - hatrányokat ismertet- sz.át. A sorompókezelők és a tuk. g.ápkocsivezetö mulasz:!áliá-B. I. nak következtében a autó

ból a dolgozók le tudják von
ni a tapasztalatokat, felismcr
jek a baleseti veszélyeket. ár
talmakat. Ma még a vállala
tok többségénél a balesetek 
vizsgálcita formális. Ritkán ta• 
pasztalni, llogy a ,•állalatok 
fumérnökei egy-egy baleset
,izsgálat során műszaki-szer
vezési inlézkedé-t írna!, elő a 
baleseti jegyzőkönyvben. Túl
nyomó többségben vagy a dol• 
gozókat hibáztatják a balese
tek bekövetkezéséért vagy a 
.,véletlent" - ,,senkit" jelölik 
meg. 

busz utasai közül egy meg• 
halt, 6 súlyos, 17 könnyebb 
sérülést sz.envedett. Az el
járás fo:yamatl>an van. 

* 

Január 23-án az 1091 sz. 

Szakszervezetünk feladata i a dolgozók 
egészségének és testi épségének védelmében vonat Százhalombatta beja

rati jelzőjét fékezetlenség 
vezetesének és szakszerveze• miatt meghaladta és az állo
tünknek következetesen kell mási III. vágányon át a ki
felelősségre vonást es:közölni, járati jelzőtöl mintegy 150 
mert jelenleg a végrehajtó méterre állt meg. A fékpróba 
szolgálat vezetői, a magasabb elmulasztása miatt megfu
termelési eredmények és ez:zel tott vonat felvágta a 22. sz. 
járó prémium érdekében nem váltót és keresztezte a pá
egyszer törvénytelenSÉgre lyamunkásokat szállftó 1903/ 
késztetik a dolgozókat, de II. sz. tvg. útját. Az össze
egyes szakszervezeti bizott.sá- ütközést a 1:á.!tókezelő há-rí
goka,t is. totta el, akinek idejében s.i-

Január 27-én Komoró ál
lomá5on a VI. = vagany
ról kijáró ,szabályosan me
nesztet f. 3 sz. ,·onatra rá
gurnlt.ak az állomás VIII. sz. 
,·ágá;iyán ál1ó kapcsolatlan 
koc.,i.sor kocsija]. Az ütkö
zés következtében egy ko
csi oldalra döll, kettó pedig 
minden tengelyével kisik• 
!ott. A baleset azért követ• 
kez.eit be, mert ósz Lás.::!ó 
vezető váltókezelő S".alonna
sütés miatt feladatát beosz• 
tottjára ruhá...--ta és bár lát· 
ta, hogy az számos s.zükséges 
int.ézkedést elmulaszt, nem 
tett intézkedést. A személy
csere ellen Barn.ai Béla. for
galmi szo�álattevi.í sem tett 
észrevételt. Mulasztás ter• 
heti Nagy János, Béres Gyu
la, Kovács lll. Béla. váltó
kezelőket a vágányút ellen
őrzés elmulasztása és Lizák 
Lajos tolat-ásvezetőt a ko
csik megfutamodás elleni hiz
tosításának elmulasztása 
miatt. Bármelyikük szaksze
rú munkája megelőzhette 
volna az eseményt. 

A balesetviz�gálatok során 
fennálló hiányosságokért éTez
ni kell a felelósséget a sza.k· 
szervezeti bizott.ságoknaíc is. 
Nem harcolnak kellő eréllyel 
a megtörtént balesetek valódi 
oka inak feltárásáért. 

Helytelen módszer 

A Landler Járműjavítóban 
- éppen a balesetek ..,;zsgála
tainak helytelensége következ
tében - az osztályvezetők, 
mint I. fokú fegyelmi hatósá
gok akár hibáztatható a dol· 
gozó, akár nem a baleset be: 
követke::ésében, a baleseti 
jegyzőkönyv felvételekor a sé• 
rült rész�re azonnal íciadj:ik a 
fegyelmi elrendelőt. Az ilyen 
módszer előbb-utóbb arra ve
zet, hogy nem jelentik be a 
balesetet, ami később esetleg 
jelentős hátránnyal visszahat 

(Folytatás az 1. oldalon.) 

vulás érezhető a törvényesség 
megszilárdításában. A fiatal
korúak és a nők foglalkoztatá
si feltételeiben a korábban ta
pasztalt törvénysértések (túl
óráztatci s, tiltott munkakörök
ben való foglalkoztatás stb.) 
szinte teljesen megszűntek. A 
törvényesség megszilárdulásá
hoz, a betartás következetes 
ellenőrzéséhez hozzájárul szak
szervezetJ szerveink ellenőrző, 
segitő, nevelő munkája, a 
munkavédelmi felügyelők poli
tikai ;smeretének bővülése. 

A munkavédelmi felügyelők 
gyakran fordultak munkavé� 
dclmi felhívással a szolgálati 
vezetőkhöz a hiányosságok fel
számolását metően. Ezen fe
li.U számos esetben szólították 
fez írásban a szakosztályrezet,,
ket, iga::gatóságok vezetőit a 
hibák megszüntetésére. Altalá
nos tapasZ!talat. hogy a mun
kavédelmi felhh·ások.at 
(nmnka,•édelmi intézkedés), a 
szolgálati helyek vezetői az 
adott határidőre megszüntetik, 
ritkán kerül sor adminisztratív 
felelősségre vonásra. A felhí
vások alapos indok nélküli 
végre nem hajtása miatt több 
esetben kerül sor bírságolásra. 
Súlyosabb esetekben üzemle
állftások történ.tek. 

Magas sxolgálati órák 

A törvényesség betartása te
tén elért eredményeink ellené
re sem sikerült megnyugtató 
7lel11zetet teremteni. Kétségte-

len, ebben jelentő- szerepe 
van az egyes szolgálati ágalc
nát jelentkező létszámhiány
nak és flulctuációnak. A lét
szúmhiány és a helytelen ve
zénylés következtében nem si
került még elérni a forgalmi 
utazószemélyzetnél a szolgála
ti óráknak a tervezett 230 órá
ra való csökken tését. Jelen!eg 
a szolgálati órák száma átla
gosan 245, a távolléti 282 óTa. 
A vontatási utazószemélyzet
nél a szolgálati óra 259, a tá
volléti 276. Ennek következté
ben a pihenőnapok kiadása 
rendszertelenül, vagy egyálta
lán nem történi k  meg. 

A tartalékolások száma a je
len legi körülmények között 
kevés ahhoz, hogy a fennáló 
problémákat meg lehessen ol
dani. A tolató csapatok pél
dául az utasításban előírtnál 
kepesebb létszámmal dolgoz
nak. ami nemcsak a dolgozók, 
h.anem a forgalom biztonságát 
is veszélyezteti. 

A túlzott leterheléshez az is 
hozzújúrul, hogy a szakszer
vezeti szervek, de a szolgálati 
vezet öle sem élnek következe
tesen a törvény biztosította jo
gok/ml. Felelősségre vonás 
hiányában egyes vezetők és 
dolgozók figyelmen kívül 
hagyják a törvényes előírások 
betart'isát. 

Következetes 
felelősségrevonást 

A törvényesség megszilárdí
tása érdekében, a MA V felső 

Vezetöink J·elentós részénél került megállítania .a tvg. 
menetet. még mindig a tervek minden * 

áron való teljesítése dominál . Január 25-én 22 órakor a 
Emiatt többször elnézőek a I szolnoki bejára'ci jelzőnél a 
munkavédelmi törvények meg- 178/II. gépvonat beleroha nt 
szegóivel szen1.ben. Kétségte- l a feltaTt?z:atott D . .. _279�. s;;. 
len, ebben 

_ 
jelentős szerepe I 

vonat_ vegebe: Az osszeutko-
. 1 n1 . 'zál . . zé6 kovetkezteben a D. 2790. van a Je e . egí prenu ?5l . sz. vonat egy kocsija két rendszernek IS, mert nem eleg- 1 tengelyével ltisikJatt. A bal

gé mozgósít a balesetek esők- 1 eset azé1·t következett be, mert 
kentésére. 1 a 178/II. sz. gépvonat • �-

A bal t k k ·nak • ték J mélyzete nem csökkentette se-
. . . ese e 0_ ai ei . e- bességét a megállj álli> sú elő-

�eset '.gy somm� �z irasos 
j jelzőtől való elindulása után. Jelentés: azok tobbsege az el- Az eljárás folyamatban van. 

lenőrzéselc lazaságai, fegyel- 1 * 

mezetlenségek, az óvórends::a- Január 26-án az 1840/a. sz. 
bályok és utasítások túlzott le- �en_:iélyvonat megáUj állá,sú 
becsülése, a munkaerő-vándor- ,elw 111;el,Zett beha.l.adt Sar
lás, munkaerőhiány. a na.gy- s::ent�ihal� állomasr�. Be
fokú leterhelés, az ;dőjál'ási Vi- haladas kozben horZJS-Olt� a 
szonyok és a műszaki előfelté- fJ· .. ISZ. vaganyon határon 
telek hiánya miatt következett kí_vul álló 18�0/a ,sz. __ _ szerel-
b 

venyt betolni keszulo tar-e, talék gépet. Az 1840/a sz. 
(A központi vezebőség elé vonat gépje 15zolgálatképte

terjesztett elnökségi jelentés lenné vált, két személykocsi 
második rész.ét - a 34/1963. és két utas megsérült. A bal-
sz. törvényerejű rendelet vég- esetet az 1840 'a. sz. vonat 
rehajtásáról szóló ismertetést mozdonyve:ietőjének és vo-
- kö,·etkezö sw.munkban kö- rw.tvezetőjénelc �iulasztása 
zöljük.) idézte elő. 

* 

A Magyar Vasutas leg- a dolgozóra. 
utóbbi szám.ába.11 hírt adtunk Az itt felsoroltak csak kira
arról a két halálos bal esetről. gadott példák arra .-onatkozó• mely az e:őfrt felügyelet hiá- an, hogy egyes vállalatok 
nya miatt Tuzsér és Kaba ál- mennyi.re figyelmen kívül 
1omásokon történt. An,nak hagyják a törvényes előfráso
megállapítása érdekében, kat, ami végsö soron oda ve• 
hogy a pályafenntartiisi szak- zetett, hogy a balesetek szászolgálat dolgozói mit je- ma nagymértékben megnőtt. 
gyeztek meg a két balesetből. ]Haga az a tény, hogy az egy 
február 2-án az 1702. sz. balesetesre eső gyógyulási na
vonattal ellenőrzést tartot- pok száma lényegesen keve
tunk. A tapa.sztalatok elszo- sebb, mint a vasút egyéb szak
morítócrk. Az ellenőrzés n--,- szolgálatainál, arrn utal, hogy 
ján az 1702. sz. vonat ltöz- a bekövetkezett balesetek á!
lekedésének idejében Kőbá- talában nem súlyosak. de 
nya-a,Isó állomás Kőbánya- többnyire visszatérő jellegű
Kispest felöli oldalán a bal ek, ami egyrészt az oktatás, 
t'ágányban tovább dolgoztak. másrészt az intézkedések, el
Pilisnél a kavicságy végén lenőrzések hiányosságaiból 
állva nézték az elhaladó 1702- adódnak. 
est. Szolnok és Szolnok-AJ- Ahhoz, hogy javu lás álljon 
csi, valamint Karcagpuszta- be. szükségesnek tartjuk a jár• 
Karcag és Karcag-Auavár műjavító osztály részéről az 
állomások között tovább · dol- ellenől'zés fokozását, a tön é
goztak. Ezeken a munkahe- nyes előírások megkö,·etelését 
lyeken továbbra is fennáll és azokkal szemben, akik a 
a baleseti veszély. Különösen törvényből adódó kötelezettsé
akkor. ha - mint munkatár- geknek nem tesznek eleget, a 
sunk tapasztalta - a moz- szigorú felelősségrevonás al
donyszemélyzet elmulasztja a kalmazását. 
figyelmeztető sípjelzést. Takács József 
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HÚSZ ÉVE TÖRTÉNT ÚJ KÖNYVEK 
Rátb-Vétfb István: Tarka 

bistoriák 

Gurzsin kapitány és a menetirányítók 
Az ismert író kalandorok és 

tltokzatoB történetek. Bolond 
ünnep. Mende mondák és tör
ténet: hazugságok című köny
veiből á11itotta össze a kiadó 
ezt a kötetet. Az író humora. 
derűs szemlélete és szellemes 
iróniája teszi még élve7.ete
sebbé ezt a 670 oldalas gyűjte
ményt. 

Néhány hónap múlva lesz 
20 esztendeje, hogy meg>tla
kult a Központi Menetirányító 
Hinatal. Ez az alikor még új 
igazgatósági szolgálat vala
ho11.nan a Bp. Déli és 11:=ld 
Uzletvezetőségekben már 
éledező menetirányításból ala
kult. Nem volt könnyű do
log a szervezés! Nálunk ak
kor még ismeretlen volt a for
galomszabályozásnak ez a 
módja. Egyébként is sokan 
idegenkedtek tőle, mondván : 
jobb ti ,,-égi bevált módszer! 

Nehéz kezdet 

Egyszóval nehéz volt a kez
det! 

Emlékszünk még a nyomtat
ványra is, melyre a vasút -
főleg átmeneti forgalomban 
közlekedő - vonatjait rajzol
g&.ttuk fel. 

- A legnagyobb forgalom a 
Szob-Rákosrendezó-Cegléd 
-S::olnok-Záhony és a He
gyesha!om - Ferencváros kö
:ötti uonalakon volt - em
lfkezik vissza Jancsi lmf'e 
főfelügyelő, a Budapest-Ceg
léd-Szolnok vonal egyik első 
menetirányítója. 

Ezekben a napokban sok
wk nehézséggel kellett meg
küzdeni, mégis történtek 
olyan dolgok, melyekre jól
e•.ik visszaemlékezni. 

A diszpécser vagy másszó
vaJ a menetirányító szolgála• 
tot a szovjet \·asutasoktól ta
nultuk meg. A végrehajtás 
5zo,•jet irányítással történt. 
Az egyik tanítónk, munkatár
sunk, egy néha haragos, néha 
gyermekesen jókedélyú fiú. 
Gurzsin volt. kinek haragos 
kitöréseit tolmácsunk Késő 
János- vezette le. ő istápolt.a, 
mentette azt a menetirányi
tót, kinek vonalán elácsorog
tak a v,:,natok. 

Gurzsin. aki maga is hangos 
ember \·olt. hallgatott a tol
mácsra. Egyik menetirányító 
társunk hamar felismerte 
Gurzsin gyengéjét. Ha észre
vette, hogy a kapitány a fo
lyosón, vagy a menetirányí
tó helyiségben jár, ha kel-

lett, ha nem. ordított, csak 
úgy zengett tőle az épület. 
Az is előfordult. hogy a 
telefon kagylót más állomás 
felblvástl nélkül, a fülén 
tartva szidalmazott valakit. 
Ez a fortisszimó általában ak
kor érte el a csúcspontját, ami
kor a kapitány belépett a2 
,,oroszlán btirlangba''. a ki
abálós menetirányító helyisé
gébe. 

,,Harasó diszpécser" 

Harasó diszpécser -
mondta Gurzsin és megnyu
godva távozott. 

Történt egyszer, hogy a 
kapitány a szokottnál ké
sőbben, hajnal 1-2 óra tájt 
jött be a menetirányftóba. 
Csendes volt minden. Végig
járta a szobákat. Hozzá csat
lakoztunk, kísértük, ahogy 
ment helyiségről helyiségre. 
A legtávolabbi szoba volt az 
a bizonyos oroszlán barlang. 
Benyitottunk . . . Barátunk, 
akinek a magyar menetirá
nyítás 36 hírnevét köszön
hettük, a grafikon;ára borul
va aludt. 

Gu.rzsln mosolygott és csak 
ennyit mondott: ,,Nye harasó 
diszpéc.•erl" Odaléptünk, hogy 
felébresszük. A kapitány kezé
vel intett, hogy hagyjuk. 
majd csendesen belepillan
tott a grafikonba. 

Barátunk a mozgolódásra 
mégis felébredt. Gyanútla
nul megtörölte ti szemét és 
á�ított egy - ntigyot. Nyújtóz
kodás közben egyszercsak 
hátra pillantott. Amint meg
látta Gurzsint, felkaptti ti te
lefonkagylót és anélkül, hogy 
valtiklt felhívott volna, ordí
tozni kezdett. 

Gurz.sir. csak nézte a je
lenetet. Mosolygott és csak 
ennyit mondott : .,Harasó 
diszpécser!" 

A felszabadulás utáni in
fiációs idókbep rangos étel
nek számított a melaszból 
készült sötétbarna tészta, 
vagy egy jó karéj fekete ke
nyér. Az iga::gtitóság éjjel
nappali szolgálatot tel;esitó 

dolgozó-it is el kellett lát
ni valahogyan. A forgalmi 
főosztályon is megalakultak 
a vidéket járó beszerző cso
portok. Az élelem melle:t 
egyszer-egyszer bort is hoz
tak. Neumann János: A számoló

gép és az agy 
Váratlan vendég Ez a könyv Neumann János-

- . . nak. a XX század egyik leg-
Az egyik 1rodaban nagyban nagyobb matematikusána);: a 

folyt az �lelmiszer-
. 

és borosz-
, 

.. látékelmélet" mega!kotójá
tás, amikor egy idősebb ci- nak írását tartalmazza a szá
vit ruhás férfi lépett be. mológépről és az emberi agy
A hordó két széken tá- ró!. 
maszkodott. Csengőai rizling 
illata töltött be mindent. �alántal�.Jo�et: . Magyaror-
Az idegen csak nézett, nagy szag az elso vilagbáborúb1111 
bozontos szemöldöke félelmet Sok könyv jelent már meg 
gerjesztően le-fel járt. az első világháború történeté-

ről, de az író vállalkozása - Mit csinálnak itt ké- mégis úttörő jellegű. mert az f'em? - mondta haragosan. első marxista összefoglalását 
Kicsoda On? ts mit adja a modem magyar törté-

óhajt? - kérdezett vissza a nelem egyik legfontosabb idő
főmenetlrányftó. Talán ki i.s szakáról. 
tessékeltük volna a váratlan Tabi László: Oszintén szólva 
vendéget, ha az nem mutat- Humoreszkeket és vígjáté-
kozik be. X. Y. közlekedési kokat tartalmaz a ldtűnő hu
államtitkár vagyok. monsta könyve. Tabi vérbeli 

Földbegyökerezett a lá- szatirikus író. ald szenvedé-
lyesen érdeklődik a mal élet bunk. Magyarázkodásba kezd- üg.ves-baJos dolgai iránt. ete-tünk vidéki szállításról, sen pellengérezi ki azo:rat a élelmiszerellátásról és igy hétköznapi jelenségeket. ame

a borról ls. Az fróasztalo- lyek szinte kínálják a szatiri
kon fehér üvegekben sora- kus abrázolást. 
kozott az aranysárga riz- Földes György: Megmondom 
ling. A vendég arcán, mint a magamét 
tavaszi nap hatására a jégta- A kötet írója a Ludas Matyi 
karó, lassan felengedett a hasábjain és a rádióban gyak
szigor. ran megmondta már a ma-

- Mutassa . . .  ! - szólt ke- gáét. Uj könyvében a vezetők 
ményen a menetirányitóból és a beos�tottak kapcsol:ltát. 
vedlett csaposnak. Az töl- 1 a nevettetés korántsem kony
tött. 

1 
nvú e. zJ<özével állítja pellen-

A vendég be�ekóstolt. Fo_r-
ge

�ioár Géza: Holtak roe
gatta a szájaban, aztan ságában magasra tartva nézte, vizs- j 
gálta a .,corpus delictit", a Molnár Géza regénye a fa-
csengődi nedűt. Majd még- slzmus rémuralmának éveit 
egyszer belekóstolt. megint idézi tel, a második világ
forgatta a szájában. végül háború keix:letét.ól a befele
egyetlen hajtásra kiitta a zés előtti hónapokig. A szerep
pohár tartalmát. !őket már ismerjük az író 

.,Váf'OS a felhők alatt" e. mű
véből. 

f 
amely a több köte

tesre tervezett ciklus első 
rész.e. E második részben � 
vább kön�thetjük Martin La
ci, Acs Magda. Bordás Fran
ci és a többiek útját. 

-fia. 16.l t'a,t! Az a sze
Tencséiük, hogy ;ó bort mér
nek - mondta és mosolyog
va elköszönt a menetirányí
tóktóL 

G. J. 

. . .  Múlt és messzeség 
Elvette tőlünk a háború 
a meséket s apáink szavát; 
elvette tőlünk a háború 
a gyerek-k01' mese-igazát. 

Elvette tőlünk a háború 
a lovacskát, - merre ment szegény? . . .  
éhében tán véres füveket 
haTtipott a halál-mezején. 

Elvette a csúf, nagy háború 
sáTkányainktól a szép eget; 
csodálkozásunk f'eflektora 
ke,,-este az égi szörnyeket • •  : 

Emlékeinkkel lobogó ég 
alatt járunk, s nem hordunk mesét; 
nehéz idő ül a szívünkön 
mindenünkkel - múlt és messzeség. 

Fazekas Lajos 

Ne a lexikális tudás legyen a döntő 
A szakmai továblbképzés, a 

tudás gyarapítása mindenütt. 
de különösen itt. nálunk. a 
vasútnál fontos. ahol embe
rek. életie, jövője és jelentős 
gazdasági értékf'.k vanmak a 
vasutasokra bízva. A tech
nika, a tud,omá,ny fe;lődése 
beláthata-tlan, s ezzel lépést 

rint - egy évben egyszer. P:s 
azon is érdemes !enne gondol
kodni, hogy ezt a vizsgát az 
igazgatósági vizsgabiztos, vagv 
a szolgálati főnök, íLletve az 
okt.ató ti.<:zt előtt tegyé,k-e? 

Tótka Károly 
Szeged 

tartani csak módszeres, �ö- 1--------------
vetkezeus tanuuí.<:sal, szak
mai érdeklódé.<:sel lehet. 

Felmerül a kérdés, hogy az 
eddigi oktatási rendsrer 
meg:felcl-e ennek a m�ob 
követelménynek. Nem csupán 
a lexikális tudásra töreked
tünk-e, illetve az eddig! 
rendszer nemcsak erre ösztö
nöz:te-e a dolgozókat. Mind
annyiain tudjuk, hogy ha va-
1.a.kli a félévi vizsgák alkal
mával a szolgálati menetrend
könyv, t.'a{}y az áru.díjszabási 
ld!ométer mutató valamen1r 
nyi adatát nem tudta, az a 
vizsg4n nem felelt meg. 
Ezzel szemben az élet- azt 
bizonyítja, hogy nemcsalc 
87..ak látják el jól a munká
ju ka>t, akik hi'bátJ.an ul fújják 
az utasitásokat. 

Ezzel. termés:z.etesen nem a 
hiányos felkúzültségú., feW.
lete.s tudású embereket vé
dem - nem! Sőt, állítsák a 
mércét magasabbra, de te
gyék mérlegre a gyakorlati 
munkát, a szakmai és elmé
leti ferkészül tséget is. 

Helyes lenne általános szak
mai be,;7,ámoJót tartani - ki
nek-kinek a munkaköre S7Je-

ÚJ MŰSZAKI KÖNfV 
A Közgazdasági és Jog'! 

Könyvkiadó Vállalat gondozá
sában, előrelá.thatólag az év 
végén, megjelenik a 

GANZ-MÁVAG 
DIESEL-ZSEBKÖNYV 

műbőr kötésben, bibl!anyomó
papíron, mintegy 700 oldal ter
jedelemben. A könyv jól hasz
nálható tájékoztatót és segéd
eszközt nyújt a vasúti dieseie
sités, a Diesel-motoros jármu
vek széles körű, szerteágazó 
üzemi és konstrukciós kérdé
seiben. Ezenkívül a Függelék
ben .a vasútg;épészet terén dol
gozó minden műszaki szakem
ber számára hasznos táblám
tokat tartalmaz. 

Ára elöreláthatólag 120 f<>
rint lesz. 

A korlátozott példányszám
ra tekintettel ajánlatoo az 
igények előzetes bejelentése 
a szerkesztőséghez, Ganz,
MA VAG, Budapest. VIIl., 
Könyves Kálmán körút 76. VI. 
115. címre, április hó 30-ig. 
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S 
árközi szinte átlépte a kerítést hosszú 

lábaival, mikor intettem neki, hogy 
jöjjön. De a tömegnek se kellett több, 
úsgyi át a kerítésen, és engedély nélkül 

egy perc alatt tele lett az állomás előtere. 
A katonák nagy lótás-futás kö;zben akarták 

leszedni azokat, a.kik közben feltolakodtak a 
pcronokra is, de a vonat egy nagyot füttyent
ve megindult a sebesültekkel, meg a népek
kel. A paphadnagy is csak menetközben ug
rott fel. Mint valami kisasszony, kecsesen 
fogta fel ugrás közben a reverendáját. 

K O S S A  I S T VÁ N : 

II. 

a vasutasok se várták. Nagy fejetlenség \ olt 
ott akkor már. 

A 
lépcsőkön fürtökben lógtak az embe
rek. Még a vagon teteje is telistele volt 
utasokkal, batyúkkal. Nagy nehezen 
mi is feltolakodtunk az egyik nyitutt 

fékhelyre, ahol legalább már tízen szorong
tak. A lépcsőn és a kocsi ütközóin is logtak. 

Mindjárt parázs vitába pottyantunk. Be
vonulni, vagy se, ekörül vitatkoztak. 

Mi tizenhatan szorongtunk a nyitott pero
non. A halvány holdfényben egymást vizs
gálgattuk. Én különösen, mert az egyik utas
ban valami ismerőst véltem. Csak azt nem 
tudtam, hogy honnan. Abban biztos voltam, 
hogy i merem, méghozzá nem kellemes olda
láról. Lassan indult meg köztünk a beszélge
tés, ahogy az ilyenkor szokásos. Időjárásról, 
a rossz közlekedésről, hová utaznak, meg mi
egymás. 11:rdekes, hogy a háborúról egy szó 
sem esett. A szót az én emberem vitte. Ne
kem is célzott néhány kérdést. 

teherre? - javasoltam Sárközinek. - Ki 
tudja megint mennyit ácsorgunk itt. 

Sokáig haboztunk, mire elhatároztuk ma
gunkat. Végre leugrottunk. Sárközi ügyesen, 
könnyedén felugrott a mind jobban gyorsuló 
tehervonat utolsó vagonjának fékezőfülkéjé
be, s máris nyújtotta segítségre a kezét, el
kapott, felrántott. Én az alsó lépcsőre estem 
térdre. Mögöttem valaki ordította: 

E gyre gyanúsabb lett a helyzet. Nagy 
csend volt. Már órák óta álltunk egy 
helyben és mind a ketten vacogva, di
deregve lapultunk a nedves, nyirkos 

- Maga is vonul, öregem? - kötött be
lém egy kihívó magatartású, egérpofájú fia
talember, akin az volt a feltűnő, hogy haját 
már alaposan megcsípte a dér. - Befelé? Be
felé? 

- Hat igen! En is bevonulnék, de inkabb 
csak szeretnék, mert igy nemigen érek oda 
- válaszoltam. 

óvatosan felelgettem és közben egyre azon 
törtem a fejem, hogy kicsoda. Sapkámat 
mélyen a szememre húztam, galléromat pedig 
fázósan felhajtottam. Gondoltam, ha már 
szomszédok vagyunk. majd kitapogatom, hogy 
ki légyen. úgy is lett. 

- Pestre utazom. Itt voltam a rokonságnál 
látogatóban, szabadságon. De jönnek a rusz
kik. A rokonok is elmenekültek. 11:n se akarok 
ezek kezére kerülni. Inkább a döghalált -
vallotta be utazása célját. 
- Hű - világosodott meg egyszerre az agyam

ban. - Most már tudom, hogy kicsoda. 
A beszédéről ismertem meg. Az a nyilas 

BSZKRT-kajauz, aki pár évvel ezelótt egyik 
gyülésemet akarta közbeszólásával min
denáron megzavarni. Jó lesz óvatosnak lenni. 
Sapkámat jól behúztam a szemembe és még 
jobban nyakamhoz húztam a galléromat. 
Csak az orrom hegye látszhatott kl Sárközi
nek intettem, hogy húzódjon közelebb, mon
dani akarok valamit. 

Szép óvatosan mellém szüremkedett: 
- Te. innen mielőbb el kell tűnnünk. Reg

gel ez a pasas felismer. Régi ismerős. Nyi
\as. - Kifelé fordulva beszélgettünk. M ár vagy két órát ment a vonat egy

folytában, amikor végre egy állomá
son megálltunk. de ugyanabban a 
pillanatban mellőlünk egy tehervonat 

megil\dult. hogy megelőzzön bennünket. 
- No, mit szólmil hozzá, ha átlépnénk a 

•&sz1n a •�nll, Vissza a Dunához címO regt!nyéb6L 

- Menjen már feljebb! Menjen már! Hadd 
ugorjak én is! - Az ismerősöm volt, az, aki
től szabadulni akartunk. 

Zihálva futott mellettem, fogta a fogantyút. 
A vonat már tisztességes sebességgel haladt. 
Én meg, bár a térdeim fájtak, egyik lábam
mal jó erővel hátrarúgtam. 11:pp a pofájába. 
Nagyot ordítva hanyatt.esett a másik vágány
ra. Megszabadultunk tőle. 

Ketten voltunk a fékezőfülkében. Csak 
most mesélhettem el Sárközinek, hogy 1d is 
az illető, akitöl remélem, végleg megszaba
dultunk. Azt is megállapítottuk, hogy itt a 
fülkében azonnal felfedeznek bennünket a 
legelső állomáson. Megvizsgáltuk, hogy mi 
van a magasfalú nyitott kocsiban, melynek 
fékezőfülkéjében utaztunk. Fejes káposztával 
volt tele. Felkapaszkodtunk és a káposzták 
között fekhelyet készítettünk magunknak 
úgy, hogy magunk alól a káposztafejeket 
egyenként a vagon széle felé raktuk és így 
alattunk olyan teknőféle keletkezett. Abban 
hasaltunk. A nedves káposztától a hideg éj
szakában csakhamar fázni kezdtünk. De már 
erősen világosodott. Maradnunk kellett. Egé
szen világos reggel volt, amikor a káposzták 
között lapulva egy nagyobb állomásra értünk. 
A vonat tolatni kezdett, előre-hátra. Gondol
tuk, hogy még kocsikat kapcsolnak hozzánk. 
Egyszerre csak feltűnő csönd lett. A tolatás 
is megszűnt. Mi moccan! se mertünk, nehogy 
felfedezzenek bennünket. 

- Ml lehet? - súgtam Sárközinek. 
- Várunk valamire! - Talán megint a se-

besültszállító vonat megy előre. 

káposzták között. 
- Meg kell néznünk. mi van? - mondtam 

Sarközinek. óvatosan a \'agon végéhez csúsz
tam, onnan lestem ki. Lecsatoltak a vonatról 
bennünket és egy vasúti rampa mellé tol
tak ki. 

- Azonnal le kell mennünk! - döntöttem. 
Még egyszer ldkémleltük a környéket, és 

mert senkit sem láttunk, leugrottunk, s gyor
san el a vagonoktól, nehogy gyanút keltsünk. 

Nagy kerülővel bementünk az állomásépü
letbe. 

- Nincs vonat! - világosított fel a fö
nök. - Ne is várjanak, mert nem is lesz. 

- Hát akkor én hogyan vonuljak be? -
vitatkoztam. 

- úgy, mint a többiek! - és sarkon
fordult, otthagyott. Mi meg tanácskoztunk 
Sárközivel. Az állomás előtt rengeteg nép. 
Sokan közülük bevonulók, vagy menekülők, 
akik Nyugatra akartak utazni. Most kell az 
1904-1 908-as évfolyamosoknak bemenni. Ka
ton.akoffer, hátizsák, vagy csak egy batyú a 
kezükben, jelezték a bevonulókat. Hallgatóz
tunk közöttük. 

- Ha jön még egy tehervonat, azzal okvet
len elmegyünk - állította egy póznavékony, 
kopottas ruhájú, bányászkinézésu ember. 

- Mész ám a nyavajába - mondta a má
sik. - Hát ha nincs vonat, nem mehetünk. 
A vonatot az állam adja. Ha nem adja, nincs 
bevonulás. Az isten se vonhat felelősségre 
érte, ha nincs mivel bevonulni. Az állam 
gondja ez, nem a miénk. Nekik kell gondos
kodni. hogy legyen mivel mennünk. Gyalog 
csak nem akarsz Komáromig menni? 

- J!:n pedig megyek! - erősködött az 
előbbi. - Lássák legalább, hogy az akarat 
megvolt bennem. Nem akarok én bajt ma
gamra. 

- Sok gyáva ember van a világon - for
dult el tőle megvetőn a társa. 

Egyszer csak nagy dübörgés közepette vá
ratlanuJ. tényleg befutott egy tehervonat. Még 

- A mesét hagyja, apuskám, azt én is tu-
dok. Talán inkább az oroszok elöl iszkol'/ 
Nem? 

- Talán maga igen? - próbáltam must 
én is a fiatalembert. 

- Maga azon ne törje a buksiját, apa. 
Tudja, hogy razziáznak a vonaton? Ha a pa
pír nincs rendben, akkor a helyszínen puff. 
- A kezével mutatta a fejbelövést, közben 
eleresztette a kapaszkodót, és csak úgy l:,il
legve egyensúlyozta magát az ütközőn. 

- Magának lesz, fiatalember, mindjárt puJi. 
Oda a sínek közé, a vonat alá. Inkább ma
gával töródJék, mint más bajával. 

A többiek morgása jelezte, hogy ők is un
ják már a nagyszájú fiatalember fecsegését, 
de az csak nem hagyta abba: 

- Gyarmaton már várják a vonatot a ta· 
bori csendőrök - akart .ijesztgetni bennün
ket. Ránk nézett. hogy kire milyen hatá&,a 
volt a bejelentés. 

- Hát ha magának nincs mit félnie tök. 
akkor nekem igazán az égvilágon semmi -
torkoltam le, aztán elfordítottam a fejem. 

Sárközire sandítottam jelentőségteljesen 
Ezek eddig még nem tudják. hogy mi egy(\• 
vagyunk. Vigyáztam is rá, hogy ne tudj� 
meg. 

B alassagyarmatra csak keservesen, esh 
felé döcögtünk be. 

Leszállni! Leszállni! A vonat már n<'1 
megy tovább - kiabálták a vasutasok. 

Nagy káromkodás közben cibelődtünl1 
megint lefelé. Néhányan itt is fennmaradtak• 
Abban blztak ezek is, hogy hátha méglscsa1 
tovább megy a vonat. Hiába bíztak, a vona• 
tot félreállították egy kitérőbe. 

- Mikor megy a vonat Pest felé - nyal 
gatta mindenki a vasutasokat. 

- Azt kérdezzék meg az istentől! - Talt• 
az tudja. Mi már nem tudunk ilyesmit. 

(Vége) 
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Sporthírek 
A Budapesti Birkózó Szövet

ség január 23-án és 24-én ren
dezte meg a szabadfogású i!
júsági csapatbajnokságot. A 
CSB-n hat budapesti egyesület 
� Honvéd, Vasas, FTC, Cse
pel, MTK és a BVSC - indí
totta el ifjúsági csapatát. A 
Jcieséses rendszerben lebonyolí
tott versenyen a BVSC ifjúsá
gi együttese valamennyi ellen
felét legyőzve, szerezte meg az 
első helyet a Honvéd előtt. 

* 

A vidéki ifjúsági párbajtőr-, 
ílletve kardcsapat-bajnokságot 
február 7-én Budapesten ren
dezték meg. Mindkét fegyver
nemben vasutas siker szüle
tett. Párbajtőrben a szolnoki 
MA V csapata veretlenül nyer
te a versenyt. Kardban a ki
lenc induló csapat közül a Deb
receni VSC fiataljai végeztek 
az első helyen. 

'HACYAR \ ASLlTAS 

Újra az NB l-ben a kecskeméti tekézők Cikkünk nyomán 
A Magyar Vasutas 1964. 

oi, tóber 17-én megjelent szá
,1ában Filléres ügy címmel 
s·có,·á tettük. hogy Lázhegy Eredménye,cn dolgoz-

"�úti megállóhely ne,·ét már tak az elmúlt évben Fran
kd es fél é,Tel eze\ólt Uzsa- ciayágás állomás dolgozói. A 
bánya-alsó megállóhelyre vál- Bakony menti kis szolgál_ati 
toztatlák új bélyegzővel azon- hely dolgozói élüzem szm

jban nen; látták el az olt ten teljesítették a tervet. 
dolgozó vasutasokat. Ezzel - Tíz év alatt 1700 kilo
kapcsolatban a szombathelyi 

I 
méter hosszú vasútvonal vil

iga.igatóság II. osztályától az lamositását tervezik a finn 
alábbi ,·álaszt kaptuk: vasutak. 1970-ig a teherszál-

„A kérdéses bélyegzőket lítás mértéke mintegy 50 

1 
már az 196,1. évi leitártervünk- százalékkal nő. Ezt a fel
ben szerepeltettük. Uzsabá- adatot gőzvontatással mar 
nya-alsó bélyegzője sajnos még nem tudnák ellátni. 

A Kecskeméii MÁV SK bajnokcsapata. All.1 sor balról 
jobbra: Rédei, Földházi, Tóih Józsei edzö, Pintér G. és 

Mozsár, Guggalnak: Pintér T., Dudás és Medgyesi 

1 a mai napig sem érkezett m eg. - 13 arany-, 8 ezüst- és 
Az okokat neni ismerjük A 8 bronzjelvén:vt szereztek a 
bélyegzöJ;, leszállítását a pá- József Attila olvasómozgalom
lyaépitési és pályafenntartási ban a g:vöngyösi Kitérögyár-
szakosztály D. osztályánál is- tó UV fiataljai. 
mételten megsürgettük."' .. _ Személyszállító vonaltor-

�e?�t. l�ogy '"!i_lahol a bu- galmat létesítettek Kína ro:-rac,a utvcs7:t0Jé1?,en
, 

meg- északi részén, Felsó-l\1ongórei<edt c-z a f1lleres ugy • liában. Ezáltal Kína legki1950-ben, amikor tekében 
megszüntették a Nemzeti Baj
nokságot, a Kecskeméti MAV 

SK férficsapata a negyedik 
helyen végzett. Hatévi szünet 
után, amikor újból életre hív
ták a teke NB 1-et és NB II-t, 
érthetetlen módon egyikbe 
sem osztották be a kecskemé
tieket. lgy a férficsapat a me
gyei bajnokságban játszott. A 
vezetőknek és a versenyzők
nek egyaránt az volt a törek
vésük, hogy mielőbb feljussa
nak a legjobbak közé. 1962-
ben sikerült bejutniuk az NB 
II-be. Az NB II keleti csoport-

jában mar a feljutás első évé
ben az élen végeztek. 

A múlt évben is végig ki
egyensúlyozottan szerepelt a 
csapat. Már a tavaszi idényben 
az első helyen végeztek. Tóth 

Töltéscsúszóst 
akadályozott meg . . .  

József edző irányításával gon- Bac&a Gyula munkave.zetlí 
dosan felkészültek az őszi for- napi munkája közben - Sop
dulóra, s végig vezetve, meg- ron és Fertóboo között - é.�z
érdemelten végeztek az első revette, hogy a 7 és fél méter 
helyen. magas töltésben több � 

A Kecskeméti MA V SK te- hosszu repedés van. Az esetet 
kecsapata tehát újból bejutott azonnal jelentette Babos Jenő 
az NB I-be. Ennek mind a ver-

1 
pályamestemek<, aki intézke

senyzők és vezetőik, mind a dett a hiba megsziinteté.�ére. 
kecskeméti szurkolók egyaránt Bacsa Gyula éberségével, !l-
örillnek. gyelmes munkájával lehet.<;é--

Pintér Gábor ges, hogy nagy szerencsétlen
séget akadályo7.ol:t meg. 

Perlaki Gyula 
Sopron 

sebb nemzetisege a mindösz
sze 2000 főnyi ol uchonok köz
vetlen ,·asúti összeköttetés
be lépnek a világgal. 

- A XVII. nemzetközi vas
utas eszperantókongresszust a 
norvégiai Hamar városában 
rendezik meg 1965 májusá
ban. A rendező bizottság dr. 
Ferenczi Imrét, a győri cso
mópont üzemi orvosát kérte 
fel a kongresszus ifjúsági 
programjának összeállítására. 

- Tervszerúen halad a 
Szovjetunió tárnl-keleii fő
vonalainak villamositása. A 

1965. FEBRUAR lJ. 

- A�zbesziböl készitettek 
fékt.uskókat a Szovjetunió
ban. Ez háromszor könn�·cbb 
a hagyományos féktuskónál, 
ugyanakkor ötször kopásál· 
lóbb és gJ,orsabl> fékezést 
biztosít. 

- A biztosítóberendezések 
működése és jelentősége a 
közlekedésben címmel ren
dezett előadást a Közlekedés
tudományi Egyesület gyön
gyösi helyi csoportja a Kité
rőgyártó OV-ben. At elő
adást filmvetítés kísérte. 

- Berakási rekord szüle• 
tett január 26-án a miskol
ci igazgaióság lerületén. Ezen 
a napon 3118 kocsii raktak 
meg. A kirakatlan kocsik 
száma is csökkent a koráb
biakhoz viszonyítva. 

- 700 OOO forintos költ• 
séggel megkezdődött a ta
polcai futoház üzemi kony
hájának korszerűsítése. Az 
üzemi étkezdén kívül öltö
ző-, mosdó- és mellékhelyi
ségek is létesülnek a konyha 
dolgozói részére. 

- 200 forint jutalmat ka
pott Kussa Ferenc tal)Olcal 
mozdonytülö, aki december 
23-tól január 3-ig kísért en 
hideg mozdonyt Debrecenböl 
Tapolcára.. 

Laká�s�re 

,,Megvédeni még nehezebb lesz a bajnoki címet" A Hivatalos Lapból 

Karaganda-Magni togorszk 
közötti 1200 kilométer hosz
szú fővonalon a közelmúlt
ban 260 kilomét•'res szakasz 
\

0illamosítását fejezték be. 
- A szocialista üzem cím 

elnyerését túzte célul a szé
kesfehérvári pályafenntartá
si főnökség. A főnökség 

- Egyoolllálló 2 .... ob,is. e11l- éS 
fürdőszoba, :külön mo ókonyhAval, 
ke:-tes ctcrmo ,o"'il mölcsfákkal -teli) 
c.ltainm t>'�rel:t családi ház. at.onos 
erteku lakáscsere esetén tctl"ik• 
árb.ln eladó, Autóbusz- és- ruttv� 
megallvlól 5 perc. Erdeklődnl le
het·: TóU1 sdndor, i-16 óra köz.ött., 
189--900 vagy 30--73 124_es mellfk. 

Győzelmet aratni, a bajnoki 
dobogó legmagasabb fokán áll
ni felemelő érzés. De ugyanak
kor egy kicsit félelemmel is 
tölti el az illető sportolót, vagy 
csapatot. Mert igaz, hogy ne
héz a bajnoki cimet elérni, 
megtartani azo11ban még ne
hezebb. Ezekkel az érzésekkel 
l;észülödnek az új idényre a 
Testvériség súlyemelói is. Az 
együttes tavaly - a szakosz
tály életében először - meg
nyerte a felnőtt Budapest-, 
majd az országos bajnokságot 
is. Tegyük mindjárt hozzá: 
nagy meglepetésre, de teljesen 
megérdemelten. 

Kellemes meglepetés 

- Még saját magunknak i.& 
is meglepetés volt - emlék
szik vissza Orvos András ed
ző. - Hosszú-1ioss=ú éi'ekig 
a Csepel nyerte a bajnokságo
kat, s mi 11agyon elégedettek 
lettü n 1

, i•olna a második hely
lJ1el is. Külön öröm számu11k
-ra a:: országos bajnoki cím, 
mert azt két erősségünk, az if
JUsagi i·ilágcsúcstartó Bakos és 
S;arvas nélkiil értük el. 

A többiek ; a ,·álogatott Nagy 
Róbert, Lénárt, F'ödelevits, Se-

bestyén, Magyar, Csitneki és 
Fazekcu azonban mindent 
megtettek a siker érdekében. 
Valamennyien sokat fejlődtek 
az elmúlt években. Dicséret il
leti valamennyi versenyzőt. 
Közülük kettőt külön is ki kell 
emelni. A félnehézsúlyú Csit
neki Pétert, aki első éves ifi 
létére máris a legjobbak között 
szerepel, eredménye egy év 
alatt 285 kg-ról 372,5 kg-ra ja• 
vult. Ugyancsak sokat fejlő
dött a nehézsúlyú Fazekas Já
nos, aki a „Tesi" súlyemelők 
közül elsőnek lépte túl a 400 
kg-os ha tárt. 

- Az idén na'711on ueret
nlnk - fűzi hozzá az edző -, 
ha Fazekas Jancsi mellett Ba
kos, Szarvas, Csitneki és Nagy 
L. is belépne a 400-asok tábo
rába. 

- f:n ilyen 11agy eredmény
ről nem álmodozom - szólal 
meg a pehelysúlyú Ifjúsá
gi világcsúcstartó Födelevi ts 
György. - De lcitúzött célom 
nekem is 1,,an. Most, hogy be
léptem a felnótt korcsopo-rtba. 
ú;abb ifi-világcsúcsot már nem 
érhetek el. Helyette Földy or
szágos rekordját szeretném 
megdönteni.. 

Szorgalmasan készülnek 
A mvat.alloo r.a,!)ból • su.kszer- dolgozói már a múlt év má

i vezeti bizottságok és a d<>lgoo:ók fi- sodik felében is figyelemre �yr- a)'nljUk a J<öv-ez - méltó eredményeket értek 
t. &Zámbó!: tOll l.9!!/1.MI, _1 � A el. A 20 pályamesteri szakasz 

MiízeálJs emlekelme!lc �nösillo Iá,-. 1 összlétszámának már több 11:Yak bejelentése az államva,utak mint kétharmada szociali�ta 
t"f

l
�61: un sa;; /191111. r 3. A brigádokban dolgozik. 

K1egé.s:z.itö rCf'di,!kezések a va.uti - Kétmilliós megtakarítás. RU11áz.atl uu,su.ashoz. Nyékládhúza állomás dol-
g;::1����·1,!iá;'-:'"'"otn dol. �ozöi a múlt évben derekas 

101 1211 1!lflS. 112. e. Felhívás u munkát végeztek. Tervüket 
1965;67. P.V1 ,ont.atásl műszaki t1sz·1 teljesítettél,, s ll helyes mun-1.-velezó tantolyam.ra való jelent- kaszervezéssel, jobb kocsi-k

�:i�-'1!16f. I/3. A. FeJ.,•é-1,-l<:k • kihasználással közel 2 mil-
!,L-.v nevel0lntl't.et.e.kb,,. lió forintot takarítottak meg. 

A szerkesztőség üzeni 
s�nyJ ,J.,_110,9 Komló. Dancs Jó

z.ref, Bo.i;nar K.iro-ly -.ra.polca, Mu• 
ranyi István Sz.ékoofehervár:, Ba� ... ö, 
János. Antal ,Tózse! liSMlC. Sient
gáll. 1-.... tván G}-öngyoo. Maroc.-fm. 
PJl Debrc (!O.. .Pin�N' Gáboi- Kecs
ketnt.."l, Perlaki Gyula Sapron. 
Sz.abo Sando:•, Fdkl István Bu• 
dapPSt . ..  ;.a.ritus Józ;;:.ef Zalaeger
szeg. B · La, zló Szen.es. ug1ya1 
Sándor Ny,t._•k ,i,i(lháza, Cserhati Jo_ 
7,.sef �gtd. J.en•Jeil"--et lapunk 

- Ilyen és ehhez hasonló 
célt tűzött maga elé valameny
nyi versenyzőnk - összegezi 
Orvos András. - Bízom ben
ne, hogy az egyéni célt min
denki elér!. Annál is Inkább, 
mert csakis így sikerülhet a 
közös cél : megvédeni a ta.valy 
szer=ett bajnoki címet. S ez 
nagyon nehéz lesz. Igaz, hog)' 
a Csepel meggyengült, a már 
most is nagyon erős Tatabánya 
viszont Veressel tovább erősó
dött. 

----------------------------- ( anyagiboz telha11.ná!llll<. 

A szakosztály versenyzői - l 
ró\"ide.�en kiegészülve a kato
naságtól leszerelő Bakossal é, j 
Szarva ·sal mindennapos 
szorgalmas edzéssel készülntli 
az év versenyeire. A hazai baj

Több mint százezer forint 
újítási céljutalom 

nokságokra és a külföldi ,·ia- E1k..szillt a budapesti !giaz
dalokra. Mindenekelőtt a már- gatós-ág 1965. évi újitási ét;,-ze
cius 11-15 között Kotalinban rüsfte,;i !éladatt.en·e. Ugy ál
sorra keriilő nemzetközi t·as- lítoit.ták ö.s,ze a 1öl>b ,�.áz:m,1-
utas-bajnokságra, ahol elörc- Lió !wil1t me,11.takari ,t e ed
láthatólag a komplett Test\"é- mé�, ezheto l�,·ei{4:t. hogy 
riség-c apat képviseli a ma- �!' a ,·�t . �1;1w.&ki feJ_J;; �� 
cyar színeket. Valamenn,·ien 1 •_e.s= � �vm- .. to, bbi 
fogadkoznak, hogy itt sem � szern,11� k':1"" z_tül . bele
vallanak szégyent. Hiszen a ''��ro_JeJ":ek az . _1d<'t s:?e
hazai rang külföldön is köte- me;y- es UJ-U"i<T.aihtás1 fehda-
lez. 1 tokba. . . . . .  

Dobo Islván A 1 60 pontbol állo UJ1t.11>< 
fo1adatlerv egyebek lm2,% a 

a legjobb fel,a,datok között t4-
1.alhato. A kulturált utaz,is 
:,únvo11a.J:mak további eme
lése ér'() k ébe.-n na""' beru hcí -
zaso:� nél'ldil ,,.zlnk'n .sokat te
hetnek :,z új1tók. 

Az �a•· ·ág teiiiletén le-

Gyöniyosi vonatk.i.-;érök, dom� 
bO\'t ri ntú :.ÓOllY\ l'..'. ok és lUtói<., 
Foki lfl:tvan D"Jda'J)(; �t. B.a. .. aba!i9 
Rezső M.,t-ész::itk.1 Boldl.z.sar G� U.c:t. 
B késc-.saba, 1�lr ::os Joz.!:i,C"! ?.nla
e;.en;zeg7 S 't><J Bel., '\, e:-. IU t.;nl 
:\IAV Trnns. J��, ch: ikf't ill<'if'kes 
hel'.\ re to".c\bbitottuk. 

Bog:nar r.;-tro:y T olca, Szila• 
dl sandor, (otka K roty, c-erhatl 
,Ttluet s.e,_e:;c-d. t glyaJ sdndor 
Ny�•t·.ád!iuw, 1·cx, J..st,·;. n l3uda
pe-- • S1..cnt ""áll 1sC.\:""·" o�·ön
„n üs 1.e\ elt"ikN bf»l�.:S:L"Uke miatt 
1.;..ö7ölni nt"m tudjul,;. 

1

, kii1.önböző .,.:a/c;zo1gálato1{ l>t
ruhá.zasi, felujitá.si-fen ntartá i 
es ha,onlo feladatok össze
hangolásá nak leggazdasClg<>
sabb mód.,;:;,u·eire is me(IUl-Keresztrejtvény dást uár az újítók/ól. Ezzel 
a munkúk elv�g7.é.séJ'lek ha-

1:>erke. !H. K:imondott beta. 96. Er- t.árideje kn, egesen megi·ö\�-

vő w.emi k01'yhák nyen.
anyag-folil.US7.ná�a„..;.a. az éte
�ek mlnf)l,.<-1..�e és- mennyi ..gc 
lgeu gya:Crnn kifogá.<:O.!ható. Az 
ellenőrzé.,; sem megoldott k,;!,r. 
dé�. E,.ért. kapott hei vet e-.c a 
prob'éma az idei újita.'>i !2)
adaU.enhen. Olyan ellenor
�bi rendw,er kidoJg<>zasa vá.Lt 
s;,;i.iksége sé, mely kiz rja a 
\·if.szaélések 1ehet.ö.-,égét, a nep
gazda.ság es a dol�zók ilyen 
termé.,;zetú megkárosítás.át. 
Gazda.ságosal>bá válhat az 
üzemi konyh«i<: működ�se. a 
fel�zolgált ételek min.ő.-k){ük
ben és mennyiségükben i a 
doj o;O<l.ó · mep.e1égedésiét \"áll
hatjbk ki. 

�tarkos JóZSC'f Zalaegerszeg: e� ... 
�?.Jir Imre j,e-g-·vl .. � :ó munJc(iJ�•· 
ról kérj(tk bOVe-b'bcn 57.ámo:jon 
be. 

,.- izszinteS: 1, Az 19G5. éves terv 
telJCSftése e�t t'eltélele1J. 13. Az 
elsó benz.ln gepkccsJ ép!tőie. 14. 
•rolna meg:re:1 közsl·e. J;j. Tutajdo
nod. ltt_ Halporonty. 18. Becézett 
nól 11CV. 20. Itta Vala. 21 . Rag, 22. 
Vajon bo? 24. Kígyó Igéje. 26. KI
mondott betü. 27. András, világ
JJ:ró magyar (1730-1783). 2'8. A Du
na mellékfolyóju. 30, Norvl!g-ia nor� 

vég neve. M. Llobtenst.ein fövitro_ 
sa . .H. Frigyes, híres jellemsu
nesz (187�1931). 35. Kellemes
Ital. Yl. Tetőszerkezet. 39, ArábLal 
,;zultánság_ 40. Gyorsan múló. i2. 
Könnyű lábbeli. 43. Ta!álat a vl
\·Asban. 44. Kiszolgálás, evőkégz ... 
let. 46. Halkan közöl. -l7. Női Ivar
sejt, 43. Északi föváros. 51. Né
met fes4ő és gra!ikus. 5'2. lCls em-

::YJP!f'Y�u:.· J6�.,t;i,::�:6 dül11etne. A cé!jut.al<>mnak ki 
.,,0. 112.. Római 48. 64. Indu'at. es. tűzött 3000 forinton túl a;,; 
Monda. 67. FogJ.1lkoz.isa a ,tyógyi- újitó a népgazdasági ered
t .... F:. 69, Becé.1'ett f<·rbnev. mény hs.1 Si'.á1..aaékában 1 �ze-
k!�:;i'!!7.ft;�_\

1

�i.��J.:�.n;_ �t sül. 
vert sín. 4. Atonos massalhang- Fig_velemre méltó a !elad. 1-
zók. 5. Fect. 6. Kn·geU. 7. Skót terv több olyan pon,tja. amelv 
r�:1díi�tl

ú

��-ei�·- ,�:
e

������r.· 1t a forgalmi és kereskedelnú 
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Sz.\mos olyan pontja , a,n 
az újítA5i feladattel"\'nek. 
amely az újítás; díjon feHU 
céljuta.lm.at i,; kitűz. A soron 
kívüli jutalomra ebben a.z év
ben töl:>b mint szá.ze-zer forin
t,o-t fordítanak. 

V. M. 
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g6!ege.ci 50 Bf'kttl-dt>si határidő: 
március 10 

Az előző lce-resztrejtvény he
lyes meirtejtése: Fel0zabadttliisi 
verseny. Eln!ll,ség felhfvása. Könyvet nyertek: Nagy Károly 
MAV Utas•llátó ŰV BP .• V .• Veres 
P. u. 24. Plrlsl Andrásné. Kalo-
csa, Gaál G. u. 52. Teme.�vóry 

MAGVAR \ \.SUTAS 
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Fele)ós kHl'1ó• ,S1,,abo A.nt.11 
Szerk�lh"'lség 

Bud'ao :--=.1 "·t. R�f\C"tl°,r u tJ 
Telefon: városi : 229--858. 

oi,-nu : so-TJ 
ret1eszu: a N o,,.ava Lapkiadó 
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J�;l� 1;.�Lki�é·. -o1;.��� - Hogy van az, hogy ahol meg l\.ell fog:1i 

, .  k • · a munkát, ott mindig kei·és az ember? ;1���l�,
o�a.Jid1;; �:,�. 

ErzséD�t 1 
- Ne strapálja magát. én ma• ría!,�ta i:a,

gyok. 
(Pus.tai Pal raj:.ai) 



VILAG PROLETARJAI, EGYESULJETEK ! Hazánk felszabadulásának 
20. évfordulója tiszteletére 

Íh·es munkaversenyt kezdemén1eztek a záhonyi vasutasok 

A záhonyi körzet dolgozói, a 
debreceni igazgatóság vezetői 
és a nagyobb szolgálati he
lyek küldöttei február 17-én 
munkaértekezleten vitatták 
meg az 1965. évi szállítási fel-

széle&nyomtávú kocsik 
tartózkodási Idejét két 

rurpra azoritják le. 

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  
1 

adatokat. A záhonyi vasutas 
kultúrotthonban megtartott 

----------------------------------------- tanácskozáson megjelent Lind-
ner József vezérigazgató-he
lyettes, Gulyás János, a vas-

A záhonyiak példáját követ
ve az igazgatóság több csomó
pontja - így például Nyír
egyháza, Debrecen, Püspökla
dány és Mátészalka. csomó
pontok - is csatlakozott a 
felszabadulási munkaverseny
hez. 

A szovjet vasutasküldöttség 
nevében a lvovi igazgató és 
Csap állomás főnöke tett ígé
retet arrli, hogy a maguk ré
széról továbbra is a legmesz
szebbmenő segítséget nyújtják 
a záhonyi vasutasoknak ah• 
hoz hogy feladataikat a fel
szabadulás 20. évfordulója tisz
teletére tett vállálásaikat ma
radéktalanul teljesíthessék. IX, f:VFOLYAM, 5. SZAM Ara 40 fillér 1965, MARCIUS 1, 

A vasút túlteljesítette január havi tervét 
Az igazgatóságok január ha

vi teljesítményei a kövelkezók 
szerint alakultak: 

Budapest 102,02 °. 0 

Debrecen 102,32 ". 0 

Miskolc 102,01  ° 0 

Pécs 101,67 o o 
Szeged 100,59 ° 0 

Szombathely 101,12 ''. o 
A január havi állami szál-

litási tervet - a MA V vona
lán - 101,75 százalékra telje
gitettük. Ennek eredménye
ként az elszállított árusúly 

az előző év azonos idősza
kában továbbított áru
mennyiséget 1 288 OOO ton-

nával haladta meg, 
Mintegy fél százalékkal túl
teljesítettük a havi operatív 
kocsiigényes szállítási tervet 
is, ami azt jelenti, hogy meg
feleltünk a fuvaroztató felek 
által támasztott szállítási igé
nyeknek. 

Ami a minőségi munkára 
jellemzó mutatókat illeti, az 
eredmenyek kielég1 töek, szá
mos mutatónál jónak értékel-

hetők. A teherkocsik statikus 
terhelésénél elért 19,01 tonnas 
hálózati eredmény eddig pél
da nélkül áll. A teherkocsik 
gazdaságosabb kihasználását 
- és ezzel a szállítási igények 
kielégítését elósegítette, 
hogy a kocsitartózkodási átlag 
idó a bázis időszakhoz mérten 
2,84 órával csöklcent. 

Kedvezö képet mutat a von
tatójármúvck felhasználása is. 
Az egy dolgozó mozdonyra, 
valan1int az egy \·onaH n1oz
donyra esó 100 etkrn teljesít
mény operath· lc,rvét 7.1 1 ,  il
letve 7,24 százalékkal túltelje
sítettük. 

A vártnál kedvezőbben ala
kult mind a személyszállító, 
mind a tehervonatok menet
rendszeru közi e kedése. 

Az előbbinél 95,62, a.z 
utóbbinál 72,52 •1:ázalékos 

eredményt értünk el, 
Külön kell szólni a vonat

közlekedési terv teljesítésének 
újszet·ü értékeléséről, mely s.1.e
rint elsódlcges célkitűzés az 
elóírt ekggyel és viszonylat--

ban menetrend szerint (ko
rábban) indult tehervonatok 
mennyiségének vizsgálata. En
nek a mutatónak alakulását 
1964-ben sem hálózati, sem 
igazgatósági szinten nem vizs
gáltuk. KözeHtó számítás sze
rint a hálózati értek 1964-ben 
még az 50 százalékot sem érte 
el. Ugyanakkor januárban a 
hálózat eredménye 57,07 szá
zalék volt. Ennek a célkitű
zésnek azért van különös je
lentősége, mert teljesttése szo
rosa n összefügg a tehervona
tok helyes és időbeni összeáI
litását:al, a gépret:árások csök
kentésével, valamint a körül
tekintó vezényléssel. 

A Januári kimagasló ered
mények nemcsak a kedvező 
idójárásnak, hanem elsősor
ban a vasutas dolgozók öntu
datos hozzáállásának tulajdo
ní\hatók. Ezért a legérdeme
sebb dolgozók jutalmazására 
az igazgatóságoknak - telje-
sítményeik arányában 
850 OOO forint jutalmat bizto
sított a vezérigazgatóság, 

A komáromiak is 

többre törekszenek 

A rakodás automatizálása 
a szovjet pályaudvarokon 

A rakodás gépesítésében a 
Komárom csomópont dolgo- s1.0,•jet népgazdaság az utób

zói sokat dolgoztak 1964-ben. bi években kimagasló eredmé
A futőház teljesítette tervét. nyeket ért eJ. 
Az állomás a tehervonatok A komplex rakodás gépesf
menetrendszerü indításában tés foka - amelynél az em-
1,32, a kocsitartózkodási mü- ber szerepe szinte csa.k az 
izaki normaidónél pedig 3,64 irányításra korlátozódik -. a 
százalékkal maradt le. Bár vasútnál 60 százalék. A killö
naponta 8 vonatnak nem t:,id-

1
· nösen gyorsan fejlódött vas

tuk biztositani a terv _szen1;t1 úti be- és kirakodást könnyítő 
,·onóerót, az elegytovabb_íta�t gépek ket csoportra osztha
nagyobb fennakadás nelkul i tók: unlverzálisokra és spe
megoldottuk. ciálisokra. Az előbbieket el-

A csomópont dolgozói az sósorban nehéz darabok, fa-
1 96�. évi tervek teljesítésére 

áruk rakoda ára. az utóbbia
kat fóle,t ómles ett �ruk t!l'e
teben alkalmazzak. 

Az univerzá.lis rakodóberen
dezések közül legelterjedteb
bek a bakdaruk és a gémda
ruk. Említést érdemel a két
konzolos, 16 méter nyílású 
bakdaru, amely az árut 9 mé
ter magassáF;ra képes emelni, 
percenként 23 méteres sebes-
séggel. A daru mozgássebes
sége percenként 90 méter. Ka
pacitása 5 és 10 tonna között 
változik. 

e,·es \'állalást · tettek. A többi 
között vállalták, hogy az ide
gen kocsik tartózkodási idejét 
10 százalékkal csökkentik, az
által, hogy a javítóműhelyt 
kétszer szolgálják kJ. 

Átadták a vörös vándorzászlót 

Az éves ,,á]Jalás mellett a 
szocialista brigádok felszaba
dulásunk 20. évfordulójának 
tiszteletére vállalták, hogy a 
személyvonatok menetrend 
szerinti indításában 2, a tehe.1·• 
vonatoknál 3 százalékkal tel
jesítik túl a tervet. Ezenkí
\'Ül a mintegy 1350 kocsi napi 
gurítása mellett egy közbe
válló tartalékot is nélkülöz
nek. 

Végezetül örömmel frjuk, 
hogy az igazgatóság január 2-
től minden vonatnak biztosít 
mozdonyt a fordában. Ez nagy 
segítséget jelent az állomás
nak. 

Molm\r István 
állomásfónök 

FÉLMILLIÓ FORINTOS 

ÚJÍTÁS 
A felépítmények munkáfa

tainál a bekötött sínmezőket 
az úgynevezett pőre k<>C6iikon 
szállítják. Kisebb távolságnál 
ez különösebb gondot nem 
jelent, hosszabb úton azon
ban Igen. !gy volt e2J a Kapos
vár-Fonyód közötti szakaszon 
is, amelynek munkáit a Dom
bóvári tpítési Főnökség vég
zi_ A sokszor 50 lkilóméteres 
azállítási távolságnál az ala
csony nyomállvány a .ki.s su
garú ívek alatt mé.r nem ál
kalmazható. 

a miskolci igazgatóság dolgozóinak 
Mint lapunik február 3-i szá

mában közöltük. 1 964 második 
félévében, a miskolci igazga
tóság érte el a legjobb telje
sítményt és ezzel elnyer,te a 
Közlekedés. és Postaügyi Mi
nisztérium és a Vasutasok 
Szakszervezete központi veze
tőségének vörös vándorzászla
ját. A zászló ünnepélyes át
adására február 13-án, Mis
kolcon került sor. Az ünnepsé
gen jelen volt Lindner JózSl'f 
vezérigazgató-helyettes, Gulyás 
János, a vasutasszakszervezet 
titkára. 

Megjelent és felszólalt az 
Clnnepségen dr. Bodnár Ferenc, 
az MSZMP Borsod megyei 
birottságának elsó titkára. 

Az igazgatóság munkájáról 
dr. Pásztor Pál igazga�ó tett 
jelentést. Lindne.r József ve
z,érigazgató-helyettes a vasút 

1964. év:i teljesítményét és az 
l965. évi feladatait vázolta. 
Beszédében külön kiemelte, 
hogy a múlt év második felé
ben az igazgatóságok közül a 
miskolci igazgatóság volt az 
egyedüli, amely a versenyben 
értékeit mutatók álapján, 
egyenletee munkával, minden 
hónapban 100 rnzalé!kon felü
li teljes,tményt ért el. 

Az igazgatóság dolgozóinak 
eredményes munkáját bdw
nyítja az is, hogy közlekedő& 
vonattal, a negyedik negyed
évben n.em fMdult elő baleset, 
a hairmadrk negyedévben 16 
csak kisebb sérülések történ
t.ek. 

A vezérigazgató-helyettes 
beszéde végén átadta a ván
dorzászlót dr. Pásztor Palnak, 
a miskolci. igazgatooág vez.etó
jének. 

utasszakszervezet titkára, dr. (visi) 
Gombás Sándor, a Szabolcs
Szatmár megyei pártbizottság ,--------------------------
titkára, Rimóczi László, a 
Vasúti Főosztály pártbizottsá
gának titkára, Tóth János, a 
debreceni igazgatóság vezetó
je. Részt vett a tanácskozáson 
a szovjet vasutasok öttagú 
küldöttsége is, amelyet G. I. 
Boydanovics, a szovjet vasutak 
1 vovi igazgatója vezetett. 

Dom/Jónirott jól kezdődött az év 

A munkaértekezleten első
nek Tóth János ismertette a 
debreceni igazgatóság 1964. 
évi munkáját. Elmondotta, 
hogy az igazgatóság múlt évi 
teljesítményének mintegy 51 
szazalékát a záhonyi körzet 
adta. Az igazgató részletes tá
jékoztatója után Lindner Jo
zsef vezérigazgató-helyetles 
szólt az értekezlet részve,ői
hez. Bevezetójében hangsú
lyozta, hogy a január 25-e és 
február 1 között Moszkvában 
megtartott szovjet-magyar 
vasú ti tanácskozáson a Szov
;etunió vasúti szakemberei po
zitívan értékelték a záhonyi 
vasutasok munkáját. 

- A múlt évben jól dolgoz
tak - mondotta. - Ezért elis
merés jár a körzet valameny
nyi dolgozójának. Az idén to
vább növekedtek a feladatok. 
A bázishoz t'iszonyitva 2 mil
lió tonnat•aI több árut kell el
szá!litant. Ahhoz, hogy 1965· 
ben is maradéktalanul eleget 
tudjanak tenni a követe.imé
nyeknek, tovább kell növelni a 
személyszállító vonatok me
netrendszerű közlekedését � 
kulturáltságát. A tehervona
toknál sem mindegy, hogy mi
lyen összeállításban indulnak 

Az utóbbi két esztendőben 
nagyon sokat írtunk a zord 
idójárás okozta megpróbálta
tásokról, a hideg és a nagy ha
vazás okozta nehézségekról. 
úgy gondoljuk illó, hogy most 
megdicsérjük a viszonylag 
enyhe telet is. Itt volt például 
az idei január tavaszi olvadá
sokkal és szinte nyári esőkkel. 
A kedvezó idójárás - a leg
több helyen -, így Dombóvár 
állomás munkájában is érez
tette hatását. 

Dolgozóink szorgalmas 
mun kája mellett -nagyon sokat 
köszönhetünk a ked·vező ja
nuári időjárásnak - mondot
ta Monori 18tván állomásfó
nök. Munkánk minden 
szempontból eredmenyesebb, 
mint volt tavaly januárban. 

Mosolyogva mondta e sza
vakat, és már sorolta is az 
eredményeiket. A vonatközle
kedési tervet 1964 januárjában 
23 százalékra teljesítették, 
most 64 százalékot értek el. 
A személyvonatok menetrend
szerűsége 28 százalékkal volt 
;obb a tavalyinál. 29 százalék
ról 70 százal�a javult a te
hervonati menetrendszerűség. 
A tehervonatok átlagos terhe
lése 103 százalékos volt az idei 
januárban a múlt év első hó-

napjában elért 96 százalékkal 
szemben. Javultak a kocsitar
tózkodásban elért eredmények 
is. Naponta 133 kocsival töb• 
bet dolgozott jel az állomál 
guritója, mitnt egy évvel ko• 
rábball. Az sem közömbös, 
hogy naponként 167 kocsival 
több hagyta el az állomást, és 
a hónap folyamán 16 vonattal 
több közlekedett. 

Január igazán nem tehet 
arról, hogy a kocsikihasználási 
eredmény 4 százalékkal rom
lott. Azokban a vagonokban 
ugyanis, melyek sódert szállí
tanak Dombóvárra, kútgyürű
ket továbbítanak. Ilyen rako• 
mánnyal nem lehet kihasz.nál
ni a kocsik teherbíró képessé
gét. A gondosabb munka csak 
azt tette lehctúvé, hogy a te
heTvonatol, átlagos terhelése 
859 tonnáról 1008 tonnára nö• 
vekedjék. Az állomás dolgo
zóinak jó munkája így azt 
eredményezte, hogy januárban 
196 olyan vonatot takaríthat
tak meg, melyek mindegyike 
1000 tonna árut továbbított 
volna. Nagyon jelcntós költ
ségmegtakarítás ez a vasút és 
az egész népgazdaság számá
ra. 

(IJ) 

rendeltetesi helyükre. 
A csomóPonlon �rvazerd 
itcllnolórlal folyamatokat 

kell kialakítani. 
Ha ez meglesz, ha a záhonyi 

Korszerű étkez.dét kapott 

a szo lnoki  járműjavító 
körzet dolgozói fegyelmezet- Az ebéd jóieo;ett! Nemcsak ten, utasításszerúen végzik azért, mer.. "' gulyásleves és munkájukat, az idén sem lesz 
külónösebb fennakadás a a kápoozt.á.& kocka kedvenc 
munkában. étele1m közé tartozi'k, hanem 

azért is, mert mi.ndezt nagyon. Gulyás János, a vasutas- ku!túrá:t, t.iszt.a izlésesen beszakszervezet titkára az elnök- rendezett moderr étkezdében ség nei•ében könöntötte a togyaszthattam el. munkaértekezlet valamennyi Jól emJ&szem, még egy két részvevójet, majd arra hh·ta év előtti ebédre. Ak1kor is a fel a szakszervezeti szervek 
figyelmét, hogy továbbra is le- srolnoki járműjaví!óban Jar
gyenek a verseny aktív szer- tam, akkor is ott ebédeltem, 
vezói, mozgatói, irányítói. csak éppen más körülmények 

tünk. Titok ugyan nincs, é9 
ei;yébként is az étkezdét elvá
lasztó üvegfalon á,t mindent 
látni. De mi most egész kö
zelről nézzük meg ezt a sok 
csillogó berendezést.  A mel..g
pultot, a fekete és fahér mo-
5ogatót, a cukrász „mühelyt", 
Kékesi István hentes mester 
tiszta ki& rezndenciáját, ahol 
már másnapra készíti a bécsi 
szeleteket 130 kg friss húsból. 

Egy másik helyiségben 
a.utomatagépek tisztítják a. 
zöJ.d.Jér,et, a. burgonyát, a.me
l11et liften szállítanak fel 4 
pincéből. A fürdó és öltöző is 
megtalálható. Egyszóval meg
változott itt minden. ts. ez a 
változá� jó érZléssel tölti el a 
sroinoki járműjavító dolgo
zóit. 

- lf -

A záhonyi körzet dolgozói kö?Jött. A zsúfolt, rossz leve
nevében, S. Kovács István, gójü, e.,aés.z.ségtelen konyhára 
Záhony állomás főnöke jelen- sokat panaszkodott Csabai Fe

tette be, hogy az 1956. évi. rencné .konyhavezetó, de pa
szállítási feladatok maradék- naszkodtak a dolgozók is. Ne
talan teljesítése érdekében a hézikes, h06Szadalmas volt a 
felszabadulás 20. évfordulója ltis.rolgálás, elavtllt a beren
tiszteletére éves munkaver- deres. Az új ü-zemj konyha 
senyt indítanak. A többi kö- és étkezde építése akkor még 
zött vállalták, hogy a csomó- csak terv volt, ma szélesen 
pontról indított személyszállí- ,;Tlyújtózkodó" üvegfaftú való-
tó vonatok menetrendszerúsé- sá.g. .--------------
gében 80 százalékos eredményt Pogdni, Fe-re-nc munkásellá
érnek el. A kocsipark hatéko- tási oozteu!YVezetó helyettessel 
nyabb kihasználása érdekében és a régi ismerőssel, Csabai 
a területükön megrakott ko- Ferencné konyhaf6nök,kel jár
esik raksúly-kihasználási nor- juk az új - nemrég felavatott 
máját 98 százalékra teljesítik, � létesítmény tágas, világos 
a statikus kocsiterhelést pedig helyig,ég.eit. A müanyag asz-
19,8 tonnára növelik. talokkal berendezett önkiszol-

Különösen jelentős e. válla- gáló étteremben a . torlódás 
!ásnak az a pontja, mely sze- megszúnt. Az apró müanyag 
rint Záhony és Fényeslitke ál- tányérok és tálcák a göwJ.gő 
lomásokon 86, Tuzsér és Ko- menüvel hamar gazdára ta[ál
moró állomárnkon 90 száza- na!k. Ma 1200 dolgozó étkezé
Jékra teljesítik a műszaki ko- sét biztosítják fen=kad& nél
csitartózkodási normát. Ezen küJ, ku/.túráltan. 
belül A !konyha gó:rolgő üstjei, az 

a normál Idegen kocsik egészséges, tiszta lég'kör szinte 
t.artózkodását a bázis 23,3 csábítják az embert. Fehér 
órás teljesltményéröJ 21 köpenyt kapunk most már a 
órá.ra csökkentik, míg a kulissllák mögé is betekin the� 

Tervszerűen halad a szélesnyomtávú 

vasútvonal építése Kelet-Szlovákiában 
Még a múlt évben megkez

dódött Csehszlovákia első szé
lesnyomtávú vasútvonalának 

1 építése. Ez a vonal a szov
jet-csehszlovák határt köti 
majd össze a Kassa közelében 
épüló Kelet-szlová.kia.i Kohá-
szati Kombináttal. A pályaépí-

Jó eredmények 
a diósgyőri fűtöháznál 
A diósgyőri fűtőház dol• 

gozói az élüzem switet már 
hosszú idó óta teljesítik. Bár 
az 1 963. évi termelési ered
ményükért nem részesültek 
kitüntetésben, ez nem szegte 
kedvét a dolgozóknak. A múlt 
évben is jó eredményeket ér
tek el, telje&ítették az élüzem 
sz.int követelmenyeit. A fűtő
háznál örülnek a sike.rne'k és 
a 140 dolgozó ismét az élüzem 
szint teljesítésére tett váDa
lást. 

Fekete László 

Ötnázmilliárd dinár 
a vasút fejlesztésére 

Ezt a problémát oldotta meg 
'.Andrá.!i Gyula fóintézó újítá
sa, amelyet egy év óta az em
lített szakaszon sikeresen al
kalma.mák. 

A-r. újítással elért népgazda
tá./ái haszon fél.millió f.orln t. 

- � köbméter földet mozgattak l 
tók eddig közel hárommillió 

épftését november közepén 
kezdték meg. Tervszerűen ha
lad a műtárgyak építése is. Ed
dig 84 különböző méretű hidat, 
viaduktot és számos más léte
sítményt épftettek. A hidakat 
előre gyártott elemekből léte
sítették. Ez jelentősen meg
könnyftette az építési munká
kat segítő nagy teljesítményű 
szovjet gépek használatát. 

A jugoszláv vasutak több 
mint 500 milliárd dinárt for
dítanak beruházásokra és a 
vasútvonalak korszerűsítésére. 
A vasút villamosítására és 
jelzőberendezésekre 128 milli
árdot, új va,gonokra és villany
mozdonyokra 267 milliárdot a 
pályatestek korszerűsítésére 
149 milliárd dinárt költenek. 
Többek között 250 viUany� 
mozdonyt és sok személyszál
lító vagont vásárolnak. 

Lindner Józsel vezérigazgalóhelyettes átadja a vándorzászlót meg. 
& az oklevelet dr. Púztor Pá.l lrucatónak A pályatest első szakaszának 



2 MAGYAR VASUTAS 1965. MARCIUS 1. 

A SZOCIALISTA BRl<iÁDVEZETŐK 

II. ORSZÁ<iOS TANÁCSKOZÁSÁRA KÉSZÜLNEK 
Laptm,kban már beszámol

tunk arról. kik képviselik a 
vasutas szocialista brigádveze
táket a II. ors:ziágos tanácsko
záson.. A küldöttek közül ezút
tal három brigádvezetJőt mu
tatunk be olvasóinknak. 

A tapolcai pályafenntartási 
fóook&ég VU. pályamesteri 
&zalraszán dolgozik 

Kiss József előmunkás 

nyolcswros szocialista brigád
ja. Ez a brigád a term,e,lé6ben 
példamutatóan megál!Lja a he
bét. Az egy 1,ágií1oykiléméte-r
re vonatkoztatott munkaórák 
s.wma a f{möks,ég terül.etén 
enné! a fn-ioádnál a l<?ga!acw
�bb. A brigádtagok közül 
többen járnak iskolába, vagy 
toza.kmunkás tová:bbképzésen 
veszmek részt. Kiss Józ:;sf 
el�t az a megtisztelte-

tés érte, hogy reszt vehet a 
szocialista brigádvezetők or
s?Jág,os tanácskozásán. 

Korom Pá·lné forgalmi 
szolgálattevő 

S�d-á,J,lomásan. Bri,gádjáv'11 
hatszor nyerte el a s:rocial ista 
brigád dmet. Fő erényük a 
jó összhang, a ha'M1W1J.i-1=.s 
egyii.ttmúkő<fés, a határozott 
és fegye,!mezett mU1ika. Killö
nösen sokat tetlC'k a szcmély
v<JTiatok menetrendszerű köz
lekedt.etéséért. 1965. éVi válla
lásukat ha7.ánk felszabaduJ;;
s.űnak 20. évfordulója j.e.._�·t
ben tették meg. A !öblbi kö
zött célul tűzték ki, hogy az 
ic'egen kocsi\, tartózkodási 
idejét 5 sz:,zalékkal csöl<ken
tik a bázishoz visz,:nyit,·a. 

Korom PJJ:né a szerény. 
csendes szolgá1attevü is ott 
1-.esz majd március köropén a 
legjobb szocialista brigárlveze
tők budapesti tanácslkozásán. 

Szántó László 

a székesfehérvári j&mujnví
tó lakat05 csoportvezetője. 
Brigádja ötször nyeTte el a. 
szocialista. brigád címet. Vál
hlásaikat rendre túlteljesítik 
A f.elszabadulás 20. évforduló-
ja tiszteletére vállalták. hogy 
havi teljesítményük eléri a 
1 03 százalékot, az anyag gaz
daságos felhas7.11álásáva1 pedig 
250 kg anyagot takarítanak 
meg. 

A szocim.sta brigádmo?.ga
Jom ban �tvevó vaf�u•a�ok 
több mini 50 ezres tábora 
a felsorolt brigádokon kívül 
's bebizonyította már, hogy 
kollektív ö�szefogással jó ered
ménye.",et lehet elérni m.ind a 
teI'me!ésben, mind az embe�ek 
·udatformálá;;ában. Éppen 
ezért a szcdalista brigádo1·
ban rejlő fel mérhet.et:len erő
re a jövőben még jobban 

kell w.maszkod."'!iok a g.nda
sági ,·ezet'i:cnek és a nwz.gal
m i  sze.rvekne.k. 

- ót -

Ösztönzőbb bérezési 
A nagy múhelycsarnokban 

meg nem ült el a munka za
ja, amikor a Gyöngyösi Kitér&
gyártó ÜV. tágas üzemi étkez: 
déjében a vezetőségvála.szto 
küldöttértekezlet megikezrlte 
munkáját. Munkások. műsza
kiak, nők és férfiak illt.ek kö
rül az as:1lt.alokat. 

sokalljuk, hanem a mienk ke
vés. 

Egyszerű szavakkal adta eló 
mondókáját a rakoclómunká
sok küldötte Is. 

- Munkánkat mindenki el
ismeri, mégis segédmunkás-bé
rezést lvapun.k. lw akármilyen 
Lelkiismeretesen, becsületesen 
dolgozunk, a keresetünk al.a

csany ma-rad. Többször kértük, 
hogy helyezzenel< el bennün
ket más munkaterületre, vagy
soroljanaik be betla111ított szak
munkiásnak. Kérésünket azon
ban mindenki elutasítja, 
mondván, hogy mu.nkánka,t; hj
bátlanul, megbízhatóan vé
gezzük. ránk ott van nagy 
szükség, a.hol jelenleg dolgo-

runk. Ha ez igy van, akkOII' ezt 
ne csak szavakban Ismerjék el. 

A felszólalásokból arra lehet 
következtet.ni, hogy a dolgorok 
bérezésében arán,l'ta.Lan,;ágok 
tapasztalhatók. Ezért az újon
nan megválasztott szakszerve
zeti bizottságnak egyéb felada
tai mellett ezzel i� többet kel! 
törődni. Az adott lehetőségek 
határain belül meg kiell ta
lámi a Jegösztönz6bb bérerest. 
A Kitérőgyártó ÜV. régj dol
gozóiniak, a törzsgárda tagjai
nak megbecsülésére, az új 
Munka Törvénykönyv az ed
digieknél is nagyobb lehetó.sé
gelret; biztosít. A szakszervezeti 
b-izottság. a vállalat vezetélé
vcl egyetértésben éljen ezekkel 
a lehetősé!Oekkel. V. F. 

omm�mliJmt•llll;]O�ii��Uii�� 

om111�Ci�mltJ� 
Kik részesülhetnek 

szakszervezeti üdülő szanatóriumi beutalásban 
A szaksw.rvezetek üdüJ.ő

szana.toriumai, az üdültetés 
legmagasabb formájá,t b-i.zto
sltják. Céljuk a meg;bete,gedé
sek megeiőzese, betegség vagy 
műtét utáni felerőslt:és, utókú
ra, orvosi felügyeletet igénylő 
i>ihenés. Az üdüló-sza.natőriu
mi ellátásban részesü!ó dolgo
zók egészségvédelmi szempont
ból a legmegfelelőbb gyógyhe
lyeken nyernek e!he!uczést. A 
moz.gásszervi zavarokha.n s:ren
vedök Hé•iz.e:n, a gyomor- é5 
egyéb emésztő,szervi bán,tal
makban ,szenvedők Parádon, a 
szív és énnűködési zavarok� 
OOl!l szenvcdók Bala,tonfüre
den részesü.ln<"k ellátásoban. 

Az üdü!öSlaflatóriemha 

,>aló beutalás előre meGh,atá
rov.,tt időre srol. A beutalii.s 
idl\tartama általában véve 21 
r:ap, amelyet a 57..anatórium 
orvosi biwitsága indokolt 
esetben csökken t.het, vagy 
meg:h05">2'.abbítha,t. 

Az üdilló--S2Janat,�riumi be-

Újra bizalmat kapott 

A szegedi igazgatóság építé
si és pályafenntartás, osztá
lyának személyzeti csoportjá
ban dolgozik Takác3 Mihályné 
immár 14 éve. A sz,e,mélyzeti 
ügyek intézése Il"1e1Jett a tár
sadalmi munkából is kives,t a 
rt:szet.  Tizenkét éve a vcrösk,:,
resztes szervezet titkára. ezen
kívül �zakc:-20n�-!"1.,..�i b::-rn.imi. 

Takács Mihályné 

Mmt bizalmi kűlőnösm. 
eredményesen dolgozik. Ezt bi
wnyítja az .is, hogy csoportja 
egyhangúlag újból &t választot
ta bizalminak. 

Cserbáii József 

utaJ.is az évi rendes fizetett 
szabadságidő terhére történik. 
A beutaláshoz szükséges leg
rövidebb szaba.dságidő 12 nap. 
lia a dolgozónak évi teljes fi

zetett szabadság-ideje kevesebb, 
mi-nt 12 nap (még nem jogo
sútt ennyire, va.gy évközben 
már kivette), üdülő-szanató
riumi beutalásban nem része
sülhet. Ha szabálytalanul még
is beutalást nyer, az üdülö
&7,t.matóriumból hazaküldik. A 
12 napon felüli időt a dolgo
zó vagy kórházi tápJ)én?.e6-
lr.ént, vaey ha igazoltan fizetett 
szabadság id<"je van, arunak 
terhére is töltheti. Szak�u.rve
retl üdülő-szanatóriumi beuta
lásban az a dolgozó vehet 
ré,s-,:t: 

a) aki munkáját kiemelke
dően ;ól végzi el; 

b) aki betaTtja a szocialist.a 
munkll-erkölcs szabályait, ma
gatartása példamutató; 

c) aki a sza ksze-rvez.etnek 
legalább egy á•e tagja, és tag
díjhátraléka nincs; 

d) aJ..-i tag3ágt díját, az alap-
szabályzatban meghatározott 
elvek alapján fizeti; 

e) a.ki a Mttnka Törvény
köny-ve alapján, az elöfrt fo
lyamatos munkariszonnyal 
-rendelkezik; 

f) aki ellen bűnvé.dt eljárá3 
nincs fo!yamatba1i; 

g) akt OTDOSi szempaniból 
egészséges, fertózö vag11 má
sokra kellemetlen hatást gya
korló bet-egségben nem szen
ved, nincs 1áppénze.� állomány
ban, tová bbá az, aki önmagát 
el tudja látni és külön gon
dozót vagy kiséröt nem igé
nyel. 

Munkavisz.onyban nem ülló 
há:mstárs üdüló--sz:ainatóriumi 
betttalásba.n nem rész.esülhet. 

A heutalójegyen 

a munkaügyi, illetve személy
zeti szervekkel az igénybe
vehető szabadságnapok szá
mát igazoltatni kell. 

Az üdülő-szanatóriumi 
gyógykezelésre a szakszerve-

reti bizottság és az üzemorn. 
együtte.sen javasolja a dolgo
zót. A swksmrvezeti J:».wtt
ság egész évre előre kézhez 
kapja a jegyeket, hogy azok 
felhasználását tervszerűen tud
ja intézni. A teroszerú felNu?:
nálás érdekében a.z űzemo-n,o,s
sa! együtt éves tervet ké3zí
tenek az üdü!ő-szanatórimm 
ildülőjegye1, felhas.rnálúá-rti. 
Nyilvántartásba � mind
azokat a dolgozól<at, akúknek 
egészségügyi állapota, munka
körülményei indokolják az 
ildüló--szanatóriumi beutialá.«t. 
A szakszervezeti bi zot1lság 
gondoskodik arról, hogy a ja
vasolt dolgozók fizetett sza
badságának időpontja egybe
essék a beutalás időpontj�vaL 
Az üdüló-szanatóri umi bet.cta
lásra kijelölt dolgozók részére 
a szakszervezeti bizottság ki
osztja az erre a célra rends2le
resített orvosi nyomtatványt, 
amelyet aláír és lebélyege:z_ Az 
üzemorvoo javasla,t;a után a 
dolgozó jelentkezik a szakren
delésen. a szakrendelés fóar
VOSa véleményem a java,olatot. 

Ahol üzemorvos 

nincs fiZ orvosi javaslat kiál
lt tására, a területileg illeté
kes rendelőintézet jog05ult a 
szaksz,enre2ieti bizottság ilyen 
lrányú megkeresé.sén!. A ki
töltött javaslatot, nyomtat
ványt, a szakszervezeti birott• 
ság megküldi az üdülő-smna:
tórium orvosi birotteágának. 
ahol azt a megérkezéstől szá
mított 48 órán belül felülb1• 
rálják és arról a szak;.zerveze
ti birottságot értesítik. A szak
a:,;e-rvezeti bizottság t:$0.k a sza
natőrimn o-rvosi bizottsága ál
tal jót,áha,gyott é-rtesítés alap
ján adhatja ki a dol.gozó -ré· 
szé-re az üdülő-sza,iatóriumi 
beuta!ójegyet. 

Felhívjuk a szakszerve?Jeti 
bizottságok és az üzemorvosok 
figyelmét az üdü!ó-<>zanatóriu,
mi jegyek tervszerű és szak
szerű felhasználására. 

Társadalomblztosftásl 
osztály 

Nyelrtanlolyamok önkiJJtsé/es alapon 
lyam havi tandíja 1 60. a hala
dóé 190. a felsőfokú tanfolya
mé 250 !orin l. 

A szakszervezeti bizottság 
kissé hO&Szúra nyúlt beszámo
lója sok mindenről számot 
adott. A küldöttek megtudhat
ták belőle. hogy az üzemben 
1 3  szociaJist,a btigádban 136 
dolgo,,..ó tevékenykedik. Az 
összlétszámot tekintve. ez nem 
wk! Annál többen - 563 dol
gozó - kapcsolódtak be a Je!
szabadulas 20. évfordulója tisz
teletére indított munkave-r
senybe. Számot adott a beszá
moló a bizalmiak eredményes 
munkájáról. az újitómozgaJom
ról és ook más olyan munká
ról, amlt a szakszervezeti b-i
zottság eredményesen oldott 
meg az elmúlt két év alatt. 

Kihez kell fordulni, ha elutasítják az újítást 

A MA V Vezérigazgató.sága 
1965. január 1-i hatállyal 
megszüntette a hivatali nyelv-
1.ln!olyamok működését, ezzel 
egy időben a nyelvtanfolya
mok ön-költséges fonnában va
ló megr-endez.ését rendel�e el. 
A Hiootalos Lap 1965. február 
6-án megjelent 5. száma részle
tesen ismerteti az önköltség;es 
nyelvtanfolyamok szerve2Jési 
és múködés.i szabályozását. 
Eszerint nyelvtanfolyamok 
szervezhetBk a Vasúti Főosztá
lyon é3 a központi hivatalok
ban. a va..,útigazgatóságok és a 
t>álla!atok központjaiban, to
vábbá a határállomásokon. 

A tanfolyam! fog1alkozá&o
k.at munkaidőn kívül, htoti 2, 
de 1egfeljebb havi 8 órában le
het megtartani. A tanfolyamok 
idótartama sz,eptember 1-tól 
június 3-0-Jg tart. 

A jelentkezés formája: a 
Vasúti Főosztály dolgozói az 
I/2. C. oktatási osztálynál, a 
budapesti igazgatóság, közpon
ti hivat&lok, valamint a buda• 
pestl igazgatóság területén mú• 
ködő válla.Latok dolgozói a bu• 
dapesti igazgatóság személyze. 
ti és munkaügyi osztály okta
tási csoportjánál, a többi dol
gozó a területileg illetékes 
igazgatóságok személyzeti � 
munkaügyi osztály oktatási 
csoportjánál jelentkezzenek. 

J,avára írandó a beszámoló
nak. hogy az elért eredmények 
mellett, bátran kritizált. nyíl
tan felvetette a hibát. A töb
bi között bírálta a termelési 
,tanácskozások alacsony színvo
nalát és azokat a vezetőket, 
műszakiakiat. akik távol ma
radnak ezekről a fontos ta
nácskozásokról. 

A vezetooég beszámolóját 
követő vitában meglepően 
nvntan besz.éltek az emberek. 
Solean felhfvták a figyelmet a 
balesetveszélyes mun k.a.helyek
re. az öltöző és fürdő zsúfolt
ságára. de még többen beszél
tek a bérezésről. 

- Mielőtt elindultam a kül
döttértel,:ezl.etre - kezdte a 
mondókáját az egyik villany
szerelő -. munka.társaim azt 
mondták. ha nem szólalok fel 
és nem mondom el problémái
kat. ne menjek 1,'issza. me<rt 
megvernek. Tudom. tréfából 
m011dták. de nekem enélkül is 
szándékomban volt. hogy itt. a 
nyil vánosság előtt elmondjam, 
mi bántja a szí,-ünke!. 

Ttt lélegzetvételnyi �zünetet 
tartott. aztán folytatta: 

- Az utóbbi időben több 
fiatal szakmunkás került más 
ü:remektől hozzánk. Ereket ál
talában 7,60-7.80 forintos óra
bérrel vették fel. Miköztünk. 
akiknek a munká.i�ra minden 
üzemrészben nagv szük0ég 
'-'811, nem eg11 olyan régi dol
gozó ta.lálható. akinek még ma 
is 7.40 az órabé-re. Fz7',l nem 
tudunk ee:vetérteni. Nem az 
újonnan jötl\ fiatal órabérét 

Az újításokról szóló kor
mányrendelet értelmében, 
ha az egyszemélyi elbíráló a 
javaslatot bevezetésre nem 
fogadja el, akkor 30 napon 
belül e szervvel párhuza
mosan működő szakszerve
zethez iehet fordulni, aki 
dönt, hogy kéri-e az eluta
sítás felülvizsgálatát 

1 964-ben 195 darab, az 
előző évihez ,;szonyítva 6-
tal több i lyen kérelem érke
zett szakszervezetünk köz
pontjához. Ez magában vé
ve elég nagy szám. Ha 
azonban figyelembe vesszük 
az elutasított újltási ;a vas
latok számát, már koránt
sem lehetünk elégedettek. 

Kihez kell fordulni 

jogorvoslatért 

Az elutasításokon megta-
lálható. hogy a határozat ellen 
kit-ez és mennyi idő alatt le
het jogorvoslatért fordulni, 
mégis elég sok az olyan ké
relem. amelyet nem a megfe
lelő helyre küldenek. A múlt 
évben 15 kéTést kellett ille
tékességből más szervhez to
vábbítanunk. legtöbbet a me· 
gyei bizottságokhoz. Ezért 

elsősorban a szakszervezeti bi
zottságok felelősek. mert nem 
tartották be az elnökség ha
tározatát, és nem az elbí
ráló szervvel pár·huzamos 
szakszervezeti szen·hez küld
t6k a kérést. Ez fölösleges 
huza-vonát jelent és hosz-

sza bbítja a fel ül vizsgálat ide
jét. 

A szaksz,ervezet újítási bi
zottsága a beérkezett kérel
mek közű! 97 esetben 15 na-
pon belül intézkedett, a töb
binél 15-30 napra volt szük
ség. Még gyorsabb és ered• 
ményesebb lehetne ez az in
tézkedés, ha a szakszerveze
ti bizottságok a javaslathoz 
alaposabb véleményeket csa-
tolnának. Sok fölösleges 
utazgatást takaríthatnánk 
meg és minőségileg is jobb 
munkát lehetne végezni, ha 
olyan felterjesztéseket kap
nánk, mint a V a.s és Bara
nya megyei bizottságoktól 
vagy az Eszaki Jármú;aví
tö szakszervezeti bizottságá
tól Kevés segítséget ad az 
olyan felterjesztés, amely csak 
.,mellékelten mint oda tarto
zót megküld''. 

Fel kell vetni itt a köz
ponti újítási bizottság · fele
lősségét is, hogy nem adott 
megfelelő segítséget a me
gyéknek és a szakszervezeti 
bizottságoknak a munka gya. 
korlati elsajátításához. 

A beéckezett kérelmek fe
lülvizsgálata során 70 esetben 
kértük az elutasítás felülvizs
gálatát, egyrészt mert újabb 
izempontokat hozott az újító 
javaslata védelmében, más
részt mert nem voltak meg• 
győzőek az elutasítási évek. 61 
Javaslat felülbírálásánál a ho• 
zott határozattal egyetértés 
történt. és nem kértük az el• 
utasítás felülvizsgálatát. 111 

esetben egyéb intézkedés vál1 
szükségessé. 

Nagyobb felelősséggel 

A szakosztályok a felül
vizsgálat során 10 Javaslatot 
elfogadtak és díjaztak. négy
nél kfaérletet rendeltek el. 
36 esetben fenntartották elő
ző állásfoglalásukat. Ezek 
közőtt azonban van 3 olyan 
;a=la.t, amelyet jónak tar
tanak, de a jelenlegi adott
ságok miatt nem tartják 
időszerúnek a bevezetést. A 
függő javaslatok száma 39 
(ezek közül több elfogadás 
alatt áli), ebből csak 7 da
rab van 30 nap alatt, 5 
darab :J0-60 nap között 
t>S 27 darab 60 napon túl. 

Az elintézett és lezárt 50 
javaslatból nyolcat intéztek 
el 30 nap alatt. tizenkettőt 30 
-60 nap kö:zött, míg 30 
elintézése ennél hosszabb 
időt vett Igénybe. 

A főosztály felelőssége mel• 
lett az újítási bizottság fele
lö.ssége is felvetődik. Sokkal 
határozottabban kell fellép
n� azokban az ügyekben, 
ahol e!húzódá.9 tapasztalha• 
tó, Visszatérő ellenőrzések sű
rítésével a huzavonák lénye
gesen csökkenthetők. 

Az 1 964. év tapasztalatai 
· is mutatják, hggy az ered
mények mellett• hibák is 
vannak, melyek szívós és 
kitartó, jobban megszerve-
zett munkával leküzdhetők. 

Sebestyén János 

Az önköl� nyelvtanfo
lyamok orosz, német. angol, 
francia és más nyelvekből is 
swrvezhetők a dolgozók kí
vánsága 52lerint, kezdő. haladó 
és fel.sőfokon. A ke'llOO tanio-

Eredményes 
a szocialista brigádmozgalom 

a soproni fűtőháznál 
Fútőházunknál a szakmun

kások 90 százaléka, a mozdonY"' 
s2ll!llilélyzetnEik pedig 1 8  száza
lékoa szocialista 'brigádba,n van. 
Jó munkájuk'l'ól eredményeik 
tanúskodnak. 

1964-ben a 100 etkm-teljesít
ményünJ< 22 százalékkal volt 
magasabb, mint 1963-ban és 
ez azt jelentette, hogy egymil
lió 100 etkm-rel többet továb
bítottunk. Az élüzem szintet 
túlteljesítettük. Fajlag05 s2Jén
fogyasztásunkat 1,2,84 száza
lékkal, a mozrlonyjavítások 
átfutási idejét 1,72 nappal 
csöklkentettük. Termelékenysé
günket, azaz. az egy fűtőházi 
dolgorora eső 100 etkm--<t; 6 
százalékkal emeltük. Ezt az 
emelkedést kizárólag a mun
lre Jobb megs.?JerVeZéséveJ ér-

tük el. A fűtőház általában el
ért megtakaTitás 2 millió 754 

ezer fo-rint. 
Ezeket az eredményeket el• 

s&orban a szocialista brigádok 
jó munkájának köszönhetjük. 
Külön dicséretet érdemel 
Orosz József. Agg Pál moz
donyvezető, Kovács Lajos ka
zánkovács, Jambrits KarolY 
mozdonylakatos. Kiss Gvula 
és Korenika Lajos kocsilaka
tos szocialista brigádja. Az 
említett hat brigád évi meg• 
takarítása 950 ezer forint volt. 

Ezek az eredmények is azt 
igarolják. érdemes és kell is 
foglalkozni a szocialista bri
gádokkal. Munltáit1kra. helyt• 
állásukra számítani J,..h„t 

Bene Antal 
Sopron 
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Ahol a jövő vasútját tervezik 
A Vasúttervező le/adatairól nyilatkozik a vállalat Kossutb-d1Jas lömémöke 

se épült meg terveink alap
ján. Jugoszláviában 225 kilo· 
méter hosszú fővonalon ebben 

Jobb, gazdaságosabb 
és takarékosabb munkát! 

Pécsi tanácskozás a vasút idei felada;,af ról 
az évben fe;/ezlldLk be az ön- A pécsi igazgatósághoz tar- lítás kultúráltságának fokozá
múködő térközbi,atosító be- tozó szolgálati helyek gazda- sát hivatott szolgálni a jól 
rendezés továbbá 28 állomás sági és mozgalmi vezetőinek dolgozó vasutasok bevonásá
vágányfoglaltságos bi..--iosító részvételével nagyaktíva erte- val bevezetett társadalmi el-
berendezésének fel.sze-relése. 1 kezletet tartottak Pécsett az lenőrzési rendszer is. 
Ugyancsak az idén kezdődik , igazgatóság tanácstermében. Hét százalékos túlteljesítést meg Sturovóban a közös cseh-

I Az értekezletet Kinczli József, ért el az igazgatóság a kocsiszlovák-magyar határállo- a vasLitasszakszervezet me- igényes áruszállításban a bá-
11UÍs személy- . és rendező�": 1 gyei bizottságának titkára nyi• zis időszak eredményéhez kélyaudvarán az mteg�a domtno 

I totta meg. Felhívta a részt- pest. A végzett munka nehéz-berendezes felszereleu. vevők figyelmét, hogy a be- ségeire utal az a körülmény, 
Géptervező irodánk sem i számoló an;:agát l:;aszi::áljáJ hogy a múlt évben 64 500 ko-

tétlenkedik. A záhonyi átrakó I 
fel a soro�. kovetkezo m.u�zakt csit nem tudott az igazg:itóság 

, -1 , árun ké t I konferenc1ak és termeles1 ta- az igényelt napra a fuvaroz-u�szo van , emen � .  ·
, 

nácskozások megtartásához. A tató rendelkezésére bocsátani. mas-más gépet kiván. Az UJ beszámolót Magyari István, A tervek szerint az idén 1 átrakó gépek t.ervezésé_t most az igazgatóság vezetője tar- millió tonna árarnl többet kel! 
végzik a négye számu terve-

1 
totta. szállítani az igazgatóság teril

z.öirodán. Az iroda tervel Bevezetőben a vasút egészét !etén. Ezért szükséges a mun-
Ill·en modern Jntcgra. dominó rendszerű központi kezelóaszta• alapján épitett.ek meg az érintő eredményekkel és !�1- ka szervezettségének további 

lokat ten·e,z;nek a. Vasútterve,z;ó OV-ben olaJátfejtó telepet Js. A Mis· adatokkal foglalkozott, maid növelése. 
kolc---SzerenC3-Nyiregyháza rátért a pécsi igazgatóság Tűrhetetlenül elszaporod-

A Vasútlervezó ÜV népes Jelenleg a miskolci és a szol- közötti vonal második szaka- munkájának értékelésére. 
tak az áruelveszes és a dézs-tervezögárdája évek óta sok- noki csomópon t  imegra be· s7.ának villamosítási terveit, , , málás esetei. 1964-ben 512 rétu, fontos tervezési munká- rendezésenek terven dolgo- beleértve az alállomást is. Kulturált szemelyszaHítást esetben történt árusérülés, 

kat végez. Erről és a jelenleg zunk. most készítik tervezőink. A amely 200 ezer forint kárt • bes él t lOO tonna es· ennél na"'·obb A múlt évben 36 millió ti-
t készülő ten1ekrol z ge · _ Hallottunk arról, hogy a '= • - 11- tak é · okozott. Hanyag munka miat 

K th teher•-1·rásu· hi"dm.ó.rles:ek pró- zeto utast sza 1tot a p cs1 tünk dr. Ertl Róbert 'ossu · Vasút1.ervezó szellemi export- " "= - ,._,. - - 1  én k .. 1 Murakeresztúr határállomáson kkel báihoz Ub"yancs.ak a mi tor- ig_azgat""'. ,.g teru e __ t , oze
. . k . . díjas főmérnö • • tal is foglalkozik? � 

lékk 1 1 bbet - 324 kocsit kellett atra ni, es 
"e1·nk sze,.;nt ép1'tik 1neg a negy szaza a o _  , mm

_
, 

- Vállalatunk négy irodán • ,u, 
63 b l t k 533 kocsin rakományt igazi-- Igen, a hármas iroda az mérle" próbakocsikal 1 19 - an. A szeme yvona o . . . h ló dolgozik - kezdte a beszélge- " 

j menet.rendszerusege 98,41 sz:,- tam. Gyékenyesen 1s ason 
tést a vállalat főmérnöke. - utóbbi években jelentős nd-

- Ezek a példák is biza- zalékos volt. 1965-ben tovább volt a helyzet. Mindez a mun
PáLyatervezési <rodánk a Zá- lemi export te1.>ékenységet nyitják, hogy a több mint 12

1 
kell jarita

. 
ni a személvszá!lítás ka gazdaságosságának rová

hony térségeben !e-vó pálva- folytat - hangzott a válasz. éues multta! rendelkező Va- menetrendszerüségét ea kuL- sára ment. 
uduarok tervem dolgozík. A - Jugoszláviában. Coeh&i:lo• sútterve=ő munkájától nagy- túráltságat. Kétségtelen objek- Az irányvonatok fele rakomúlL év ,égén a Miskolci ti· vákiában, Lengy.Jlországban mértékben függ a jelen és a 

I 
t!v nehézséget jelent, hogy 80 dással képzett volt a múlt évszai pályaudvaron átadott új é1t Kínában s=ámos pályaud- jövő va.mtjának műszaki ar- olyan személykocsi található ben. Ezt a kedvező arányt aluljáró és szigetperonok ter- varon a mi terveink alcpJ(i.n ca, korszerii.séae és gazdasá-

1 

az igazgatóság területén, ame- tartani és fejleszteni kel l  az vett is mi készite,ti.ik. A szol- szereltek fel integra dominó gossága - fejezte be a be- lyek a múlt szá7.adban készül- idén. De jobban kell ügyelni naki csomópont fejles=tésenek berendezést. K,nában a ko,el- �zé1geté., t dr. EMl Róbert fö- tek. de azokat is lehetne tisz- arra, hogy irányvonalba ne nagyszabású m unkái ta1,'QJ.y múltban két nagy rende.::ópa- mcrnö.K. �ábban és jobban világitva kerüljön oda nem való kocsi. kezdödtek. Az irodán készülő lyaudvar biztosító bere-nJe::é- Hal� Oe:1.'!iÖ közlekedtetni. A személyszál- Dombóvár állomáson emiatt tervek a upján épül majd meg -----------------------------------------, tavaly többször volt fennaka-az új. korsze,-ú. gépe.sített ren• '" I dás a munkában. Gyékényes, dezópályaudvar a hozza tarto- Pécs, Kaposvár és Komló az zó felüljárókkal. Készül a 

G d 'lk d • k , .,.,bb •11 d kkal 
idén ilyen szempontból is ad-

:k'"'i�:1,:��!,;:
2

!'.
t

� =�= az a O JUn esszeru en a VI anymoz onyo I t:,;�:t:��t segítséget a dom-
epíté,i és pálya.fenn tartási , 

, 1 t 1 , 1 1. *d • '  1 ��:����:�;os:;��
n

;
e

lé:s���� es a szeme yze szo ga a 1 1 e Jeve 
zag nélkült felépítményt. A 
hezag nélküli 1x1lyak terveit 
Js ;n1i küza.tjük, Hidosztályunk 
ké.szt ·ette cl a gyomai új Kö
rei,, h1d és a sajóec.egi Sajó 
h1d ten·eL 

- Epiilette rt'ezll i rodank· 

b:zonrít ko>< f.a,ultak fel a belül kers.::Pr Gvórbe, kétsz-er 
KelPfi futöház legu!o b, ter- Komáromba kúldt.ek önkölt
melé,1 anacskoza.sán ,/1. Az ségben. Amikor Győrbe ér . 
1.tazo�zemélrzet ke termelési kiderult, hogy gépe Tatán 
t.anac,kozásán a ,zemélv2et „11. 'ez:\rva. 

Jól dolgoztak a vontatásiak 

Elismeréssel szólt a beszá
moló a vontatási szakszolgá
lat eredményeiről, amelyek az 
e,iy dolgozó mozdonyra jutó 
1 00 etkm terv 103.4 �zá?.alékos 
teljesitéeében. valamint az 
egy vonali mozdonyra számí-

dési terv jobb össthangjának 
megteremtése. 

Elemezte a beszámoló az 
építési szolgálat tevékenységét 
is melynek 23,5 millió forin
!�s lemaradása volt a múlt 
évben. Rendkívül lassan ha
lad a Kaposvár-Fonyód vo
nat átépítése. Romlott a gaz· 
daságosság és a minőség. Az 
építési szolgálatnál is határo
zottabb irányításra. sz.erve
zettebb mw1kara van szükség. 

Előzzük meg a baleseteket 

Némileg csökkent a forgalmi 
balesetek száma, de a kárösz
szeg 618 ezer jo1·íntról 949 ezer 
forintra növekedett. Fegyel
mezettebb munkaval lehet és 

kell is változtatni ezen a hel:V· 
zeten. Az üzemi balesete/e sza
ma 428-ról 476-ra növekedett, 
emiatt 15 101 munkanap esett 
ki a termelésblll. A vontatási 
szolgálatnál a balesetek száma 
32,5 százalékkal, a munkanap
kiesések száma 80,8 százalék
kal nőtt. Mindez arra int, hogy 
szerezzünk jobban érvény\ 
annak a követelménynek, 
amely a vezetők felelősségé
nek a balesetek szempontjából 
is fokozottabb érvényesítését 
írja elő. A tavalyi 476 üzemi 
'balesetért mindössze 9 vezető 
beosztású dolgozót vontak fe
lelősségre! 

A felsorolt hibák ellenére is 
elmondhatjuk, 1964-ben jó 
munkát végeztek a pécsi igaz
gatóság dolgozói. A problé
mákkal azért foglalkozott na
gyobb hangsúllyal a beszá
moló és a tanácskozás vitája 
Js, hogy felhívja rájuk a fi
gyelmet, elősegítse felszámolá• 
bukat. A cél az, hogy a fel• 
szabadulás 20. évfordulójára 
kezdeményezett munkaver
seny során tovább növekedjék 
a munka színvonala, javuljon 
a szolgálati ágak együttmú
ködese, jobban. gazdaság0i<ab
ban és takarékosabban végez
zék feladataikat a pécsi igaz
gatóság va.�utasai. 

L . .J. ban a:  idén ke.::dJii.k meg a 
Xyugati paiyaudi·a r fel,·ételi 
épületének atep,teséhez a 
ter,-ek kiclo!gozasat - folytat
ta a főmérnök. - Az iroda 
tervei alapján epúl a S7.ékes
fehérvári Diesel-mozdonyszín 
és ja,ilomuhely, a szolnoki 

K(,.ip :1t ·�ere'r':sc.\�Unk ja
nuar !!9-i iJ.lcs€4n aL elnötsegi 
be -Z..:, 11 o �.., a \l,  a.1 fel
szo!.,lc,', J,ózúl többe.'1 is b1-
r"1.l�"'\ a llamos- t.� D:eh l
mozd, m ok gazda át:talan fel
h„saiah1sá� iovabbá a sze· 
nx,Jyzet <ZQ!g lati 1deje körü. 
w·alkodó tarthatatlan allapo
tokat. 

adg egyharm;;da vett réi;zt. Tucatnyi l)<'ldlh soroltak fel 
A gyér rész1-.!tel mellett nagy a fels,.ólalók arra, hogy a me
ak.tiz:itá..s Jellemezte a tanács- netm'u1y1tok több óras elóre
koza.sr A ket é félór;.s be• látható allruildö ellenére sem 
s7..ámolót több mint 30 fel. zó- engedik a gépet a Iútóházba. 
Jala,s követte. hogy ott elvegez:r.ék a leg

tott 103,8 57..ázalékos teljesít- .-------------mén;ben mutatkoztak meg. 

Figyelemre méltó jelzések, 

Amiről Cl számok beszélnek 

csomópont különböző épületei A dolgozók egyöntetú kész-
és számos kiSebb-nagyobb lé- ge nyilvanult meg abban, 
teSJtmeny. Ugyancsak ebben hog:' :ámogatják a kormany 
az évben kezdjük meg a ln,<.zl,eciéseit és vezetőiket a 
Landler Jenő Jarmújavitó fegyelmezettebb. gazdaságo
kors=errisit ésre keril.16 kocsi- sabb munka megteremt.ésé
jaeito csarnoké.ho.:: a tervek ben. Valamennyi fels=ólaló 
elkeszitését. ;ava30lt, bírált, észr,irete!e--

A há1mas iroda vég-,;! az zett. Egyetien felesleges szó 
intoegra dominó rend5zerú biz- sem hangzott el a tanaeskozá
tositó berendezések tervezését. son. 

Tovább romlott a korszeru, 
nagy teljesitményú .-illany
rnozdonyok teljesítménye es a 
személyzet szolgálati ideje. 
Antal Gyula harom szolgála
ta sor.án 44 órában nundössze 
154 hasznos kilométert. 1 73 
üres és 364 rezsi kilométert 
utazott. Bödecs József januar 
19-en 11 �zolgálali órára 67 
haszon és 274 rezsi kilométert 
Jegyzett menetlevelén, Do· --------'-'-''-------------------, ,non.kos István január 16-án 

ÉSSZERŰEN, SZERVEZETTEN 
A délelötti muszak dolgozói 

lassan megtöltötték a rövid 
idore ianácsteremmé atalakult 
irodát. Az asztalok mögött 
töboségükbcn !izikai dolgozók 
foglaltak helyet. A ,·asút szal
litó munkasa1ra, a háztól há
zig szolgálat dolgozóira ebben 
az évben nagy munka vár. S 
ebből a munkából a Józsefvá
rosi pályaudvar kollektívája 
sokat vállal. 

Naponta 200-210 tonna 
árut mozgatnak meg, Január
ban 18,1 százalékkal több árut 
szállítottak el, mint az elmúlt 
év hasonló időszakában. 30 
százalekkal növekedett a vám
forgalom. 1 . 1  százalékkal a 
fel-, és 6 százalékkal a leadás. 

Ez a pár adat is jellemzi, 
milyen nagy munkát kell eb
ben az évben eh·égezni a ió• 
z,efvárosiaknak. A feladat 
jobb megoldása érdekében. 
február 1-töi átcsoportosításra 
is sor került. A csarnoki szál
lítmányozás, mint olyan meg
szűnt. 

Az éves feladatok végrehaj
tásában különösen sokat vár
nak a szocialista brigádoktól. 
S hogy lehet rájuk számitani, 
bizonyítja Császár János szo
cialista brigádvezető felszóla
lása. Itt a ·termelési tanácsko
záson jelentette be, hogy csat
lakoznak a felszabadulási 
munkaversenyhez. Végül ja
vasolta. hogy a vagonokat reg
gel 10 óra előtt tolják be, mert 

vagonhiany, illetve késői ren
dezés miatt nagyon sokszor 
kell tétlenkedniök. 

Szó esett a gépesítésr61 is. 
Bakonyi János raktán mun
kás panaszolta, hogy ela,·ul
tak, rosszak a gépek. Az akku
mulatorok gyorsan kimerül
nek, nem sokra mennek velük. 
Pedig a gépek sokat segíthet
nének a szállításban. Persze, 
mindezt csak a felettes szerv 
orvosolhatja. mint ahogy a 10 
é1.•e vajúdó lepketető ügyét is 
6k zárhat nák le. Esős, n11írkos 
időben a ki- és berakásra. vá
ró áruk áznak, mert a rakodó
tér teljesen nyitott. Ezt egyéb
ként nemcsak áru, hanem a 
munkakörülmény javítása ér
dekében is sürgösen meg kel
lene valósítani. 

A baleseti ügyintéző. Sán
dor Imréné is felszólalt. Kifo
gásolta az átvevők munkáját, 
mert sokszor olyan ládákat is 
átvesznek, amelyek sarkából 
szögek állnak ki. Legutóbb a 
Divat Nagykereskedelmi Vál
lalattól érkezett ilyen külde
mény. Ilyenkor egyik sérülés 
a másikat követi. Mindez meg
akadályozható, ha az átvevők 
az ilyen küldemény fel vételét 
megtagadják. 

Jl:sszerúen, szervezetten kell 
dolgozni, s akkor az eredmény 
nem marad el. Ennek a ter
:-ielési tanácskozásnak ez volt 
a legfőbb mondanivalója. 

13 órás szolgálata alatt 49 ha
szon. 79 üres és 274 rezsi ki
lométert tett meg Farloos 
Lás.z:/6 január 26-an a 99. a 
számú vonattal 11 órás szol
gálatában 51 hasron, 84 üres 
és J41 rezsi kilométert utazott. 
Katona Mihály januar 14-én 
14 óra alatt 67, Korso.s István 
január 1 6-án 14 óra alatt 37 
Kovács Ferenc január 22-én 
11 óra alatt 1 1  haszonkilomé
ter utat tett meg. 

A vizsgált 749 szolgálati 
órára csak négy és felezer 
haszonkilométer teljesítmény 
jut. 6 ezer kilométernél több 
a járművek üres futása. 57 
vonatszemélyzet.né! 4 ezernél 
több a rezsi kilométer, tehát 
a szolgálati idő kétharmada 
üres-futás és rezsi kilométer 
a január havi mérleg. 

A mozdony a forgalmi me
netirányitók vitatkozása, Ö$Z· 
szehangolatlan munkája miatt 
naponta sok száz szolgálati ÓTa 
megy i•eszendőbe. és nő az 
üres kilométerek száma -
mindez.ért persze nem felel 
senki. Hiányzik a kellő fele
l�gérzet egyes forgalmi 
szolgálattevókbél ls. Ferenc
városban például nemegy
szer két vonat közé tették a 
villanyg,épet, és órákig ,,.meg
feledkeztek'• róla. 

Sok a készenléti idő 

A személyzetvezénylésben 
is sok a meggondolatlanság. 
Az egyik mozdonyvezetö el
panaszolta, hog11 rövíd időn 

S7.iikségesebb jaVilasokat. Pe
dig utasítás írja elő a villa
mosmozdonyok 24 órankénti 
tető- � csatornav1zsgálatát. 

A fűtőház mozdonyfelvigyá
zó1 gyakran tulbiztositják ma
gukat személyzettel, a menet
irányitók pedig gépekkel. 
Emiatt aztán túl sok az embe
rek és a né-pgo;?dasag számara 

egyaránt káros késun!éti idő. 
1964-ben ez a fütóháznal kö
zel 100 e:r..er órát tett Id. Egy
egy mozdonyvezetó kéM:enléti 
díja pedig meghaladta az 500 
forintot. 

Jogos bírciJat 

Bírálat érte a fűtőház veze
tői t is, mert a gépek fel,.-ve 
maradásának elbírálásában 
többször hiányzott a 1,-ezetők 
alapossága Többen swvá tet
ték a távolléti idő és ki nem 
adott pihenőnapok elszámolá
sának rendjét. Nem alaptala
nul. A szolgálati főnök és 
szakszervezeti bizottság 
ugyanis még nem szerzett ér
vényt az ide vonatkozó ren
delet.eknek. 

Felszólalt a Budapesti igaz
gatóság vontatási osztályának 
képviselője is. Szerinte a sok 
meddő időt az eredményezi, 
hogy több villanymozdony 
van üzemben, mint amire je
lenleg szükség van. Ha ez 
így igaz. akkor sem ez a fó 
probléma. hanem az, amiről 
a dolgozók beszéltek.. S az el• 
hangzottakat jó lenne, ha 
megszívlelné nemcsak a Kele
ti fütllház gazdasági és mozga!· 
mi vezetése, hanem a buda• 
pesti igazga.tóság forgalmi és 
vontatási osztálya is. Annál is 
inkább, mivel az üres futá
sok, a sok készenlét és rezsi
utazás, a fél napokat ácsorgó 
mozdonyok nemcsak a sze
mélyzetre néz.ve károsak, ha
nem gazdaságtalanok is. 11:p
pen ezért jogos a dolgozóknak 
az az igénye, hogy a több éves 
panasz orvoslása ne várasson 
magára újabb évet. 

Kováca Ján.o& 

Hiba volt viszont - s ez föl
\'eti a karbantartás rendjének 
problémáját, hogy 39 szolgá
latképtelen8ég fordult elő, 
köztük 22 eset a személyzet 
hibájából. Ebből a szempont
ból is javítani kell a pécsi és 
a nagykanizsai fútöházak 
munkáját, ahol a legtöbb ilyen 
hiba történt. 

A szénfelhasználás egy 100 
etkm-re szamitva 30 dkg-mal 
haladta meg a tervezettet. Ezt 
csak kisebb részben okozta a 
sebességnövelés, annál több 
szénbe került a sok ácsorogta
tás � a helytelen vezénylés. 
Ilyen szempontból is foTwzott 
érvén11t kell szerezni a taka
rékosságnak. A szerkocsik túl
zott megrakása, a szénkeverék 
kialakításában mutatkozó la
zaság is sok veszteséget okoz. 
Alapvető feladat a mozdony
fordulók és a vonatközleke-

Hová lűnl 
a gyerekkocsi ? 

Nem! Nem a gumikerekeken 
gördülő egyszemélyes kis al
kalmatosság tűnt el. hanem az 
a gyerek.kocsi. amelyiknek a 
912-es számú személyvonatban 
kellene közlekednie. 

A vonatszemélV7,et - a Ke
leti pályaudvaron - ugyan 
többször elhelyezte mar az el
ső kocsin a szokáso.s táblát, d,e 
a forgalmi szolgálattevők le
szedették velük. A szem�lyzet 
tehetetlen, hiszen az utasítást 
végre kell hajtaniok. 

úgy Jilündoljuk azonban, 
hogy a for�lmi szolgálattevő
ket is lel1et utas�tani arra; ne 
adjanak olyan rendelkezést. 
amely sérti a legfiatalabbak és 
szüleik érdekeit. 

Foki István 

Szigeti Jóuief váltókezelő .ióbán,a-.ch�, pálya.u(lvaron 
szabad utat biztosít a 2714-1>s számú vonatnak 

(Horváth Erika felv.) 
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munkásszállás a ltissulnihan 

Szakszervezetünk feladatai a dolgozók 
egészségének és testi épségének védelmében 

Az építési és pályafenntar
tási szakszolgálat több mint 
tízezer dolgozója családjától 
tiivol végzi m:mkáját, munkás
szállá.!on él. Az elmúlt eszten
dókben jelentés milliókat for
dított a vasút a szálláshelyek 
építésére, fejlesztésére, felsze
relésére. A családjuktól távol 
élő dolgozóknak több mint a 
fele szálláshelyi közösségben, 
kulturált körülmények között 
tölti szabad és pihenő idejét. A 

másik fele pedig a szolgálati 
fónökségek tevékenységétől 
függóen lakókocsikban és ma
gánszemélyektől bérelt szál
láshelyeken van elhelyezve. 

Törvények írják elő 

A munkásszállások egészség-
11.gyi, szociális és kulturális el
látási normáit törvények írják 
elő. A szálláshelyek ellátása, 
fejlesztésükre biztosított jelen
tős költségek nagy felelősséget 
rónak a szakszolgálatok és fő
nökségek ,•ezetóire, felelős be
osztású dolgozóira. 

Az állandó jellegű és nagy 
létszámú szálláshelyek lakói
nak körülménye szociális, 
egészségügyi és kulturális té
ren sokat fejlődött. Nem fM• 
ditottak azonban mindez ideig 
kellő figyelmet sem a szolgá
la.ti vezetők, sem azok felügye
leti szervei, de a szakszerve
zeti bizottságok aem a magán
bérleményekben elhelyezett 
dolgozók körülményeinek vizs
gtilatára. Különösen nem vizs
gálták meg az ily módon bé
rPlt szállások szükségességét, 
kihasználtságát, gazdaságossá
gát. Nemegyszer súlyos vissza
élések, a közösség pénzének 
herdálása húzódik meg e bér
lemények mögött. De a megle
v6 szálláshelyekkel sem gaz
tlálkodnak célszerűen. 

Magas bérlemények 

szerződést hiteles tanúkkal, pe
csétekkel, kézjegyekkel, ellen
iegyzéseklcel, revíziós jellel és 
főnöki aláírással látták el. A 
cím alatt a MA V bérlemény 
helyett a Duna Cipőgyár és az 
Újpesti Bőrgyár gyermeküdü
lője fogadott. 

NyilvánvaH adminisztrációs 
tévedés. De nem, mert Alsóör
sön van egy Bokor, az állomás
főnök - mondják az utcában. 
Valóban az állomásfőnök a 
bérbeadó. S a bérlemény? A 

szolgálati lakáshoz tartozó gaz
dasági udvarban a mellélcépü
letben 6 négyzetméternél csak 
centiméterekkel nagyobb beto
nos fáskamra. Benne emeletes 
vaságy, egy kis tűzhely, apró 
szekrény és egy villanykörte. 
A bútorzat a váJJalat tulajdo
na, a vllágitásdl a tulajdonos, 
a bérbeadó, azaz a MA V gon
doskodik. Mindezért 1964 ok
tóberétől havi 500 forintot vesz 
fel Bokor Istvdn állomásfónök. 

Egészségtelen munkásszállás 

A szolgálati lakás fássufni
ja - a baromfiudvaron - két 
hídépíló szálláshelye havi 500 
forinlért. Mi ez, ha nem visz
szaélés? S vnjon hányan szem
lélték meg és hagyták jóvá. 

Aszófőn újabb építésvezető
ség található. Három i roda és 
hálókocsi kerül a szem i;,!é. 
Sci.rközi Valéria ir->dakezelő 
kalauzol bennünket. A három 
kocsi, há�oni ember, az építés
vezetö. az irodavezető és � 
anyagszámadó irodája. A há
rom iroda és lakókocsi leg
alább 6 ember számára nyúj
tana nemcsak munkahelyet, 
hanem otthont és jó alkalmat 
a szabad idő hasznos eltöl
tésére. Mégiscsak hárman 
használják. s a másik három 
kocsiban további 6 férőhely 
gazdátlan. Am a lakókocsik
tól 500 méterre havi 300-érl 
béreltek egy dunnás ágyat. 

Budapesten számos pálya- Tapolcán az Aprili� 4. út 25. 
fenntartási munkásszállás áll alatt, havi kettószázért s,:intén 
kihasználatlanul. Az angya!föl- kiilönbejara•ú szobát bére(nek 
di munkásszállóban kihaszná- egy hajadonnak. Balatonboglá
{atlanság miatt irodahelyiséget ron a Dózsa György út 46. alatt 
és szolgálati laká� építését ter- Tomis Lászlónétól havi öts?.á
vezték nemrégiben a szakszol- zért bérel a MA V egy 20 nP.gy
l'(álat vezetői. Ugyanakkor zetméternyi szobát, amely a 
Makány Imre, a Hídépítési Fő- pécsi igazgatóság egészségügyi, 
nökseg dolgozója után sógor- igazgatási és szak.szol gálati vé,
nójének a IX. kerületi Gyáli leménye szeri!1t „jelenlegi ál
út 15/E. alatti egyszoba kony- !agában alkalmas szállásra'', 
hás MAV tu!.,jdonban levő 30 Valójában ez a szoba inkább 
Ft-oo bérű lakás közös baszná- �vezhető bilzbarlangnak, mint 
latáért 1 956 óta havi 300 Ft-ot •• • m.unkásszál!d.snak. Hat ágy so
fizet a főnökség, Kosaras J e--' 

Annak érdekében, hogy a 
vasút területén a balesetek 
számában csökkenést érjünk 
el biztosítanunk kell a dolgo
zók egészségének és testi ép
ségének fokozottabb \'édel
mét, a társadalmi tevékeny
ség további kiszélesítését. Ezt 
a célt szolgalja a Népköztár
saság Elnöki Tanácsának 1 96:J. 

I I .  

évi 34. számú törvényerejű 
rendelete, a kormány e1Te vo
natkozó ,·égrehajtási utasítá
sa, a SZOT szabályzata, va
lamint a SZOT elnökségének 
1964. február 29-i határozata, 
amelyek rendkívül nagy je
lentóségűek a munka,·édelmi 
tevékenység továbbfejleszté
se szempontjából. 

rakozik egymás mellett. Az 
ágyakat c:sak az ágyYasakon 
keresztül lehet megközelíteni. 
A szociális, egészségügy; cJő
[rásokból mindössze egy mos
dótál van. Más semmi. Ahogy 
hagyják reggel, úgy találják 
este a munkából fáradtan ha
zatérő dolgozók ezt a „szállás· 
helyet''. Öltözni, vetkőzni, tisz
táikodni nincs hely, mint hogy 
tisztaság sincs az egész szállás

Megnőtt a szakszervezetek Jogköre 

helyen, A bérlemény ajtajától Az új rendelkezések jelen-
32 lépésnyire 8 férőhelyes la• tősen növelik a szakszerve
kókocsi bezár:a, berendezetlP.- zetek jo:;:körét és feladatait, 
nül, használatlanul. Pedig a la- amellett megszabják az álla
kókocsiban összciliason lithatat- mi szervek teendőit a dolgo
lanul jobb higi�niát, emberibb zók egészségének és testi ép
körülményt tudnának maguk- ségének védelmeben. 
nak biztosítani a lakók. Az uj szabályozás alapján 

A bérbeadó és az ott lak;S minden szakszervezeti szerv
pályamunkások egyaránt a nek - központi vezetőségnek, 
MA V alkalmazottai .  Bátén, eb- elnökségnek, megyei és szak
ben a dunántúli fafaban egy szer\'-,zeti - ,·alamint mű
egyagyas bér!eményért és egy helybizottságoknak - meg-
16 ágyas Zakószobáért egy- ,·an a lehetősége arra, hogy a 
aránt 700-700 forintot fizet a saját területén olyan intez
MAV. VaJon ki és mijr, jár kedéseket tegyen, amelyek 
jól az effajta bérleménnyel? elősegítik a munkakörülmé-

A t 1 'd  · r- · k n yck ja�•ítását, a rendelkezés-u aJ onosok es a '>nó - . 11 . 1 h _ . k h . 
ségek dolgozói égre esküdtek, re a O • e eto�e_g� ateko
hogy e szálláshelyeket �llen- n;:-abb k1hasznal�s�t. Nem kell 
őrizték, némelyiket már több- / ,·ar�iuk 3: felso_bo. sz1:r�·ek 

rendben !?  
' Valamennyi szakszel'\:ezetl ször is. Az eredmény minden 

I 

hatarozatairn, intez1<:edc:sere. 

Szakszervezetünk c!nök.sége szerv. - a szakszervezeU �i
már a múlt évben felhívta a z��tsago½ is -:--- _a . d?lg?z.ok 
s::atcszolQtila.tnle és a �'<l•tit il- cr�z.,eg;'t, 

_
testi �!::eget_ eni;

letékes vezetöit. teremtsenek !�. kerde;ekben 
• 

ko,elez� elo
rcndet a túlságosan drá a ma.- 1 '· asokat tehetnek, ame1yeket 
gánbárleményeh körül. g A fi- a

i 
vá_!la_lat��zető_nc\ szolg�!a

gyelmeztetés után a mRi nap'g t_ fonokn._� f1g:i e.embe ke}l 
sem történt érdemi intézkc- ' cnrn, • ;'cgre_haitása erdeke-
dés bcn mt.z.<edme kell. A sza k-, 1 .�::erre:cteh jogainak tm:ábbi 

N 'k' 1 • ·  
1 J;i.•:éles,tése megínkább arra 

em csa ' su maJa kÖLelez ben nünket, hog11 meg
A :ü7előt, a hlp'fot és a sze

net is uáki szalmája m,jc;jára 
kezelik e s:::áUáshP.lycken, r,j
S7.en az nem viszi, aki nem 
ak.arja. Száir,os munkásszJllá
son u.�ana.kkor nincs tak-<1tí
iass, fűtés, kellő e;J,i • 

<, a kul

sokszorozzuk erőinket, javít
suk mun kavédelmi tevékeny
ségünket. 

A tervez:ó 
és a beruhóz:ó fefadata 

túráról már �zólni :sem lehet, 1 A több irán) ú intézkedés 
l\hg a magánbér lcménreké;:t ellf:"nere az igazgatóságoknál 

borsos árakat fizetün!:, a szál- 1 és . a ,·égrehajtó szolgálatnal 
láshelycken üres !érőhelvek meg,s azt tapasztaltuk. ho,:v 
vannak s a lalctanyakocsL, egy sem a rendelet i..smertctése, 
része is kihasználatlan. sem a rendeletből adódó fel-

Ezek az állapotok sürgős adatok végrehajtása terén 
in té;z,kedést. a vis�za-Hók és a nem indult meg olyan mun
pondatlanok felelősségre,•oná- ka, amil�•en szükséges lett 
sát követelik. A mozgalmi szer- volna. A hibak megszünte-
vek, a muctkások és vezetők tésére !elhívtuk a vezérigaz
együttes összefogását a préda gató elvtárs figyelmét, aki 
ellen, a visszaélések a �ondat- m!ezkroc•t. Ennek hatására 
lan gazdálkodás. a 'nép;·agyon az iga„gatóságok ,·e7.etói, 
felelőtlen herdálói ellen. heli•ettesci, osztályvezetök és 

Kovács János helyetteseik, ,·alamint a me-

házót, a ten·ezőt, a kivitele
zőt külön-külön kötelezik. 
Ennek ellenére a tervbírála
tok során számos kifogást kell 
tennünk a tervekkel kapcso
latosan, mert azokat munka
védelmi szempontból nem 
vizsgálták felül. Ebben a be-
ruházók is hibáztathatók, 
mert egyes létesítmények 
megtervezésénél a rendelke
zésre álló összegből és nem 
a szükségességból indulnak 
ki. A tervek elkészítésénél 
a tervezőket bizonyos érte
lemben kész tények elé állít
ják. Ez a helytelen szemlélet 
a 7. szakosztály részéról gyak
ran előfordul. A szociális lé
tesítmények mt'gvalósítástitól 
elallnak, mihelyt arról van 
szó, hogy azt a saját hitelből 
kell biztosítani. A rákosi 
motorüzem főnökségnél ter-
,·ezett irodaház építésénel 
például szociális célokat 
szolgáló helyiségek épitéset 
azzal az indokkal nem java
solták. hogy az emelné a be
ruházás összegét. 

A rendelet megjelenése 
után is előfordult, hogy a na
gyobb felújítási és rekonstruk
ciós munkálatoknál a szociá
lis létesítmények terYezését 
mellőzték. A meglevó lét�sit
mények áthelyezése, korsze
rűsítése esetén, új létesítmé
nyek üzembe helyezése al
kalmá,·al a törvényben előírt 
üzembe helyezési eljárások
ra nem minden e.�etben hfr
ják meg a szakszervezet ille
tékes szerveit. 

nő III. kerületi egyszoba kony- r---------------------------- gyei bizottságok munkavé
delmi fe!ügyeÍóinek bc>voná
sával csomóponti ankétokon 
ismertették az ú; tönényt es 
az abból adódó feladatokat a 
gazdasági ,·ezetökkel, moz

Amennyiben szakszerveze
ti szerveink a jö\'őben terv
bírálat alkalmával azt ta
pasztalják, hogy a tervezó 
szerv részéról nincs munka• 
védelmi, egészségügyi szem
pontból felülvizsgálva és 11 

bírálatra kerülő tert'doku
mentacióban záradékolva, n« 
járuljanak hozzá a kit•itele
zéshez. Minden szinten kö
veteljék meg, hogy a tör
vényben előírt esetekben a 
tervek kh·iklezését, illetőleg 
az üzemeltetést megkezdeni 
csak hoz7,ájárulásuk útján 
lehet. hás lakásában helyet adott 

öccsének, aki a hajdúságból 
jött Budapestre a hídépitőkhöz. 
Befogadásáért hal'i 250 Ft-ot 
fizetnek. A budapesti igazgató
ság II .  osztálya nyilvántartása 
szerint Kubinyi Ernő, a Híd
építési Főnökség dolgozója sa
ját főnöksége egy dolgozója 
befogadása után kap havi 450 
Ft-ot. De a valóságban s::er-
2ódésileg Z hajadon részére 
biztosít szállást, s ezért ha.vi 
750 Ft-ot fizet a MÁV. Okoli
csányi Szabó Miklósné. a Toldi 
Ferenc út 72/b. alatti lakos két 
dolgozója szállásának biztosí
tásáért havi 400 Ft bérleti díjat 
kap. A házmester és a lakó
nyi!vántartó-könyv adatai sze
rint o't 1963 novembere óta 
nem lakik senld, 

Vidéken sem különb a hely
zet! Alsóörsön az ismert zöld 
színű vagonok jelzik a hídépí
tők székhelyét. A kocsikban az 
építésvezető szerint 6 férőhely 
gazdát!an. Az építésvezető-he
lyettes nappali iroda vagonjá
ban 2 féróhely van beépítve. 
l!:jszakára azonban mindössze 
0. Erzsébet határozott időre 
szerzódtetett raktiri munkás, 
valójában adminisztratív mun
kában foglalkoztatott egyedüli 
hálószalonja. Nevelőanyjának, 
ak i  az építésvezetoség irodave
zetője Balatonalm.\diban, Mér
földiék adnak szállást, fősze
zonban havi 600, az év többi 
hónapjában 500 forintért. 

A józan értelem, a dolgozók 
kímélése egyaránt azt kívánná, 
hogy az anya és leánya egycitt 
legyen elhelyezve. hogy a ma
mának ne kelljen naponta k<'t
szer vonaton u•azgatni a szom
széd községbe. 

Különös ügy 

Nem akármilyen esetet takar 
Alsóörsön a Vöröshadsereg út 
2. szám alatti Bokor;féle szer
ződéses bérlemény sem. A 

BA L E S E T I  K R Ó N I K A  A vállalatok és a végrehaj
tó szolgálat vezetői - de a 
szakszervezeti bizottságok is 
- a uédőintézkedés végrehaj
tásara t•onatkozóan tettek a 

Kiss József 23 éves pá4ya
munkást február l�n elütötte 
a MiSlkolc-illomásra bejáró 
422 sz. személlyvonat. A h alá
los kimenetelú üzemi baleset 
azért következett be. mert ne
vezett, miután a vonat elől 
félreállt csapatától engedély 
nélkül eltávolodva visszalé
pett az úrszelvénybe. A bal· 
esetet a mo;ocJonyszemélyzet 
gyorsfék alkalmazása mellett 
sem tudta megakadályozni, 

* 

Február 5-én 2 óra 07 perc
kor a 4769 sz. Yonat SzajoL
állomás megállj állású bejá
rati és kijárati j-elzójét is 
meghaladva az állomás má
�ik oldailá!l'l levő bejárati jel
zőnél álU meg, a durran-tyúk 
dörrenésére. és a vonatvezetó 
által alkalmazott vészfék hatá
sára. Cipó Zoltán mozdony
\'ezetó gyomorbántalmak 
miatti rosszullétre hivatko
zott, mégis elengedte maga 
mellől a kezelőjét, 

* 

Ugyancsak február 5-én a 
4051 sz. vonat Csoma.,zaba.di
áHomás megállj állású bejá
rati jelzőjét; 19-én a 4131 II. 
sz. gépvonat Füzesabony-állo
más megállj állású bejárati 
jelzőjét;  20-án a 491 sz. vonat 
Hort-Csány és Hatvan állo
mások között levó megá11lj ál
lású térközjelzőt haladta meg. 
Az utóbbi vonatot gyorsféikkel 
állították meg. Ennek követ
keztében Barna JÓZ$t!f ,·onat
vezetó szolgálati kocsijából 
kizuhant, és s.úly06 sérülést 
szenvedett, 

* 

A rakhelybérlö vállalat.ok 
felületes munkája, felelőtlen
sége is veszélyezteti a vonat
kisérQk testi épségét, de sok 

-tbe-n a forgalom biztonsá- galmi szervek tisztségviselői
gát is. Február 8-án Szajol ,-.,1 és a dolgozók egy részé
allomáson a 4 1 1  121 f.7. tarta- 1 ,·el. 
léik.l(ép több tengelyével kisik- . Az említett rendeletek, ha
lott. mert a Közlekedésépités.i tarozatok az egészséges és 
Vállalat által kirakott zúzott- biztonsáqos munka feltételei• 
kő úrszelveny akadályt képe- nek megteremtésére a beru
zett. 

* 

legkevesebbet. A baleseti 
helyzet értékelése alapján 
nem történt meg és nem vált 
folyamatossá az alkalmazott 

Február 12-én Sopr0tt Ulo-
lll.MOn a beja.ró 3051 sz. vo
nat elütötte a.z a.llomás lé� 
sza.má.ba tartozó Gazdag Gé
za vonatkísérót. Február 18· 
á.n a debreceni füUiha.zba be
járó 4 1 1  346 s-z. mozdony el
ütötte Pádá,r Já.nos !ütőt. 
Mindkét baleset halá,lla,J vég
ződött. 

Vasutassiker 

* 

Február 20-á.n Almásfüzitő-
állomásról engedély nélkül 
menesztették a 35i7 sz. gép
vonatot, amely Almásfüzitó 
és Neszmély állomások között 
a nyílt vonalon összeütközött 
a 3598 sz. vonattal. Az ütlkö
zés lrovetlkeztébe.n a két gép 
szolgálatképtelenné vált. 6 ko
csi kisik4ott. A baleset követ
keztében Nagy Lajos 55 éves 
vonatvezető és Szabó Géza 38 
éves zárfékező életét vesztet
te, további 7 személy megsé
rült. A vizsgálat folyamatban 
van. 

* 

Záhony a,!Jomá.s va.sérc-
csúzdájá.n ugyancsak február 
20-á.n kötélvontatás közben 
Ba.Iogh István 53 éves kocsi
vontató halálos kimenetelű 
ba-lesetet szenvedett. Balese
tének oka., hogf' kocsikapcso
lás közben egyenes testtar
tással lépett be a mozgás
ban levö szűk nyílású kocsi
sor közé. 

a munkavédelmi  f i lmfesztiv.á lon 
A Szaktanács rendezésében 

február 22-én és 23-án a Tech
nika Házciban került sor a VI. 
országos balesetelhárítasi és 
munkacgészségügyi filmfeszti
válra. 

A bemutatott filmek között 
- az elmúlt évhez hasonlóan 
- az idén is három kategóriá-
ban folyt a ,·erseny, Az elsó 

kategóriában az okiató és do
k�111en �ációs fümek, az egész
segugy1 oktato- és felvilágosí
tó filmek szerepeltek. 

Az 1964. évben készült fil
mek közül a munkásvédelmi 
agitációs és jétékfilmek kate� 
?óriájában a zsüri az első dí
;at szakszervezetünk Kilenc
t'ennégyes tartálykocsi:' című 

_____________ _, filmjének ítélte oda. 

E LT I LTÁS 

A Krisztinavárosi Pft. fő
nökség vezetője Baru.sz József 
és Várno.i József csapatvezet-5 
előmunkás első negyedévi 
prémiumát letiltotta, mert el
mulasztották csapatukat kü
lönleges útjáró-jelzővel fe· 
dezni. Helyesnek tartjuk Kecs
kemét-állomás vezetőjének in
tézkedését is, aki 3411963. sz. 
rzndelet alapján Rada Mihály 
és Bodnár János kocsirende
zőket 5-5 napra eltllt.otta a 
munkától, bár a szűkös lét
számhelyzet miatt távollétük 
súlyos gondot okozott. Az el
tiltá�t. nevezettek önveszélyes, 
utas,taselknes munkája tette 
szükségessé. 

A filmet a KÖZDOK készí
tette. A forgató könyv írója és 
a film rendezője :  Kováts Mik
lös. A film témáját az élet ad
ta. Az elmúlt évek során mind 
a vasút, mind az ipar egyes te
rületén számos halálos kime
netelű mérgezést okozott a 
metilalkohol. A film megrázó 
erővel mutatja be, hogy egyes 
s�emé!yek felelőtlen magatar
tasa. milyen tragédiát okozhat 
annak a dolgozónak és család
jának, de nem utolsósorban a 
szórakozni vágyó, a halálos 
veszedelemmel nem számoló 
más személyeknek is akik a 
tiszta szesznek vélt 0-:etilalko
holból fogyasztanak. 

A film a közeljövőben a 
szolgálati helyeken is bemu
tatásra kerül. 

T, J, 

technológiák telülvizsgálatll 
és ha szükséges új meghatáro• 
zásokkal, intézkedésekkel 
gondoskodás a munka biz. 
tonságának megteremtésére. 

Jobb munkaszervezést 

Hasonló mula�ztások tapasz
talhatók a munkaszervezést 
illetően ts. A munka- és üzem• 
szervezési hiányosságok g;i
tolják a folyamatos terme
lést, zsúfoltságot, rendetlen
séget okoznak, tehát hozzájá
rulnak a balesetek számának 
nö\'eléséhez. Nem kis mérték
ben a szervezési hiányossá
gokra vezethető vissza, hogy 
a járműjavítókban az 1 964. 
évi túlóra-felhasználás az 
1963. évinek 225 százaléka. 
Ezen belül a miskolci jámú
ja1:itó 521 azázalékkal több 
túlórát vett igénybe, mint 
1 963-ban. Nem sokkal ked
�zóbb a helyzet a 6. szak• 
osztály vállalatainál sem, 
ahol az 1 964. évi túlóra-fel
használás az 1 963, évinek 204 
százaléka. 

A forgalmi és a kereske
del mi szakszolgálat területén 
sok problémát okoz még a vi
lágítás elégtelensége, de ag• 
gasztó,·á vált az a körülmény 
is, hogy még a tolató teher
vonatokhoz sem biztosítanak 
minden esetben kalauzkocsit. 
Ez különösen a téli időszak• 
ban jelent veszélyt a dolgo
zók egészségére. 

Sok a tennivaló a vontatá• 
si szakszolgálat területén is. 
A dolgozók munkakörülmé
nye szinte napról napra rom
lik. Az i!letekesek csak akk� 
hajlandók intézkedni. ami• 
k_or a m1,;nkavédelmi felügye
lok erélyes intézkedést foga• 
natositanak. Az pedig egye• 
nesen megengedhetetlen, hogy 
a helytelen szervezéa éa ve• 
zénylés köuetkeztében egye, 
helyeken az utazószemélyzet 
400 órán felüli szolgálatot 11 
teljesit. A törvém•ben elóírl: 
pihenőnapot ennek ellenére 
sem biztosítják a dolgozók• 
nak. 

A rendelet kötelezően írja 
eló, hogy tervszerúen kell 
törekedni a munkakörülfné.. 
nrek biztonságosabbá, egész• 
segesebbé tételére. Ennek ér• 
dekében minden 1 00 főnél 
nagyobb szolgálati hely veze
tője a szakszervezeti bízott> 
sággal egyetértésben intéz
kedési tervet köteles késziteni. 
Az intézkedési terveket az 
igazgatóságoknak, illetve a 
szakosztályoknak kell felülbí
rálni és amennyiben olyan jel
legű kérdés szerepel a terv
ben, melynek megoldása a 
szolgálati hely er�jét megha
ladja, azt ki kell emelni és ér
tesíteni kell a szolgálati hely 
vezetőjét a megoldás módjára 
tett in tézkcdésről. 

Határozott feHépésre 
van szüksé9 

A hiányosságok megszúnte
tése érdekében szakszervezeti 
szerveinknek jobban élve biz
tosított jogaikkal, következe
tesebben kel! tevékenykedni. 
Például amikor olyan túlórák 
engedélyezését kérik tőlük; 
amelyekkel az üzem szervezet• 
lenségét, a múszaki fejlesztés 
elmaradását, a rossz munka• 
szervezést kívánják helyettesí• 
teni, meg kell tagadni a kérés 
teljesítését. Határozottan kell 
fellépni olyan törekvésekkel 
szemben, hogy egyes esetek
ben még a csökkentett mu,i
kaidőben dolgozók túlmunká" 
jára is igényt tartanak. 

Szakszervezeti szerveink 
minden szinten fokozzák a se• 
gító, ellenőrző tevékenységü• 
ket. A munkavédelmi aktivis
tákat lássák el az ellenérzésük 
alá tartozó munkahelyekre 
�onatkozó szabványokkal. 
ovórendszabályokkal munka
köri útmutatókkal. ' Gondos
kodjanak arról, hogy a mun
kavédelmi tevékenység haté
kony�ága érdekében megis
merJek azokat. Vezetőségi ülé
seken rendszeresen tűzzék na• 
pirendre a munkakörülmé
nyekre vonatkozó kérdéseket. 
Követeljék meg az eltiltáat 
e\őíró re_ndelkezés végrehajtá
sat, .amikor ennek szüksége 
fennáll. Ehhez azonban arra is 
szükség van, hogy az irányító 
szervek in tézkedó, ellenőrző 
és felelősségre vonó munká
J_ában jobban érvényesüljön az 
uJ rendelkez{,sek végrehajtá• 
sara való törekvés. 



1965. MARCIUS 1. lJAt.YAR YASUTAS 

HÚSZ ÉVE TÖRTÉNT 
Rgyelmes vonal-gondozó A NBMZBTKÖZI NŐNAPRA 

Szárny szegett kerekek . . .  
1910-ben a. szocialista nók nemzetközi konferenciaja -

egy lánglelkű asszony Klára Zetkin javaslatára - máT�ius 8· 
át a világ ass;:;onyainak nemzetközi ünepévé nyilvánította. ·•· Azért ezt a napot, ·mert két évvel korábban, 1908 március 8-án A szárnyas-kerék ,,-sz.árnyai0 t,é. 

petten hevertek a földön. .se-m 
�záguldott a vasparipa, úljat bom_ 
batölcsérek i\lJt..1.k. ?'.em füstölt 
a mozdony -, de füstölt a-z á.Uo
má.sépület, lángokban áltt. a ko
csisor. Bfnu.Jtan lógott a Jetzok 
karja és a vá.Jtókon át szétlőtt 
tölt�l'kr�. árokba sza1u1.dt vladUk
tokra ve7..eteu az. út.. 19.W. 

,,Élete kockáztatásával !" 

Nem tudom, mi történt Mé· 
,záros István pál�•amunkással 
1944 óta. Nevével irattarban 

tális elpusztításhoz. Az ország 
közlekedésében legfontosabb 
5 Duna- és 7 Tisza-híd is a 
Déli összekötóhid sorsára ju
tott. 

Szetroncsoll vasúti kocsik és 
mozdonyok hevertek nyílt pá
lyán, amelyeket elóbb el kel
lett távolilani, hogy á helyre
álhtáshoz hozzáfoghassanak. 

A németek módszeresen tet
ték tönkre a mozdonyokat. tgy 
pusztult el a Dell-pályaudva
t·o,1 58 mozdcmy, S;:ombathe-

Felrobbantott mozdonyok százai hevertek a ,·asú!l p.;. y.1k 
mentén, Jelezvén a fasiszták ,·andál pu e,; ilu�au. 

(Németh Gyula rei..-.) 

lyen pedig 200. 193i-ben 3000 
mozdony fu ott a n1agyar va�
útvonalakon - en11c1< több 
mint a fele teljesen tönl<re
ment. Tekinté,ye.s reszet r,y1:
gatra hurcolták. A megmarad
taknak csupán )as tc,redel:e 

voLt használható állapotban. A 
visszavonuló fasi;;zták „szakí
tottak'' maguknak időt a ru- , 
galmas ,.elszakadó hadművele
tek" közepette, hogy alapos 
rombolást végezzenek. Az 
épüleicket sem -kimélték. 

A Tiszántúl legtöbb vonalán 
minden fontos:ibb állomásépü
letet felrobbantottak, például 

1 a Nyiregyh,ha és a Debrecen 
-li:rmihalyfalva vasútvonal 
minden állomását. 

Roncsok minder.ütt 
Puszta.i Ferenc 

New Yorkban 40 OOO varrónő az egész világ asszo nyait fel• 
lelkesítő gyözelmet aratott az öket megalázó és éhbérért do!· 
goztató tőke felett. 

Az idén ötvenötödször ünneplik szerte a világon szabadon 
és nem s;;abadon ezt a napot. A Ne-rnz:etközi Nó
nap je!entösege i-áltozatlanul nagy. Még vannak országok, 
amelyekben a nök nem szabadok, de a lehetöségekkel élve be
bi;:onyitották, hog':J tudnak élni a szabadsaggal. 

Ha;;ánkban a munkasosztály győzelme, a munkás-paraszt 
hatalom teljes egyenjogúságot biztosít minden nőnek. Törvény 
bi:tosítja nalunk a nók eg11enjogúságát. A dolgozó lányok .!s 
asszonyok pedig a felszabadulás óta eltelt ket évtized al.att 
bebioonyították, hogy nemcsak akarnak, hanem tudnak is élm 
a ti.inény aáta jogaikkal. 

A mi társadalmunkban a dolgozó nő ott van mindenütt, 
Kötdességtudó. szorgalmas ahol az ember, a család, a társadalom sorsáról döntenek. Oti 

Szétvert sinek, kié.;ett ko- ember Pusztai Ferenr vonal- van a munkapadok küzöLt, az igazgatói székekben, a tervezö
csi", mozdonyok, üszkös állo- gondozó. A közelmúltban Al- intézetekben. a forgalmi irodákban, a jegypénztárakban, d• 
1m.s�;:,ületek: ez t'O!t a kep a sóőrs-Balatonfüred lillomások megtalálhatók más munkaterületeken is. 
magyar vasutakon 1944 vegén kfü.i)t t  az 569 ,O-es szelvényben r,:em véletlen i·ált szállóigévé, hogy az asszonyi szív a leg• 
es l !H5 elej<'•n. törölt sínre t:alált. lvátrende1.és nagyobb nehezségel,et is leküzd,, ha élhet jogaival. A magyar 

. . .  Vad eró tép:e az orszá- folytán ugyanis ez a rész ki� nöl, a társadalmi  s�crve;;etekben, köztük a szakszervezetbe11 
goi. p,;.ztulni lútsw,t minden. maradt az á-tépíté.sből.  Azon- is nem eg;;s::er olyan á!do:::atos munkát vallalnak, ami a mun
� cbuen a ' 11.lgé,,.'.,sben is , ol- nal intézkedett.  ertesilette Pro- kahely és a csaladi gondok mellett valóban csak nagy aka• 
tnk ,·asu\a,ok, at<ik mertek hászk.a Andrá� pálymnestert, rattal és a s:::ó íga:::i ertelmében t'ett asszonyi szívvel oldható 
tenni. Ha,11-óczl I mre felü- hogy az 1145, 7123 és az 12-!4- meg. S al,i egys;:;er már belekóstolt a közösségi életbe, az töb· 
gyelő Duáapc.,,t-Vizafogón az e,; számú vonatok lru sú jelet bé nem tud onnan 111sszaronul11i. Ig11 vannak azok. az asszo
allomás bcn:nctczéseit meg- kapjanak. nyok, aki/; mint a s,:;akszervezeti biwttságok aktívái, fárad
mentct,e a felrnbbanta�tol és Pusztai Fe-renc dicséret.el ér- hatatianul látogat)áK a beteg dolgozókat, s az anya nélkül 
ívbb él'kkes rakománnyal tel, deme-l a figyelmes szolgálat el- maradt apró guermekek. százait veszi/e _p�r(fogásukba. . lrnc,it az elhurcolastol. Toth látásáért. A nomozgalom v1 lagszerte megerosodott. A Nemzetközi 
Béta ,e1sedLisztJelölt, aki a Kiss Lajos Demokratilms Nőszöt•etség 700 milliónál több tagot számlál. S 
l\yuga;t, a Keleti és a József- Alsóórs I ol11an feledhetetlen hősök hirdetik bátor helytállásukat, h6· 
Yarosi púly.1uc!Yaron tüzer:scgi 

I 
siességüket, mvit Klara Zetkin, Rosa Lttxemburg, Zoja, a ma-

túzbcn, a lángokban álló rak- -------- -- gyar nők köúíl H<imán Kató, Martos Flóra, Braun Éva, 
ti\rakool 1 1E.'n,lette a nép va- Kállai Éva és mások. 
i;von:1'. Bgel Lás;:lo mérnök - 15 �a.lista brlgád te- 1

/ A ma.gasabbrendú, új, boldog emberi életért, a kultúráit 
ur,�,val l !ll l. december 9-én ,·ék-enJ"kedi k a szegedi. 1�- családért, a szebb. a boldogabb jövőért küfd ma világszerte 
a v..:zett>sél'e b,zott öntodébol gatoságban. A forgalmi asz- 1 minden nö. Ebben a harcb,in a magyar és a szocialista orszá• 
kimenki., 30011 kg ónt, 4000 kg ' talyon dolgozó bngádok a fel- gok nődolgozó, minden segítséget megadnak azoknak a nók· 
r, rne:. U tasltas, parancs nél- szabadulás 20. évfordulója I nek. akik a kúlonbözó kapitalista. g11armati és félgyarmati 
kul csclekC'dtck - hozzájuk tiszteletére vállalták, hogy a I ors=agokban törvénues jogaikért harcolnak. 
l:asonk,n.., még nehány szá- vonatok menetrend sz.erinti 

l 
Március 8-án, a Nemzetközi Nönap alkalmából szakszer• 

zan. - � etük ko('k:\ztatásával, ' közkkedé�én� javítása mel- vezetünk elnöksége net•éb,en mi„ is köszön•jiik a 1:asutas as�
a s�_:-�um! kezdő irattar1 aktak l lett ? szazalekkal csokkenllk I swnyokat. fá!'vokat s velu� e(lyutt a vasutas fe!esegeket. alc,.k 
tar usaga szennt. , a kesett, kirakatlan kOCSik 

I 
meleg csa!ad, otthonban varJak haza a hoss=u, nehéz szolga• 

(h.ÓL'et�e:ik. Parancs nél- számát. latból ferjiiket. 
kul . . .  ) 

l\Iausecz Zsuzsa 

órzott dokumentumok között 
talalkoztam. Neve mellett ez 
a néhány sor all :  ,. . . .  meg
akadályozta a Jászberényi uti 
híd, azaz a Köbanya-felsóről 
a Keleti-pályaudvarra t·ezetó 
vasutvonal egyik fontos hid
Jának fe!robbantásat. Élete 
kockáztatásaml, eltát•ohtotta •---------------------------

GBANJÍB Ó� JÖ f''l'EK a hídról a robbanóanyagot, 
amelyet a németek helyeztek 
oda." 

Nem tudom, mit érzett ez az 
ember, miközben a hidra lo
pódzkodott. Fell-e, megtor
pant-e közben. Egyáltalán mi 
késztette erre a tettre és m1 
ad.� m�g a ,·éeső elhataro
zását? A ru,·id hír errol mit 
sem mond, a hi,•atalosan fo
galmazott. sárgulni kezdó ak
ta, egyet állít csak: élete koc
ká;;tatását•al . . .  

Végeredményben azt sem 
tudom, ki volt? Kommunista? 
Kisgazdapárti? Foglalkozott-e 
egyáltalán politiká\'al? Volt-e 
családja? Ellenálló volt, vagy 
a kötelességtudás hajtotta? -
Mindezt nem tudom, csupán 
azt, hogy t•asutas volt, egy 
azok közül. akiknek nevét 
hosszú lajstromok őrzik az 
irattár poros polcain, és akik
nek neve után többnyire ez 
áll: élete kockázt.atásával . . .  

Több mint száz bator ember 
neve a lajstromon. Mentettek 
mozdonyt, kocsit, raktárt és 
rakományt. hidat és embert 
1944 \'égén, amikor minden 
pusztult körülöttük - s a 
pusztulásnak néhány száz em

ber gátat vetni nem tudhatott. 

Vandál pusztítás 

A miskolci állomásfónökség 
eképp ecseteli a pályaudvar 
sorsát; ,,A németek végllélet
s.eru pusztitast t•égeztek. Az 
állomá ·ok és a vonalak összes 
sínjeit, váltóit - csekély kive
tellel - mind felrobbantották. 
A talpfakat gépekkel összetör• 
ték, az epületek 90 százalékát 
és a hidakat teljesen elpusztí
tották. A raktárakat, műhely
épületeket a bennük levó 
anyagokkal, gépekkel együtt 
es a kocsikat petróleummal 
leöntt'e felgyújtottak. A tele
fon- és táviróvonalakat szét
rombolták. A fűtőházakban 
nem maradt územképes moz
dony . . .  Allomásunk dolgozói 
közül senki sem menekült el, 
amint a körülmények megen
gedték, rögtön mentéshez lát
tak, a fizikai és műszaki állo
mány együtt a tisztviselókkel." 

Nemcsak Miskolcon történt, 
ez íg�· Az ország vasúti háló
zatának 40 százaléka használ
hatatlan volt. A nemetek 
számtalan helyen aknákat he· 
lyeztek a sínek,·e. és levegóbe 
röpítették az egész pályát. 
Másutt ekével „szántották" fel 
a sinmezóket. A Rákos-Új
száz és a Budapest-Ferencvá
ros-Soroksiír közötti szaka
sz,in felszNlték a síneket. ko
csiba rakták r's Németország
ba <zállítottik. 

Az orszá� híd iainak 43 szá
'Zalékn tp,·rh ,·oskadt. A Deli 
összekötőhíd e<Ptc'>ben a német 
,·ezérkar „ragaszkodott" a to-

Jól dolgoztak a keszthelyi vasutasok 
keszthely állomás dolgozói 

annak el lenére, hogy az állo
más vonatfogadó kapacitása 
kicsi, 1964-ben a nyári és az 
ászi f .�a.imat r.ik,,re.sen. bal
esetmentesen fejeztek be. A 
kocsitartózlwdasban 95.14, a 
kocsikihasználásban 98,119. a 
személy,·onatok menetrend
szerinti inditásanál 91.03 szá
zalékos eredményt ertek el, a 
fajlagos kocsimozditás 12,8 
perc helyett 10.6 percre csök
kent. Ezek a számok már az 

éliizemszintet is meghaladták 
A forgalmi brie,ádok közill 

K1ss Ist,:an 10té1.ő bngádJa ér
te el a leg3obb eredmenyt. Az 
allomáson két és fel ev ota 
nem fordtrlt eló bale,,.t, "<cm 
�onatvr: ieln,ztctc.'s. A dolgo
zok a tarsadalm1 tulaJdon ,·é
delméért is sokat tesznek. Jo
részt ennek tu\ajdonitható. 
hogy az árukül emenyeknel 
dézsmalás nem volt. 

Kápral László 
Keszthely 

Hazánkban nemcsak az egye
temeke!"I. a főiskolákon, ha
nem a gyárakban, üzemekben 
is megtalálhatók az afrikai ál
lamok ósztöndí1asai. H írt kap
tunk arról. hoe,y a TESCO ke
retében e. y evig a Ha mán Ka
to futöhazban tanul két gha
nai ösztondíjas. A napokban 
felkerestük óket. A fütőhaz 
mozdonyfelv1gyazo1 irodajá
ban Demecs Bela é� George 
Hammand éppen s1.akmai meg
beszélést folytatott tolmacs se
gítségevel. 

- Nehéz o magyar nyelv, 
meg szükségünk van a tol
mácsra mondja George 
}{ammand. aki társúval 1964 
noYembere óta tanul hazánk
ban. 

- l\Ii a szakmáia? Mit sze
retne nálunk tanulni?  

- Kumasiban mo::do-nyveze
tö voltam. Itt önöknél a moz
do11 yfeltigyá:oi munkakört 
szeretném m egi.�merni. 

A f1ókmúhelyben az eszter
gagép mellett találtuk Nat 
Arthurt, aki Sekondiból jött 

- Hogy erzik magukat a 
fú tő házban? 

Elégedettek vagyunk 
mindennel. A kollégák nagyon 
barátságosak, segitólcészek. 

- Munkaidő után mtvel töl• 
tik szabad idejüket? 

- A külföl.di ösztöndíjasok 
kollégiumában vagyunk e!szál· 
/ásolva. ahol különböző játé
kok. könyvek állnak rendelke• 
zésünkre. Azonkívül moziba, 
színházba járunk. 

-----------------------------------------, hazánkba. 

Búcsúzóul elmondott.-'1k, hogy 
lassan megbarátkoznak a ma
gyar ételekkel, a hideg idővel, 
a hóval. amit életükben elő
ször itt láttak. Majd arról be
széltek, szeretnének minél töb
bet tanulni, hogy otthon még 
eredményesebben segith ' •ék 
fiatal államuk gazdasági és 
kulturális fellendítését. 

- Nagyon örülök, hagy Mo-

Francóék újabb gyilkosságokra készülnek! 
1111arországon tanulhatok. Mi 
otthon még kézi szerszámokkal 
dolgozunk. Itt alkalmam van 
a különféle megmunkálási 

Rafael Vidiella elvtárs a 
Spanyol Kommunista Párt 
Központi Bizottságának tagja 
a Spanyol Nép Megseg1tésére 
Alakult Swlidaritásí Bizott
ság részére tájékoztatót tar
tott a s,pan1·olországi helyzet
t'Ől. 

Bevezetőjében felhívta a fi
gyelmet arra, hogy az utóbbi 
idöben Spanyolországban 
megerősödött a te1Tor. Újra 
olyan bűntknyt készítenek elő, 
mint amilyen Jultan Grimau 
elvtárs meggyilko!asa vo,t. 
Ezúttal Justo Lopez elvtárs el
len mditottak ujra birósági 
eljárást, akit egyébként már 
Sandoval elvtárs elleni per
ben 23 évi és három hónapi 
börtön.büntetés.re ,:.,. 150 OOO 
pezetta penzbünteté!'re ítkl
tek. 

S1örnyú ítéletek 
i kommunisták ellen 

Justo Lopez elvtárs most 60 
éves. A polgt\rháború alatt a 
36-os vegyes ezrednek volt a 
parancsnoka a madridi fron
ton. Végighat·colta a spanyol 
polgárháborút, majd egysége
vel Franciaországba távozott. 
A ll. t•il.á.gháborúb.an a szov
jet csapatokkal együtt kü::
dött a hitleri fasizmus leveré
séért. A háború után vissza
tért hazájába. hogy folytassa 
a harcot a Franco-diktatúra 
ellen, elősegítse a spanyol nép 
harcát a szabadságért. Most 
Francoék azon mesterkednek, 
hogy Lopez elvtárs személyén 
keresztül úgy tüntessék fel a 
kommunistákat, mint valamí
f{,le háborús bűnösöket. Lopez 
elvtársat. mint a 36-os vegyes 
ezred volt para)lcsnokát ep-

pen e:rert most azzal vádolják, 
hogy felelős a polgárháború
ban megölt 64 57,effiély éle
teért. és a pert 25 evvel a pol
gárháború befejezése után 
kezdemenyezik. 

A burgosl börtőnben 11zázá
val vannak olyan elvtarsak, 
akik 1 6-18 ;  .sót 20-nál is több 
éYe töltik börtönbüntetésüket. 
Legtöbbjüket katonai tör
venysz.ék t!élte el. A politikai 
foglyok közül nem egy tagja 
a Spanyol Kommunista Párt 
Központi Vezetőségének, i llet
ve Politikai Bizott.<;áganak. E 
foglyokat is az a veszély fe
nyegeti, hogy soha nem kerül
nek ki a börtön bol, sót elóre
J.á thatólag közülük nem egyet 
halálra 1 !.élnek. 

A valenciai börtonben siny
lódó 19 hazafi - köztük egy 
nö - ellen is szörnyű ítélete
ket hoztak, mert szervezték a 
pártot, es részt vettek a szak
szervez-etJ mozgalomban. A 19 
elítéltre összesen 434 év bör� 
tönbüntetést szabtak ki. 

Vid1ella elvtárs megemlí• 
tette azokat a körmönfont 
módszereket, melyekkel a fa
siszta katonai bíróságok 3� 
40 éves börtönbüntetéseket 
szabnak ki. Az állítólagos 
,,bűntényeket·• Sandoval elv
társ esetében a következőkép
pen állították össze: 20 év ;i,. 
legális szervezkedésért, 3 év 
illegális propaga.ndáért, 5 év, 
m.ert álnévvel kiállított ddku
mentumokat használt, 3 hó
nap, mert álnevet használt. 
Valójában tehát egy, a fasisz
ták által úgynevezett „bűn
tényről" van szó. részvételről 
a kommunista mozgalomban. 
de a tevekenységet területen· 
ként különválasztják, hogy 

nagyobb mértékű 
büntet.és.. 

Jegyen a módszerekkel ú megismerked-

Nött u elégedetlenség 

A Franco rendszer igyek
szik megfélemlíteni a népet„ 
elsösorban a munkásosiztá.lvt 
és a dia.ksagot. Az utóbbi idő
ben nőtt az elégedetlenség a 
spanyol nep körében, egyre 
több sztrajkra kertllt sor, me· 
lyek mindtnkább politikai 
jelleget öltenek. Ma már gaz
dasági követelesekkel együtt 
követelik a szak.szen•ezeti 
és a demokratikus szabadsa.u
;or;okat, a saját politika:i és 
suik.szen·ezeti szereezetek 
fenntartásának l<!hetóugeit. A 
munkások és diákok tünteté
seket .szerveztek Franco rend
őrsége ellen. mely megkísér
li letörni a sztrájkokat. Ilyen 
tüntetések voltak Madridban, 
Bilbaoban, Valenciában. Bar
celonában. San Sebastianban 
és Guernicaban. 

A mai spanyolországi hely
zetet tehát az egész nép egy
re fokozódó elégedetlensége 
jellemzi, a helyzet szin� rob
banásig feszült. Egy év alatt 
40 százalékkal emelkedtek az 
árak. A munkásO!k ugyanak
kor 10-14-16 órát dolgoznak 
naponta, hollll me{;lélhetésüket 
biztosítsák. 

Befejezésül Vidiella elvtárs 
arra �rte a Spanyol Nép 
Megsegítésére Alakult Szoli
daritási Bizottságot, segítse 
elómozdítani, hogy a magyar 
nép rokonszenve a szabad
ságért harcoló spanyol nép 
iránt kifejezésre jusson. s til

takozó szava a Franco dikta
túra gyilkos módszerei ellen 
eróteljes hangot kapjon. 

n1. 

Nai Arthur az esztergályos mesterséget tanulja a Nítöftázban 
(Horváth Erika teh·ételei) 
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143 millió forintos anyagkészlet 
Sok esetben néhány szám

adat is elég ahhoz, hogy egy 
vállalat. műhely, vagy más 
munkarészleg termelését. tevé
kenységét felmérjük. A száraz 
adatok azonban számos nyi
tott kérdést hagynak maguk 
mögött, s nem adnak magya
rázatot arra sem, hogy mi 
lyen körülmények között szü
lettek meg az · eléi-t eredmé
nyek. 

egyszerre, s nem külön-külön 
indítjuk útnak az anyag_ és 
alka trészíéleségeket. 

Meggyorsult a szállít6s 

A tömegsport 
ter1nékeny talajra 

talált 
,,Magas szintű munkaszervezés" 

A vasutasszaks:::ert'ezet budapesti bizottsága - helyesen 
- Ezzel bizonyára a szállí- a szal,szen,czeti propagandisták részére tová bbképzést biztosít. 

tás is gyorsabbá váli k - je- Közel négy éve üzemel Fü- aktív tagja az üzem labda- Kiváló szak- és politikai előadók tartanak előadásokat a,z 
gyezzük meg. zesabonyban a ,·illamos vonal- rúgö-csapatá.nak cs egésznapos iskolán. 

- Lényegesen. Míg korál>- felügyelőség. A mintegy negy- A tanfolyamon a többi között a magasszint1i. munkaszer-
b;m hat, nyolc, sót több na-

j 
,·en dolgozót foglalkoztató kis egyik eröss�ge vezésről is szó rolt. Az előadás után Kulicskó Lajos villamo,-

A Landler Jenő Osztószer
tár jelentéseit lapozgatva elő
ször a számadatok sorakoznak 
elém: 1964-ben 105 519  tonna 

pig tartott, ma már 1-3 nap üzem a munkában és a sport- mozdonyve,;etö kért s:::ót. 
alatt eljut a kért anyag nagy ban egyaránt nagyszerú ered- az üzemi asztalilenisz-váloga- - Tisztelt clL'társal:! - kezdte. - A magasszint1í munka-
része a rendelte\ésj helyére. / ményeket tud felmutatni . Az tottnak. 1964-bcn további 9 s:::ervezéshez nekem is volna néhány szavam. Csak egy példái 
Ma már nem mondható rossz- elmúlt négy év alatt több do[- dolgo:ö s=erzett 1:asjelvényt és mondok a sok közül! 

volt a ton nateljesitményük, 
34.40 forintos 1 tonná-

nak az anyagellátás. Néha I gozó lett tulajdonosa a .,K i- a régebbi ,·asJel\·énycsek kö- E::: év január JO-éa a 40013 sz. gépen 6 óra 40-kor levál
akad ugyan anyagproblémánk ,·áló dolgozó" jelYénynek és zül Il a bron:::jeli,ény tulajdo- tottam munkatársamat. Ot,atos ember vagyok, feUtívta,n hat 
- főképpen a különböző csa- 1 okle,·élnef:. Jelenleg mindenki nosa lett. a forgalmi menetirány!tót, hogy mi lesz a géppel? ra eső önkölt.�éggel. Az 

elmúlt évben 85 229 igé
nyelt tétel érkezett be. eb
ből 69 024-et elk"iildtek a meg
rendelőknek. Figyelemre mél
tó eredményt értek el az ön
költ..ségcsökkentésben is, az 
előző évhez vLszonyítva 8 szá-
2alékos önköltségcsökkentést 
mutattak fel. A kocsi k tartóz
kodási idejét betartották . . .  

varféleségekben -. de ezek l szocialista brigádban dolgo:::ik A napokban fejeződött be Ne siessük e!! Jó m1rn kához idő kell! - gondolhatta -, 
országos problémák. Más , és a „szocialista szolgál.ati Füzesabonvban l,özsé>g1 szin- mert azt válas:::olta, hogy 10-11 óra kó::ött hívjam fel ujból. 
anyaggal úgy vagyunk: ami I hely" �,m elnyeréséért versen- ten folyó ·üzemi asztalitenisz Vissza a gepre. A parancs az pa rancs - mondja tovább jó 
tegnap hiánycikk volt, abból genek. csapatbajnokság. Nyolc csapat znnatosan. 10 óra 30-kor tijbúl hívtam. Azt mondta, hogy 14 
lehet ma többletkészletünk. A sport terén szi nte közül a ,·onalfclügyelóség csa- ó.-.s 30-kor h ívjam. Igaz, ho:::.átette, hogy valós:olnjileg lemond-
Előfordul. hogy olyan alkat- pata lett az első, veretlenül ! A ják a gépet. E.: a valós;::in üleg szó nem sokat mondott., így hát 
részben is mutatkoznak hiii- ö11mag11kal múltál.· fr!lül 1-1 mét'kőzesből mindössze egy türelmesen 1,ártam tovább. Még a;; jelentett némi szórakozást, 
nyosságok, amelyeket éppen pontot veszített! A bajnokcsa- hogy eg,1szer ide, m1hs.::or oda állítottak. 
a Lanct,ler Járn�újavító , gy�: I a villamos vonalfelü[lyelö,;g pat tagjai : A.ntal I.1n re, Fekete Végiil közölte az állomás - valószinúl!'g a menetirányít,! 
az. ontode_ keves csap?gycsi:.- I dolgozói. 1961-ben rakllik le a Imre és _Rap, 1W1haly. _ .. rendelke::ését -, ltogy menjek a Keleti-palyauclvarra. 
szet s!áll1t le, , holott, 1el�nto- sportolás alapjait, azzal, hogy Februar eleJen elkezdodott 

I 
Mit tehettem? Mentem. 

Javult az anyage!lá'ás 
sen _ to�bet f!Yartanak, mint

1 

a I röplabdacsapatot alakítottak az üz_emen_ belt\li házi sakl, J6  órakor - jelhfotam a villamosszint, ahonnan_ i·égre 
k.orabb, idoszakban. Jelen.eg 1 . b . akl . 'TST 

e�ycm • bajnoksag, amely!1c_k megtudta 11 .  hogy a gép reggelig le van mondt·a - fe7ezte be 
a vontatásnak több mint 10 • es

. 
enevezte� a�. rnn � .

· zokkenomentes kbonyolttasat Kulicskó Lajos. 
Es milyen körülmények kö- ezer csapágycsészével „ta;toz- 1 al,al re:1deze, t roplabda-kupa- Kiss Pcil, a s1.akszen·czeti bi- ' Hát ez is magasszintú de szervezetlenség. 

zöt t szüleitek meg a felsorolt nak". Goodot okoz az OPW-ko.. ba. Gyozelmet ugyan keveset zottság ti tkára vállalta. Az ott 
eredmények? Ezt Lelkes Gyu- c,;ik alkatrészellátása ;5 Pél- 1 arattak - de már maga a lcgiobban szereplők képviselik -----------

látói. , az osztmzertár főnökétől dául Lengyelországból ·ke,•és rész i:étel is gyözelemnek s::IÍ- majd a ,·illamos \·onalfelügye- _ A legmodernebb technl-
t d . k , · á . .. t K · 1· · lőséget a községi szintű sakk 

- A szertár legfőbb profil- kocsi �sztegeJ az állomása- testnevelési mozgalom. A üzemi csapatbajnokságon. 
Csorna állomás 471 méler 

u JU • meg. rugót küldenek. amiatt sok 
l 

mttott. Azt n JO t a 1 1an kai eljá.r'át a,1 viz.<sgálják 

ja.: a felhasználó MÁV-szer- kon. szc1Tezest Kecsl�és László Kis üzem� Hmelyben a1. egy- mély artézi icútját. A tt")bb 
vek anyag- és alka.trészellátá- A mintegy 1 43 millió foi-int I n1érnük, a ,·onalfc-lügyelőseg szerű szf':-cplók és Yezetó mé;.•• 
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:- egyar:'lnt szereti a sportot . . .  alapj{:n dör.tik majd el, hop,y - Javult-e a felhasználók osztószertár dolgozói, szocialis- pártúi·a 

I 

a _Tisza o� . . Ai'1'.v 
(szigeh•áry) 1 a l<út v!,,hozama elege'!ldő-e anyagellátása? ta brigádjai - mint ahogy a rcsz,·ele az u7:em1 aJno {sa-

1 vagy új kút fúrása válik - Nyugodt lelkiismerettel számokból és a beszélgetésből gokb:m . . .  Gyult:k a _pontok! 
57üksége sé. A vi7.,gál�tot 8 mondhatom, hogy igen. S ez is kitúnik -. igyekeznek r.i;n- A moz�alom elso é\'eben 16 

! budapes•i Geofizikai lnth.et elsősorbaii a jobb gazdálko- dent elkövetni a za\'art.alan vasJel\'cny talalt gazdara. 
dásnak tulajdonítható. A fel- anyagellátás érdekében. 1 963-ban az MHS járási ösz- j végzi. 
használók igenye is megala.po- szetett versenyén is elindultak 

, - Propán-bután infraégők 
zottabb. A lineáris programo- T, 1\1. az üzem dolgozói;  a felnott ' segítségé,·el olvasztják a ha-
zásnak is Tésze i·olt az anyag- 1-------------- 1 /;orosztaly csapata az elökeló Yat és a j<'"'et a váltókról a 
tllátás ;av11lásába.n, Hlett:e második helyet szerezte meg, svájci vasútak nagyobb állo-
szeTt'ezettebbé tételében. m:g az ifjúsági l,;ortíalc a har- más.1in. A1. Ü7.emanyagot cső-

- Hallhatnánk néhány szót A Hivatalos Lapból Madik helyen vége::tek. . \'e&lé.1,:en, az állomásokon el-
11 lineári s programozás lénye- í helyezett tartál}·okból juttat-
géről ?  A hivatalos lapból a sial<s,erve- A vonalfelügyelóség labda- • ják a helyszínre. 

- Tervszerűen történik a ��,�1!lio:t:r:�,J
u
�� /\,ti!�:�:k;;; rúgó-csapata 1963-ban és 1964- . 

ú ·w „ tását 
telhasználók által meg1·ende1t ben részt ,·ett a füzesabonyi 1 - j hu vagon gyar . 

s. námból: 102 401 ·1oo,s. I ·2. e. üzemi labdarúgó bajnokság , kezdik meg a Német Demok-anyagok, alkatrészek elküldé- Jelent.knés a íel,öroku általános ban és mindkét ;lkalom.mal j raHkus Köztársaságban. A se. Azzal. hogy előre megha- tgazi,atá sl és munkallgyi tanfo- az é1n;e·ónyben ,·égzett r-------------- négyten�elyes, forgózsámoly-
tározott időben küldjülc a szál- lyamra. � · J 1yal ell;ított alum1nium vago-litmányokat, kettős eredményt T. mímból: io;, 6,z,IMS. 1 12_ B. 196I közepe táján „őrsé�vál- no�at saját vmamos- és külön értünk el : egyrészt a tárgy- A munkaközveUtes uJbóli szabá- lás" ti>rtént, Kecskés Lászlcí 
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. kalau�kocs: 15  tonna teherbírású b' l!llent �ot!le1.o \'i-dt'!oJtáica. ,_ fii emclódarut Jcap a szentesi 

Áldomás teával 
1963 ószén, amikor a Híd

építési Főnökség brigádja 
felvonult a Dunakeszi Jármú
javító uJ kocsijavító csarnoká
nak építéséhez, senki sem 
gondolta, hogyan végződik a 
vállalkozás. Már kezdetben je
lentkeztek a problémák. Az 
alapnak pedig csak a felét rak
ták le. amikor a befejezéshez 
közeledő Erzsébet-hídhoz irá
nyították az építőket. 

A fiatalok segítségével határidórl' elkesziilt 

a Du nakeszi JRrmüjavító kocsija, ÍlÓ rsarnoka 

géig a csarnok, az épületgépé
szeti munkák is elcsúsznak, a 
határidők torlódnak ; a s::alag
szerű gyartás nem indulhat 
kitü�ött időben. Már úgy túnt. 
nincs ki út. amikor fordulat 
történt. 

A A.ISZ-istáJ., t'Óllalták 

lunk az építkezésen. A fiata
lok műszaki és közgazdasági 
tanácsára bízták az irányítás 
teendőit. Naponta t·áltottti1e 
egymást az alapsze1'vezetel, 
önkéntesei. Versenytáblát ál
lítottak, pontozták a teljesít
ményeket. Valamennyi roham
brigád élén az alapszer\'ezet1 
KISZ-titkárok áll lak. A váratlanul bekövetkezett 

új helyzetet gondterhelten fo
gadták az üzem vezetői. Ha 
nem kerül fedél alá 1964 vé-

S hogy milyen slketTel zá
rult a vállalkozás, arra Rubik 
László. a vállalat KISZ-titkára 

-----------------------------i így emlékezik ,·issza : 

A \'állalat KISZ-esel üzemi 
küldöttértekezle1en határoza
tot hoztak : védnökséget t'alla-

CERUZ1Jfi,'G l ZET 

Ellesett beszélgetés 
A beszélgetésnek fültanúja voltam. Az Es::aki Jármújat'ító 

főmérnöke egy fiatal mérnökkel beszélge_tett a nemrég épüft 
Diesel jarítómüllelyröl. Pontosabban arrol, hogy sok bosszu
ságot ol:oz az új  létesítmény. A próbateremben olyan nagy a 
zaj, hogy sokaknál ha!láscsökk_enést okoz. AJia�al mérn�knek, 
aki s::intén ott dolgo:ik, egy ev alatt 15 s;;azalekkal csokkent 
a ha!lasa. De ahogy ő elmondta, vannak munkások, aki1cnél a 
halfáscsöld,enhs már 25-30 százalékos. Rossz a szellőzés és 
a csatornázás. Elöntéssel fenyegeti őket a szen nyviz. 

Egys:ói:al sem a tervezők, sem az építők nem Temekeltek. 
Hiszen a p,·óbaterem zajszintjét belső kiképzéssel csökkenteni 
lehetett 1.·0/na. 

Am ikor ezeket hallottam elgondolkoztam. Miért szórjuk a 
pén:t kétmarol;kal felelőtlenül, ha nem olyan épületet, gyárnt 
vagu éppen s-:cerelőcsaTnokot építünk, ami a célnak, az előírt 
köl'ctelménynek, a szociális és egészségügyi előírásnak nem 
felel meg? . , 

A fiatal mérnök ezután arról beszélt, hogy meghwtak 
S:ékesfehért·árra, hogy adjon tanácsot a Diesel-mozdonyszin, 
w�tre szerelőcsarnok építéséhez. A kijelölt napor" megjelent, 
.� m iután tanulmányozta a térveket, a megbeszélésen rámuta
tott néhány hibára. Sürgősen javítsák ki a hibákat. mert ké
sőbb t6bbe kerül vagy ha.,znavehetetlen lesz a létesítmény 
ja1;osolta. Véleményét, ja1.•aslata�t nem vették tudomásU;I. Eze½ 
után ann!lit tehetett - s ehhez Joga volt -, hogy nem 1rta ala 
a tárr1yalás jegyzőkönyvét. 

Ez�el persze nem oldódott meg a probléma. E:s egyáltalán! 

- Egyesek kétkedt•e fogad-
ták elhatározásunkat, túlzott
nak taTtották az egyébként va-
lóban nagy feladatot. A fiúk 
azonban soha nem látott lel
kesedéssel dolgoztak. Ot üzemi 
kőmüvest szolgáltak ki; a hoz
záértők a falazási munkában 
is részt vettek. A lányok sem 
vonták ki magukat. Hidegebb 
időben főzték a teát az ifjú
munkásoknak. Az üzem pedig 
izgalommal figyelte a falak 
emelkedését, az épület ki bon
takozását. A csarnok határidő
re, 1964. december 31-re el
készii!t. A 3584 rá.fordított 
munkaóra értéke háTomszáz
ezer forint. 

Koccannak 

a teáscsészék 

A KISZ-isták boldogan szo
rítanak kezet a férfias munka 
ikerére. Egyelőre csak gőzöl

gő teáscsészék koccannak ösz
sze. Ha képletesen is, áldomás' 
ez a győzelemre . . .  

fút&ház. Az új daru, amelyet 
Az utóbbi hetekben több ol- a motorszin előtt rögzített 

vasó is szóvá tette: az őszi , de vasbeton alapzatra sz,erelnek, 
a téh időszakban is gyakran je!entósen megkönnyiti majd 
előfordul, hogy még a tolatós a nehéz alka részek mozgatehervonatokhoz sem biztosi- tásc1t. 
tanak minden esetben kalauz- - Jobb munkával, a grafikocsít. Emiatt a vonatkísérők konos menetek menetrend a hideg, huzatos fékbódékban, szerinti kis?.OlgálásávaJ.. az nehéz körülmények között idegen kocsik tartózkodásávégzlk munkájukat. nak csökkenté:sén-·l készülnek Mi ennek az oka? Miért 
nem biztosítanak kalauzkocsit felszabadulásunk 20. évfor
valamennyi tolatós, vagy arra dulójára Kelenföld állomás 
kijelölt tehervonathoz? A kér- dolgoz'.''· .. 
désre Berke Béla a 8. szak- - Jol <rlke,rult farsangi bált 
osztály vezetője 'a kö\·etkcző 

I 
rendeztek a békéscsabai vas

\·álant adta: utasok és a konzervgyár fia-
A MAV-nak összesen !aljai a Vé<::ei utcai vasutas 

1090 kalauzkocsija i-an. Ebből kultúrotthonban. 
326 személy-, 764 pedig teher- - Eredményes munkát Yé
vonati. Levonra az átlagosan geztek a cukorrépa-kampány 
20 százalékos jat•ítási állagot, idején Mezőhegyes állomás 
a gyakorlatban mintegy 260 dolgozói . A cukorgyár részére 
személy- é_s 610 teh�rvonati 4421 vagonnal több répa ér-
kalauzkocswal gazdalkodha- kezett, mint az elóz6 évben. tunk. . Ennek megfelelően nagyobb Vonala,nko� naponta 2200 volt a kiszá!Jítás. A megnövetehe1Tonat kozlekcdik. Nytl- kedett feladatokat a dolgozók vánvaló, hogy nem Jut _mm- elsösorba.n a szocialista bri-den \·onathoz kalauzkocs1. A gád . . k , . . . 
személy,·onalokról sem lehet . Jo mun aJa reven ér-
levenni, mert a 260 kalauzko- tek el. 
csi éppenhogy fedezi a pogy
gyászt is szállító személyszál
lító vonatok szükségletét. 
Ezért szabályozza az F 2-es 
számú Forgalmi Utasítás 851 
-852. pontja, to\·ábbá az Uta
sítás M-melléklet 19. pontja a 
kalauzkocsik felhasználását. 

A szerkesztőség üzeni 
Marosán Pál Debrecen, Boldi

zsár Gyula Bé1céscsaba, Perlaki 
GytJ.la, Bene Antal Sopron, Ki!5S 
Lajos Alsóörs. Szúcs Ferenc Hat
van, Markos József Zalaegerszeg, 
Bognár Károly Tapolca, Vár!alvi 
Gyula Gy�kCnyes, Kovács István 
Szombathely, Káprai László Keszt
hely, Totka Károl�,' , Sziládi Sán
dor, Cserháti József Szeged, Ko
vác� Gyula Miskolc, Geröly Jenő 
Budapest, Molnár István Komá
rom. Leveleiket Japunk anyagához 
felhasználju.k. 

Németh Pál Szerencs, Nagy Jó
zsef Yiss, Antal József Miskolc. Dombóvári Pft. F6n. XI. pm, sza
kasz dolgozói. Leveleiket Uletékes 
helyre továbbítottuk, 

- A felszabadulás 20. '1'1-

fordulójá.Ia készülnek a 
Nyíregyháza Beloiannisz téri 
á'lomás dolgowi. A ldsállo
más eg}i'k s?.Ocialis{a brigádja 
az évforduló alkalmából fel• 

vette az Ap1ili.s 4. brigád 
nevet. 

- Új vasúivonala.t adtak U 
ren<leltéésének a Vietnámi 
D•=okratikus Köztársaság

t-an. Ez a vonal Hanoi és 81/l 
orszig déld része között lé
tesít összeköttetést. Az új 
vasútvonal hossza 156 km. 

- T,. zta, jól fűt.öt& vá.ró
helyiségek fogadják az utaro
közönséget Hódmezővásárhely 
állomáson. A múlt évben fel• 
újított felvételi épület rend• 
jére, tisztaságára nagy gon• 
dot fordítanak az állomás dol
gozói. Rendben történik u 
utasok tájékoztatása is. 

- Az idén tovább folyt.a.t.o 
ják �Késcsaba állomás 
vágányhii]hzatának kors.zerú• 
sité:sét. Sor kerül a peronok 
betono7.ásira és portalanitá• 
6ára is. 

KöszlSnetnyUvinJtá.1. Ezdton 
mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik szeretett férjem és édes
apánk temetésén rf!szt vPttek, 
vagy más módon tgyekezteok mer
hetetlen fájdalmunkat enyhiten.1, 
özv. Bán Istvánné és családja. 

Lakáscsere 
- Elcserélném Budapest xrv., 

Szegedi út 74. sz. alatt levő ala• 
csonybéra MA V, kettöc;zobás, Qc;c;z• 
komfortos, gazdad�l udvarral, 
gyUmölcsfákkal, kerttel. Ü\'r�e
randával, telefonnal rendrlkez6 
nagy lakásomat Buda!X"'t terül<>tén 
Jevó kettö kisebb lakásra. 1::rdek• 
lődni lehet; 8-10-Jg. 20-22 óráig 1 
206-894 teletonon, vagy Bp. Nvu-
gati pályaudYaron 23-32 telefonon, 
Gergely Józset MAV-!elügyelónél. 

MAGYAR VASU'IAS 
Felelős <zerl<esztO: Gulyás Jil.DOI 

FelelOs 1<1a10, Szabe A.ntAI 
Szerkesztőség: 

Budao-.1 Vl.. Benctör u. t1 
TelefQn: várost: 22�58. 

Ozeml : !9-TI 
Te:1$zt1 : a N�p�zava Lapldad6 

Vállal a! 
Buclapest vn.. RákOC'Zl dt 54 

St:ikra Laon:vomd• 

-

FONTOS 

A JÓ 
JELMEZ, 

DE MÉG 
FONTOSABB 

Fel /cdl!'ne négre már s:ámolni azt a nagyvonalúságot, az ér
tel•nctlen. időpa2a1·ló, az ügyet nem segítő tanácskozásokat, az 
éss:cdtle11 tervezésel,et és a felelőtlen kivitelezést. Jó lenne 
mcíT t 11domasul venni, nem vagyunk olyan gazda.gok, hogy mil
liókat dobju11/c Id. 

Sz, J. 

Az IKARUS autóbusz vi
dám fiatalokkal gördült ki a 
jármújavító előtti térről. Az 
,,amatőr építőmunkások" be
csülettel kiérdemelt országjá-
1'ásra indultak, S aztán újabb 
tettekre készen el vegyültek a 
mindennapi termelőmunka 
többi száz névtelen hőse közé. 

Várkutl Miklós 

Cserháti Józser Szeged, Nagy ,József Sturov6, Szentgáli István Gyöngyös. Bűzi László Szentes. Bognár Károly Tapolca, Volosinovszl<:i János Debrecen. Kiss Lajo.s Alsóör:i:;, Behán Rózsa Kazincbarcika. Leveleiket hclvszüke miatt közölni nem tudjuk., • A- J ó  TÁ N C L E M E Z � 
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Hazánk felszabadulásának 
20. évfordulója tiszteletére 

A februárban megtartott 
termelési tanácskozásokon 
széles körú versenymozgalom 
bontakozott ki a felszabadulás 
20. évfordulöja tiszteletére. 

A Dunakeszi Jármú;avitó
ban csak február közepén kap
ták meg az éves, jóváhagyott 
tervet, Ezért az előzetes szá
mok ismeretében csak az első 

negyedévre tettek vállalást az rű rugalmas kitérő cseréjét � 
üzem dolgozói. A felszabadu- vasut.asnapig elvégzik. A fő
lás 20. évfordulója tiszteletére nökség dolgozói március l-től 
vállalták, hogy április 4-ig felszabadulási mú-

mlnden új személykocsit szakot tartanak. 
300 órával rövidebb idö 

A MAV Budapesti Maga.s-a.laU készítenek el mint 
eddig. építési Főnökség épületgépé,, 

A javításra érkező koc:5ikrnil szeti építésvezetősége a fel-. 
egy n appal rövidítik meg a szabadulás 20. évfordulója 

•-----------------------------------•--•-- L--------------· határidőt. Vállalták továbbá, tiszteletére éves munkaver-
hogy két Bah személyko- senyt kezdeményezett. Vállat-. 

Emberséges hangon Mi1Jiszteri dicséret 
a nemzetközi 11őnap alkalmából 

csit április 4-ig határidő eiött ták, a kiesett munkaidő 2, a2' 
elkészitene1,. önköltség 05 százalékos csök-. 

A azolnoki fűtőházban min- kentését, vala.mint a termelés 
den részleg bekapcsolódott a 05 százalékos emelését. � felszabadulási munkaverseny- épületgépészeti építésvezetőbe. A mozdonylakatosok vál-

Írta : Gulyás János, a s::akszen,-e:zet lilkára lalták, hogy terven felül elké- ség felhívásához a főnökség 
szítik egy - a Hámán Kató mind a 6 építésvezetósége 
fűtőház állagába tartozó - csatlakozott. 

E
gyre többször hallhatunk 

u an·óJ, hogy egyik-másik 
vezetó meg nem engedhető 
hangon beszél beosztottaival. 
Ha beszél ! Mert nemegyszer 
megt.örténik, hogy a dolgozó 
kérésére: .,szeretnék önnel be
szélni" azt válaszolja, .,de én 
magáVdl nem". 

öntudatra épült fegyelem vál
totta fel. Polgárjogot nyert a 
dolgozó emberi méltósága. 
Büntetlenül ne sérthesse meg 
az alkotmányban, a szabad
ságban, írott és iratlan törvé
nyeinkben lefektetett jogot 
semmilyen rendű és :rangú ve
zető. 

411-es sorozatú mozdony rész- Széles körű munkaverseny 
legvizsgáját. A kocsijavítók 30 bontakozott lti a felszabadulás kiselejtezett tehervagon még 20_ évfordulója tiszteletére Fehasználható anyagának gondos rencvárosban, az ország legnakiválogatását majd felhaszná- gyobb pályaudvarán. A feblását vállalták az évforduló ruári termelési tanácsko� 
tiszteletére. kon a c-tur kezdeményezésére 

A nyíregyházi pályafenntar- sorra születtek a válla.lások. tási főnökség dolgozói február A dolgozók jó munkája ered-
26-án termelési tanácskozáso- ményeként január l-től feb
kon tárgyalták meg és fogad- ruár 10-ig a tehervonatqk 
ták el a felszabadulás 20. év- menetrendszerinti indításánál 
fordulója tiszteletére tett éve.s 75,22, a TEEM vonatok me
versenyvállalásokat. A főnök- -netrendszerinti indításánál 94, 
ség dolgozói egy emberként a tehervonatok átlagos terhe
csatlakoztak a Záhony átrakó léséné! 99,54, a kocsikihaszná
körzet dolgozói által kezde- !ásná! januárban 99,88 száza4 

ményezett éves munkaver- lékos eredményt értek el. Kü4 

A vasúti munka elengedhe
tetlen velejárója a fegyelem. 
Ez feltételezi az alá és fölé 
rendeltséget. De ez a munká
ban elfoglalt helyet, nem pe
dig feudális viszonyt, a.z úr és 
ti szolgtt vi&zonyát jeienti. A 
vezető és a beosztott egymás
nak munkatársa. Ha tevékeny. 
� körük a munka természe
ténél fogva lkülönbözó is, tet
tüknek közös irányt szab a kö
zös cél. 

A hol jó eredményeket ér
nek el a munkában, ahol 

a nehézségeken ooks:zor ember 
feletti munkával leszne!k úrrá, 
ott az éredót keresve hamaro
san a vezetők és beosztottak 
munkában kovácsolódott ösz
szefogásához érkezünk. Ember
telen hangon kikényszerített 
példamutató munkáról sehol 
nem hallhatunk. 

senyhez. Vállalták, hogy lönösen figyelemre méltó a 
A miniszteri dicséretben részesült nök egy csoportja_ Kinépen a szakaszos fenntarlá.snál vállalásnak az a pontja, mely 

Varga Dénesné m. infé7.ó beosztott pályamester. 103, az alázúza.lékolásos szerint a ferencvárosi vasuta-
(Németh Gyula felv.) tenntartásnál 105 százalék- sok 1965-ben, a bázis idöszak� 

Miból táplálkozik egyese1i 
helytelen mentalitása, modora, 
vagy méginkább modortalan
sága? 

Legtöbbször abból, hogy az 
ilyen vezetők megfeledkeznek 
anöl, hoey valamikor ók i! 
beosztottak voltak. hogy a dol
gozók bizalmából kerültek ve• 
zetó állásba. Elfelejtik. ho;cy 
veze ő csak az lehet, aki ve
zetni képes. A vezetési készség 
egJ,;k 'kritériuma az emberek
kel való igaz'<ágos bánásmód. 
Ha figyelembe vesszük azt 
h� a mege1!{1edhetetlen 
hangnem ált.alában ott uraiko
dik el, ahol riem. jól megy a 
munka, máris a dolog veleJé
néJ vagyunk. 

A vezetésre képtelen, szer
\:e?Jési készséggel nem 

rendelkero vezető - értek 
alatta minden rendű és rangú 
vezetőt gorombasággal, 
durvasággal. embertelen hang
nemmel akarja palástolni ve
zetési képtelenségét, de egyben 
azt is biron:vitja. hogy méltat
lan a beosztására. Az emberte
len hangon többet kih'eteló 
vezetó fordított eredményt ér 
el. A gorombasá<!'.gal illetett, 
önérzetében megbántott ember 
ahelyett. hoey nazyo\jb oda
adá._"Sa.l és szoi·galornmal dol
gozna. rontja a közhan�latot. 
csak tessék-lássék módon dol
gozik. 

A vezetó tekintélye annyi. 
amennyit iló!azságérzete. hoz
záétiése - ebben az emberi.,
meret is az em berekkel t•afo 
báruí.smód is ben.ne i·an -
pé]damutatás4 alapján kiví
vott. A nagy hanggal, durva 
szóval tekintélyt szere'llni aka
ró vezető az ellenkeznjét éri 
el: a dolgozók elkerülik, segit-
1éi;,adás helyett ott gáncsolják 
tett<'it, udmításait, ahol tud
;ák. 

Egyetlen vezetőnek sincs jo
ga. mei;,alázni az embert. mun
katársát, gorombán. durván. 
bán.ni a vezetése alá rendelt 
dolgozóval. Aki ezt teszi mél
tatlan a vezetés·re. A vezetó 
minden tudása. erélye, tekin
télye kevés ahhoz, hogy ön
maga oldja meg a feladato
kat. A legszebb

. 
terv. a leg

jobb vezetői elgondolás csak 
írott betű. halvaszüJetett idea 
marad a végrehajtó ember kö
vetkezetes, lelkiismeretes 
munkája nélkül. A Horlhy
rendszer gerinctörött proletar
ja egy országépítő közösreg 
megbecsüit taaja lett. A vak
fegyelmet., az önként váilalt, 

A vasutas dolgozók túlnyo-
1 ra teljesít.ik a tervet. hoz viswnyítva 

mö többsége tekintélytiszteló. Bensőség� �nnep�ég sz.ín�� ró! a nódo!gozók:ról, akik a 10 százalékkal növelik a 
Elismet; a verető erényeit, ki- ll;'.e vq;lt marc1!1s 6-an a vasutl szolgálati helyeken derekasan Az éves különhiteles munkák két guritódomb teljesítmé-
sebb emberi hilbá1 felett is el I f_oosztaly . kulturterm7_. 

A vas- megállják helyüket. programjából Fényeslitke ál- nvét és a kedvező hóna• ut vezetői a nemzetkozi nönap ünnepi beszéde végén a vas- lomáson az épülő egykapus • 
rud nezni. Az embersé:;es ve- alkalmából több olyan nödol- út vezetése és a szakszervezet áruraktár beruházási munkáit pokban megközelítik a na-
:rető mindenkor számíthat rá- gozót hívtak meg, akik példa- elnöksége nevében elismerését két héttel, a nyíregyházi fűtő pi 7ooo kocsi gurítását. juk, de sem fegyelmet. sem mutató munkát végeznek. A fejezte ki a jelenlévők és raj- ház mozdonyvizsgáló csator- Győr állomás dolgozói az 
kelló tinteletet ne várjoo tő- meghívottak előtt a vasút ve- tuk keresztül valamennyi náját, valamint a flltóházi ka· 1965. évi tervek és célkitüzé
lük az, alti maga 50!TI tud tisz- zetÖJ és a vasutasszakszervezet vasutas nödolgozó munkájáért, puk felújítását, illetve kicse- sek maradéktalan teljesítése 
teletet adni. elnöksége nevében Lindner majd átadta a jutalmakat. rélését a hitel kiadásától szá· érdekében vállalták, hogy a 

. József ,-ezérlgazgató-hdyettes A nemzetközi nőnap alka!- mitott hat héten belül elvég- személyszállító vonatok me-A magárol gyakran megfe- mondott rövld ünnepi be$1.é- mából kiémelkedő munkájuk zik. Az 1965. éves tervben sze- netrendszerinli indításánál 99, 
ledkezö Yezetó sokáig palá,tol. det. Be,·ezetőjében méitatta a elí1meréseképp1?n 44 dolgozó replo kitérőcseréknél vállal- a lehet·vonatök inenetrendsze� 
ni tudja jellembeli fogyatékos- \ nemzetközi nőnap jelentőségét, rérzerult miniszteri, 66 pedig ták, hogy Záhony állomáson rinti indításánál 88, a tehervo
ságait. Mert éppen jellem.beh • majd elismeré.ssel beszélt azok- vezérigazgatói dicséretben.. négy csoport 48. XIII. rendsze- natok átlagos terhelésénél 98 
gyengeségeinél fogva felfelt ------------------------------------------, százalékra teljesítik a tervet. 
hajbökol-0. Aki ritkán taJáBoo- 1964-ben az idegen kocsik 31 
zik vele _ s fö1eg, aki csak őt órát tartózkodtak az állomá-

M , 1 k k k „ f 
, k son. Ezt az idén 27 órára, te-hallgatja - felületesen meg- egva tozta a mun a oru•• menye hát 4 órával tervezik csökken-á\lapitja: szigorú de i,g<1,zságos. teni. 

Az ilyen szi� azonban mesz-

b k b • f h b szejár az igaziságos.ságtól. Az a é e' scsa a 1  u''tő a' z an Nagybátony állomás dolgo-
emberek lalkva ismerik meg zói is éves munkaversenyt 

kezdeményeztek a felszabaduegymást. ts ez er,re az esetre Amikor tavaly a békéscsa- tók, ablakok és kapuk javítá- a kocsikat magasba emelni. lás 20. évfordulója tiszteletére. konkredzál\·a a mindennapi bai fútoházban jártunk, Mé- sát. fgy a nyílá zárók most Most 25 tonnás gépi emelővel Vállalták, hogy a tehervona-
munkában való együttlétet je- i s:::liros István múhelybizottsági már elállják a hldeg útját. végzik el ezt a rendkívül ne- tok átlagos terhelését a múlt 
Jent. Nem árt alkalomadtán a titkár nem fogyott ki a pana- héz munkát. évi 1935 tonnáról 1945 tonnára 
vezetetteket is megkérdezni a j 

szokból. Meg _iS voH rá �z oka, Korszerű berendezések A kiöregedett gyalugépet is emelik. A kocsitartózkodási 
vezetők munkájáról. ma.gatar- A mozdonyszm mt;ndenutt be- kicserélték. Az új, nagy telje- idó és a kocsikihasználásnál a 
tá . . 1 b . . 51 azott. A ned,·esseg foltokat Nemcsak az épület felújítá- sitményü gyalugéppel meg- bázishoz viszonyítva 1-1 szá-saro · em_ e�gero • vag_y / raJzolt a falakra. A padozaton sára fordítottak nagy gondot. gyorsult a munka. Az áram- zalékkal kívánnak j obb eredem?er�e!':1'1segerol. . A veze�s gödrök tátongtak. A jég kupa- új, korszerű berendezések is kiesés miatt pedig bekötötték ményt elérni. Ezen kívül ápri..: tekintélyenek alatámasztása cokban állt. Füstös, hideg és kerültek a fú.tőházba. A múlt az új egyedi áramfejlesztő be- 11s 4-ig ünnepi műszakot kez,. ez az emberséges, igazi �- barátságtalan volt a munka- év végén állították üzembe a rendezést. Ezzel biztosították a deményeztek az állomás dol• 
tőnél. s a nagyobb hibák be. hely. modern gépi mcgh, 'tású ka- folyamatos, zavartalan mun- gozói. 
kö,·etkeztének megállítása le. lapácsot. A csővágó gép is so- kát. 
het ellenkező esetben. Sokoldalú felújítás kat segít munkájukon. A moz· Külön szót érdemel, hogy a 

donyok hajtó és csatló rúdjait fűtőház üzemi konyháján rö
korábban kézi meghajtású be- videsen bekötik a gőzüstökel. 
rendezéssel préselték be. MO$t Továbbá villamos tűzhely és 
üzembe helyezték a hid.-a- sütő teszi majd kényelmeseb
utikus prést, így három ora- bé Fekete Jenőné konyhafó
t•al csökkentették ezt a fon- nök szakácskodását. 

M
I fflf!{}becsül}ük a fegyel- Most újra ellátogattunk Bé
met, tekintélyt tartó, késcsabára. Mészáros István igaxsá,g0$ mértékkel mérő ve- örömmel újságolta a nagy vál

zetőt. Törekvéaében az ilyen tozást. Az elmúlt evben teljes vezető a szakszen,ezet leg- egészében felú;ították a mozm,esszebbmenö támogatására donvszín tetőszerkezetét. Nyo
s::-ámithat. Beosztottai, munka- mát sem láttuk a beázásnak. 
társai is erényének tudják be A vastartókat frissen mázol
ezeket a tulajdonságait. A do!- ták, A falakon pótolták a le
gozók nagy többsége szívesen hullott vakolatot, elvégezték a 
látja azt a vezetőt, aki e.gyér- meszelést is. 
telmúen. i,gaz.ságosan psztja a A régi kályhákat is kicserélbírálatot és a dicséretet. Az ték ujakra. Jelenleg hat 
�lyen :ezetőnek megvan a _ le�- ágyú-kályha ontja a meleget. Jobb ertelemben vett tekinte- Újdonság a motorszín levá
lye, számíthat a dol�zók >tá-

, 
lasztása, ahol központi fűtéa 

mog-atására, akik fegyelmet biztosít;a a kellemes ott-tar
t.artó törekvéseikben ia megér- tóz1.odást. Korábban gyengén 
tó mun-katársai. működött a ventillátoros köz-

ponti elszívó. Az átalakítás 
A szakszervezeti szervek és után tíz egyedi kürtő vezeti el 

funkcionáriusok munkájána.k a fűtőházban keletkező füstöt. 
velejárója, az érdekvédelem gőzt. A gép- és esztergamű
körébe tartozó tevékenység a helyben dolgozók sokat pa
dolgozók megbecsülésének naszkodtak, hogy a helyisége-

ket nehezen lehet kifűteni. A megkövetelése 1s. Ew-egy jó mennyezet-képzés, illetve a 
szó, biztató hang nemegyszer padlástér-kialakítás ezt a 
többet jelent minden any<I{li problémát is megoldotta. 
elismerésnél. S hogy ilyen lég- Sor került a villamos vezekör legyen úrrá a vasúton, an. tékek és berendezések felújínaik kialakításában a mo-L.gal- tására is. Ezzel megszűnt az a 
mi szervek igen sokat tehet- gyakori veszély, hogy a keze
nek. Amikor a vezetők tekin- , lőasztalok rázzanak, A moz
télyéne.k biztosítását segítik I don11szín világítása is , :me!lja
egyrészről, ne túrjék el a má-

1 
vt�lt. A °!enn�-eze\re UJ . fenJ;'

sik oldalon semmilyen rangú I c_soveket es h1ganygőz-lampa
vezetőtől az e::nbertelen hang- kat szereltek fel. 
nemet, a dolgozók megalázá-

I
I Az asztal�sok i:iagy szakér

sát. telemmel vegezték el az aJ• 

tor munkaműveletet, Kizárták Ennyi minden történt egy 
a nehéz fizikai munkát és a év alatt a békéscsabai fűtő
préselésnél öt munkás helyett házban. Az is idekívánkozik, 
kettő is elegendő. hogy 196.4-ben teljesítették az 

A koc imúhelyben sokat élüzem cím követelményeit. A 
bajlódtak a dolgozók a kerék- dolgozók így szolgáltak rá a 
párok cseréjével. Korábban 3 róluk történt gondoskodásra. 
tonnas hévérekkel próbálták Forrai János 

A rütőhiz úJd9nsáf& a hidraulikus prés 
(Forrai János felv.) 

Cél : a szocialista 
szolgálati helyDcím 

megszerzése 
Szentlőrinc állomás 60 tagú 

kollektívája termelési tanács
kozáson határozta el, hogy 
1965-ben megszerzik a szocia
lista szolgálati hely címet. Cé
lul tűzték ki a kocsitartózko• 
dás csökkentését és a fokozott 
kocsikihasználást. A kocsitar• 
tózkodásnál 90 százalékos, a 
kocsikihasználásnál pedig 98 
százalékos teljesítést kívánnak 
elérni, ami megfelel az él
üzemszintnek is. A szolgálati 
hely ezen belül vállalta, hogy 
márciusban, felszabadulásunk 
20. évfordulója tiszteletére 11 
lwcsitartózkodást 93,5 száza. 
lékra, a kocsikihasználást pe� 
dig 98,5 százalékra teljesiti. 

Feladat van �óven. Hiszen 
ez a kis állomás Pécs, Dombó
vár, Barcs és Sellye átmenő 
forgalmát is biztosítja. Az el
múlt évben 536 irányvoriato, 
indítottak és ezt ebben az év• 
ben is el szeretnék érni. 

Az állomás dolgozói jó mun
kát végeztek eddig is. A kitű
zött célt, az élüzem feltétele
ket teljesítették. A balesetek! 
száma 1 963-hoz képest csök
kent. üzemi baleset 1 964-beli 
nem volt. 

Töke János 



2 1\L\GYAR VASUTAS 

A szocialista brigádvezetők A KEZDET JÓ 

Nehány héttel ezelőtt látott 
munkához Szeged-Rókus állo
más újonnan választott szalc-I I . országos tanácskozásra készülnek 1 
szervezeti bizottsága. Az  el6ő 
félévi mwikatervben figyelem
be vették a vezetőségválasztó 

Debrecen állomáson dolgo
zik 

Pataki Elekné 
személypénzt6ros, 

a Yasút első no1 szocialista 
munka üzemrész vezetője. A 
sz.emélypénztár három női 
brigádja 1962-ben tűzte célul 
a srocialista brigád cím elnye
rését. majd 1964-ben együtte
gen határozták el: megszerzik 
• zocialista. munka üzemrész 
címet. 

A három női brigád a gaz
dasági és a moz.galmi srervek 
segítségével teljesítette válla
lását, s ma már a megtisztelő 
cím boldog tulajdonosai. Tel
jesítményükkel elégedettek az 
állomás vezetői. Ezek az asz
szonyok az életben is becsü
lettel megállják helyüket. A 
kollektíYa örökbe fogadott egy 
árva gyermeket. Lakatos Er
zsikét. A ki,;lány részére ha-

togatói a góckönyvtárnak é, a 
társadalmi munkából Is mú1-
dig kiveszik részüket. 

A pécsi fűtőházban 

vonta 80 forintot tesznek ta
karékba. Az örökbe fogadot1 
kislány a nagyobb ünnepeken 
és a nyári idényben felváltva 
egy-két napot tölt az üzem
rész tagjainál Erzsike a .,pót- Cseke László motorvezetó. 
mamá.knál" ugyanolyan ellá-

taggyűlés határozatát. Hala.ri 
Szilveszter munkásellátási íe-
lelős igen aktívan látott mun
kához. Ennek eredményeként 
az étterem már tisztán, kifest
ve fogadja a dolgozókat. Szai
ler László munkavédelmi fel
ügyelő személyesen győződik 
meg mindenről a hely.színen, 
Kersch Józsefné gazdasági fe
lelős a bélyegigénylés és ki
osztás mellett a kartonlapok és 
a nyilvantaftá.s rendbehozását 

tásban részesül, mintha ő is '' 
édesgyermek lenne. 

Kaposvár állomáson évek 
óta eredményesen dolgozik 

Dani József vonatvezető 

1 2  tagú szocialista brigádja. 
Udvaria3 magatartásukért az 
utazók.özönség már több ízben 
el;uttatta elismerését a kapos
vári á!iomásfőnökséghez. A 
brigádvezető Dani József tag
ja az állomás szakszervezeti 
bizottságának és a szakszerve
zetek Somogy megyei Taná
csának. 

A brigádban nagyszerű a 
közösségi szellem. Gyakran 
szerveznek közös színház.. és 
mozilát.ogatást, rendszeres lá-

és 12 tagú szocialista br'i-

1 vette kézbe. Vincze Pál szb
! titkár pedig igen körültekitócn l végzi a szakszer-.ezeti bizottság 

munkájának irányítását. 
A kezdet jó, reméljük az 

eredmény sem marad el. 

Tótka Károly 
Szeged 

A kapusok bizalmija 
gádja elismerésre méltó 
munkát végez. Fő eré- Miskolc tiszai pályaudvaron 
nyük a pontosság, a rend a kapusok. levélke:i:elők és ér
és a tisztaság. Vállalt kötele- tesítók újból Herczegfalvi 

zettségeiknel.: évek óta mara- Györgyöt választották meg bi
dékta!anul eleget tesznek. A zalmivá. Nem véletlenül. lm
srocíalista brigád cimet már már 18 éve végzi ezt a mcg
töhbször elnyerték. Legutóbb tisztelő feladatot odaadóan, 
megkapták a brigádzászlót. fáradfaágot nem ismerv<?. Vi
Cseke László és a brigád ki- déken lakik. s a járás is nehéz 
looc tagja több ízben részesült nekJ, mert bal lábára rokkant. 
Kiváló Dolgozó kitüntetés- A szalrnzervezet több mint 
ben. 1 másfél évtizede� bizalmi mun-

Pataki Elekné, Dani József k�jáért e�lék!appal_ tilntette 

és Cseke László szocialista k1 - dc m_u:t mondia. -: leg
brigádvezetők eredményes nagyob,b kitüntet� resz�re _a 
munkájukkal érdemelték ki, dolgozók megbecsülése es b1-
hogy részt vehetnek a szocia- zalrna. 
lista brigádvezetők II. orszá- KJsvárdai János 
gos tanácskozásán. Miskolc 

A vezetőségválasztó taggyűlés sem 

tudta kihúzni a tüskét 
Az őszinteségről, a bírálatról 

és arról a bizonyos tüskéról 
esett a legtöbb szó a Rakos 
Motorüzem Főnökség küldött 
értekezletén. A vezetőség be
számolója után először Antal 
József mozdonyfclvigyázó szó
lalt fel. Bátor, határozott han
gon a szakszervezeti bizottság, 
a müszaki vcz�tés és a párt
szervezet közölti ellen tétről be-
szélt. Felszólalását sokan he
lyeselték. Egymásután emel
kedtek magasba a kezek. 

Nem őszinték az emberek 

Gondoltam, no ez egy viha
ros tanácskozás lesz. A vihar
nak azonban csak a szele csa
pott meg. Amikor már a nyol-

cadik felszólaló is azt a biza,. 
ny06 „tüskét'" említette, de lí 
sem beszélt róla, a jegyzetfüze
tembe a következőt írtam: 
,.Nem őszinték az emberek! 
Vajon mi az oka a kendőz.és
nek. Egyáltalán mi az a tüs
ke, ami az emberekben van." 

A küldött értekezleten nem 
kaptam rá választ. Az agyon
csépelt, állandóan ismételt sza
vakon kívül mást nem hallot
tam. Pedig az emberek arcán 
láttam, hogy valami nincs 
rendben. Valami nyomja a szí
vüket. 

Bugyi Sándor segédmunkás 
felszólalása sejtette a legjob
ban, hogy a főnökségnél nincs 
minden rendjén. 

- A dolgozók igen is tud-

;anak mindenr6!, ami rajuk 
tartoztk - magyarázta. - Ha 
mi őszinték vagyunk, elvárjuk. 
hogy a vezetők is őszinték le
gyenek. Mint egy nagy család
nak, úgy kellene élnünk. EQ11 
családban elsősorban az apá
hoz, itt a munkahelyen a �•e
zetőhöz kell őszintének lffl
ni. De hogyan legyek én az. 
ha érzem és tudom. how ve
lem szemben nem őszinték. 

Ennél többet ő sem mondott. 
Pedig már vagy h1rom órája 
ültünk a kultúrteremben. 
Egyik felszólalás a másik után 
és csak annyit lehetett érzé
Kelni, hogy valamelyik vezetö
vel nincsenek megelégedve. 

Még másnap i fülembe 
csengett az állandóan és sokat 

Az aklak vallanak 

Miután erre a küldött érte
kezleten nem kaptam választ, 
máshol néztem utána A buda
pesti bizottság múlt évi vizsgá
lata alapján készült feljegyzé
sekből már világosan kiderül, 
mi az a sokat emlegetett tüs
ke. De miért egy vizsgálat ira
taiból kellett mindezt megtud
ni? Miért nem mondták el, ha 

--------------------------------------, tudták, azok a munkában be-

A tagok aktivitása a jó eredmények „titka" 
Több mint 700 szakszerve

zeti tag, 62 bizalmicsoport, 3 
műhelybizottság, valamint az 
alapszervezet egészénelc mun
kájáról számolt be a február 
'.!5-én tartott küldöttértekezle
ten Pécs állomás szakszerve
zeti bizottsága. Nincs könnyű 
dolga, aki híven akar számot 
adni a beszámolóban és az azt 
követő vitában elhangzottak
ról. Ugyanis nincs a szakszer
vezeti munkának olyan terü
lete, melyről a beszámolók és 
a küldöttek ne szóltak volna. 

Sokoldalú besz6moló 

Nem a sokoldalúság volt a 
beszámoló egyetlen erénye, 
hanem a helyzet alapos mérl.8-
gelése, konkrétsaga is jelle
mezte. Csal< hasznos lehet, 
hogy öszintén, a ;a ,,ftás szán
d.ékát•al igyekeztek felmérni 
az eddig végzett munka érté
két. A teljesség igénye nélkül 
idézünk a beszámolóból né
hány részletet. 

A szocialista munkaverseny 
szervezésében igen jó ered
ményeket ért el az állomás, dc 
- állapította meg a beszámoló 
- a verseny 11yilvánossága 

n.em megfelelő. Többet ke!l 
foglalkozni a legjobbak és 

módszereik népszerűsítésével. 

A szakszervezeti munkát te
kintve ilyen értelemben is 
hasznOli volt a beszámoló, mert 

név szerint is megdicsérte az 
alapszervezet aktivistáit, rá
mutatva arra, hogy a tagok 
alctivitása tette lehetővé a be-
számolási időszakban elért jó 
eredményeket. tgy elismerés
sel szólt Cserfai József és Ri
bics Ilona munkájáról, akik 
szocialista brigádokat patro
nálnak. A jól dolgozó munka
védelmi őrök közül Tarkö 
Lá.szló és Matyók József ka
pott dicséretet. 

Kiemelte a beszámoló a 
munkaversenyben elért sikere
ket, majd bírálta az újítási 
mozgalom gyenge eredményeit. 
Két év alatt mindössze 20 újí
tási javaslatot adtak be, hetet 
fogadtak el és hat megvalósí
tásra is került. Az idei újítási 
feladatterv olyan tennivalókat 
tartalmaz, melyek elősegítik 
majd az állomás munkáját. 

Emelkedett 
a balesetek sz6ma 

Felszólalt a küldöttértekez
leten Kinczli József elvtárs, a 
szakszervezet Baranya megyei 
l>izottságának titkára is. Elis
meréssel beszélt Pécs állomás 
kiváló gazdasági eredményei
ről, a szakszervezeti alapszer
vezet mwikájáról. Az informá
ció Javításáról szólva kiemelte 
annak szükségességét, hog-y az 
intézkedések, a feladatok gyor
san eljussanak a vezetőaégtól 
a dolgozókhoz. Elmondotta, 
hogy a harmadik ötéves terv 
folyamán 8,5 millió forintos 
költséggel öltözőt, fürdőt léte
sítenek Pécs állomás dolgozói 
részére. 

A vita után elfogadták a ha
tározati javaslatot, amely töb
bek között a műhelybizottsá
gok önállóbb munkáját, a 
munkaverseny szervezésével 
kapcsolat.os feladatokat és az 
újítási propaganda javítását 
foglalja magában. 

(I.J') 

Pécs állomáson 1963-ban 21 .-------------
üzemi baleset történt, a kiesett 
munkanapok száma 681 volt. 
A tavalyi Z5 baleset 805 mun
kanap kiesést okozott. Tovább 
kell fokozni az óvórendszabá
lyok és utasítások betartása 
érdekében végzett agitációs és 
oktató munkát, de a rendelke
zések értelmében szükséges a 
mulasztók szigorúbb felelős
ségre vonása. 

- Bea8óséges ünnepség ke
re&ében búcsúztattak 35 nyu
galomba vonuló vasutas dol
gozót a Miskolci tiszai pálya
udvaron. Erdélyi János állo
másfőnök meleg szavú kös7.ön
t6je utáil a szakszervezeti bi
zottság ajándékokkal kedves
kedett és vendégü 1 '.l:á.tta az 
idős vasutasokat. 

csülettel helytállt kommunis
ták és szakszeryezeti aktivis
ták, akik ott ültek a székso
rokban? 

Miért a" aktákból kellett 
megtudni, hogy a motorüzem 
területén évente jelentős 
mennyiségű teherkocsit selej
teznek és az elbontott vagonok 
faanyagát a főnök korábban 
nem adta át a szertárnak, ha
nem egy raktárban tartotta la
kat alatt. S magának tartotta 
fenn azt a kizárólag06 jogot, 
hogy kinek ad jó és kinek 
r06SZ deszkát. 

A szputnyik.ügy is szerepelt 
a feljegyzésekben. G. I., a vil
Jamo«műhely dolgozóival mun
kaidőben a társada.1.mi tula;don 
terhére 18-20 darab szputnyik 
fonná;ú asztali llimpát gyár
tatott, különböző ,.magasabb" 
beosztású embereknek, aján
dékba. de mást is „fusíztatott". 
S amikor az egyik dolgozó a 
„példát" látva saját magának 
asztali lámpát készített. a fó
nök 100 forintra megbüntette. 
Dc nemcsak őt. hanem min
denkit. akinél fusizásra utaló 
.. bűnjelet" talált. 

A szigorúság helyes! De hol 
van a következetesség, és fö
leg az erkölcsi alap, az egyéni 
példamutatás? És hol volt G. 
1.-nek ekkora bátorsága, hogy 
mindezt megtegye? 

És még nagyon sok minden
ről vallanak a betűk. Jelenleg 
is folyik egy vizsgálat a főnök
ségnél. Remélhetőleg ezután az 
illetékesek már a törvényesség 
jegyében járnak el. 

Szerényi József 

1965. MARCJUS 13, 

Hűen a Tanácsköztársaság eszméihez 
Negyvenhat évvel ezelőtt, 

1919. március 21� év
százados elnyomás, nyomor, 
nélkülözés közt teremtette 
meg a magym· proletariátus a 
néphatalmat. A világ második 
proletár áll.ama. jött létre a 
Magyar Tanácsköztá-rsasáQ 
megalakításakoT. 

A párt vezette magyar mun
kásosztály, népünk testvérét 
és példáját követte történelmi 
tettébcp. A swvjet nép győz
tes, Nagy Októberi Szocialista 
Forradalma volt a minta. A 
százezernél is több magyar 
hadifogolynak, a Nagy Októ
beri Szocialista Forradalom 
győzelméért vívott, harcokban 
szerzett személyes tapasztala
ta jó serkentö volt a magyar 
szabadság bölcsőjének ringa
tásához. !gy lett a világ első 
Szocialista Szovjet Köztársa
ság után. a második a Magyar 
Tanácsköztársaság. 

A szocializmus vl!ágforrnáló 
erővé vált az elmúlt 46 év 
alatt. Bebizonyít.otta életké
pességét, fölényét, a kapita
lizmussal szemben. Ma győ
zelmes világrendszer a szocia
lizmm. A fö'td területének 
több mint egyharmaaán békét. 
biztonságot, jólétet biztosít a 
népnek. Békés gazdasági ver
senyt teremtett a kapitaliz.. 
mussal és e verseny döntő 
szakaszához érkezett. A ver
senyt kezdeményező Szovjet
wiió hétéves terve megvalósí
tásával szil árdan a kommu
nizmus műszaki, technikai ta
lajára lép, s vele együtt a 
szocializmus építésében mene
tel 14 ország népe. A 46 év
vel ezelőtti szovjet-magyar 
szocialista szigetből a szocia
lizmu., tenger<' lett. Ázsia, 
Európa után Afrika és Ame
rika kontinensén is gyökeret 
vert a szocializmus. 

A 
forradalmi győzelem után 
az alkotó új srocialista 

munka következett. Sárguló 
papírok őrzik rendeletek, pla
kátok, röplapok, újságcikkek 
sorait a Tanácsköztársaság 
programját. tetteit. 

Mint saját életét, úgy véd
te, ápolta és támogatta a nép
pel ,együtt a va úti műhelyek 
munk · - a a Magyar Tanács
kö,ztií:ri,�lgot. Fiatalok, gyer
mekes anyák és aggastyánok 
százezrei köszöntötték az utcá
kon az új hatalmat. 18 és 50 
év között minden férfi hadra.
kész volt a Vörlls Hadsereg
ben. hogy fegyverrel, életével 
védje az ontant-tmperializmus 

ellen fiatal szoclalista köztár
saságunko.t. Az 50 éven felüli 
sem volt ritka az újonnan 
szervezett hadseregben. Erről 
tanúskodik Perényi János le
vele a Népszavában. .,Jelent
keztem a harctérre. Landler 
elvtárs csapatába be iS voltam 
osztva, de aztá,i ltazaküldtek, 
mert öreg vagyok. Ragaszko
dom hozzá, hogy tessék fPl
venni a jelentkezőt, lta elmúlt 
is 50 éves. Most tudjuk miert 
kell IUlrcolnunk. nem úgy, 
mint 1914-ben. Tessék ezt a 
hadügyi népbiztos eli,társok 
tudomására hozni, én soka nem 
akarok várni. Elvtársi üdvöz
lettel : Perényi János, Északi 
Főmúhelv •• 

Az im�rialista túlerő 1:l3 
dicső nap után mégis győze
delmeskedett a Tanácsköttár
saság felett. De a szocializmus 
tervei, eszméi bennmaradtak 
a szívekben. 25 esztendős fa
siszta remu,·alom minden esz
köze é.� erófeszitése ellenére 
élt, létezett és dolgozott, az 
eszme hordozó;a, a párt, 
amely a sz.ívekhen és az érte
lemben fenntartotta a fo1Tada
lom új remény1<ugarát, a szo
cializmus egyszer már fel
csillantott fényét. Nem hiába! 

Amit 1919-ben nem sikerült 
megoldani. az 1945 után való
ra vált. Az elmúlt ZO esztendő 
szocializmusért vit'ott küzdel
mében. 1919 ú.tiát ;árta ne
pünk. 1919 dicső 133 napja és 
a felszabadulás utáni két év„ 
tized meggyőzte népünket és 
népünk minden igaz barátját 
arról, hogy jó úton jár a ma
gyar nép_ Népünk örökre es 
visszavonhatatlanul a srocia• 
lista eszmék hordozója, a szo
ciali7AnUs építője. Erről tett 
tanúbizonyságot 1956-ban is, a� 
ellenforradalmi lázadás nehéz 
•napjaiban. Népünk erősebb 
volt, mint 1919-ben, és erő
sebb, mint az ellenforradalom 
erői. 

A Nagy Októberi Szocialis
ta Forradalom és a pél

dáján született Magyar Ta
nácsköztársaság dicső törté
nelmi tette, a névtelen �zázez
rek hősi tettei soha nem hal
t,ányuló fényét•el vllágitják az 
ut6dok útját. utunkat a szo
cializmus új győzelmei fele. 
Népünk. munkáso ztülyuno: 
betartotta és hűen követi Le
nin 1919. május 2 l�n.  a ma
gyar munkásokhoz küldöt 
üzenetét, tanács'.it· ,.Leguetek 
szilárdak és a győzelem tietek 
lesz!" 

A határozat szellemében 
Miskolc Gömöri pályaudvar 

újjáválasztott szakszervezeti 
bizottsága a választás befeje
zése után azonnal mwikához 
lát.ott. A reszortok elosztása 
után mindjárt megbeszélték a 
feladatokat. Mwikájukat úgy 
ütemezték be, hogy először 
azokra a problémákra adtak 
választ, melyeket a választá
sok idején a dolgozók felvetet
tek. 

Elkészítették féléves munka
tervüket, melyben figyelembe 
vették a vezetőségválasztó 
taggyűlésen elfogadott határo
zatokat. Ezek közül is kiemel
kedik a szocialista munkaver
sen11 kiszélesltése, :ovábbfe;
lesztése, valamint a dolgozók 
szociális- is kulturális ellátott
ságának növelése. Kibővítették 
és feladatokkal látták el a 
termelési, mwikavédelmi és a 
TT. albizottságot. Különös 
gondot fordítottak az újonnan 
bekerült aktívák segítésére, tá
mogatására, hogy azok is mi
nél hamarabb elsajátítsák re-
szortjuk tudnivalóit. 

A bizalmiak munkáját olyan 
formában kívánják eredmé-

nyesebbé tenni. hogy rendsze
resen foglalkoznak velük. ÚJ 
feladatokkal bízzák meg é� 
mindenről tájékoztatják őket. 
A szakszervezeti bizottság 
minden tagja patronál egy 
vagy két szocialista brigádot. 
valamint több bizalmi csopor
tot. Azok munkáját rendszer�
sen ellenőrzik és már menet 
közben megadják a megfeleló 
segítséget. 

A szakszervezeti munka el
sajátítása, valamint tudásuk 
bővítése érdekében. a szak
szervezeti bizottság külön 
tanfolyamot indít a bizalmiak 
és a munkavédelmi őrök ré
szére. Természetesen.  munka 
közben akadnak problémák. 
nehézségek is. ilyenkor bátran 
fordulnak a pártszervczethez 
segítségért és zakvonali veze
téshez, akik eddig sem von
ták meg támogatásukat a 
szakszervezeti bizottságtól. 

Miskok Gömöri pályaudva
ron a választás után eleven, 
pezsgő szakszervezeti élet 
bontakozott ki. Munkájukat a 
határozatok végrehajtásának 
szem előtt tartásával végzik. 

Kisvárdai János 

Mozgalmasabb szakszervezeti életet 
Mezőtúron az állomás, a fű

tőház és a békéscsabai pálya
fenntartási főnökség I-es pá
lyamesteri szakaszának dolgo
zói között jó az együttműkö
dés. A három szolgálati hely 
eredményesen dolgozik. A me
zőtúri vasutas fiatalok azon
ban mégis panaszkodnak. Van 
ugyanis egy szakszervezeti 
székházuk, benne televízió, rá
dió, sakk-készletek, de ez az 
épület rendszerint kong az 
ürességtől. Az újonnan meg-

választott szakszervezeti bi• 
zottságra vár az a feladat, hogy 
különbbzó műsorok rendezésé• 
vel vonzóvá tegye a székházat. 
Ha a szakszervezeti bizottság 
mozgalmasabb szakszervezeti 
életet él, és nagyobb gondot 
fordít a dolgozók művelődé
sére, kulturális igényeik kielé
gítésére, minden bizonnyal 
nem marad kihasználatlanul 
a szakszervezeti székház. 

Boldl:r.sár Gyula 
Békés,csa,ba 



t!l6ii. !UA RCIUS 13. '\IAGYAR VASUTAS 3 

Megváltoznak a „nehéz emberek" Csökkentsük 
a gazdaságtalan fuvarozásokat Eró. emberek. mackós já.ra

sukkal tnáwás ládákat. súlyos 
zsákokat. hordókat emelnek. 
Cipelik pincéKbe, emelet,e,kre. 
Min<lenhr;\'ú. a címzettekhez. 
Szállítómunkások. a MAV 
Háztól-házig Nyuga;t;i l'.)'álya
udvari részlegének munkásai, 
akikke! bes7..élgettünk. 

A közhi I még ma is úgy 
tartja. a szallitómunka italt 
köYetel. '.\laguk a ,.nehéz em
berek" is így n�ilatkoztak va
lamikor: bor n;álkii.l nem megy 
a rnun.lca. Ez még nem i.s olyan 
régen ál>!llános vélemény volt. 
Most ebben a részlrgben szál
lítómunkás szocilllista brigá
dok élnek. Két éve alaku.Ltak. 
Ez a tény arra utal. hogy a 
szállítómun•kások szemléleté
ben valami megváltorol:t. 

Megalakul az első brigád 
Hogyan tö,tént ez és mit 

tette:;: enne1, érdekeben? 
Nehezen indul a szó. m.inJt 

ahogyan az elsö brigád is ne
hezen ala',ult meg. Voltak bri
gádok 1962 előtt is. de ezek rö
vid idó alatt széthullottak. Az 
emberek csökönyös ragaszko
dása a régihez. a megszokott
hoz; a gúnyos szai,ak szétsZil{J
gatták. a. bát.o,rla la.n próbálko
zásokat. Az első l:>rigád, amely 
atverekedte magá1 a nagyon is 
nehéz kezdeten, Káimán Györ
gyé. a magas termetű. kerek 
arcú, már erősen őszülő szál
lilómunkásé volL 

Ami.kor megalakultak. nem 

Úiabb 
szocialista brigádok 

A nehez.en induló változás 
egyre gyQ1-sabb ütemű lett. 
Tavaly ev elején már négy 
szocialista brigad van. az év 
,·égére hat, jelen!eg pedig 
nyolc szocialista brigáddal 
bii-11kélkedhei a szállibmányo-
zás. 

&; nem is aká1�nilyeneklkel. 
A vezetok a munkáoan a 

legnehezel:>b feladatok megol
dásánál is mindig és minden
kor számíthatnak az emberek
re. De nemcsak a munkában 
hanem azon túl is vállalnak. Er
ról érdekes történetek valla· 
nak. 

Varga Pá.l üzemi bale;etet 
szenvedett és amikor meglá
togatták a munka.társai. látták, 
hogy családi háza,t épít, 
amelynek éppenhogy csak az 
alapjait rakták le. Nem sokat 
tárgyaltak, beszélgettek errőL 
mégis 11'éhá.ny nap múlva há
rom szocialista l>rigá.d je uml 
meg és felhúzták az épül.etei 
a!ig egy hónap alatt. Az épí
tési kedv <t.."1.ltán olyan ered
ménvt is ho:.ott, hogy készítet
tek egy ebédlőt. Régi gond 
volt. hogy az öltözőben a moo
dó tős2lOIUSZédságában állva, 
va:(y pis2lk:os padokra ülve 
kellett elfogyasztani. az ebédet. 
Em sok termelési tanácskozá
son vetették fel, de sosem volt 
rá pénz, beruházási .keret. 

IDlhatározták, megépítik ma
guk. 

A falakat kimem-,elték, a 
padlót.ól másfél méter maga
= tabu11wla.Mal láttálk el és 
ízléses önk:lszolgá]ó--tálaJót is 
építettek a ma már étterem
nek is beillő pincehelyiség 
baloldalára. 

Az utóbbi evekben a vas
úti aruszállltás mennyisége na
gyobb mértékben növekedett, 
mint a népgazdaság termelé
se. Ez arra utal, hogy a fu-

1 varoztatók egyes árukat a ter
T anu/nalc a brigádtagok melés helyéról nem közvetle

nül a felhasználás helyére ad-
A Kálmán-brigád kezdeme- ják fel. hanem azokat raktá

ny� most jó néhányan rozás után tovabl:>ítják csak a 
raktárkezelói islrolára járnak. felhasználás helyére. Az ily 
Ugyanis eddig sok gondot ok0- 1 módon történó árutovál:>bítás 
zatt hogy aki nem bírja a fi- gyakran indokolt és szükség-
2lilurl mlll1lkát, csak olyan l:>e- szerű, de töl:>bször szervezet
osztásba kerülhetett, ahol eró- lenségre vezethető vissza. 
sen megcsappant a keresete, Ugyancsak mdokolatlanul 
így azután alacsonyabb lett a növelik a vasúti szállítások 
nyugdíj is Mos• a ra.ktárureze- mennyiségét és fo�ják le a 
lái vizsga ·  �kában olyan járm,�par� s7!1l)ítókéI_>ességét 
helyet kaphatnak, ahol nem a :ovid tavo!sag�, a., tul h�sz
csöklken jelentősen majd a ke-- sz?, �eresztirá.nyu �s ha1tú
reset. A brigádtagok egyre iranyu fuvarozások is. 
többet tanulnak. Ewre 
többen veszik kezükbe a 
könyvet. A tennelési tanács
kozásokon is egyre több ötie-
tet, javaslatot vetnek fel. Azok 
az emberek, akik reszbem ar
ra voltak büszkék, hogy min
dent iwmmal. erővel oldanak 
meg, ma sürgeti.le. szorgalmaz.. 
zák a munka �ítését, a 
jobb munkaszervezést. 

Kálmán György szocialista 
brigádvezető, a szállítómunká
sok küldötte éppen erről az 
utóbbiról akar majd szólni a 
közeljövőben sorrakerüló szo
cialista brigádvezetők tanács
kozásán. 

Leples Györn 

Havi fuvarozási len-el 

A gazdaságtalan fuvarozá
sok elleni küzdelemben szá
mottevó szerepe van a vas
úti árufuvarozások havi vi
szonylati tervezésének, mely 
rendszert a vasát a közleke
dés- és postaügyi miniszter 
rendelkezésére 1963 január ota 
vezette be. 

A Vasúti Árufuvarozási 
Szabályzat és az azt kiegészí
tő Fuvarozáster,rezési Feltéte
lek értelmében a vasút csak 
azoknak az áruknak a fuvaro
zását biztosítja, amelyek a 
havi fuvarozási tervben szere
pelnek. A havi fuvarozást ter-

tervadatbejelentésl:>ől törölni 
kell és a tervellenör útján ja
vasolni kell, hogy azokat a 
KPM ne vegye fel a havi fu
varozási tervbe. Ugyancsak 
jelentsék be az állomások azo
kat a gazdaságtalannak minő
süló fuvarozásokat is, amelye
ket jelenleg külön rendelke
zések nem tiltanak ugyan, de 
a fuvarozás gazdasá.gtalansá.
ga nyilvánvaló. Ezeknek a szál
lításoknak a gazdaságtalansá
gát a Központi Szállítási Ta
nács bírálja el és intézkedik 
az esetieges megváltoztatasuk 
iránt. 

Az ilyen iúl rövid vagy túl 
hosszú gazdaságtalan fuvaro
zások ellen az állomások fő
ként azzal küzdhetnek, ha a 
kiadott rendellcezések mara
déktalan végreha;tását bizto
sítják és nem tűrik el, hogy 
olyan szállítások nyerjenek a 
havi tervbe felvételt, amelye
ket a rendelkezések megtilta
nak, megtagadják azok terven 
kívül történö fel vételét és 
így nem nyújtanak segédkezet 
a vállalatok részére az ilyen 
szállítások lebonyolítására. 

deményeknél csatolni kell az 
1000 forint újra.feladási dlj be
fizetését igazoló elismervényt, 
hitelezett küldemény esetén 
pedig a meg1<eresésben fel 
kell tüntetni az újrafeladási 
díj költségviselőjének pontos 
címét és bankfiók jelzószá
mát is. 

Csökkentsük 

az újrafeladásokat 

Újrafeladási díjat akkor is 
fel kell számítani, ha az át
vevö, illetve a feladó a meg
érkezett küldeményt, annak 
kirakása után más kocsiban 
szándékozik feladni, kivéve, 
ha a szóban forgó külde
ményhez kelló időben már az 
előírt módon a kocsit meg
rendelte. 

Az újrafedadásokra vonat
kozó szabályok megfelelő al
kalmazása kelló hatást fejt 
ki a fuvaroztatókra az irány
ban, hogy az újrafelad.á.sokat 
a minimdlisra csökkentsék. 
Viszont a szabályok nem al
kalmazása lehetóséget nyújt 
arra, hogy az állomások segít
ségével a fuvaroztatók a gaz
daságtalan áruszállításokat 
folrnzzák. 

a termelési eredmények növe-- .--------------------------- vet a vasút a fuvaroztatók 
terva.dat;elentéiei alapján ál
lítják össze. Ezért minden fu
varoztatónak a tervhónap fo
lyamán általa berakni terve
zett áruk nemét, rendeltetési 

Az ismételt fuvarozások 
megakadályozása érdekében 
a vasút az új1·afeladási ti<lal
mat léptette életbe. Az átve
vó által kirakandó külde
ményt a rendeltetési állo
másra történt megérkezés 
után ugyanabban a kocsiban, 
csak a. vasút beleegyezésével 
lehet újból feladni. Az újra
feladás iránti kívánságot, me
lyet a vasút c�ak kivételesen 
és indokolt esetben teljesít, a 
rendeltetési állomás fónöké
hez kell benyújtani írásban, 
melyhez nem hitelezett kül-

A fentiekben csak tömören 
vázoltuk azokat a lehetősege
ket, amelyekkel állomásaink 
is élhetnek a. gazdaságtalan. 
fuvarozások eUen. Mivel az 
áruszállítási feladataink év
ről évre fokozódnak, ez ösz
tönözzön arra minden vas
utast, hog_v harcoljon a gaz
daságtalan szállítások mini
málisra csökkentéséért 

lését tűzték célul maguk elé, 
har,em a régi szállitómunkás
sroké';{)k elleni harcot. � a 
küzdelemmel nem is kellett 
mess.z:ire menni. A brigádban 
is voltak. akik munka előtt 
rendszeresen megitták az egy 
litert és úgy tartot?ták, ez a he
lyes. A fizetési napon pedig 
nem nagyon ment a munka. 
Ilyenkor ala=nyabb volt a 
teljesítmény. Az utcákon, a 
címzettek felé haladó kocsi is 
l!Okszor megállt az italbolt 
előtt. Persze nem lehet; azt 
mondani. hogy a.k:kor nem dol
goztak. Nol,lugrot..ak a mun
kának de könnyen elswHtotta 
öke<t az ital. A vezetclk nem 
számíth;,ttak rend.izeresen az 
.-rr.berekre. El� sok ,·olt a 
h'ányzás, a munkahely-változ. 
ta•ás. 

Harc az italozás ellen 

Dr. Székely János 
állomásonkénti mennyiségét, 1---------------------------

a továbbításhoz szükséges ko-
csik számát és típusát, min
den tervhónapot megelózó hó 

1 18-ig a feladási állomás részé
re havi fuvarozási tervbeje--

1, lentéssel be kell jelentenie. 
A szolgálati helyek dolgo

zói elsősorban ezeknek a terv 
adatbejelentéseknek megfele
lő felülviugá1ata és elemzése 
alapjáff akadályozhatja. meg 4 
gazdaságtalan fuvarozásokat. 
Ha a tervadatl>ejelentés sze
rint a vállalat rövid távolsá 
gú. túl hosszú. vagy hajtűirá
nyú szállításokat tervezne, az 
állomásnak az ilyen szállítá
sok gazdaságtalanságára az 

1 érdekelt vállalat fi{lyelmét fel 
1 kell hivffia és ösztönözni kell 

a vállalatot arra, hogy eze
ket a szállításokat a tervadat
bejelentésekból töröljék. 

Kiilön rendelkezés tiltja 

Szocialista módon élnek, dolgoznak 
A Szombathelyi Járműjaví

tó szocialista brigádjai az 
1964-es terv teljesítéséből be
csülettel kivették a részüket. 

Kovács József 11 tagú laka
tos szocialista brigádja 1961-
ben alakult. Az elmúlt évi 
vállalásaik teljesítésével ne
gyedszer lettek tulajdonosai a 
szocialista brigád címnek. Je
lesre vizsgáztak emberségből 
is. NQ.f111 János volt brigádtag 
Sárváron élő özvegyével ma is 
- személyesen és le.velek út-

ján - kapcsolatot tartanak. 
Kiskorú gyermekéről gondos
kodnak. 

A kocsijavító osztályon Má
dé Jenő brigádja 1963. január 
l -én tűzte célul a szocialista 
brigád cím megszerzését. A 
brigád azóta is minden mun
kát, feladatot pontosan elvé
gez. Szerszámaikat karban
tartják, munkapadjaik kör
nyékén példás a tisztaság, • 
erényük a munkafegyelem. 

Kovács István 

Terroristák garázdálkodnak 

a berlini S-Bahn szerelvényein 
Ha az állomás felhívása Mint ismeretes, a berlinl forgalmat is az NDK l:>onyo-

- Az ita!ozcut nemcsak aa 
egészség, hanem a csakíd il 
megsíny'ú?tte és nemegyszet 
balesetet i:i okozott - kezdte 
a brigádvezető, azután úgy 
folytatta: - Ez a.z emberek 
zmnére nem volt jeUernző. De 
t>lé11 sok hangadó t'olt. a.kik a. 
töhbieket iS maguk.kal ragad
tak. 

Székesfehérvár csomópont sok ÚJ létesítménnyel gazdagodott az I er-edmény,re nem v�ze�ne, ak- magasvasút (S-Bahn) Nyugat- htja le. . .. 
elmúlt húsz esztendöbeft. A fűtőház dolgozói 1963•ban vett& 1 kor az 01)'..� szalbtásokat. Berlinben is az NDK vasút- �z �-BB;hn 
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birtokukba a 8 és fél millió forintos költ•-<- el , üH modern 
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amelyeke_t kulon re�delkezé- tá-M'M'hoz tartozik, mint utá;.1, ':8"!'€t _kedvenc vadas2-
- .. - • - , ....,g_ ep - sek megtiltottak - mmt pél- •- teruletéve vált a nyu.gat-ber-

A brirr:ídtae;ok az Mforrná- oltozo-mosdoheJylseget: A kep� P1;l�er_ Jeno. mozdonyvezeiő, dául egyes gócpontok 30 kilo- ahogyan a Nyugat-Berlint lini terroristáknak. és az őket 
lást elóször brigádon belül szakszervezeti bizaJm.l láütato oltözködes khben. méteres körzetén belüli for- Nyugat-Németországgal ÖS6Ze- pénzelő szélsőjol:>boldali revan-
ke,-.dtt<-k. A tagoknak El!enba- (Hemw Károly felv.) galmát -, a havi fuvarozási kötő vasúti személy- és teher- sista köröknek. 
cher :1-fihá-lynak, Pülöp József-
fi ek. :1\.1 a ráczi 1 stvánnak, J\,f ar- �tlUtlttfUIUIUUlltUIIUH111HtlfHllftillHIUl11HIHtHllmmmtnHIUntttMJIUUIUmttmtu11mt1:lthtumuuntmntt1U1tt11m111mu1nmmm1mu11ntflU IUHIIIIIIIIHtfffltllllllllllllllllllllfltlllllllUIUltllllllltlllltrnuuumumnm1111m1111111um1111111111111111111111uuu11 1• 

1-có Isti,ánnak, Kiss Jánosnak. � 
S: 'ráki Andrásnak, R.a.kovs�ki § 
Sándorna.lc nem yolt 'könnyű g 
dol::m. &>', gúnyos �egy- § 
7..ést, elítélő. odafricskázott ; 
szavakat kellett lenyelniök. g 
amiért mun,kaidóbcn elke<rtil- § 

Őrségben a sínek mentén 
t6k az italboltot és fize':esi na... E Barcs felé rol:>ogott a pécsi 
pon sem tnrtottE>Jk a többie'k- § szen1ély,·onat. A 10-es számú 
J.-e1 Hát m<:'!? amikor az isko- § őrháznál a pályaőr idejekorán 
lába lrat.komk. § leeresztette a 6-os műutat le-

- [gy t>olt ez a= elsö pár § z�ró soromp�t, és kiállt az ór
hón<1.pban. Azután abbamaradt � haz elé. Anukor . a csatt�gó 
a n-únwlódá� és elke::dtek gon- � g_őzmozdony az orházhoz er�, 
a.-,1.lwdni az em berr.k azon, �  �,ztelgett,_ és a szerel_:'é�yt f,
h'>'JY amit m-i csinálunk, az �  aYelle. Miután tovag�rdult _ a 
nem is olyan ossz = vonat, a sorompoemelo szerke-r · § zethez lépett, s a két hatal-

A brigádtagok közül Szirá;Jti § mas rúd újra a magasba emel
András. Markó István, Mará- E kedett. 
czi fatván. Fülöp ,József elvé- ; Ezután tudtam csak beszél
ge2)[& a nyolc általán�t. Ve- § get'?_i _az őrház kis iroclájáb� 
lük együtt és utánuk az „ e,m.. § a kozeptermetű. kere� arcu, 
. . · . 

uz 
= szemu,·eget viselő Balazs Fe-1 ':'12 meg_ negyvennn�lc mun- § renc pályaőrrel. Arról kérdezkasa hata rozta el a.z á!talános � tem mióta él itt. 

iskola elvém:ését. A környezet § 
a hangulat �zinte hónapról- � Egyedül a dombos tájon 
hónapra változott. Továbl:>i § 
sz.ocialista brigádok alakul,tak. � - 1940-ben kezdtem do!goz
Vállalásaikban jelentős szere- E ni a vasútnál, most �4 _éve_s 
pet kapott a példamutaitá.s és �  v_aglfok. I� a 10-es �rhaznal 
a szocialista O • ád.J ��,- � tiz eve telJes!tek szolgalatot. 

. • ng, noz!',<U'V� = - Volt-e már valami1yen t:rJesztéSe. Kulturestek�t, ki- § t>robléma a szolgálata alatt? randulasokat, klubdélutánokat § - A saját hibámból nem 
rendeztek. Egyéni beszétgeté- § volt baleset - válaszolta. -
sekkel egymás között tárgyal- ; Néhány évvel ezelőtt az egyik 
ták meg a kényes kérdéseket. § őszi estén nagyon megi;edtem. 
A brigádok pártfogásba vettek § A viharos erejű szél kicsavart 
italozó embereket, úgy hogy § egy fát a vasút mellett, és ép
a.zok nem is tudtak róla. Ha- § pen akkor jötl a 908-as gyors
Zlik.ísérték és beszélgetés köz- § vonat Pest felől. Arra dőlt a 
ben próbálták felebres2-terú a � fa. Szerencsére nem történt 
telelősség.érretet. = különösebb baj. 

A 10-es őrház egyedül áll a 
dombos tájon. Közelében sehol 
sincs lakóház. A legközelel:>bi 
állomás Bicsérd, több mint egy 
kilométer. Tarcsa és Fenyő
puszta még messzebbre esik 
innen. 

- Eleinte na.g11on furcsa volt 
- folytatta a pályaőr -, hiá-
nyoztak a uomszédok, a kö
zösség. De ezt a. .,remete" éle
tet is megszokja az ember. Ide 
köt a szolgálat. A gyerekeTc is 
megszokták, hogy nem mehet
nek a szomszédba játszani. 

A kis őrszoba ablakában pet
róleumlámpa áll. 

- Ezzel világítanak? 
- Villanyunk még nincs. 

Olvami pedig szeretek, ezert 
is kell most már szemüveget 
viselnem. A gyenge világítás 
mellett sokat erőltettem a sze
memet. 

- Mit olvas? 
- Megkérem az erre járó 

utasokat, hogy hozzanak újsá
got. A Nők Lapjára előfizetett 
a feleségem, és néha. még a 
Képes Újsághoz is hozzá.ju
tunk. 

Fontos a ligyelés 
Szolgálata közben mire 

kell különösen vigyáznia? 
A sorompót időben, há

rom perccel a vonat érkeze-

se előtt eresztem le. Igen fon
tos a. vonatok megfigyelése is. 
ügyelni kell, nem adnak-e va
lami jelzést a \'onatról, nincs-e 
valami rendellenesség. Nem
csak formális tisztelgés ez, 
hogy kiállunk az órház elé, 
amikor jön a vonat. 

tgy veszik észre a pályaőrLk 
a hónfutott kocsit vag) az 
esetleg megcsúszott ra�.lmányt. 
A következő állmuásra telefo
non szól Baláz i Ferenc is, ha 
ilyesmit tapa.;ztal. Baleseteket 
e1özhetnek meg az ilyen tele
ronok. 

- Legutóbb, másfél hónap, 
1a, egy hónfutott kocsit fedez
tem. rei - mondotta. - Otve„ 
rorint jutalmat kaptam a :tt
gyelmességemért. Gyakortu 
adódik ilyen wmellékkereset". 

Rózsafák az őrház előtt 
Rózsafák állnak az órház 

előtt. Papírral kötözte be azo
kat, hogy védje a fagy ellen. 

- Én ültettem ezeket a ró
zsakat. Sajnálnám, ha elpusz
tulnának. Nyáron nagyon szé
pek. Gazdaságom i.s van. Ba
romfiak meg sertések. 

Az őrházl:>an levő szoba
konyhás lakásban sürög-forog 
a pályaőr felesége. 11:lénken 
pergő nyelvvel magyaráz. 

- Az imént jöttem meg 
Pecsról. Fél nap rámegy egy
egy ilyen bevásárló útra. Kü
lönben szeretek itt élnt, bár a 
villany nagyon hiányzik. A 
három gyermekünk petró-

leumlámpa fényénél tanul. A 
villanyt nem hozhatja ide a 
vasút, mert a fővezeték mesz
sze van, drága lenne. Azt 
mondják, nlncs rá keret. A la
kás is kicsi, de amíg itt le
szünk már kibírjuk. 

- Hová készülnek? 
- A sajátunkba. Csalddi 

házat építettünk Szentlőrincen. 
Két szoba, konyha, éléskamra 
és fürdőszoba is lesz benne. 

Hiónyzik a villany 

Néhány kilométerrel odébb 
bokáig érő sárban jutottam el 
a 15--ös őrházhoz. Feleségével 
és két gyermekével lakik itt 
Adravecz Károly pályaőr. Vil
lany nincs. A telepes rádió a 
család egyetlen szórakozása. A 
telepre meg ügyelni kell, mert 
nagyon hamar kimerül és az 
új 102 forint. 

Az órház szolgálati helyisé
gének falán öreg óra ketyeg. 
Rugóját a hosszú lánc végére 
akasztott súly helyettesíti. Meg 
is kérdeztem a pályaőrtől: 

- Hány éve jár itt ez az 
óra? 

- Nem tudom, de már biz
tosan igen öreg. Ez a mi szó
rakozásunk, ha. éj1za.ka szolgá
lunk. A nagy csöndben csak a.z 
óra ketyegését hallja az em. 
ber. 

A pályaőr felesége Is bekap
csolódik a beszélgetésbe. 

- Gyermekeink már na
gyok, még egy szoba elkelne 
- mondotta az asszony. -
Meg a víllany, az nagyon 

hiányzik. l!:n még mindig fa
szénnel vasalok. Olyankor 
megfájdul a fejem a széngáz
tól. Lenne pénzem mosógépre. 
de hídba, á.ram nélkül mit 
érek vele. 

Nyáron szép, 
télen nehéz az élet 

Azt is elmondta, hogy nyá
ron nagyon szép ez a vidék, s 
akkor nekik is könnyel:>b. Más
kor azonban nehéz itt élni -
távol a községtől, az emberek
től és egy kicsit talán a kultú
rától is. lgy aztán sok minden
ből kimaradnak. Nem értesül
nek arról, ha a boltl:>a olyan 
áru érkezik, amelyet ritkáb
ban lehet kapni, s azt sem 
hallják, mit dobolnak a falu
ban. 

- Ha nálunk beteg van a 
házban, hiába. hívjuk az orvost 
- szólt Adravecz Károly. -
Nem jön, mert messze va
gl/'Unk. Nekünk kell menni, ha 
tudunk. Amikor a feleségem a 
lábát törte, tíznapos késéssel 
került gipszbe a !dba. Még ma 
ts érzi a következményét. 

Az ország vérkeringését, az 
élet ezernyi kapcsolatát te
remtö és fenntartó sínek men
tén ezrek élnek így. Közel a 
vasúthoz és mégis távol a vi
lágtól, mert náluk sohasem 
állhat meg a vonat. Nehéz 
küzdelmes a páJyaőrök élete' 
nem ártana, ha jobban töröd: 
nének velük. 

L. l, 
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Hogyan tátllálkozzanak a májbetegek 
Írta : dr. Várkonyi Sándor adjunktus 

A vasúti munka sajá.tos élet
móddal és élelmezési szoká
sokkal jár. A szolgálati ágan
ként más és más élet- és 
élelmezési ritmus, 5tílus főleg 
akkor játszik fontos szerepet, 
ha a dolgozó egészségi á llapo
tában tartós változás állt be. 
tlyen változás például a jár

·ványos majgyulladás utáni ál
lapot, vagy a különböző ere
detű idült májbetegségek. Az 
orvos már munkaképességet 
állapít meg, de az étrend te
kirutetében még bizonyos eló
irásai vannak. Nem kis gondot 
okoz ez a betegnek, az őt élel
mező családtagoknak és az 
üzemi konyhák vezetőinek. 

azután a panaszok súlyosbodá
sát eredményezi. Igyekszünk 
a betegek kívánságait, ízlését 
megismerni és célszerűen be
folyásolni. örömmel, sokszor 
hitetlenkedve veszik tudomá
sul, hogy sok-sok mindeni 
ehetnek, csak apró, könnyen 
megtanulható és keresztülvi
hető konyhatechnikai eljárá
sokkal kell az ételeket elké· 
sziteni. 

nak a nem zsíros része és bi
zonyos fellazttó eljárásokkal a 

, ,Érezzük a felelősséget' '' 

A probléma forrásai 

Idült májbetegség miatt 
gondozás alatt álló 3000 vas
utas csaknem 50 OOO alkalom
mal történt észlelése kapcsán 
megfigyeltem, hogy a problé
ma két fo-rrásból fakad. Az 
egyik a betegeknek már emü
tett különleges életmódja, a 
másik a diéta fogalmának 
helytelen értelmezése. 

Lássuk az első problémát. 
Nem kétséges, hogy gyógyélel
mezés tekintetében más elbí
rálás alá esik a mozdonyve
zető, fűtő, vonatkísérő és más 
elbirálás alá esik a pályaőr. 
Előbbiek az ország egyik 
végéből a másikha utaz-
va nemcsak sajátos élet-
módot élnek, de élelmezé
süknek sl llusa, ritmusa is 
más, mint az utóbb em lített 
palyaóré, akinek lakása, mun
kahelye egybeesik és rendsze
t'int háttáji gazdálkodást is 
folytat. Más az élelmezése a 
hol éjjel, hol nappal dolgozó 
allomási alkalmazottnak, mint 
a h i,·atalokban nappal nyolc 
orát dolgozó adminisztrátoré. 

marhahús.) Együnk ezekből A közelmúltban a szakszer-minél többet, mert a szerve-
zetnek nélkülözhetetlen épí- vezet központi vezetősége, de 
tóanyaga.i és fontos májvédő az elnökség is értékelte a vas
tényezóket tartalmaznak. út, ezen belül a járműjavító 
Ugyancsak szüksége van a dolgozóinak munkavédelmi 
májbetegségben sz,envedónek helyzetét, különös tekintettel 
szénhidrátokra és 11itaminokra a baleseti helyzet alakulására. 
is. Ezért lekvárt, mézet, édes- Az értékelés alapján sajnála
séget, befőtteket, kompótokat, tosan rossz [fnyt vet a járműnyers gyümölcsöket (ha pa-
naszt okoznak, hámozva), javítók müszaki vezetőire, de 
könnyű tésztafél.éket (a főtt I a mozgalmi szervekre is '.IZ a 

körü!mény, hogy az elmúlt 
évek eredményes munkája 
után 1964-ben váratlanul 
'11<Igyarányú visszaesés követ
kezett be a balesetek alakulá
sában. Az elmarasztalásban -
amelyben az elnökség a jár
mújavítók vezetőit részesítette 
- mi a Landler Jenő Jármű
javító űV szakszervezeti bi
zottsága is érezzük a felelőssé
get. 

A legtöbb háztartásban az 
egész évi élelmezés 50-60 féle 
étel variálásából adódik. Csak
nem ugyanazokból az alap
anyagokból a diétá5 szakács
könyvek az elké6zítési módok 
változtatásával több mint ezer 
/éle ételreceptet ismertetnek. 
Ne abból álljon tehát a beteg 
élelmezése, hogy az otthon 
évtizedek óta meg5zokott 50-

tésztát vékonyra vágua) fo
gyasszunk. A csokoládé és a 
kakaó gyakran okoz emésztó
szervi panaszokat, ezért le
gyünk velük óvatosak. 

Következetes felvilágosító munkál 

aYaslat az u lazóknak 

60 féle ételből kapja folyton A tojás núnt fehérjeforrás a 
csak azt a 15-20 félét „amit májnak hasznos. A májbeteg
ö is megehet", hanem a diétás ségekhez társuló epeút-műkö
ételkészitési technika (szükség dészavarok esetében azonban 
esetén ételszállítási technika, panaszokat okozhat. Ezért fo
például szélesszájú höpalack) gyaszthatóságát egyénileg kell 
segíbségével tegyük élelmezé- megítélni. Aki nem érzi tőle 
sét táplálóvá, ízléses-;é, ízletes- rosszul magát, ehet nyugodtan 
sé és változatossá. Lágytojást, keményre főtt to-

jást, buggyantott tojást, tejfe• Az eddig elmondottak álta- leri sült tükörtojást, kevéo, z.silánosságban mindenféle idült radékkal készü,1,t omlettet, rebetegség diétás kezelésének az 
elvi alapja. �ézzük most már szelt sajttal, zöldborsóval, 

ezeknek a tükrében a májbe- vagy para.dicsomplirével íze.. 

A tennálló törvényes rende
letek adta jogok és kötelessé
gek alapján mi 1em folytat
tunk olyan következetes mun
kát, mellyel a baleseteket -
egyrészt a f Plvil.ágositó és ne
velómunkáv41, másrészt a 
mulasztó sumél11ekke! szem
beni eljárással - megelózhet
tük volna. Fóként a számon
kérés tekintetében maradt el 
a következetesség. A felelós
ségrevonás hiánya is hozzáJá
rult ahhoz, hogy 1964-ben a 
balesetek számszerúségükben 
és súlyosságukban is növeked
tek. 

tegek diétáJ'át. sítve. 
Utazószolgálatban ajánlha- 19ö4-ben balesetből 34 424, 

A · 'b k · d '  tó  ételek a nem míros sajt- egyéb betegségből pedig 300 IDftJ etege etren Je félék és túró. Utóbbit édesen, ezer mun kaóra esett ki a ter-
Az idült májbetegek étrend- citromosan ízesih·e változata- melésból, ami még jobban nö-

Je legyen alkoholmentes, zsír-, sabbá tehetjük. Nem zsíros veUe vállalatunknál az amÚQl/· 
füszer-, rostszegény-, fehér1·e-, s�lthús hidegen . Nem n�gyo1_1 is léts·ámhidn11ból adódó ne-fuszeres hentensaruk (panzst, • . "' . • . szénhidrát- es vitamindús. A szafaládé, gyógysonka), ezek- he�segek�t. A termelesb?l ily 
gyakorlatban ez azt jelenti, hez egy-két deka vaj. Méz, modon kiesett munkaórak ar
hogy a szeszesttalok kerülen- lekvár, gyümö!cs tet6zés sze- ra figyelmezte.tik ':'all�at:mk 
dók. Zsiradékból napi 5-8 rint zsemlével, vagy szik-

1 
valamcI1nyi muszak1 \'ezetojét, dekagrammal több nem fo- kadt kenyérrel. Nem zsíros de bennünket Is, hogy naQ11obb gyasztható. Tejszín, tejfel, ét- 5üteményfélék. Büfében virsli go_n�ot �e!! fordí.tan_i � !11.u nkaolaj, vaj , szárnyasok zsírja, kevés mustánaJ, vagy kevés korulmenyek 3avitasara, a disznózsír, margarin jelentik tormával nyugodtan fogyaszt- ! munkafeltételek biztosítására, a zsiradékokat. Felsorolásuk ható. Meleg italok és ételek \'alamint a baleseteket elóidéaz emészthetóség sorrendiében keskeny. ,·agy széles szájú hó- ző veszélyforrások felszámolátörtént, a legu oljára hagyott palackokban szállíthatók. Az sára. 

m;,.rgarint ajánlatos teljesen 
mellőzni. úton eló1?b a hentesárukat és Szakszervezeti bizottságunk 

védelmi őrségekkel való fog
lalkozást. A kezdeti lépéseket 
már megtettük. 

Helytelen szemlélet 

Szeretnénk megváltoztatni 
egyes vezetők helytelen szem
léletét. Ma még a gazdasági 
vezetők jelentós része csak a 
.,tervteljesítés törvényét" tart
ja magára 1:ézve kötelezőnek, 
az egyéb törvényeket, így töb
bek között a munkavédelemre 
vonatkozó törvényt, már ke
vésbé ve&z.ik figyelembe. 
Gya.luan megfeledkeznek a 
megfelelő munkafeltételek biz
tosításáról, nemegyszer sza
bálytalan munka felett i4 sze
met hunynak. Még kevesebb 
gondot fordítanak arra, hogy 
a mul,lSztó személyekkel szem
ben eljárjanak. Egyes gazdasá
gi vezetők g11akran olyan lég
kört teremtenek, amel11ben a 
dolgozók sem tartják fontos
nak 4 mun kavédelemre vonat
kozó tör vénves elóirások be
tartá,át. Ez a körülm�ny előbb 
,·agy utóbb elkerülhetetlenül a 
balesetek magas számához ve
zet, mint ahogy az a múlt év
ben be is következett. 

Néhány jellemző eset alá
húzza a fenti megállapítást. A 
VIII. ooztály vezetői például 
több esetben eltűrték, hogy az 
időszakos orvosi vizsgálatra 
kötelezett dolgozók a megha-

tározott időben ne jelenJenek 
meg az orvost vizsgálatokon, 
mondván, hogy ennek hiányát 
a dolgozók nem érzik. A fi
gyelmeztetés ellenére is elő
fordult a vállalat területén, 
hogy mintegy 60 dolgozó nem 
vett 1 észt az orvosi vizsgála
ton. 

Határozott intézkedés . . •  

Tévedés ne essék, mi nem 
akarjuk mindenáron védeni a 
dolgozókat, mert az ő magatar
tásuk is sok esetben hozzájárul 
a balesetek bekövetkezéséhez. 
De joggal felmerül a kérdés, 
a fegyelmezetlenség láttán, mt
ért nem alkalmazzák a gazda,.. 
sági vezetők a figyelmezteté, 
vagy súlyosabb esetekben a 
dolgozó munkából való - rö
vid időre történő - letiltásá.t. 
E kérdésnél ismételten felme
rül a mindenáron való tervtel
jesítésre és jelentős mértékben 
a néoszerűségre való törek• 
vés, Az üzem pártbizottsága 
és a szakszervezeti bizottsá
gunk mérlegelte a helyzetet és 
h4tározott intézkedéat hozott • 
34-es törvényerejű. rendelet 
vég.-ehajtdsa. a munkavédel
mi helyzet megjavítása bde
kében. 

A vállalat igazgatója és fc> 
mérnöke a n,árcius 5-én meg
tartott baleseti konferenciáll 
n1101n.a,ékos,1n felhívta az osz
tályvezetők figyelmét a tör
vényes elófrások maradél.ta1a• 
betar\ására. Ezen a konferen
cián a szakszervezeti bizoltsái 
is határozottan állást foglal1 
amellett, hogy a jövőben szi• 
gorú felelö.sségrevonást kell 
alkalmazni mindazokkal a 
személyekkel szemben, akik 
mula.sztásukkal előidézik a 
bale;etek szán,ának növekejé
sét. akik nem tartják be a tör
vényes előírásokat. 

Szatmári József 

Különbség ,·an az otthonától 
tá\'ol munkásszálláson élő, az 
időjárás ,·iszontagságai köze
pette talpfákat cipelő, tömő
csákányt emelgető pályamun
kás és a lakásával azonos \'á
rosban já1wűja,·itó üzemben 
rlolgozó munkás élelmezése 
között. A betegnek és az ő 
elelme:ésével foglalkozó csa
ládtagjainak a tevékeny rész
vétel.éve! tudja csak az orvos 
ezeket a problémákat részle
teiben megismerni, az élelme
zésmódját célszerűen befolyá
solni, a diétás előírásokat a 
munkakörülményekkel óssw
hangolni. 

A májbeteg,ségekhez a gyo- a meleg eteleket fogyasszuk el. a feladatok ismeretében hará
mor-bélcsatorna, az epeutak mert ezek hamarabb megrom-

, 
rozta me"' a soronkövetkezó 

és a hasnyálmirigy mozgási lat;ak, a „sajto_t, mézet, lekvár_t, tenmvalókat. Ehhez a munka
és ned,·el\·álasztásl zavara is s�raz sutemenJ t hagyJuk ke- hoz a pártbizottság is megígér
gyakran társul és ezek miatt sobbre: . . . te a segítséget. Tehát meg,·an 
a fűszeres és rostos dolgok pa• . A;z altalan05 gyogy:lelme- az alap ahhoz, hogy jó mun
n,aszokat okozhatnak. Il"en ér- �1 alapelv_ek szem elott �- kát végezzü11k. Baleseti k•·ónika 

Mit érl iink diéta alatt 

A másik probléma a gyógy
élelmezés helytelen értelme
zése. Diéta alatt a betegek nem 
igen értenek mást, mint tii.a l· 
mak sorozatát. Az or\'os el
mondja, mi t  �zabad. mi t  nem 

sz. bad enni és melyek azok 
az ételek, amelyek kifejezet
ten szükségesek a gyógyulás
hoz. A beteg ebből rendszeri1tt 
csak a tilalmat vési a fejébe. 
ttmódja így szűkre szabott, 
egyhangú lesz. Az életfontos 
tápanyagok tartós hiánya az 
egészség és eróben.i állapot to
vábbi romlását okozza, a \'ál
tozaw;ság hiánya pedig elked-
1·etleniti a beteget. Elkesere
dése egy-egy alka:omma l 

könnyelmű étre-ndi kihágás 
megkockáztatásához vezet. Ez 

-

' tasávaJ az itt elmondott ne-
!elemben kerülendő a hao"Yma. hány diétás tanác�ot bele- Elsődleges feladatunktfak te- Veresegyház állomás forgal
az erős paprika, a bors, bors- geink hasznosan vihetik át a kintjüi<, hogy megfelelő okta- mi szolgálattevője február 
pótló, majoranna. Ha-;znál- gyakorlatba és egy kis Jele- tásbdn részesítsük a műhely- 27-én �3 ora 33-kor engedélyt 
junk helyettük ízesítésre para- ményességgel gyógyélelmezé- bizottságok rr:unkavédelmi (el- adott Crszentmiklós állomás
dicsompü rét, citromot, citrom- süket nemcsak hasznossá, de ügyelői!, újjászervezzük és nak a 4431 sz. vonat közleked-
héjat, zöldpetrezselymet, kap- élvezetessé i-; tehetik folyamatossá tegyük a munka- tetésére. Ezt követően az adott 
rot, papril,alekvárt (Vitapric), engedély visszavonása és Or-
köményt. ,-----------------------------:- szentmiklós állomás engedélye 

nélkül szembe menesztette a 
A gyógyulást segítik Lta lo-a' ss,,,,.,, l •. ,n,-1lo"do·· tt-

4431 sz. vonatot a 4428 sz. me-
- •• _.. ..,,,_., 7 nettel. A helytelen intézkedés 

Nyugodtan fogyaszthatók a következményét Erdőkeresztes 
zöldborsóból, zöldbabból, tök- halállal vég§Ödött megállóhely jegykiadóóre, 
bál, spenótból, sóskából, sár- Molnár Antal akadályozta 
garépából, meggyből, almából, meg. A baleset elhárításában 
egresből, ribizliból készült fő- Számos példa bizonyítja, nulságul. Február 14-én (fize- te\'ékeny része volt a 4428 sz. 
zelékek. levesek, mártások, to- hogy a ,·asúti közlekedésben is tés napján) Komoró állomáson vonat személyzetének, Ko ·ács 
i:ábbá burgonyából és rizsből jelentös anyagi károkat okoz- J. P. állomásfőnök-helyettes- FereiLc mozdonyvezetőnek és 
minden olyan étel, ami a ké• hat, ha a dolgozók már mun- se! az élen a szolgálati hel11en Loksa János fűtőnek is. akik 
szítéskor nem vett sok zsira• kába lépés előtt, vagy munka- kancsószámra itták a bort. a késő éjszakai órákban is ész
dékot magába. Tea, fekete- időben fogyasztanak szeszes Komorón semmi sem volt drá- re,·ették az íves pályán szem
ká vé megengedett. italt. Az i ttasság folytán be- ga ezen a fizetési napon. A fe- be haladó, feléjük mozgó ki-

Kifejezetten szükségesek a következő forgalmi és üzemi lelótlen italozás következmé- világított vonatablaksort. 
gyógyuláshoz a fehérjetartal- balesetek megelőzése a túlzott nye sajnos ·ezúttal sem ma-
mú éielek. ElsÖ50rban az állati alkoholfogyasztás korlátozá- radt el. * 
eredetű fehérjék : a tej, a te- sa erdekében a 3442 1964, sz. Pusztai Mihály 31 éves 4 Bárkányi János Balástya ál-
héntúró, a nem zsíros sajtfé- Korm. sz. rendelet alapján a gyermekes családapa az lomás II. sz. őrhelyének váltó-
lék és a nem zsíros húsfélék KPM is szigorú intézkedése- ital hatására a forgalmi kezelője március l-én az állo-
(borjú, csirke, tyúk, házinyúl, ket léptetett életbe. Az intéz- vágányok közé került, és másra bejáró 792 sz. vonat fo-
nem zsíros halféle, sertéshús- kedések azt a célt szolgálják, ott lelte halálát. gadása közben az egyik kocsin hogy ittas dolgozó vagy sze- Ehhez nem kell kommentár. rendellenességet észlelt. Beje-

KÉP SZÖVEG NÉLKÜL 

szes ital semmiképpen sem Csupán annyi, hogy indokolt- lentése alapján megállapítást juthasson a munkahelyre. A nak tartjuk a debreceni igaz- nyert, hogy a rakott G 124 992 rendelet értelmében szervezet- gatóság szigorú eljárását az sz. kocsi egyik keréktárcsája ten ellenőrizni kell a szolgá- önmagukról, a közbiztonságról, törött. Balesetelhárítási tevélatra jelentkezést és a munka- a szolgálati fegyelemről telje- kenységéért Bárkányi Jánost a idő alatti állapotot. Szükség sen megfeledkezett dolgozókkal szegedi igazgatóság jutalmaesetén haladéktalanul szigorú szemben. Pusztai Mihály ese- zásra terjesztette. 

OSZTÁLY 
KÜLÖNBSÉG 

NÉLKÜL 

(Pusztai Pál rajza) 

intézkedéseket kell foganato5i- te pedig szolgáljon mindenki * tani egyrészt az ittas személy . 
szol"'álatból való eltávohtása. szamára elrettentő tanulságul. .. Február 15-én Szatymaz ál-másrészt felelősségre vonása R. K. lomásra bejáró 1608 sz. sebes-ügyében. vonatot az ál lomás külső ,·ál-

Az el lenőrzés hatékonysága tójánál meg kellett állítani, 
érdekében fokozatosan be kell mert a 4. sz. vágányon indu-vczetni az alkoholfogyasztást A HIVATALOS LAPBÓL lásra készen álló 799 sz. teher-
megbízhatóan kimutató, alko- \"Onat mozdonya a biztonsági 
holszondákkal történő rendsze- A llivatalos Lapból a szal<6zer• határjelzón kívül volt. A ve-
res ,·izsgálatokat. Az alkohol- vezen bizottságok es a dolgozok szélyeztetés a késő éjszakai 
szondás vizsgálatok tapasztala- :::;elmébe ajánljuk a következő- órákban történt. Néhány má-
tai azt bizonyítják, hogy az á!- sodperc késedelem beláthatat-
tandó ellenörzés hatékony bal- 8. számból: tM 'l63 1965. I /B A lan következménpyel járhatott 
esetmegelózést eredményezhet, mezöga,dasági termelöszövetkeze- volna. 
elsősorban azáltal, hogy ital- i�g:iá'\!!�

n
t!10�f

k 
u���;

1
�� fogyasztás kimutatása esetén sitása. 

az ön- és közveszélyes ál lapo-
tú emtereket azonnal eltiltják iJ;gJ:!�t61

;.e�?í'.J:e�:.S:k 1/\,!: a munkától. úti Ruházati Utasitáshoz. 
A szolgálat közbeni italozás 
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.
3.131196ö. I/C. Ovórendszabá. egyik tragikus kö\'etkezményű lyok kiadása rendjének és alkaleseménye szolgáljon erre la- mazási körenek szabályozása. 

* 
Február 26-án két vonatsza

kadás okozott \ ·eszélyeztetést, 
illetve balesetet. A 474 sz. vo
natot leszakadt rnnatrésze 
Hort-Csány állomáson megál
lás közben utolérte. Az utol-

érés következménye: egy ko
csi összetört, egy kisiklott, az 
állomáson forgalmt akadál11 
keletkezett. Ugyanabban az 
időpontban a 2183 sz. vonat 
hátsó kézifékes része Angyal
föld elágazás és Rákosszentmi• 
hály állomások között lesza
kadt. és az új kihúzó vágá
nyon keresztül Rákosrendezé 
guri tóra visszagurult. Ez utób
binál baleset nem történt. 

* 

A kíméletlen rájárások rend• 
szerint jelenlós anyagi kárt, 
forgalmi zavart okoznak. Feb
ruár 22-én Galgamácsán két 
fedett kocsi, 23-án Tak.301111 
és Diósgyőr-Vasgyár állomá• 
son egy-egy kocsi kisiklott, 
illetve összeroncsolódott. Már
cius 3-án Székesfehérvár állo• 
máson két ízben egy-egy ko• 
csi, 4-én Vásárosnamény ál· 
lomáson 3 kocsi kisiklott, illet• 
ve erősen rongálódott. Az ese
mények csaknem kivétel n�l
kül a jelzésadások megfigyeré· 
sének elmulasztása vagy fi
gyelmen kívül llagyása miat& 
törtér,tek. 

* 

Az utasítások megszegéu. 
az óvórendszabályqk figyel• 
men kfrül hagyása ismét aldo• 
zatot követeli. Március 4-ea 
Kunszentmiklós-Tass állomá
son Bencze Gábor vonatréke
zö mozgásban Je,,ö, szűknyilá
sú kocsisor közé egyenes test• 
tarlással lépelt be. Az ütkö
zők összenyomták. Nevezett a 
helyszínen meghalt. 

* 

Több baleset szái·mazott a 
járművek jelzésadás nélküli 
meginditásából. A 8562 sz. to• 
latós tehervonat Apátfalva ál· 
lomáson. a 2379 sz. vonat gép
je Tarcal állomáson, az M. 
44 018 sz. tartalék Rákospalota 
-Újpest állomáson váltóállí• 
tás és jelzésadás bevárása nél• 
kül önkényesen megkezdte a 
mozgást. Kivétel nélkül for
galmi akadály, berendezések
és járművek rongálása volt a 
következmény. 
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Húsz éve történt 

'IIAGYAR VAS{jTAS 

Szakszer-
v

ezeti 

kiad-
v

án vok 
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MÁRC I U S I  ZÁSZ LÓ 

Utasítás és parancs nélkül 
H tár t k - ·  ., - m g 1 17 évi;el ezelőtt, 1 848. márciu.s 1 5-én nemzeti sza-

a oza O gyu,itemenye. · g badságlw.rc és polgári demokratikus forradalom robbant 
A SZOT elnökségének és � k.i Magyarországon. Petőfi, frinyi, Vasvári és velük együtt 

titkárságának 1964. április � a márciusi fiatalok - Párizs, Berlin, Prága, Bécs és Mi-
30-a után hozott határozatait � lánó népének forradalmi megmozdulására - Budapesten 

A !.áooni mindenütt ott-
1-,agyta a nyomát, ahogy „tá
,·ozott" hazánkból Nyugat 
felé. A Duna-Tisza közén, 
majd később a Dunántúlon 

vel és a kommunisták irányí
tásával a vasutasok rövid idő 
alatt rendbehozták az állomás 
berendezéseit, vágányait. 

A Déli pályaudvar romelta-

A felrobbantott Déli összekötö vasúti híd mellett ideiglenes, 
provizorik.us megoldással már elkészült az új híd 

még állt a harc, a Tiszántúlon 
már tétován - mint amikor 
hosszú lidérces álomból ébred 
az ember - mozdult az élet. 
Messziről még ágyúszót ho
zott a szél, s izzottak még az 
üszkösödő talpfák, néha még 
repülőgépek cikáztak az égen, 
de a első emberek már „út
rakeltek": keresni mi maradt 
hajdani életükből, keresni ba
rátot, ismerőst, rokont, keres
ni a munkahelyet, amit a 

• vesz kö=eledtekor kénytelenek 
voltak elhagyni. Amerre men
tek - telretolták útjukból a 
roncsokat, ösvényt tapostak a 
romokon át, hogy ahol tegnap 
még tankok dübörögtek, ott 
holnap már végigszaladhasson 
az első vonat. 

Az élet a munka 

Voltak. akiknek az volt az 
első kérdésük. mik.o1" lesz itt 
élet? Mások nem kérdeztek 
semmit - dolgozni kezdtek. 
Nem tudták, fizet-e valaha is 
valaki a munkájukért, kap
nak-e érte elismerést, köszö
nő szót. Uta.,;itás és parancs 
nélkül dolgoztak. Volt közöt
tük kommunista és pártonkí
,·üli. Szellemi es fizikai dol
gozó. Volt, aki tudta, mit, 
miért tesz; hogy új világot 
kell építeni a romokon. Volt, 
aki csak azért dolgozott, mert 
ugy érezte, ez a kötelessége. 
De legtöbbjük tudta: az élet a 

munka éa a munka az élet. 
Sokan voltak s napról 
napra sokasodtak. 

A rákosrendezői pályaud
,,ar teljesen rom\Xkban hevert. 
A Vörös Hadsereg segítségé-

(Németh Gyula. felv.) 

karításához a felszabadulást 
követő e!bó napon már 137 

ember gyúlt össze. A pálya
udvar megrongálódott magas
építményei t, bár ideiglenesen, 
de májusra helyreállították. 

Sorolhatnám tovább a pél
dákat, mert szerte az ország
ban, a legkisebb állomástól a 
legnagyobbig, amint elült a 
harci zaj, megjelentek a 1:as
utasok és hozzáláttak a 
szá?-nyszegett vasút feléleszté
séhez. A vasutasoknak nem 

kis részük van abban, hogy 
a teljesen tönkrement ország 
oly gyorsan lábrakaphatott. 

Az első segítótársak 

A Vörös Hadsereg katonái 
voltak a magyar vasutasok 
első segítőtársai. Közös volt 
az érdek. A győzelmesen elő
renyomuló hadseregnek kel-
11't a zavartalan utánpótlás, a 
megbénult országnak pedig 
szüksége volt arra, hogy a 
vérkeringés a vaspályákon is 
minél hamarabb megindul
hasson. A szovjet hadsereg 
műszaki alakulatai néhány 
hónap alatt 900 kilométer 
hOMZÚ sínpárt fektettek le, és 
lOOO kisebb-nagyobb hidat 
tettek használhatóvá, Ezeken 
a hidakon, sínpárokon gör
dültek a fasiszták végleges le
veréséhez szükséges hadi
anyag-szállítmányok, de eze
ken futottak az első élelmi
szer�zállítmányok és az első 
szénnel rakott kocsik is. 

A vasutasok az első idők
ben nem kaptak bért, mert a 
MAV-nak nem volt készpén
ze. De nem fizethettek termé-

szetben sem, mert a harcok tartalmazza a gyűjtemény. � is zászlót IJOntottak a szabadságért, testvériségért, az 
miatt a mezőgazdaság hozama -
messze elmaradt a szükségle- A szakszervezeti b.lzotisá- � �gyenlőségért. 
tek mögött. Sok helyen az gok munkája � 1848-ban már nagyon sok vezető egyéniség tisztá:' 

állomáson dolgozók ;ó részé- A kézikönyv részletesen tar- �  l�tú:• hogy Magyar?rszágot két bé!'lyó akadál·yoz� a_ fet 
nek egyaUalan nem tudtak talmazza mindruwkat a ten- § lodesbe7:, , boldog_u!asban: Az egyi� a gyarmati fü.gge� 
élelmet adni, Megtörtént. ni valókat tudnivalókat ame- § Ausztriatol, a masik pedig a fe1idalt.2mus, A magyar rendi 
hogy a nehéz fizi";ai munkái lyek a �kszervezeti b;'zott,,á- � nemesség uralma és az osztrák abszolutizmus egymást tá-
vé�ző palyamunkasok nap- i gok munkájához tartoznak. §  mogatva sanyargatta a magyar népet. 
,zamra nem ettek egy falatot A SZOT . d rtra § A parasztság zőme több mint másfél mWió család job-
sem mert ha az állomásokon mm en rcszo = , • , . . 
állit�ttak is fel helyenkent kidolgozta a felada_!o�t. Ezél-:! § bagysorban elt. A s�abad pa:asztok sz�ma alig erte, el a 

közkonyhát, az a nyilt  pályán a kiadó az elkovet�e7..endo g 7? ez_,:et. , A _  nemesseg nem fizetet_t adot, az ál�mházta�

dolaozóktól messze esett és a hetekben folyamatosan meg- : tas koltsegei a parasztoka t terheltek. Az elnyomas, az ele
larí;;znyába reggel nem ' ,·olt jelentetj a � gedetlenség niitt. Az úgynevezett reformkorszak intézke-
mit csomai;olni. Ráadásul az Fun\(eioná.riusok Tájékoz· � dései csak félig oldották meg a problé-málca.t, 1gy érthető, 
1944--45-ös tél rendkívül h�- tatójá.t. § hogy a szabadság vágya olyan erővel lobbant fel szerte az 
deg volt, a megszokottnal . . . .. . . . � országban mindenütt hog11 első-préssel fenyegette ez egén 
sokkal keményebb. Ezek es a kiado t.obb1 ]{ladva- : • . d 

' · 

A MAV szertárait !elgyúj- nyai, a szakswrvezeti bizalmi § fettdalts ren �zert. , 

tották. kifosztották, ezért kézikönyve. a szocialista bri- � . Az osztrak a?szolutizmus azonban_ c�ak át�e�til�g 

rendes szerszámmal, megfele- gádok kiskönyvtára sorozat, a §  viselte el a 1Jereseget, mert a lelkes marcius 1 5-i tuntetes 
lő mennyiségben, nem tudták kultúrfelelősök kézikönyve. a §  és az ezt követő forradalmi események után 11U1T fegyve
ellátni a munkásokat. De munkavédelmi műszaki zseb- § res összetűzésre is sor ke·rült. A magyarok lázba hozták 
munkás sem volt elég. hiszen könyv. a munkavédelem jog] �  Európát. Kossuth feledhetetlen hősiességgel szervezte meg 
a férfiak zöme még valahol a kérdései. a társadalmi bírása- §  az ellenállást, létrehozta a magyar honvédséget, mozgósí
háború hányatott útjait járta. g?.k és döntóbizottsá�ok kézi- § lotta az országot. 

Rákoson a vágányzat hely- kon:yv_e eppen olyan hasznos § A befejezetlen történelmi művet csak az 1945-ös idők 
reállit�sán félszáz alkalmi segitséget Jel<:n�en� a . szak

= ;  tettei fejezték be. D e  a szabadságharc hősei, ragyogó tet
m�nkas . dolgozott. Idegileg, szervezeti ��visták �mden � teik örökre élnek minden magyar ember szívében . S most, 
egeszség1le" leromolva rosz- napi munkaJában, mmt a = . , . 

l '  
.. 

k d 
szul tápláiva szaksze;..a irá- társadalombizt-0sítási és üdü- §  amikor 1848. marcms _15-,re em ekezu_nk. azo :a g?n o-

nyítás és s�erszám nélkül, lés,i témákat felölelő tájékoz- � l_unk. azok!'a � lelkes _fiatalokra, �ZD;fiak_ra, ak_ik ;na,:, 1 1  

szinte puszta kézzel dolgoztak ta.tók kézikönyve. � evvel ezelott t.s a mai Ma.gyarorszagert alclozták eletiiket. 
az emberek. ------ �IUlflltulUttUIHJttm1nnm111n1111n11tt11HllltllltllUlllllllffl1flttlllltfllllll11rllllfltllflUUIIIUIIIIIIHIIIUU1ftJ 

Közös akarattal 

A vasút lassan mégis uJJa
éloot. Lassan?  De hiszen feb
ruár elején már elindult a 
fővárosból az első személyvo
nat! Ezzel voltaképpen le is 
zárul a vasút újjáépítésének 
P.lső korszaka. A spontán, ön
tevékeny korszak. amikor 
meg utasítás, szervezett ég és 
felső irányítás nélkül, a lelke
sedés parancsszavára fogtak 
az emberek munkához. Jólle-

A Magyar Szolidaritási Bizottság 

FEL HÍ VÁ SA 
a függetlenségükért küzdő népek megsegítésére 

het, talán pillanatnyi érdekük A népi demokratikus Ma
ellenére is, hiszen kifizető- gyarország, amely felszabadu
dőbb és kényelmesebb lett lásának huszadik évforduló
volna bárkinek is közülük iát ünnepli s a szocializmus 
ideig-óráig elszegődni valami- felépítésén fáradoz1k, nem fe
lyen módos tiszántúli gazdá- !edkezhet meg azokról a né
hoz. pekről és országokról, ame-

A Dunántúlon már szerve- !yek élet-halál harcukat vív
zettebben folyhatott a vasút ják függetlenségükért. Nem 

j „ 
feledkezlietünk meg a gyar-ú jáépf...,se, hiszen februárra, mati és félgyarmati sorsban márciusra már a Dunán in-

nen és a fóváro ban újjászer- sinylódő milliókról. 
veződhetett a vasutasok tábo- Afrikában, Azsiában, Dél
ra. Félreértés azonban ne es- A{nerikában tízezrek élnek 
sék. hősiesen helytálltak a tüdőbajt terjesztő vályogvis
dunántú!i vasutasok is, itt kókban vagy fedél nélkül. Mi, 
csak arról van szó, hogy mire akik kórháZi és orvooi ápo
az ő fejük fölül elvonult a lásban részesülünk, nem fe
háború vihara. addigra már ledkezhetünk meg arról, hogy 
megteremtődött a vasutas tár- vannak országok, amelyekben 
sadalom új szervezete. :es 10 OOO emberre egyetlen orvos 
hogy mennyire így van ez, jut csalk. Legyünk büszkék 
azt bizonyítja az is, hogy az városainkra, egyetemeinkre, 
,,Arccal a 1!asút felé" mozga- főiskoláinkra, glmnáziumaink
lomban már a dunántúliak ra és technikumainkra, de 
szép munka hőstetteivel is ta- g-0ndoljunk arra, hogy a gyar
lál'kozhatunk. mati és félgyarmati országok-

Következik: Arccal a -vasút ban sokszor csak 5 írástudó 
felé. a,kad száz közül. 

Mausecz Zsuzsa Csoda-e, ha ezek a népek 

;1 1.11111 re mernek hivatkozni. A sza,
badságért küzdök kongói, dél• 
t>ietnami és angolai börtönök
ben senyvednek, borzalmas 
internálótáborok drót'kerítései 
mögül várják szabadulásukat. 

A magyar nép egész szívé
vel a függetlenségükért. jö,ó
jükért küzdők tábora mellett 
áll. Szolidáris a harcukkal. 
szolidáris az üldözfütekkel. 
Országunk az ENSZ-ben és a 
világ minden forumán szót 
emelt és szót emel a függet
lenségükért küzdő népek tör
ténelmi igazságáért. Csak az 

az ol'szág érdemli meg a, sza
badságot, amely más orszá,gok 
szabadságát � szívén viSeli. 

' Az elnyomottak és harcolók 
támogatása és védelme, nem

J zeti és nemzetközi kötelessé
günk. 

függetlenségüktól, szabadsá
guktól várják sorsuk jobbra
fordulását, ha fegyvert ragad
nak elnyomóik és kizsák.má
nyolóik ellen? 

A gyarmati rendszer teljes 
JlftlllffllllflJlllllllllllfllUIUIIIUllllfllllllllllllJIUIUUlttHIIIIIIIIIIIIIIUlllllllllllluttllllUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII 11111111111u1111111u11111111111,1 t1llfllUUlflllfllUUtHUIIIIJHI UUUUUIUIUlltllllflllflfUIUIUllllllflllOIIUU� megszüntetését az ENSZ 1961 . 

§ évi közgyűlése ünnepélyes 

Négy anya, egy gyerJtnek 
Másnap a brigádtagok el- � nyilatkozatban P;ogramjáv

_
á 

mentek az iskolába, egyenget- � te_tte -. . .  De ez a cel -�sak szi
ni, magyarázni a gyermek g vos, aldozatos és . kovetkeze
ügyét. viselkedését. Részben � tes harcban_ valosulhat meg. 

$ikerrel, részben sikertelenül ! §  Az ,ml?"n�ll�.us n�m mo�<l 

Lacika ügye az ő ügyük is. g le ki':altsagairol. _ver fol1J!k 
Gyermekükké fogadták. Az § fümgoban, Angolaban, Del
egyik - Dó a Károlyné négy- � V1.etna171;ban, .Laos�?,a11:,. , Dél
gyermekes anya - egy öreg g A 1;ierikábmi, .. �aJU�OZes a 
vasúti bundát hozott hazulról. = Del-Afnkat Koztarsasagban . . .  
A másik, György Fazekas Bé- § ts most az iJ?_perializm1;1I' 
láné, Lacikára igazította. Ke- § azokra . aka� lesuJt=.1, aki! 
rült elő kis ingecske. zokni. § nem _ne2Jhet1k tétl_enul h_�nfi 
meg ilyen-olyan ruhadarab is. ; �rsa1k el;1yom:1tasát, kn�tá 
Egyszer egyik, másszor a má- § sa�. A hataruktol 10 OOO k1lo
sik látja vendégül ebédre, va- � ��terre támadnak bomba

�� 
csorára. va�árnap a legtöbb- g torkkel, P?Sztftanak e; bé es 

szőr György FazekaséknAl § falvakat es hazáJuk védelmé-

Egyetlen öntudatos és érző 
ember sem hagyhatja magá
ra a szaba<l.5águkért küzdő 
milliókat. Részesítsük őket 
erkölcsi és anyagi támogatás
ban. Együttérzésünk egy ;obb 
és békésebb világ eljövetelét 
hozza közelebb. Szolidaritá
sunk, anyagi és erkölcsi segít
ségünk kenyeret ad az éhező 
gyermekeiknek, letörl,i a,z ár
vák könnyeit, könyvet, egy 
jobb falatot juttat a bebörtön
zötteknek, bekötözi a vérro 
sebeket és azt a meggyőző
dést erősíti a küzdő milliók
ban. hogy győzni fognak, 
mert nincsenek egyedül. 

Hideg februári nap volt. Ké
ső délután. A Nyugati pálya
udvar pénztárcsarnoka bené
pesült. Egyre nyúltak a sorok 
a pénztárablakok előtt. Ki ide, 
ki oda váltott jegyet. Egyszer 
csak egy, amolyan 8-10 esz
tendős emberke került az ab
lak elé. 

- Balástyára kérek egy je
gyet - mondta cérnavékony 
hangon, dideregve. Mezítelen 
kis kezei, mint a szilva, olyan 
kékek voltak. Vékony, béle
letlen kabátja zsebéből gyűrött 
papírpénzt és néhány forin
tot kotort elő. 

Lacika megszökött 

- Hová kisfiam ? - kérdi a 
pénztárosnő, mert a didergő 
gyerekszájból bizonytalanul 
bukkantak elő a szavak. A 
pénz már együtt volt a masza
tos kis kezekben, amikor is
métl i :  

- Balástyára. 
- €s anyád . . .  ? 
- Nincs. 
- Apád . . •  ? 
- Az sincs - feleli rov1-

den a gyermek, de ebben az 
. az sincs11-ben \·alami nagy 
szomorúság bújkált. 

Néhány pillanatig egymást 
nézték. Az asszony szólalt 
meg : 

- Gyere be . . • - mondta 

sok barátsággal a gyermek
nek. 

A pénztárfőnöki szobában -
amikor a gyermek belépett -
a munkáról tanácskozott négy 
nó. a Dózsa György szocialista 
brigád tagjai. Tekintetüket 
egyszerre fordították a belé
pőre, aki kezében kis batyú
já val, riadtan pislogott. Arca 
tűzpiros volt. Hol ide, hol oda 
tekintgetett. 

Leültették, bátorították. 
Hová utazol? Miért utazol? 

Kihez utazol? - záporoztak a 
kérdések. Az értelmes kis fic
kó egy darabig állta a sarat, 
aztán belezavarodott a soll: kér
désre adott válaszokba. Végül 
elsírta magát. De a meleg tea, 
pár szem keksz és a négy me
leg szempár felszárították 
könnyeit. 

Szüleit nem ismeri 

K. Lacika a Dózsa György 
úti áltahlnos iskola V. C. osz
tf.ly(mak tanulója vallott. 

Megszöktem hazulról, 
m.e,·t magyarból, oroszból és 
történelemből megbuktam -
mondja őszinteséggel. - Nem 
merek hazamenni . . . Bár a 
nagymamám nagyon jó hoz
zám, de attól félek. hogy még 
jobban megbetegszík, ha meg
t•tdja. 

Beszél, beszél, beszél , • •  

Apját nem ismerte. Anyja 
r.evét viseli, aki 1956-ban, 17  
évee korában elhagyta az or
szágot. Kanadába ment. li:1-e, 
hal-e, nem tudják. 1962-ben 
írt utoljára. Beteg volt. Azóta 
a levelek visszajöttek felbon
tatlanul. A nagymama a Vö
röskereszttel keresteti. e.� 

ahogy ezeket mondja, akado
zik a szava, a messze semmi
be függesztett szemeib!ll egy
egy kön111ycsepp csordul alá, 
rá a színtelen, kopott ruhács
káiára. 

Már a harmadik teát issza 
- nem telik be a meleggel. 

- En vagyok a hibás! Csak 
én, néni kérem - mondja a 
pénztárfőnöknőnek, aki a gyer
mek felelősségérzetét igyek
szik kitapogatni. Aztán mesél 
az iskoláról, ahol a szégyen
padban ül. A beteg nagyma
máról, anyukáról, mert fgy 
hh-ja őt. aki éjszakánként a 
Széchenyi fürdőben takarít. 
Barátokról, a ligetről, ahol 
olyan nagyon jó játszadozni. 

A brigád gyermeke 
Sok minden szóba került . . .  

A gyermek és a négy asszony 
barát;ágot kötött. 

Még este ha1.avitték. A kis 
megtért bűnös é� a beteg né
nike ügy ölelték egymást. mint
ha misem történt volna. 

Legyen szolidaritásunk az 
emberi és társadalmi együtt
érzés forró és győzelmes kife
jez.ése. 

HalljUk meg az elnyomott 
népek kiáltását: ,,Segítsetek, 
hogy élni és gyózni tudjunk''. 

ebédel. � -------------------------
- Béla bácsi - az asszony � 

férje - a haverom, mondja § ba-=======--=--=•-==--=======--=---n 
La,cika, igazi városligeti zsar- § 
gonban. § 

Valóban ,,haverja". mert ko- � 
máznak, pajtáskodnak valaho- � 
gyan úgy. mintha régi, nagyon § 
�égi barátok lenné'nek. Együtt g 
járnak moziba. Cukorka, cso- � 
ki mindig kerül a férfi zsebé- : 
hen, g 

- ll: · az iskola? - szokta § 
kérdezni Béla bácsi. 

-
�
==== - Az rendben lesz . . •  

- Akkor a csoki ügy is! 
- Azt az ftlku - mondja a § 

gyerek . 
Úgy látszik, nemcsak négy g 

mamát, hanem egy papát is � 
talált Laci a vasúti pénztár- § 
nál. 

GerieJy Jó7Alf!f ! 

AJÁNDÉKOZZON KÖNYVET AZ ÁLLAMI 

KÖNYVTERJESZTŐ VÁLLALAT BOLTJAIBÓL ! 



• MAGYAR VASUTAS 

Nagy erőpróba el őtt áll  
a vasutas sakkvál ogatott 

A szerkesztőség üzeni 

Sulyok László Nagybátony, Kis,; 
Józ...� Budape&1., Kisvárdai István 
Nyiregy1,áza, Pintér LaJo• Vácrá. 
tót. cserháti JÓ""'1. Tótka �<ároly Még a tavasz várat magára, 

a sportidény azonban már kez
detét vette. Benépesedtek a 
labdarúgó-pályák, de más 
sportágakban ,is megkezdődött 
már a vetél.kedés a bajnoki 
pontokért, a helyezésekért .. El
kezdődtek az USIC bajnoksá
gok is. Március 1 1-től 1 5-ig a 
legjobb vasutas súlyemelők a 
lengyeiországi Koszalinban ta
lálkoznak. Egy hónap múlva, 
áphlis 8-tól 15-ig hazánkban, 
Kecskemeten a legjobb vas
utas sakkozók mérik össze tu
dásukat. 

A Nemzetközi Vasutas Sport
szövetség égisze alatt megren
dezésre kertilő sakkversenvt az 
SZMT székházban bonyolítíák 
le. A különböző országok leg
jobb vasutas sakkozói ezúttal 
hatodszor találkoznak egymás
sal. A magyar válogatott ed
dig két versenyen indult. A 
bemutatkozás 1959-ben Mün
chenben nagyszerűen sikerült. 
Csapatunk az első helyen vég
zett. 

Legutóbb 1962-ben Bulgáriá
ban találkoztak a sakkozók. 
Ott a Szo,·jetunió és Bulgária 
mögött a harmadik helyen vé
geztünk. Ez a helyezés is fi
gyelemre méltó. 

- Vajon mit várhatunk sak
kozóinktól az áprilisi verse
nyen, amelyen a jelek szerint 
18 csapat méri majd össze tu
dását?  - A kérdést Alföldi 
LászlÓ11ak, a vasutas váloga
.tott egyik szakvezetőjének tet
túk fel. 

Az erőviszonyol<at még 
nem ismer7iik - hangzott a 
válasz. - Annyi azon ban bi· 
zonyos. l:.ogy a szovjetek, a 
bolgárok, a svédek és a néme
tek erős csapattal jönnek Ma
gyarországra. Ezekben a csa
pa.tokban várható néhány is
mert nemzetközi mester indu.-

lása is. Ami a mi csapatunk 
szereplését illeti, szeret11énk 
bej«tní a négyes döntőbe. 

- Kik képviselik a színein
ket a kecskeméti versenyen? 

- Dely Péter és dr. Bély 
Miklós nemzetközi mesteTek, 
Heikkilii Heikki mester, Kar
dos Ernö dnu:etes mester. 
Schu:arc2 I.<tván és Czigoly 
Gyula mesterjelöltek. A hete
dik versenyző kijelölésére ké
sőbb kerül sor. 

Megtudt uk még Alföldi 
Lászlótól, hogy a válogatott 
szorgalmasan készül a talál
kozóra. Hetenként kétszer tar
tanak közös ed�éseket, ahol a 
tapasztaltabb játékosok a fia
taloknak is sokat segítenek. 

Mint azt a felsorolt nevek 

. , Szeged; Boldizsár Gyula .Béké!-l-
lS mutat3ák, a magyar vasutas 

I 
csaba, Szücs Ferenc Ha•van. Bó-

válógatott a legjobb összeálli- dogh Mihály Dombóvár, Klavárctal 
tásban veszi fel majd a küz- János Miskolc, Czegl<!dl Sándor 
delmeL Kecskeméten. Remél· Debrecen. Leveleiket lapunk 
jük, sikerrel . anyagáh<n. lelhM?.nálJul<. 

(vf) Bognár Károly Tapolca, Fold 
Jst,Vlin Buda•pest. Leveleiket ille
ték.,. helyre továbbítoHul<, 

1 
Cserháti József, Tótka Károly, 

Szi i iJJ Sándor, • Bozsits Béla. dr. 
Bánk!alvy G,,ula Sz.eged. Dancs 

1 József, Bognár Károly Tapolca. 
Szücs Ferenc Hatvan, Pintér La
iOEI Vácrátót. Foki IstVán, dr. 
Buru János Budapest. Kis\·árdai 
.János Mi.s.kolc. Várta1Vi Gyula 
Gyékényes. K8pra1 Lás-z16 Keszt
hely, Szentgáli István Gyöngyös, 
Boldi7Sár Gyula Békéscsaba, Kiss 
János. Mar0€án Pál Debrecen. 
.Markos J&zs,e,t ZaLaegen;:zeg. Le
veleiket helyszffl<e miatt l<iSzöJnl 
nem tudJul<. 

Két•jflk azokat. a levele:16inket, 

Új klubhelyiséget kapott 
a Debreceni VSC 

akik a sz,aia;,.,.,..ve:r.eti bizottságok 
űjjávalasztasáról írtak és írasuk 
hely�űke miatt nem ketillt be la_ 
punkba. az. elkövet.kezend6 ldóben 
arról sz,ámoJjanaJ< be. hogyan ..a-

új létesítménnyel gazdago
dott az elmúlt hetekben a 
Debreceni VSC. Az igazgató

1 
tott munk&hoz, milyen feladatok 

venc helye a n8:gy múltú va�- megoidá"8t túz,te célul a, újonnan 
utas sportegyesulet sportolm- választott &U1ksrervez.et1 bízott· 
nak. ság_ 

ság épületének Rózsa utcai
..,...

--------------...--------------
szárnyán megnyilt az egyesület 
új klubhelyisége. A klubnak 
több helyisége is van. A Bocs
ka.i-teremben tv, rádió, lemez
játszó, magnetofon áll a szó
rakozn i vágyó s por tolók ren
delkezésére. A játékszobában 
rex, billiárd, asztali futball és 
sakk-készletek várják a sporto
lókat. A Bocskai-termet és a 
játékszobát keresztfolyosók 
kötik össze. Ott helyezték el a 
ruha1árat. 

Az új klub, amelynek beren
dezését. bútorzatát jó ízléssel 
válogatták össze, máris ked-

Kétmilliós megtakarítás 
újításokból 

A szegedi igazgatóság tanács
termében gyúl!ek ös,;ze a kül
szolgálati főnökségek vezetői. 
párt, szakszervezeti funkcióná. 
riusok, új ítási eHadók. igazga
tót-ági osztályvezetők. előadók. 
újítók. hogy meghallgassák 
Kiss Károlv elvtárs beszámo
lóját. 

A meglei,ő eredmények elle
nére azonban elgondolkoztató 
jelenség az újítómozgaloml>an 
f'énvevók szá.niának visszaesé
&e. 

Amiről a bélyegek mesélnek 

Az igazgatóság helyettes ve
zetője az ÚJitómozgalom hely
zetéről tar�ott beszámolójában 
elmondotta, hogy az elmúlt 17  
év alatt 18 590 javaslatot nyúj
totta,k be, melyből 5043-at fo
gadtak el. és 1964. december 
31-ig 5020-at val&.ítottak meg. 
A megtakarítás: 33 millió 443 
ezer 989 forint. Ez idö alatt l 
millió 1 19 ezer 227 forint újí
tási díjat fizettek ki az újítók
nak. 

Nem javult a függő elin1é
zetlen java"1atok aránya sem. 
1 1 7  javaslatból 84 az iga7.gató
ságot. 33 pedig a fóosztúly 
szakosztályait terheli .  Ha a 31 
hátraléknak minósülő javasla
tok megoszlását vi?-Sgáljuk. ak
kor ennek 63,62 sU:17..aleka, 
számszerint 21 a Vasúti Főosz

tályt, ebből 15 darab az I 8. 
szakosztályt terheli. Pythagoras és Demokritosz 

már időszámítás előtt a vég
telen űrről beszélt. Koperni
kus véglegesen megdöntötte a 
platemaoszi világképet, s 
megállapította, hogy a világ 
központja a Nap. Euler az égi
testek törvényszerűségét ku
tatta. Galilei távcsövet készí
tett, és felfedezte Jupiter 
holdjait, a Tejút több csilla
gát és a Hold-hegyeJ\:et. Ein
stein megalkotta a relativitás 
elméletét, és összefüggést ke
resett a gravitáció és az. elekt
romosság között. 

Idézhetnénk még tovább is 
a régmúlt idők eseményeit, 
hiszen a KPM Dob utcai épü
letének magas földszintjén, a 
poeta bélyeg-múzeumában a, 
múvészi kéz alkotta a kicsiny 
kis bélyegek rendszerbe fog
uut 80k-sok kiállítási tablón 
n,a,gyon sok m indenröl mesél-

nek. A jelen és a múlt, a tör
ténelem és irodalom, muve
szet és zene találkozik itt 
ezekben az üvegvitrinekkcl 
teli szobákban. 

A világ minden béÍyegeit 
megtalálhatjuk itt. üveggel 
fedett asztalon láthatjuk a bé
lyegn)l'Omáshoz szükséges nyo• 
mólemezeket és egy ritka kü• 
lönlegességet, a hamisított bé
lyegsoroztot. 

Hosszú sorban sorakoznak 
a világ minden részében ren· 
dezett bélyegkiállításokon 
nyert díjaink, különböző 
ezüsttárgyak és kristályserle
gek. A bélyegmúzeumot 1930-
ban nyitották meg, és azóta 
állandóan gyarapodik. Több 
ezer bélyeget őriznek ít,t, es 
minden egyes szllles alkotás 
egy-egy darabka kis történe
lem. 

Puky Ilona 

Hatsziíznégy javaslat 

Az 1964. évi eredmények 
mlatt sincs s7égyenkezni való. 
604 darab java.lat,x nyújtottak 
be 112 újítók. Ez igaz, 13-m.al 
ke·vesebb, mint az előző é"ben, 
cl.e a jat:aslatok 36,75 százalékát 
elfogadták és a megvalósított 
;a1,aslatok után 2 millió 331 

ezer 021 forint népgazdasági 
megtakaritlÍ.$ jelentkezett. 
amely 187.8 szá?.aléka az 1 963. 
évi eredmenynek. A kifizetett 
úíítási díj 9! 318 forint volt, 
a népgazdasági eredmény 4,05 
százaléka. 

A számszerű er�ményeket 
vizsgálva megállapítható, hogy 
az újíttisl mozgalommal össee
függó tet'ékenység még min
dig nem kép11zi a smkvon11li 
munka 1zeri,es részét. 

Í'jítá�i "élbrigádok 

E hiba felszámolására a kül
szo!gálatoknál is létrehozták a 
propaganda bizottsc.igokat. akik 
a szakszervezeti aktivakkal 
közösen együtt harcolnak a 
mozgalom kiszélesítésóért. A 
Jó együttműködés eredménye 
megmutatkozik, mert míg 1964-
ben havonta átlag 50 javasla
tot nyújtottak be. addig ez év 
januárjában 66 darabot. 

A kiadott feladattervek me�
oldásában sem értek el ered
ményt; meii a,:ok sablonosak 
voltak, nem kezdeményeztek 
újítási brigádok létrehozását ------------------------------------------1 ezek megoldására. Ebben az 

K E R E S Z T R E J rf V É N Y  
Vlzszlntes: t. Március 19-20-án 

kerül rá sor (folytatása a lügg. 
35-be.u}. 13. Ilyen esz.pres..�:zó is 
van. 14. A"l. öt kanad.a.J ló közül a 
legkisebbik. 15. Rltka férfinev. 17. 
Körlet. 18. Juttat. �9 Heves megyei 
község. 20. S7..0mszedos ne,p pen
:r.e. 22 Kereskedelemben hasU1áit 
rövid · szövegű kötelezvény. 23. 
Meggyőződés. M. Ford.itott nev
elö. 25. Indiai kerület a Ganges 

deltájánál. fii. Os..1,ezát,i, keze. 28. Hozza.Jut vala.mlhez. 29. Verssorok 
Ö6s?..eCSen:gése. 30. Ket téo6zt. 31.. 
A test éltető nedv.e. n. A mv 
�.J. 34. Nemetül mondom. 36. 
Kossuth .szillőhelye (ék. fel.).  3'. 
Erdei gyümölcs. 40. Komárom 
m4ayei k6zc;Pg. O Hangtalan 
rés. 43. Fén1es elem, 4◄. FTaneia 
ilt,ijklirtya_ 46. Vadasz igéje. 4.7. 
Fában Ja-k.ó féreg. 49. Alu.min.iwn• 

form!at. 51. Szántó közepe. 53. 
Ne ereszd! 54. Autó marka. �. 
Vegyi elem (ek. fe .. ). 5'1. 

. . .  home. 58, Jlyt..� álla.t az. ökör. 
60. t)k.ez,ettel becezett fertinév. 62.. 
Pe:r'zsi.ai varos. 64. Kimondott be
hl. 65. A-z a g,e,r,mán vezér, akt i76-
ban megtosztott:A trónjatól az 
utolsó nyugát.róm.al csác.zan. 67. 
\·an, némt:-tUl. 6U. Rt-gi no�c.;z
mér.ék. Füg�öleges: 1. Fon1os ceatorn.a 
ne,·e. a. Lóféle vadaUat. 3. ViR,Z.
sza : tértin<•v. 4, Elérendő, 5. Szin
tén. 6. Házi ,mat. 7. Jelt ad. 1. 
Ft1m.tor-g.a-tó csoport.. 9. Tolna me
gyei, kÖ7.seg. 10. F'ertinév (ek. hian�. } . 11. Bir-tokul. 12. Fed. 16. 
Kecsikehang_ 13. Idez - latinul. :M>. 
Ke� oldal. �1. csillagkép. 23. Na.ey 
Zill,J, botrány franciául. 25. Dunr.a 
S'ZÖVet. 26. Leyegő, tr-ancUul. z. 
személyes n.évmás é� klm�dott 
betű, 218. Spion. 32. HLiz iker67.ava. 
:13. Angol h.aj66. t,öbb,z.ör k.örülra
jOZ,ta a földet . .  lS. A vizs71ntN l . 
foJyt.atása. :r.7. .ru,go.,:;zláv folyó. 
38. SM. tiszt.ikai kőnyomatos tuc'ó
sitó volt. 39. Mutoga1 t.a va-la. 4a. 
A,c;zott. 44. Város a lfOrög No.mos_ 
ban, 46. Drág,ikőféleség_ 41T A 
TiS2.18 mellékfolyója ffi n)t::ikba
vetö. 49, Rágós?�t'V. 50. Néi. 52. 
A mohamedánok szent könyve �fi . 
• . . poly, kic;á�ai vároo. 58. Belút 
vetsz. 59. A mohamedánok M-en: 
köve. 61 . Perc rövidité<;e, 63 Száz
tí7- 64. Veszteség_ 66, Mint a .n. 
víz.szinte!;_ 

Beküldendő: v!zsz:intes J és füg
g-61eges 36. BeküJdésf hatirldö: áp
ri.ü• lG. 

Az elÖ1:ö keresa.trejtvény h.-lyee 
tnegfejtése: 'tsszerú �zd-álkodást. 
Szoi·os-abb kooperáció. 

Könyvf'-t nyertek: özv. Károlyi 
Ferencné Sárvár. Vörösmarty utci:i 
6. Sándor .renő tont. szoli. tevö 
Putnok. MA V-telep 9. 1;.0,-c.a n,•
ván Bp . . VJr,. Doob utc.::i 78. T fi 

Pallay Ovula Mi"'1ko,Jc. Kun :sél-a 
u. ff-3. G:vörigy I..a6Zló Kis-tere-nye 
Banyatetep. 

évben már javítottak ezen és 
mint Lökösháza áUomásról 
Zinkoczki elvtárs elmondta, 6 

!Ljitási célbrigá.i alakult ja
nuárba n az egy1>s feladatterví 
p011tole m egoldására. 

Ha az önálló elbírálási he• 
lyen megtartandó megbeszélé
sek is olyan alaposak, előre
mutatóak lesznek. mint a be
számoló volt. akkor az idén 
még jobb eredmények szület
nek a szegedi igazgatóság te
rületén. 

Sebestyén János 
�,,,,,,, ...... ,,,, ..... ,,,,,,"'( 

Közlemény 
Az Operahciz Erkel Színháza 

értesíti a vasutas operabérlet 
tulajdon05-0kat, hogy a hátra
levő bérleti előadások eredeti 
időj'.)ontja a következőképpen 
módosul :  1 965. március 21-én 
vasárnap délelött 11 órakor 
Verd i :  Traviata. április 25-én 
Aszafjev : Bahcsiszeráji szökö
kút, május 16-án Rossini: Tell 
Vilmos c. operáját mutatják 
be. Felhívjuk á figyelmet arra 
is, hogy az utolsó részlet be
fizetése márciusban esedékes. 

MAGYAR YASU'rAS 
Felelős sze-rkesztO; GuJyaa Júta, 

Fele!Os t<Ut:10: Sza bO Antal 
Szerkesztőség: 

Budao-.1 Vt .  Benczúr u. tJ 
Telefon : véros1: 129-658. 

Ozemt: -7'l 
r �nesztt: a N6pe:zava L.a.pldadt 

YtllaJat 
Bod•pest vn .. M.kóc-zl 01 M 

Szil<,- "4pn:,omda 

1965. MÁRCIUS U. 

Levél egy fiatal kocsirendezőhöz 
Kedves Barátom! 
Mielőtt a tárgyi-a térek, hadd mondjak el egy, a közel

múltban a Nyugati pá!yaudvaTon történt, 11agyo1t szerencsés 
kimenetel11 balesetet. 

F. Sándor, fittyethányva a sok intelem re, sza bálytala;!1-ul 
akarta a kocsikat, majd a Dtesel-mozd?nyt a kocsikkal osz
szeakaszta,ni. Ezt a hibát követte a mastk :  elmulas2.totta 4 
mozdon yi•ezetöt a szándékolt műveletről ér!esiteni, és !;>alószi
nú a mentövasat sem fogta meg, sem raakasztas elott, sem 
ráakasztás után. 

s mil'el a Diesel-gép frissen mozog. társai csak azt lat
ták, hogy eltűnt a latta. Az�mnal leinteJték a mozgást. A 
mozdonyvezetőnek is a helyen volt a szive - nyomban meg
állt. 

Odaroliantak . . .  
A legény négykézláb mászott ki a gép alól. Halott sápadt 

volt. Tapogatták. Semmi baj! - állapitottcik meg a többiek. 
De ez nem mindig van így! 
Az elmúlt 11apokban. Rákosrendező állomáson jártam., 

ón az AB mgánycsoport felső végén - ha _ jól emlék�zem -
nyolcadik vágányon tolatott össze egy kocsisort. A gep m�z
gásban volt. Két kocsi között másfél mete� volt a, tavolsag, 
ön - legnagyobb megdöbbenésemre - allohelyzetben lepett 
be anélkül, hogy a m entócasat megfogta volna. 

' Ezúttal szerencséje �•olt. De vajon érdemes-e kockáztat
ni? Érdemes-e a;: életét halálos veszedelemnek kitenni? 

üdvözli 

- Hazá.nk felszabaduJáaá
nak 20. évfordulója alkalmá
ból Szeged állomás történeté
ve' és a szezedi vasutasok 
életkörülményeinek megisme
résével foglalkozik a szegedi 
Vasútforgalmi Technikum 
honiYnereti köre. 

- Nagyobb teljesítmény,i 
légkond1cionáló berendezés 
kipróbálását kezdték meg a 
Wilhelm Pieck Járműipari 
Művekben. A berendezés 
cs-úcs.forgalomban. zsúfoltság 
e«etén is kifogástalanul hűti 
és li.sztitja a vasúti kocsik le
vegőjét. 

- 74 brigádban 900 dolgozó 
küzd a szocialista brigád cím 
megszerzéséért a Dunakeszi 
Jármújavflóban. A s7,oeialisia 
múhely címért küzdő gyárrész
Jegek kö,:ül a ,gyárlá�lakatoo 
műhely dolgozói elnyerték a 
megtisztelő címet. 

- Gyorsvonati su:mélyko
csik alumíniumbol. A Szovjet
unió kalmyingrádi vagongyá
rában megkezdték az alumí
nium széleskörú felhasználását 
a személykocsik épHésénél. Az 
alumíniumból készült kocsik 
önsúlya 42 tonna, a hagyomá
nyos gyorsvonati személyko
csik 56 tonnás önsúlyával 
szemben. 

Korszerűsítik Székesfe
hérvári állomás utastájék.oz1a
tó berendezéseit. A felvételi 
épületben és a peronokon 156 
hangszórót szerelnek fel. A 
korszerűsítési munkálatokat a 
Távközlő és Biztosítóberende
zési Építési Főnökség végzi. 

tJnnepséget rendeztek 
Debrecen állomáson a nemzet· 
közi nönap alkalmából. A 
szak.�zervezeli bizottság az ál
:omás mintegy 280 nődolgozó.. 
ját köszöntötte. Többen része
sültek pénz- és tárgyi juta
lomban, s valamennyi nődol
gozót megvendégelték. 

- Vasúti komp Sahalin szi
getére. 1967-re elkészül a Sa
halin szigetére ve7.ető komp
összeköttetés, amel:v a 260 km 
széles tengeren létesít mozgó 
-

- lyf -

hidat a szárazföld és a sziget 
között. 

- Két Szovjefunióban tanu
ló egyetemista, a szegedi Va.s-
útforgalm i  Technikum volt 
növendékei lálo,gatták meg 
egykori iskolájukat a téli szü
net u;án. A két fiatal öröm
mel számolt be kitűnő tanulá
si lehetőségeikről és elért ered
ményei kről. 

- Nyugdíjas vasutasokat lá
t-0tt vendégül a szakszervezet 
Tolna megyei bizottságánalt 
nőbizottsága a dombóvári vas
utas kultúrotthonban. Az idős 
,·asutasokat úttörők fogadták, 
majd jól sikerült músoros tea
délutánt rendeztek tiszteletük
re. 

- Eredményesen dolgozott a 
múlt esztendöben a kisterenyei 
fűtőház kollektívája. A terme
lési mutatókat 103,5 százalék
ra teljesítették, s mivel válla
lásuknak minden tekintet
ben maradéktalanul eleget 
tettek. a szocialista munka szol
gála ti helye cím várományo
saivá léptek elő. 

- Megnőtt a tanulási kedv 
a szegedi igazgatóság dol,gozói 
körében. A Felsőfokú Vasút
forgalmi Technikumban több 
mint húszan tanulnak. Ezenkí
vül sokan tanulnak a különbö
ző középiskolákban, techniku
mokban, a marxista esti egye
temen és más oktatási formá
kon. 

"''''''''''''''''''"' 

Lakáscsere 

- Rá.rom szobás, ö&sz.kom!ortoe 
Nepköz.társaság utl lakásorru.t el
c�erélném 1 szoba, nagyrnéret1l 
hallo&ra Vll, ker. Damjanich utca 
környékére, vagy a IX, ker, Jó,. 
zse-f Attilá telepi tc;jvfútéses, mas-
fé.lsrobác:i I. emeleti lakásra. Ér'-
deklődni munkaidöben : 222-988 te
lefonon. 

- Dunaharaszti l\lAV :UJomH 
épületében levő 11. emeleti sz;oba., 
konyha. élés-kamra. mellékhey.isé
gekböl és gazdasagJ udvarból ál'6 
lakásomat elcserélném budapesti 
vagy Pest környéki földszintes ha„ 

sonlóért vagy kettőszobás la.kJ.sért. 
'E:rdeklödrri lehet· Szendrei Kai
mánnéná1 Bp. Dunapart állomé.=;on. 

-
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útra készen 
a „Felszabadulási szerelvény" 

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 P J A  

IX. E\'FOLYAM, 7. SZAM Ára 40 fillér 

Húsz 

szabad esztendő 

A 

ÍRTA : SZABÓ ANTAL FŐTITKÁR 

magyaT nép ezeTéves történelmének kiemel
kedő dátuma 1945. április 4-e. Ezen a napon 
űzte ki a szovjet hadsereg MagyaTország te

riletéröl az utolsó fasiszta csapatokat. 
A húsz év előtti ünnep epizódjai jóllehet már elmo

sódtak az emlékezetekben, de az azóta eltelt két évtiZed 
szorgos munkájának eTedménye egy szocializmust építő, 
egyre gazdagabb ország szemléletében, gondolkodásmód
jában megváltozott táTsadalom. Új üzemek tucatjai, lakó
házak tízezrei, iskolák, kórházak �ociális és egészségügyi 
létesítmények egész sora épi.i,lt az ország különböző vá
rosaiban. Mindezek ékes bizonyítékai annak a hatalmas 
átalakulásnak, amely hazánkban húsz év alatt végbement. 

A német és magyar fasiszták lerombolt városokat, 
fali!akat hagytak hátra az országban„ A vasúti fővonalak, 
az állomási vágányhálózat és a létesítmények mintegy 
35-40 százalékát rombolták szét. A mozdonyok és a va
súti kocsik ezrei hevertek a sínek mentén. 

A vasút vérkeringése a barbár pusztítás ellenére is 
hamar Wktetni kezdett. A közlekedés aTánylag rövid i.ilő 
alatt megindult a vasútvonalakon. Megindult, mert a párt, 
a kommunistá1c hfoó szaváTa éhesen, rongyosan is =

számot fogott az ország népe. 

•• 5skölteménybe kívánkozik az a munka, ame

... lyet a felszabadult országban a munkások -, 
köztük a vasutasok tízezrei - végeztek. Az 

ország rendkívül nehéz élelmezési gondokkal küszködött. 
Súlyosbította a helyzetet a világtörténelemben egyedülátló 
infláció. Akkor járta az a szólás-mondás, hogy egy zsák 
pénzzel kell a piacra menni egy zacskó krumpliért. 

Húsz év alatt dolgozó népt1nk keze nyomán új Ma• 
gyaro-rszág született. A gyáTak, a termelőeszközök a nép 
kezében vannak. A kultúra, a művelődés már nem a ki
váltságos osztályok privilégiuma. A felszabadulás utáni 
években mélyreható kulturális átalakulás résztvevői és 
tanúi lettünk. Mindenek előtt kötelezővé tettük az álta
lános isl-ola 8 osztályának elvégzését. Evről évre többen 
tanulnak középiskolákban. Az egyetemeken és főiskolákon 
jelentősen nőtt a hallgatók, s ezen belül a munkás és pa
raszt származású fiatalok száma. Sokan, akiknek a múlt 
rendszerben nem volt módjuk tanulni, folytatják tanul
mányaikat. De nemcsak az oktatás, a népművelés minden 
ága a fejlődés tényeit bizonyítja. 

E 
zek az eredmények, amelyekre büszkék vagyunk, 

nem önmaguktól születtek. A felszabadulás óta 
eltelt húsz esztendő sok mindenre megtanított 

bennünket. A többi között aTTa is, hogy a szocializmus 
építése nem olyan egyszerű., nem olyan zökkenőmentes, 
mint ahogyan azt egykor elképzeltük. Sok nehézség, buk
tató állta útunkat, mfg idáig eljutottunk. Nehézségeink 
voltak és még lesznek is. Az építés mai és még a későbbi 
évei sem lesznek gondoktól, problémáktól mentesek. 

Csodák 'ltincsenek. Rajtunk, csaTcis rajtunk múlik, 
hogyan, milyen eredményesen dolgozunk. Azok viszik 
előTe legeredményesebben népünk ilgyét, akik állandóan 
keresik, kutatják az újat, akik bátran vállalják az újjal 
;ár6 nehézségeket, akik nemcsak többre, hanem minőségi
leg is jobbTa törekednek. 

A tervfeladatok végrehajtásának kulcsa a termelé
kenység fokozott ütemű emelése. A t>asútnál is arra kell 
törekedni, hogy feladatainkat elsősorban a belső tartalé
kok mozgósítása, a rendelkezésTe álló eszközök jobb fel
használása révén oldjuk meg. Azokra a műszaki fejlesztési 
€s szervezési feladatokra kell több energiát fordítani, 
amelyek rövid idő alatt Tealizálhatók és a termelékenység 
emelkedését szolgálják. Okosan, ésszerűen kell gazdál
kodni a munkaerővel is. A feladatok teljesítésének elen
gedhetetlen feltétele a széles körű közgazdasági szemléle
ten é& magas fokú szakképzettségen alapuló hatékony és 
követ1cezetes vezetés, a fegyelmezett munka az irányító 
gazdasági és mozgalmi szerveknél egyaránt. 

D 
ol,gozó népünk a nag:r évfordulókat minden 

évben új munkasikerekkel ünnepli. Igy van 
ez most is. Hazánk felszabadulásának 20. év-

foTdulója tiszteletére még a múlt év végén széles körű 
munkaversenymozgalom bontakozott ki. A vasutasok is 
ú; munkasikerekkel készülnek a nagy évfoTdulóra. 

A felszabadulási verseny is arról tanúskodik, hogy az 
ország népe -, köztük a vasutasok is - egységesen, lel
k�s:n követik pártunk 1964. decemberi felhívását, amely 
világosan megjelölte azokat a feladatokat amelyekért 
�zánk további felemelkedése, népünk boldogulása é1·de
keben mindenkinek küzdenie kell a maga helyén. 

Aprilis 4-én, hazánlc legnagyobb nemzeti iinnepén mi 
szervezett vasutasok kettős évfordulót ünnepelünk: sza
badságunk születésnapjával egyidöbe esilc a vasutasszak
szerv�:et megalakulása is. A kettős évfordulót akkor ün
nepel3u_k meg legméltóbban, ha a versenylendület az ün
nep utan sem lankad, ha a vasutasok tovább harcolna/e az 
éves tervek teljesítéséért, derekasan kiveszik részüket a 
szocializmus teljes felépítéséért folyó küzdelemből, 

1965. ÁPRILIS 1. 

„Népi demokráciánk 
húsz esztendeje" 
Március 2.7-én, szombaton a 

Nemzeti Múzeum épületében 
ünnepzlyesen megnyitották a 
Népi demo1cráciánk 20 eszten
deje cúnú kiállítást. 

A kiállítás dokumentumai 
is igazolják, hogy a magyar 
.nép megfelelően él az7.al a 
.nao-vsz,erü lehetőséggel, ame
lyet a Szovjetuniónak a má- • 
sodik vil:':.gháborúban a fasiz
mus fulett aratott döntő győ
zelmei teremtettek m<:g. A lti
állított dokumentumok bizo
nyítják azt is, hogy a szocia-
1izmus építés;e volt az e.;:yet
len helyes tít, amelyen halad
va a legrövidebb idó alatt kl
emelhcltük hazánkat évszáza
d0g elmar„dotf:;ágaból. 

A felvétel még szétszedett állapotban mutatja be a 424-361-es számú gózmozdonyt. A 
gépen Jávor Antal csószerelő brigádja, Gyurcsányi István vékonycsőszereló brigádja és 

Morvai Béla mozdonyarmatúralakatos brigádja dolgozik. 

A húsz év harcait és 
m.ényeit mintegy 2000 
félszáz dok11mentum és 
száz egyéb szemléltető 
tárja a látogatók elé. 

eT<!d
fotó, 

több
tárg!J 

Mint arról a Magyar Vasutas 
január 16-i sz{1II1ában beszá. 
moltunk: a felszabadulás 2.0. 
évfordu16ja tiszteletére kibon
takozott munkaversenyben a 
Landler Járműjavító dolgozói 
éves tervükön felül vállalták 

OKLEVELET 
egy 424--es gőzmozdony nagy-

] 
javítását és 40 darab normál 

ÉS JELVÉNYT KAPTAK teher'k� javít.ását. 
Néhány nap választ el ben· 

Pál János és szocialista bn- nünket a jubileumi évfordu16-
gádja a balatonfüredi pá1Ya- tó!. Vajon a Landlerba.n elké

(MTI Fotó: Mezó Sándor felv.) 

dony, mint főjavításos gép, 
februárban érkezett be az 
üzembe. A főjavításból azon
ban fővizsga lett. A leszerelés
nél ugyanis kiderült. hogy a 
gép kazánja annyira rossz ál
lapotban van, hogy a főjavítás 
helyett fúvizsgára lesz szük
ség. Mindezek ellenére a moz
donyosztály dolgozóinak sike
rült betartaniuk a határidőket. 
!gy a gép március 25-én már 
kigördülhetett udvari próbára 

a múhelyből. A nyíltpályás 
futópróbára április l-én került 
sor. 

A Landler Jármújavító dol
gozói tehát maradékltalanul 
eleget tettek a felszabadulás 
20. évfordulója tisztc-.;etére vál
lalt kötelezettségülmek. A 
„felszabadulMi szerelvény" e 
424-361-es fővizsgás mozdony
nyal együtt, április 3-án útrq 
készen várja a szabad utat. 
(tm} 

mesteii szakc,sznál már évek szül-e a vállalt határidőre a ;-------------------------
óta kimagasló eredményeket „felszabadulási szerelvény?" 
ér el. Munkájuk elismerése- Mint Gréman Zoltántól a 
ként brigádzászlót és jelvényt kocsiosztály vezetőjétől r{..eg
kaJ;?tak. A kitüntetettek között tudtu,k, a részlegek becsülettel 
szerepel Cnszar u,jnrne üzemi Kivették részüket a munkaver
konyhavezető Hamán Kató senyből. kll!önösen nagysze
szocialista brigádja is. rű.en dolgoztak a szocialista 

A két kitüntetett brigád brigádok. Ennek köszönhető, 
eredményei is hozzájárultak hogy a „felszabadulási szerel
ahhoz. hogy a tapolcai pálya- vény" egy héttel az ünnep 
fenntartási fónökség elnyerte előtt már útra készen állt. 
az élüzem címet. A 424-361-es s1.ámú moz-

. .  

Unnepi műszak 
a debreceni fütőháznál 

A debreceni fútőház dolgo
zói az éves szocialista munka
versenyvállalásaik mellett, 
külön felajánlásokat is tettek 

hazánk felszabadulásának 20. 
évfordulója tiszteletére. Az év 
első két hónapjának eredmé
nyei alapján, a fútőház dolgo-

---------------------------------------, zói 100 el.egytonna.kilométer-
tervülcet a bázisidőszakhoz vi-

A „kávédarálótól"' 
a sziliciumos villamosmozdonyig 

Hogyan látja az ország fej lődését a vezéralláshól 

Szántó Ferent! mozdon,,-vezető 

A forgalmista kezében ma
gasra lendül az indító tárcsa 
Felzúgnak a motorok és a 
kékezüst szfnú szilícium egyen
irányítós villamosmozdony, a 
412a miskolci személyvonat 
hosszú szerelvényével méltó
ságteljesen gördül ki a Keleti 
pályaudvar első vágányáról. 
A vezérállásban kellemes az 
idő. Csak a motorok monoton 
zúgása szokatlan egy kicsit. 
Nekem igen, de Szántó Ferenc 
mozdonyvezető és Balogh 
AndTás gépkezelő már meg
szokták a zajt. 

Kora reggel van. A szürkü
letből lassan túnik elő a látó
határ. Rákosnál járunk, ami
kor megindul köztünk a szó. 
A deresedő halántékú, tapasz
talt mozdonyvezetőt a múltról, 
a felszabadulás óta eltelt két 
évtizedről faggatom. Ő a vezér
állásból sok mindennek tanú
ja volt. 

Pály�munkáskénl kezdte 

- 1927-ben kerültem a vas
úthoz, pontosabban a GYSEV
hez pályamunkásnak. Tenge
lyen 1933 óta vagyok. Azóta 
nagyon sokféle mozdonytípust 
vezettem. 

- Milyen volt az első moz
dony, az els/5 út? 

- Egy Sziegl-masinával -
vasutas nyelven szólva kávé
darálóval - culwrrépát vit
tem Sopronból Ebenfurtba. 
Abban az id6ben minden má, 
volt. Jó magam sem gondol
tam, hogy valaha ilyen ké
nyelmes, technikailag ennyire 
tökéletesen felszerelt villa

mosgépen utazhatom, mint 

amilyen a szilíciumos moz
dony. 

- Hogy merre jártam az or
szágban? - kérdezte szinte 
önmagától. - Úgyszólván va
lamennyi fővonalunkon, to
vábbítottam vonatokat. Külö
nösen sokat jáTÍam a Dunán
túlon, a hegyeshalmi vonalon. 
Útközben mindig megcsodál
tam a rohamosan épülő új üze
meket, váTosrészeket. Tatabá
nya-alsó állomás szomszédsá
gában valóságos új város épült 
az elmúlt években. Hatalmas 
üzemmé fejlódött az almás
füzitői Timföldgyár, a szónyi 
olajfinomító. Komáromban és 
Győrben új felvételi épület 
épült, hogy csak néhány pél
dát említsek. 

Ez is fejlődés 

Karácsondra érünk. Az állo
más fel vételi épülete mellett 
autóbusz áll. Már elindultunk, 
amikor Szántó ,Ferenc ismét 
megszólalt. 

- Régebben csak a grófot, a 
földbirtokosokat, s a községek 
urait várta lófogatú jármű az 
állomáson. A többi utas gyalo
gosan tette meg az állomás és 
a települések közötti utat. Ma 
autóbuszok várják az utasokat. 
Ez is fejlődés. Jóllehet keve
sen veszik észre. Mint ahogy 
azt is kevesen látják, milyen 
nagyot változott az élet falun. 
A felszabadulás előtt mit lehe
tett látni? Rosszul öltözött, ko
sarakat, batyukat cipelő falusi 
asszonyokat. Ma az aktatáska 
és a legdivatosabb bőröndök 
díszelegnek a falusi ember ke
zében is. Arról nem Is szólva, 
mennyi televízió, motorkerék-

pár, mosógép és különféle bú
tol'féleség vándorol a városok
ból a falvakba. 

1 00-110 kilométeres 
sebességgel 

- Fejlődött a vastí.t, és fej
lődtünk mi is. Mi, akik egykor 
az öreg gőzmozdonyokat ve
zettük, ezzel a nagyszerű gép
pel is megtanultunk gyorsan 
és biztonságosan közlekedni. 
Amikor a Borsod expresszt 
visszük, 100-110 kilométeres 
sebességgel száguldunk. 

Balogh András, Szántó Fe
renc mozdonyvezető kezelője 
1945-ben került a vasúthoz. 
Az Északi Főműhelyben kezd
te. Az 500. mozdonyt ő és 
munkatársai készítették el. El
só próbaútra is ők vitték. 

- Abban az időben én sem 
hittem volna, hogy valaha 
ilyen modern villamosmozdo
nyon utazhatok - kapcsoló
dott a beszélgetésbe Balogh 
András. - Ezen a mozclónyon 
öröm szolgálatot teljesíteni. 
Amikor még a miskolci vona
lon gőzmozdonyokkal közle
kedtünk, személyvonattal fél 
nap alatt tettük meg az utat 
Budapest és Miskolc között. 
Most pedig még 9 óra sincs, s 
már MezőkövesdnéL járunk. 

Miskolcra érkezünk. A be
járati jelző szabadra áll. Né
zem a két vasutast, s egy kicsit 
irigylem is őket. Irigylem 
azért, mert húsz év alatt be
járták az egész országot, s a 
vezérállásból figy('lhetik, ho
gyan épül, szépül a felszaba
dult Magyarország. 

Sz. J. 

szonyítva, 33,2 százalékkal tel• 
jesítették túl. A teh&'Vonat.ok 
átlagos terhelése a gőzvOIIlta• 
tMnál 0,5 százalékkal emelke
dett. 

Jól .ala,Jrult az év első hó
napjában a fajlagos szénfo
gyasztás is. Amíg tavaly 100 
elegytonnakilométerenként 9,6 
kilogrammot takarítottak meg, 
addig most 7,42 kilogrammot. 

Ez 4 millió 667 ezer forint 
hasznot jelent a népgazda

ságnak. 
Jelentősen szélesedett a szo

cialista brigádmozgalom Is. Az 
elmúlt év végéig 28 szocialis
ta brigád, most pedig 36 ver
senyez a megtis.:telö cím el
nyeréséért. Női dolgozóink is 
alakítottak szocialista brigá
dokat. A segédhivatalban 7 
nő, a nemzetközi nőnap tisz
teletére Március 8. néven ala
kított szocialista brigádot. 

A fútőház dolgozói március 
22-töl ünnepi műszakot tarta
nak, amely május elsejéig tart. 
Cél: a felszabadulási és a má
jus elsejei munkaversenyvál
lalások sikeres teljesítése. 

Marosán Pál 

Takarékos fütdház 

A Tapolcai Fútőház a jobb 
összhang, a takarékosság és a 
gazdaságosság érdekében az 

1965. évre intézkedési tervet 
dolgozott lti. Szénnel a bázis 
fajlagos értékéhez viszonyítva, 
3 százalékos megtakaritást ér
nek el. Az anyagtakarékossági 
tervet pedig 3 százalékkal 
11kariák túlteljesíteni. Az igen 
drága Import csapágyfémeknél 
12 százalékos megtakarítást 
terveznek. Szó esett arról is, 
hogy az előző évhez viszonyít
va. 5 százalékkal több újítást 
adnak be. 

Dancs József, 
Tapolca 
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KOSSA ISTVÁN : 

dl� elJif- hetek 
· :  ::•: A Szabók Szakszervezeté-

- nek Almássy téri helyisé-
gében gyülekeztünk 1945. ja
nuár 18-án. azok a régi szak
sz_ervezeti veretők, akik a fő
varos felszabadult rés.reiból 
előkerültek. Lehettünk vagy 

. •  hann,incan. Vaiamenn:>-ien is-
• �"' mertük egymást, még a fel

szabadulás előttről. A leg111a
.i'.gyobb meglepet.és.t az én meg
jelenésem keltette mert a 
Párt szűkebb veretóin kívül, 
egészen a felszabadulásig, igen 
kevesen tudták, hogy má.r ré
gen hazajötten1 a Szovjetunió
ból, ahová a 401-es különle
ges büntetószázadból kerül
tem a front.on keresztül. 
Az értekezleten, vagy csak 

egyszerűen az összejövetelen, 
a házigazda szakszervezet fó
titkára, Kómúves József elv
társ elnökölt. Két kérdést kel
lett megoldani; hogyan, kikből 
hozzuk létre a Szak.<izervezeti 
Tanácsot, hogyan indítsuk 

' meg, és milyen formában a 
szervezkedést azok között a 
dolgozók között, a.kik nem vol
tak szervezett munkások, mert 
azámukra a Hortny-rendsze,
megtiltotta a szeruezkedést, il
letve csak „hazáfias", keresz-
tény szervezetekbe engedte 
őket belépni. Ezek a szerveze
tek pedig csak arra voltak jók, 
hogy rajtuk keresztül is a 
rendszer kordában tartsa a 
tagságo1.. A vita a szervezeti 
forma körül forgott. Szak
maiak, vagy ipar�iak !egye
nek-e az új szervezetek.. 

A felszabadulásig a vasuta
M>knak, a postásoknak, a köz
alkalmawttaknak és még né
hány szakágnak nem volt 
szaksrervezete. Különösen a 
va&Utasok és postásolc meg
s;;ervezése látszott igen sür
g&nek, mert már ak,kor lát
tuk, hogy ezekre milyen em
berfeletti munka vár, ha azt 
akarjuk, hogy a szétrombolt 
országban n lizálódjon az 
élet. -;,H� a :vita, m:i!t 
végül mege.,. illik:: A \'as
UU!sokra nézve ugy döntöt
tünk, hogy egyetlen nagy 
szakszervezetet hozunk létre, 
mely magában foglalja a köz· 
lekedés val-a:,:,.ermyi dolgooó
ját. 

Még aznap délután, a Kom
munisták Magyarországi 

Pártja aklkori központjában, a 
Tisza Kál-mán téren (ma Köz
társaság té-T), összejött egy kis 
csoport, főleg :régi 19-e:s vas
utasok, és régi szervezett vil
lamos-, autóbusz.. és HÉV-al
kalmazottak. Ma mii:- nehéz 
ponrosan visszae<rnlékeznl, 
hogy kik voltak ott, hiszen alc
kor még csak eszünkbe sem 
jutott, hogy jegyzőkönvvet, 
vag11 legalább feljegyzést ké
szít.runk az ilyenfajta összejö
vetelekről, megbeszé!ésekröl. 

Szenes Márk régi, egykori 
vasutas, két botra támaszkod-

•' va csoszogott, Szőts Aron va
lahonnan Rákospalotáról gya
logolt be. Január volt, de 
gomblyukában az elmairadha
tatlan vörös gzegfű ott virí
tott. A még öregebb Kertész 
Jakab, akinek valahol a Fel-

hogy lefoglaJ,ták a Keresztény 
Szocialista Vasutasok addigi 
helyiségét a Kenyénnező utcá
ban. Attól kezdve naponta je
lentették. hogy milyen elón,
haladást értek el a szervezke
désben. Mind;árt az első na
pok egyilc nagy eseménye vol.t, 
hogy az Istvántelki Fómühe!y 
dolgozót egyhangúl.ag csatla
koztak a szakszervezethez. Az 
Északi Főműhely dolgozói, mi
vel Kőbányán már előbb fel
szabadultak, a saját elhatáro
zásukból, maguk alakították 
meg a szakszervezetet. Ők a 
vasa.sokhoz akartak csatlakoz
ni. Csak a Szaktanács döntése 
után Jéptek be a vasutas, illet
ve az egységes közlekedési 
.szakszervezetbe. 

1945. február 19-én alakult 
meg fonruiJisan is a szak.szer
vezet ideiglenes vezetősége. 
Elnök Szenes Márk vasutas, 
főtitkár Tóth Mihály elvtárs 
lett. Hét szakosztály alakult; 
vasutas. villamos, kisvasúti, 
hajózási, sofőr, autó!nuz, és 
szállítási szakosztály. Minden 
szakosztály · élére ideiglenes 
intéző bizottságot �eztek. 
A vasutas szakosztály vezető
sége, illetve intézőbizottsága, 
Pánti Béla, Tőkés Lajos, Tré
fás Ferenc, Balatoni Pál, Rá
kosi Elemér, Koó István. Nagy 
Illés és &-. Stlng!i Ká1máo 
elvtán;akból állt. 

Ez. az � szakszerve
zet azonban csak néháre 

hétig működhetett zavartala 
nul, mert egyrészt megJndull 
a belső harc az egyes szakooz. 
tályok köroit a vezető pozí
cióért, másrészt Gerő Ernó 
kierösz.akolta a pártban, hogy 
az egységes szervezetet három 
önálló szak.s?Jervezetre kell fel
bontani. Igy alakult meg a 
Magyar V�utasok és Hajósok 
Országos Szabad Szakszerve
zete, a Magyar Közl.ekedésí 
Alk-almazottá-k Szabad Sz-ak
szervez� a I\fagyar Szállí
tó '., Kozkkedést Munkások 
Szak.szervezete. Nem sokkal 
késöbb. a két utóbbi egybeol
vadt. (1950 végén a hajoook 1s 
ehhez a szakszervezethez csat
lakoztak.) 

Ha nem is mmden betújé
ben pontosan, de így jött lét
re a vasu<tasszaklszervezet, 

A 
gyűlés előadója a Sz-ak
tanács részéről én vol

tam. Az elnök Tóth Mihály. A 
nagygyűlést megelóz.ó megbe
szélésen nagy vita volt. In
kább illene rá a veszekedés 
jelzó, mert az már nem volt 
vita, a.mi ott történ.t. Addigra 
jó egynéhány úgynevezett 19· 
es előkerült. Drága, jó elvtár• 
sak voltak ezek, akik a Ta
nácsköztársaság alatti maga
tartásuk miatt sokat szenved
tek a Horthy-rendszer idején. 
Legtöbbjuk csak nyomorogv11 
kinlódta végig a felszabadulá
sig eltelt 25 .wet. Most ma· 
gulcn-ak követelték a szaksze-r
vezet vezetö pozú:ióit és min
denáron a proletárdiktatúra 
kikiáltását akarták, Nehér 
volt velük megértetni, hogJ 
még nincs napirenden a pro 
letárdiktatúra. A fő fel.adat 
összefogni az antifasiszta erő
ket a német f-asizmus meg.sem• 
misitésére, végső csapást mér• 
ni a hitleri Németországra. 

A gyűlésen sok elégedetlen 
hang hallats2X>tt. A 19-esek 
kezdték, a prolet.árdikta túra 
éltetésével. Mások má.r az el
látást, a szolgálat nehémégeit 
tették szóvá, közbekiáltások 
formájában. de a többség le
hurrogta őket, és mire Gábor 
József, az a.k!kori közlekedési 
miniszter meg,érkezett a gyű
lésre, viJha:ro& taps fogadta. 

N
ehéz idók voltak ez.ek. Hi
szen Budán még február

ban is ott voltak a nánetek, 
aki:k aJmákklaJ. lőtték a pesti 
oldalt. Sok áldozata volt ak
kor a köteleuégteljeritésnek., 
mert az emberek, mihelyt fel
s;:,abadultak, különösen a be
c:riUetesebbek., azonnal mun
ka-hell/1lkre siettelc, hogy részt 
veat1enek a romok dta,karitá
sában, a forgalom megindítá
sának munkájában. A sza:k
s2lel!"Vezetbe való bejárás. vagy 
a s,;akszervezet nevében ki
menni vala.melyik munkahely
re. eppe<J. annyi veszélyt rej
tett magában. 

Az Idő a múlbtt megsz,építi 
- tartja a szólás-mondás. :es 
ez így van jól, mert ma már 
csak a h&;i tettekre, a nagy
szerű helytállásra emléke
zünk. 

mely lllindjárt az elsó idókben 1-----------
egylke a legnagyobb és legak
tívabb szervezet lett és amely 
már 1945. május 1-tól önál
lóan működött. 

Amint megindult a smrve
zeti elet, szükségessé vált, 
hogy szélesebb körű tájékozta
tást adjunk a szakszervezetek 
feladatairól és &Zerepéról. 
Ezért április 22-re vcuuta.s
nagygyűlést hívtunk össze a 
Sportcsarnokban. Kellemetlen, 
csípoo szél, hoozálllngózás 
riogatott bennünket. Kicsit 
féltünk, hogy a lehetetlen köz.. 
lekedési viszonyok és az ak
kori körul.ményelk miatt nem 
sikerül a gyOlés. Mégis, több 
mint hatezren tolongta!k a 
Sportcsarnokban, melyben 
nem volt egy ta,!pa'iatnyi hely 
sem, és kint a csannok körül 
is tolongott a tömeg. 

Bizonyítványosztás 

fehér asztalnál 

őröm volt látni március 
19-én az eredményesen vizsgá
zott öreg diáJcok összejövetelét 
a Nyugati pályaudvar külön
termében. 126 öreg diák, köz. 
tük számos édesanya és édes
apa vette át bizonyítványát. 
Koltai Lajosné és Ke,-esztes 
Ferencné a legkiválóbbak kö
zött végeztek. Tízen kaptak 
oklevelet, és számosan dicsére
tet az általános iskola 8. osz· 
tályát végzett, sok boldog 
.,öreg diádc" közül. Majd vi
dátn muzsikaszó, dal, nóta és 
jóféle borocska követte a hi
vatalos ünnepséget. 

sőerdősaron volt cipészműhe- 1----------------------------
lye azóta. mióta a vasúttól el-
bocsátották 1919-ben. Most 
munkát kért, h.ogy részt ve
gyen a vasutasok srervezksé
ben. 

- Suszter, maradj a kapta
fánál - szólt oda neki valaki 
tréfásan, de félig komolyan is, 
mert ha cipónkre néztünk, az 
suszter után kiáltott volna, ha 
rongya&Ságától kiálltani tudott 
volna. 

- Hát, én suszter létemre is 
oo.sutas maradtam - vágta 
vissza a !Jréfálkozóna:k Ker
tész, és érdemes is lenne meg
örökít.eni azokat a találkozó
kat, a.melyek: az öreg műhe
lyében voltak az egykori vca.s
utasok között. 

Mindenki kapott munkát. A 
villamosiakt.ól Tóth Mihály, az 

' autóbuszüzemtől Csaplár Pé· 
ter, a HÉV-től Tajti János je
lentkezett ezen az első megbe
szélésen. Megbízatást kaptak, 
hogy azonnal keuljék meg a 
közlekedési alkalmazottak 
szervezését, ahol már volt ré
gebben is szakszervezet, ott 
pedig indítsák be újra a szer
vezeti életet. Arra is megbíza
tást kaptak, hogy szerezzenek 
helyiséget az új, egységes 
szakszervezet rés7.ke. 

Másnap már jelentették, 

Legálisan az il legá lis munkáról 

Veterán és Ujúsági találkozót rendezett a budapesti Igazga
tóság KISZ-szervezete. A veteránok, as illegális kommunisták 
visszaemlékezéseit figyelemmel hallgatták azok a fiatalok 
akik a háborút a „földalaUi" munkát csak a iöriénelemköny: 
vekból ismerik. Szalai Pál a személyzeti és mnnkailgyi osztály• 
helyettes vezetóje és Molnár Lajos a katonai szállítási osztály 
vezetője felváltva, szinte fáradhatatlanul mesélték clményei-

ket. 
(llorvá$h Erika felv.) 

Szakszervezetünk nemzetközi kapcsolatai 

a le/szabadulás után 
A vasutasszaksz.ervezet hi va

talosan és a szakszervezetbe 
tömörült szervezett vasutasság 
közel 70 országgal, azok k-ü
lönböző s�ervezeteivel. magá
nosokkal állnak kapcsolatban. 
Ezek a kapcsolatok évről év
"" íejlődnek, szélesednek. 
&Tente sok delegáció jár kül
földön, és Magyarországra is 
sokan jönnek. 

Utazó nemzet lettünk 

Nem privilégium többé a 
külföld. Nem túlzunk, ha azl 
mondjuk, hogy ebben is élen 
járnak a vasutasok. 

A fejlődés nem volt olyan 
egyszeru, mint megállapítani 
a mai tényeket. 1945-ben a há• 
ború vérzii,atarának elvonulá
•a után kisebb gondunk is na
gyobb volt annál, hogv uta.• 
zással időt töltsünk. Minden 
órát, minden percet az élel 
megindítására, az ország újjá
építésére kellett szánni. 

Amennyire hőskölteménybe 
illő volt és a történelembe vo
nult az ország újjáépítésének 
korszaka, ugyan úgy ha nem 
is azzal a jelentőséggel, de 
nemzetközi kapcsolatainlc 
szempontjából érdeklődésre 
tarthat számot mindaz a ba
rátkozás, találkozás, amely az 
ellenségeskedés elmúltá,ral 
mégiscsak kialakult. 

1945 végén m:6.r csehszlovák, 
román és svéd vasutasok jár
tak hazánkban. 1946 elején 
osztrák sportolók járták az or
szágot, s magyar birkózók, lab
darúgók utaztak Romániától 
Franciaországig, Csehszlová
kiától Svédországig. El!rópa 
különböző országaiba. Ahogy 
a vasút megindul;isa az élet el
ső jelét jelentette az ország
ban, ugyan úgy talán éppen a 
vasutasok voltak azok, akik 

elsőként járták Európa orszá
gait, s jöttek el hozzánk is. 

Nagyon sokan emlékeznek 
még arra, amikor 1947-ben az 
FTC Üllői úti pályáján hét 
nemzet zászlaJa leúszott az ár
bocolcra, s rendeztük meg el
söként a vasutas eu1'ópai lab
darúgó-bajnok&ágot a Nemzet
közi Vasutas Sportszövetség 
égisze aill.tt. Egyébként e nem
zetközi llportszövetség megala
kulásállftl is részt vettek a ma
gyar vasutasok képviselői, 
egyikelént annak a hat nem
zetndl. amely a ma már 25 
európPi ország vasutasait so
raiba tömörítő fontos egyesü
let •egteremtésén fáradozotL 

c;.(jmölcsözó kapcsolatok 

Iiezdetben kapcsolataink fő
lei: a szocialista orszúgok1'4l, 
ettösorban a Szov;etunióval 
Vlllltak gyümölcsözőek. Számos, 
x ország építését, a dolgozók 
élet- és munkakörülményeit 
előnyösen érintő tapasztalatot 
szereztünk a szovjet vasutasok 
munkájából. A munkaverseny 
számos formája és mint leg
újabb keletű, a szocialista bri
gádmozgalom Is, a szovjet ta
pasztalatok gyümölcse. A szov
;et va • .utak példája nyomán 
építettünlc mozgó laboratóriu
mot, szerveztük meg a mun
kavédelmet, és indul rövide
sen útjára a balesetelhárítást 
remélhetőleg előnyösen befo
lyásoló, szemléltető eszközöket 
tartalmazó kiállítási kocsi. 

Különösen nagyarányú volt 
a fejlődés nemzetközi kapcso
lataink kibontakozásában, szé
lesítésében az utóbbi öt-hat 
évben. To�>ábbra is szilárd é& 
baráti a kapcsolat a szocialis
ta országokkal. E kapcsolatok 
eredményeként már négy éve 
baráti munkaverseny, vetélke-

Két évtized 

dés segíti el6 a szocialista or
szágokat átszelő nemzetközi 
személy- és tehervonatok pon
tos, balesetmentes közlekedé
sét. Évente sok száz vawta., 
tölti szabadságát a Fekete
tenger partján, Szocsiban, 
Krímben, a bulgáriai Aran11-
parton, a román tengerporton, 
C�ehszloL·ákia, Lengyelc»-szág 
és az NDK legszebb tájain. 
Tennészetessé vált. és egyre 
elmélyülő barátság jellemzi 
ezeket a kapcsolatokat. 

Szívesen jönnek hazánkba 

Új vonások tarkítják a ka
pitalista országok szakszerve
zeteivel és más szervezeteivel 
vagy magánosokkal a nemzet• 
közi érintkezést. Szívesen ;ön
nel= hazánkba az osztrák, a 
belga és más nyugati országok 
vasuta.sai. Amilyen rossz volt 
a helyzet 1956-ban és 1957-ben, 
annyira megváltozott az elmúlt 
évek folyamán. 

1960-tól a felszabadult él! 
fejlődő országokkal is élénkek 
kapcsolataink. Ghanából, Gui
neából, Maliból, az EAK-ból 
és más felszabadult, fejlődö 
országból jártak hazánkban. 

A békés együttélés politikája 
a nemzetközi kapcsolatok ál
landó fejlesztését is jelenti. 
Különösen fontos s7.erepe van 
ebben hazánknak. Ezért üdvö
zöljük szeretettel minden ha
zánkba jövő és irántunk barát
sággal viseltető külországbeli 
vasutast, szervezett munkást, 
turistát. kultúr- és sportkül
döttséget. Ezért küldünk szíve
sen magyar vasutasokat kül
földre, akik viselkedésükkel, 
emberi magatartásukkal eg�Te 
több hívet szereznek szocialis
ta hazánknak. 

(s. j.) 

a szakszervezeti mozgalomban 
A rohanó évek sodrában 

egy-egy évforduló alkalmat ad 
az emlékezésre, arra. hogy fel
mérjük a megtett utat. Bánáti 
József, a pécsi TBFF szakszer
vezeti bizottságának titkára is 
így van ezzel. Rengeteg élmé
nye, a munkában é& a moz
galomban szerzett tapasztalata 
van, melyllez az utóbbi hüsz 
esztendő sor4n jutott. 1936-
ban került a vasúthoz. Bú
torasztalos segéd volt már ak
kor. Azóta rengeteg távírda 
asztalt és különféle kapcsoló
szeh--rényt készített. Sohasem 
volt függetlenített funkcioná
rius, de kezdettól fogva ak
tív tagja a vasutasok szak
szervezetének. 

Bízalmiként kezdte 

- Az ilyen üwek közül i.! 
o különlegesebbek közé ta,-. 
tozott, amikor Vastag Sándor 
Jugoszlt.iviában töltött 10 
munkásévét sike1'iilt beszámtt
tatni a köt•et,ég útjan beszer
zett igazolással - mondotta. 

Tanult és tanított 

Sok ezer szaks:r:ervezeti ak• 
tivistával együtt Bánáti Jó
zset is tanult és tanftott 4JI: 

fordított tá?sadalmi mtt1tkára. 
Elég sok ez, ha arra gondo
lunk, hog1J családos embeT, • 
négy gyermeke van. Velük is 
sokat kellett és kell is foglal
koznia. Sohasem vo1t könnyű 
élete. Jómaga is négygyerme
kes családban nőtt fel. Apja 
egy grófi uradalomban cselé
deskedett. 

Népszerű ember 

évek során, 1 aligha volt bol- Jó hasznát vette gyermek
dogabb ember 1tála, amikor kori tapasztalatainak, amikor 
látta az eredményt, a közö&• a termelőszövetkezetek szer
ség erősödését. Egy alkalom- vezésében vett részt alapszer
mal megbetegedett az egyik vezctének többi tagjával 
távirásznő. Addig egyedül élt, együtt. Véménden és környé
de munkatársnői nem hagy- kén először agitációs munká
ták magára a bajban. Valame-
lyikük minden nap megláto- val segítették a közös gazda-
gatta. ságok születését, azután éve-

Emlékeiről kérdeztük és Bá- kig a nagyárpádi termelőszö. 
náti József szívesen beszélt. Rendbetették: a lakását, vetkezetet patronálták. Gépe-

- A feüzabaduliís után az főztek neki, elvitték hozzá a ket jm;itotlak és segítették az 
volt a legfontosabb felada- táppénzt, kiváltották gyógy- öntözórend.szer kiépítését. 
tunk, hogy 4 magunk te1'iile- szereit - egyszóval segítették, Rendszeres elfoglaltság volt 
tén segíts-ük az üzembiztos hogy mielőbb rendbejöjjön. ez sokak, igy a szakszervezeti 
távközlés és a biztonságos va,- Az ilyesmi nagy öröm a alapszervezet titkára számára 
úti köziekedéa kialakítását. szakszervezeti bizottság tit- is. Azóta a termelőszövetke
Sohasem felejtem el például, kára számára, aki egyébként zet megerősödött. A vasuta
milyen nehéz körülmények a szakszervezet központi ve- sok önzetlen támogatását egy 
között kezdtük a sorompók te- zetőségének tagja és Baranya szép családi est keretében kö
lepítését. Egy G-kocsi padló- megyében a társadalombizto- szönték meg a nagyárpádiak, 
jára rakott szalmazaákokon sítási tanácsot is vezeti. Ami- amikor búcsút vettek patro-
pihentük ki éjszakánként a kor elkezdte, húsz évvel ó is nálóiktól. 

ka f� dal fiatalabb volt és az emlékek-mun ura mait. Szerelő- be be s ha már ,·tt tartunk, mond-és • 'tócs rt· · k ár n nne van az ő ifjúsága Jav, opo Jrun ma m is. juk el azt is, hogy Bánáti Jó-kárpitozott bútorral berende- zsef népszerű ember alapszer-zett hálókocsikkal járják az Az ellenforradalom leveré- vezeténél, fónökségének dol-igazgatóság terilletét. A mai se után Bánáti József is részt gozói körében. Népszerű, mer\ fiatalok el sem tudják kép- vett a vasutasok szakszer- g --tt él 1 
zelni, milyen nehéz volt ak- t , 

e yu az a apszervezet tag-
kor. 

veze enek újjászervezésében. ságával, problémáikkal és 
Rengeteget dolgozott. Volt örömeikkel. 

Bánáti elvtárs 1945 után bi- ol11an hónap, amilcor 60 órát L. J. 
zalmiként kezdett dolgozni a r--------------------------mozgalomban. Milyen felada-
tokkal foglalkozott akkor a 
szakszervezet? - kérdeztük. 

- Dolgozóink élelmezési és 
tüzelővel való ellátása jelen
tette a legnagyobb gondot. Tá
voli falvakból hordtuk a bur
gonyát, a hagymát és más 
élelmiszert. Szegények és 
1111akran éheaek voltunk de 
a munka már az életet ]elen
tette. 

Ki tudná azt ma már elso
rolni, hogy az elmúlt két év
tized során hány dolgozó ké� 
ré�ének teljesítéséhez, pana
szanak orvoslásához nyújtott 
segítséget a szakszervezeti bi
zottság titkára? 

ÜNNEPI MÜSOR 

ÉLENJÁRÓ SZOCIALISTA BRIGÁDOK TISZTELETÉRE 
A vasutassza.kszervezet bu

dapesti bizottsága március 
16-án immár másodszor rende
zett ünnepi műsort a munká
ban élen járó szocialista bri
gá.dok tiszteletére a Vasúti Fő
osztály kultúrtermében. A mű
sorban felléptek Palcsó Sándor 
és Doniahídi .Lá.szló, az Állami 
Operaház magánénekesei Zen
tai Anna, a Fóvárosi Operett
színház művésze, Bojtor Imre 

magyarnóta-énekes, Mede Ti
bor, a Thália Színház tagja. 
Közreműködött a Vasutasok 
Szakszervezete Központi Szim• 
fonikus Zenekara dr. Hamari 
Andrá.a vezényletével. 

A budapesti bizottság a jól 
megszervezett, mintegy két• 
órás műsorral kellemes estét 
szerzett a termet zsúfolásij 
megtöltő brigádtagoknalt és 
családtagjaiknak. 
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A magyar vasút 
húsz éve 
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1 

Húsz év a történelemben igen rövid idő, mégis a magyar nép életében, történetében, fejlődés�ben az utóbbi 
húsz évet méltán nevezhetjülc 
korszaknak. Olyan korszaknak, amelyben megváltozott az egész nép élete, társadalmi összetétele és megváltoztak a gazdasági és politikai viszonyok is. Az a fejlődés, azok a változások, amelyek az ország életében, a felszabadulás óta eltelt két évtized alatt végbementek, nem múltak el nyomtalanul a vasút felett sem. 

Megváltozott a vasút munká
ja, tevékenysége, a vasutas dolgozólc élete is. Egy ilyen változás természetesen nem adható húen vissza egy cikk keretében. Hazánk fejlődésének utóbbi húsz évéről könyvtárnyi adat, anyag halmozódott fel és napjainkban is kötetekben foglalkoznak veJe. Nyilvánvaló, hogy ilyen körülmények között még az ,.áttekintés" szó is túlzás, éppen ezért talán úgy lehetne jellemezni e cikk igényét, hogy „a magyar vasút húsz éve dióhéjban". 

Mérhetetlen kárt okozott a fasiszta rombolás 

lr dulás előtt. Ha válto:::ásokról zikai mw;,.ka felszámolása, 1 1 

beszélünk, akkor nem marad• megkönnyítése érdekében tör- l!l 
hat ki az a változás sem, ténik. Különösen sok történt 

I
! amely a vasutasok életében a legnehezebb munkafolya- ; 

végbement. Márpedig ez a matok, így a pályafenntartá- - 1 változás mindennél fontosabb, G1 munkák gépesítése érdeké- 1 de jelentősebb is mint az ősz- ben. A gépesítés mellett szé- j szes többi. A szocializmus épi- les üzemegészségügyi éa ii 
tése a dolgozók kezében van, munkavédelmi hálózat órkö- : ó értük folyik. Ez ma már dik a dolgozók biztonságos i nem jelszó, hanem valóság mu,nkája, egészsége, munka- ! hazánkban. A népi hatalom feltételei felett. !_- , első tevékenysége az volt, hogy eltörölje azokat a sértő Nincs szégyellniulónk � ' . • megkülönböztetéseket, ame- = l)·lf. lyek a dolgozók közé {,ket Sokat kell még tenni a vas- i � 

� vertek. utas dolgozók szociális hely- ! i , A vasúton minden dolgozó z<'tének javításáért, de az ed- 1 1945 óta „kinevezett" ember. di,gi.ekért sincs mit szégyellni. : 1 f 
Ennek jelentóségét az a tíz- fgy rövid idő alatt sehol sem i!l ; 

Nagyon mélyről, talán túl- hogy csak a jelentősebbeket és tízezer szerződéses munkás. tettek annyit a dolgozókért, ! zás nélkül mondhatjuk, nul- említsük. pályamunkás érzi igazán, aki mint hazánkban. A vasutasok = 
!áról kellett elindulni. Hazánk Az „500 mozdonyért" jelszót a felszabadulás előtt mi,nden ezzel tisztában vannak, tud- ! 1 fél évig hadszíntér volt, annak is a modernizálás jelszava hónapban megkapta a fc!mon- iák ezt és ezért végezték és ii ,  · 
összes borzalmaival. A hábo- váltotta feL 1960-ban meg- dó levelét. új felvételénél pe • végzik minder,kor feladatai- j ,  
rú okozta közvetlen károk szúnt Magyarországon a gőz- dig ki Yolt szolgáltatva né- kat lelkesedés.scl. 1 i ·, • awnban eltörpültek ahhoz ké- mozdonyok gyártása. Kis- és hány ember kénye-kedvének. A dolgozók lelkesedését j t':f , pest, amik a visszavonuló né- középteljes{tményű Diesel- A felszabadult.s óta a vas- tükrözte a felszabadulás óta = 
::�ti�{s!�\;k:•�:f;��;��t�: �:df;1��kJ: �;l1e��\�u:�: f ��tó do;;;2�tr �:�;;���!: �:o�ia���kal�!��e���bc� i 
ták az összes nagyobb hidat. ró! Is szerzünk be, főleg na- kedés született. Ezenkívül fejeződött ki. A sz�ciali_sta .., A (clsza.baclulú uiánl hetekben hónapokban a pályaudva-
A vágányhálózat mintegy 30 gyobb teljesítményú vonali számtalan olyan béren kívUli munkaverseny eredmenyemk 'E rok _,. ri U 11 lát' �- . . --35 százalékát tették használ- DieseZ-mozdonyo7cat. Ilyen az motorja volt és az ma is. E on u-0 vo az yen v ... y. Amk, akiknek mar a 
hatatlanná, vagy semmisftet- 1 950 lóerős svéd gyártmányú juttatásban Is részesülnek, A vasút !ejlesztése egy E koesikban nem Jutott hely, a tetőn foglaltak helyet. 
ték me'g, Elpusztult a nagy NOHAB Diesel-mozdony. Az amely korábban vagy egyálta- gazdag országnak is rend.ki-! lá:1 senkit, vagy csak egy szúk ;; 
állomások 30 százaléka, olya- idén szá!l!t részünkre a réteget érintett Több mint 120 

vül nehéz feladat. Nagyon :  
nok, mint Nyíregyháza, Hat- Szovjetunió 52 darab ugyan- ezer t.'asutas 7cap egyenruhát, sok anyagi eszközre van szük- 1 
van, Debrecen, Győr, Székes- csak nagy teljesitmén1{Ű Die- még több azoknak a száma. 

ség az ilyen célkitűzések = 
fehérvár. Rendkívül súl11os seZ-mozdonyt. Külföldi licenc megvalósításához. Ha figye- i , akik munkaruha juttatásban 1 -
volt a pusztítás a bíztosít6be- alapján a magyar ipar a múlt részesülnek. Közel 50 000 do!- embe vesszük, hogy az egész i: 
rendezésekben. Az egyébként évben megkezdte a legmoder- gozó veszi igénybe az üzemi 

nemzeti vagyon egyötöde vas- i 
sem fejlett hálózat mintegy 90 nebb szilícium egyenirányítós, konyhákat. Ezenkívül olcsón úti eszközökben van lekötve, � 
százaléka, a vontatást kiszol- 3000 lóerős villamosmozdo- jutnak üdüléshez, kulturális akkor elképzelhetjük, hogy i 
gáló berendezéseknek 60 szá- nyok gyártását. és sportlehetóségekhez. !tZál- a vasút akár csak 1 szá:r.a- = 
zaléka. a vontatási műhelyek- Szükségessé teszi a villa- lékos fejlesztése is százmillió- i láshoz, laktan ·ához. A felsza- -
nek több mint 50 százaléka mosmozdonyok gyártásának badulás óta 6_700 millió fo- kat kíván. Ha ezt összevetjük E 
pusztult el, vagy vált használ• növelését a villamos vonalhá- Tintot fordítottunk szociális 

a Magyar Allamvasutak fej- E 
hatatlanná. lázat bővítése, fejlesztése is. létesítmények építésére. Ez lódésével, akkor igazán érté- � 

A legnagyobb pusztítás, a A hegyeshalmi vonal helyre- nem elég. mert az örökség, kelni tudjuk rnlndazt, ami a §  
legnagyobb kár a jármúpar- állítása után villamosítottuk melyet átvettünk, nagyon magyar vasúton az elmúlt i 
kot érte. A vontató ;ármúvek- a 182 km hosszú miskolci vo- .,szerény" volt, de úgy gon- húsz évben történt. i 
nek nem eoészen 10 százaléka nalC1t, a Miskolc-Diósgyőr kö- dolom, mégis dicsekedni le- 1945. áprilú 4-e, hazánk E 
maradt használható állapot- zötti szárn1111onalat s jelenleg het vele. felszabadulása mérf/jldk6 � 

ban. A villamosvontatás teljes épül a szerencs-nyiregyháu nemcsak a t.'<U1lt, hanem aa i 
egészében elpusztult. A teher- -záhonyi vonal. Nagy jelentőségű az a ro- egész ország történetében u. � 
kocsiknak négy, a személyko- Jelentősen tej16dött e. sze.. lyamat is, amely a nehéz fi- s. s. � 
csiknak pedig 3 százaléka ma- mély- és teherkocsi-park u --------------------------- I radt meg. Hosszú ide;e már csak négy- i 

Ez volt az . ké I tengelyes személykocsikat 
F l l , l , k , k 

1 1 . k,..t · a P, ame Y szerzünk be, vagy gyártu,1k e SZO ga O, Sza -acS és CU -rász ;f 

szágban, Reménytelenség, fá-
A teher�ocs,park . novekédese tanulók vetélkedö1

° 

e 
-:'a,�� t}� l� v�'fa= • aajáf t!<UIÜf_ 100"-Zyetn19l!. • 

1 sultság töltötte el a legjobb �!án meg ennél 1s számotte-hisze-tl embert i·•. Az opt·1_ 

vobb. A __ magyar ipar_ ugyan Má h "' • nem gv rt teh k k t d • r agyományossá vált az ban részesültek. A ,....,,_a• Ma. 19415-ben úJ. korszení, néff$en1elyes személykocsik tuc· misták 30-40. még többen 50 - 'a er ocs, a · e Ut u-t · fi ta JU.....,,. 

_60 évre tették a kibontako- l_�;:,l-től folyamat�an szer- ase a O leg ·a lnbb szak- kat Gróf Józuf, a vállalat be- jal kllzlekeclnek Yasú,vonalalnkon. Ezekben a kocsikban, mii 
zás, az újjáépítés dátumát z�nk be. A beszer.:ett kocsik embereinek országos vetélke- lye;tes igazgatója adta át a • • képea i& láUla&ó. mái' kényelmes, kulinráU az utazá�. 
Nem tartott azonban sokáig. t�bb�égé� modern, naal/T'ak- dóje . . Mint minden évben, gyozteseknek es helyezettek- l! 
ez a ta·sultsa·g és �0 .. _ d. sulyu, gorgocsapdgyaaok, me- most is megtartották a har- nek. 

5__ 
(MTI Fotó felvéiele) �,ugge es lvek n bessé lé • madéves ipari tanulók terítési Felülkerekedett az élni aka� 1· h tó agy se_ g e re5ét is és szakácsvcrsenyét. A Kele- .--------------"" .. • .. •••••----••mma ___ .. __ _ rás, a jövőbe vetett hit me- e e vé �!1-k. . - · 11111111M1111tHttMtUu1111N111111111n111111111nm111 111l{ 

lyet táplált a Magyar · Kom- Nagy . feJlódé.e.en ment át a h pályaudvar kultúrtermében 
munista p . t forgalnu szolgálat is. Az e z- kora reggel óta izgatottan ké-ar · k�zök fejlődésével eU!/Te in- szültek, hogy déli 12 órára, a 

Megindult a fejlődés kabb beszélhetünk kttltúrált zsűrizés kezdetéig minden a utazásról, a vonatok tebessé- 1 
gének növeléaér6l, újrend.sze-

egnagyobb rendben lE'gyen, A A leg szebb névn a p i  a i á ndék 
l946-ban ünnepeltük a ma

ovar vasút 100 éve, ;ubileu
mát. Talán ez volt az első olyan ünnep a vasút történetében, melyet munkasikerekkel is emlékezetessé tettünk. Ekkor már járható volt a vonalak 90 százaléka, ha provizórikusan is, de használható volt a hidak fele és a jubileum tiszteletére a tatabányai szénmedencéből elindult az első villamosmozdony vontatta szénszere 1 vény. A tervgazdálkodásra való rátérés hároméves tervünk �jabb lendületet adott a vasut fejlódésének. Lényegében akkor fejeztük be az újjáépítést. de már új beruházásokba is kezdtünk. Mégis a nagyarányú, a v.alóban előremutató, az újjáépítésen túlmenő fejlődést az ötéves tervek hozták meg. Beruházá
sokra és felújításokra 1951-ben . már 1 milliárd forintot fordi'.ott1mk. Ez a fejlődés 1 954-ig kissé visszaesett, nem volt töretlen. 1954-től lassú majd 1958-tól ugrásszerű .,,,i_ vekedés következett be. 19SSban, 1,7 mil!iárdot, 1961-ben 4, 1963:ban pedig 5,2 milliárdot ford1tottunk beruházásra és felújításra. A_ fejlődés egyéb jeleivel is talalkozunk a vasút minden területén. A i,asúti pdlyák 45 
százalékán 23 tonnás tengelynyomást megengedo vágányo
kat _építettünk. 1600 kilométer a hézag!'élküli pályák hossza. A felép1tn:ény ilyen nagymértékíl Javulása a vonatok sebességének 100 kilométerre, .v�gy- még többre való növeleset 1s lehetővé teszi. Uj, felvételi épület épült 
Saéke:,fehérvárott, Győrben, 
Debrecenben. Hatvanban, :VyiTe"1/házán, Záhonyban, 

ni ingavonatok beállítá.�áról. !ej-fej melletti küzdelemben A forgalom fejlődésével végül is a terítést díplomata �gyütt megnőtt a magyar ,,as- asztallal Kertész Gár6 Keleti ut nemzetközi jó híre is. Szá- és NafJ!/ Tamás, a Nyugati mos nemzetközi vonat szeli Utasellátó étterem tanulói át hazánkat, köztük expressz nyerték. 

Beszélgetés két ldt;;,,tetett szodalista 6rigódvezetóvel 

vonatok és gyorsjáratú hűtőkocsikból álló TEEM-vonatok. 
Modem hír-és tá�özlóesúözök 

A távközlő- és biztosítóberendezésekben is - melyeke>'- a legnagyobb kár ért -sokat haladtunk előre. Hosszú ideig nem fordítottunk gondot erre a fontos szolgálati ágra, fejlődése lassú, alig észrevehető volt. 1955-ben kezdődött e berendezések rek_�nstrukciója. A rekonstrukc1os program keretében lényegében megszűnt a Morserendszerű értekezés és helyére egy sor új rendszerű, a forgalom biztonságot is megfelelően szolgáló berendezés került Nő a gyor& és megbíz
ható �ávgépíróhálózat. s egyre szelesebb körben kerül sor rádió használatára. Nagymértékben javítja a f�rgalrnat, s annak bizíonságat; a mozdonyrádíók bet1eze
tése. Ez lényegében megbízható kapcsolatot jelent a menetirányító és a mozdonyvezető között. Nagymértékben nőt_t az automatikus térközbiztos1tó berendezések hossza A biztosítás fokozását köve.teli a vonatok nagyobb sebessége a .. vonatforgalom sűrűségének novekedése. 

Megszűnt a létbizonytalanság 
A jelentősen megnövekedett forgalmat a vasút közel háromszor annyi dolgozóval bonyolítja le, núnt a felszaba-

A szakácsok közül Tóth Er
zsébet, a Keleti étterem tanulója készítette a legfinomabb falatokat. Természetesen a fínomságo�al a cukrászok sem vallottak szégyent. Ta
kács Attila első díjas tortája még a szigorú zsürit is jó han• gulatra derítette. A helyezettek pénzjutalom-

Két napm át, március 18-án és 19-én. az Epítók Rózsa Ferenc s:ookházának kongresszusi termében tanács,kozá=l ültek össze a szocialista brigádok: küldöttei, a s:wcialista brigádvezetők. A vasutas brigádokat 87 küldött képviselte. Ez a szám is kifejezője armak a nagyszerű mozgalomnak, amely a vasút történetében már 6 évre tekinthet vissza. 1959 - az első brigádok megalakulása -óta a vasútnál is tekintélyt vívott ikii ez a m<nglalom, min.t 

A Landler Járműjavító Pártbizottsága a felazabaclalis zo. évfordulója alkalmából pártmunkás '6lálkozó$ rendezd&. A ulálkozóo Pánti Béla a vasutasszakszerveze, aleinöke, u üzem első párttitkára emlékezett vissza., ho1Yan lfflti� el az üzemben a termelést. (Horváth Erika telt'� 

ahogy ez a tanácslroll:ás is tekintélyes helyet :kapott gazdasági életünk történetében. S hogy a szocialista brigádmozgalom ma már tartalma&, 
megalapozott és ;ó eredmé-nvekkel büszkélkedhet, az elsmorban a s2léksorokban helyet foglalók áldoza.tos mmikájának, és azoknak a brigádtagoknak köszönhető, akik ugyan sumélyesen nem vehettek részt a tanácskozáson, de munkájuk, eredményük szavakban helyet kapott. 
Kitüntetett brigádvezetők 

Pártunk és kormányunk értékelve a szocialista brigádok munkáját, a ,tanácskozás alkalmával 72 kormánykitüntetést adott át. A kitüntetettek között 
öt voauúu i.t szerepelt. Ki.ta 
József, a tapolcai pályafenntartási főnökség Uzsa! VII-es pályamesteri szakaszának előmunkása, nyolcszoros szocialista brigádvezető a Munka 
trdemrend arany fokozata kitüntetést kapta. S.mntó Lánló, a s7.ékestehérvári jánndjavító lakatos cso.. portve7.et6je, ötszörös szocialista brigádvezető a Mttnk<t J;;rdemf'end ezüst, Dant József, Kaposvár állom.ás vonatvezet6je, háromszoros szocialista btigádvezet6, Pacz József, CUrtict határállomás forgalom!rányítója, háromszoros szo. cialista brigádvezető és Cseke Láuló, a Pécsi Fűtőház motorvezet6je, nég)l'szeres szocialista brigádvezető a Munka ,trdemnmd bronz fokozata Jtitünteté>lt kapták. A tanácskozás második nap.. ján a.:& egyik szüoetben Dani 

Józseffel és Pacz Józseffel a véletlen hozott össze. A kong• resszus hangulatáról, légköréről esett a legtöbb szó, Min.d
ketten nagyra értékelték 
Brutyó elvtárs , beszámolóját 
és Fock elvtárs felszólalását 
őszinte, nyílt hangvétele miatt, Majd magukról beszéltek. 

A munkáról beszélnek 
- Ez volt a f.egemlékezete

aebb, legboldogabb névnapu11,k - mondták szinte egyszerre. Közben egy üveg sör is előkerült, koccintottunk mi is a Jóskák egészségére. De Dani József nem Ivott. - A kitüntetés után a Par
lamentben Kádár elvtárssa! is 
csak málnaszörppel kocci11tot
tam - mondja. - Szeszes italt nem iszom. - Talán ez is a szocialista brigád vállalásai között szerepel - jegyeztük meg tréfásan, - Nem! Fehé1' asztalnál is 
gyakran összejövünk. De ért ott 
is csak málnát iszom. Pacz Józseffel még egyszer koccintunk, ezúttal a ild<tüntetésre. - Mit mondjak - tárja szét a karját, miután megitta a sört -, szeretjük a hatá,:for
ga.lmat. Nem egyszerű ott dol· 
gozni, de Ú!ll/ érzem, minda y
n1/ian tudásunk, s erőnk leg· 
javát acJ;uk. - Azt i, írja meg - for-• dultak hozzám mindketten -, 
hogy akkor, amikor a kitünte
tést átadták, és most is a bri
gádra, a fiúkra gondolu11 k. 
azokra, akikkel köz/jsen idái!} 
jutottunk. A kérésne,k örömmel teszünk eleget. 

-u-
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Szolnokon 300 ágyas MÁV-kórház épül 
1 1 • •  1 

IHl lUJSI EVE TOl�lrEINIT 

,,Arccal a vasút fe é !11 

A társadalombiztosítás és vasútegészségügy lejlődé$e 
a számok tükrében A főváros. s az ország fel- madásait a reakció is, amely gil�égüket, levélben vagy sze

dolgozói< társadalombiztosítási szabadulása után kulcskérdés éppen a társadalmi összefo- mélyesen - a !\IÁ V-igazgató

ellátásának fejlődését legjob- volt a vasút. Gerö Ernő, az gást szerette volna megaka- ságnak. A helyreállltási mun

ban a költségvetés számai bi- akkm:i „ke�·esk_c�elmi és kö�- dályozni A MAV vezetői igaz- ka így is egyre nehezebb lett. 
A felszabadulás előtt a vas

útegészségügy alacsony szín
vonalon mozgott. Az irányí
tást az egyes ilzletvezetöségek 
főorvosai végezték. A doigo
zók betegellátásával pedig fő
leg részfoglalkozású ellenőrző 
on-osok é.s a pályaorvosok fog
lalkoztak. A gyógyítás szol
gálatában csupán egy intéz
mény, a MAV Kórház és Köz
ponti Rendelöintézet állt, 
melyben 18 osztály 450 ág:v
gyal, és 18 szakrendelő 91 

szakorvossal látta el a kórhá
zi és szakorvosi feladatokat. 

Korszerű lc6rház 
a romok helyén 

A második világháború ide
jén ez az i ntézmény is el
pusztult. üszkös ge,-endák, be
omlott falak és a törmelékek 
közé T,everedett gyógyszerek, 
kötszel'ek jele:ték a helyét. 
A vasutasok önként vállal
koztak helyreállítására. Bár 
korlátozott keretek közölt, de 
a felszabadulás után rögtön 
megindult benne a munka. A 
teljes helyreá!lttás 1946 i:égére 
fejeződött be, majd 1947-ben 
szülészeti és gyermekosztály
lyal bővítették. Az ág�·ak szá
ma 1948 elején már 621 volt. 
1 948-tól 1 964-ig egyenletes 
ütemben 1048-ra emelkedett 
a kórházi ágylétszám. Közben 
19;;6-ban 130 ággyal a péceli 
MÁV Továbbkezelö Kórház 
és 250 ággyal a budakeszi 
MA V Tüdőszanatórium is 
megkezdte működését. A kór
házi ágyak fejlesztésével pár
huzamosan fejlődött a szakor
vosi ellátás is. 

A dólgozók ellátásának 
megjavítása érdekeben 194.7-
tő� 1955-ig a hat igazgatóság 
:izekhelyén, azonkívül Szolno
kon és Békéscsabán létesült 
MAV-rendelőintézet. 1949-
ben a betegség megelőzés és 
a jobb egészségvédelmi ellátás 
biztosítására hoztuk létre a 
higiénikus orvosi hálózatot, az 
Egész.ségügyi Kutató Labora
tóriumot és az alkalmasság 
megállapítása végett a MÁV 
Pályaalkalmassági Vizsgáló 
Allomást. 

A mozgásszervi és érrend
szeri bántalmak gyógykezelésf 
céljából Hévízen, Balatonfúre
den és Harkányban gyógy
húzat létesítetttink 205 ágy
gyal, azonkívül a szervezeti
leg gyengébb vasutas gyer
mekek erőnléti állapotának 
javítására a Szabadsághegyen 
gyermek gyógyházat hoztunk 
létre. 

Új létesít:rrenyek 
Nagy gondot fordítunk az 

intézmények fejlesztésére és 
, korszerűsítésére is. Szolnokon 

300 ágyas MAV-Tcórháeat és 
rendelőintézetet építünk. A 
miskolci új rendelőt az idén 
adjuk át rendeltetésének. I<é
s:ül a MAV budakeszi tüdö
gyóg11intézet rehabilitációs pa-
1.'ilonja is 120 ággyal. Ez rész
ban a gyógyult tbc-s betegek 
rehabilitációját, munkába va
ló visszatérését lesz hivatva 
elősegiteni. Ezenkívül Debre
cenben egy új MAV-rendelő
ir.tézet építése szerepel a terv
ben Az üzemi rendelők egész 
sora létesült az elmúlt é\·ek
ben. Hamaros.in uj üzemi ren
delő épül Miskolcon. D,make
szin és Celldömölkön. 

Hazánkban 1gen fontos fel
adat az öregekről való gon
doskodás. Nyugdíj rend,,e
rünk négy alkalommal vál
tozott a felszabadulás óta. 
Jelenleg az 1959. januar l-én 
életbelépeft új i,yugdí.ltörvény 
, an érvényben. Ez m r figye
lembe ves7,i a szo!,::ílati évek 
számát. meghatározza a le�
alacsonyabb sajatjog:ú é•q oz
vcgyi nyugdíjak összegét és 
javította az előző nyugdíJtór
vények alapjan nyugdíjazot-
1.ak anyarl helyzetét is 

Hasonló fejlődésen ment 
keresztül a ro�kantság:i nyug
dlj is. mindenkor az Ölegsé"i 
nyugdíjakkBl egyjdoben. 1965. 
július 1-vel ismét rendezik az 
alacsonyusszegű ny1.1gd11akat. 

624 milli6 lorinf 
társadalombiztosít6sra 
A dolgozók társadalomblzto

sítás1 ügyeit 1950-től a szak
szervezet irányítja. A vasutas 

, 

Elre tört 

, . . _ lekedesu�y, m1mszter li::y ny1- oatósági rendeletben vezették Nem volt anyag, a feladatok 
zon.i:itJák. Amig _19•0-ben 24 

l 
latkozott a Szabad Nép 1945. be a belsó cenzúrát. Megtil- pedig egyre nőttek. A pénz 

m,lltót, addig 1964-ben 624 május 13-i számában. ,.A leg- tolták. hogy az igazgatóság és a munkáskéz is kevés volt. 

millió forintot fordítottunl: a ' fontosabb feladat nemcsak a engedélye nélkül közleménye- A Jeg,zükségesebb vasanya

dolgozók társadalombiztosítási 
I 

kerE'sl:edelmi és közlekedés- ket helyezhessenek el a la- goknak mindössze 3 százalé-

e!látására. iigili tárcán beliil, hanem az pokban. A közvélemény nyo- kát tudták előteremteni. A 

Id'k·· b • . "k Iá 
egész népgazdasági élet szem- mása, felháborodása azonban koh:íszat érchlány miatt alig, 

. � oz en atv�ttu_ • a csa -

1 

pontjából a kö=fekedés újjá- olyan nagy volt, hogy 8 nap alig dolgozhatott. Az emberi 
di potlék folyós1tásat. A ke- építése. Vasút nélkiil nem le- múlva visszavonták ezt a akarat és a leleményesség 

resetek emelkedésével több het cUátni az ipart, mert ellá- rendelkezést. azonban pótolta a hiányokat. 

táppénz lcerült kifizetésre, A tása a vasút míiködésétől Az újra megjelenő ielhí• összeszedték a roncsokat, ki-

tbc-sek rendszeres és rend- függ. Közlekedés nélkül nem sokra, június 20-án a XIII. szerelték a még használható 

kívüli anyagi támogatást 2 ! lel1ct fellendíteni a magyar kerületi pártvezetőség 100 alkatrészeket és így javították 

évig táppénzt, korlátlan ideig m_e:;őyazdasá_got, m�rt . ez attól kommunistája ;elentkezett ro- meg a ·érült mozdonyokat és 

kórházi kezelést kapnak. fugg. el tu�.J�_k-e la'.m a falut llammunkára a Nyugati pá- kocsikat. 
munkaeszkowkkel es gondos- lyaudt'aron. A Déli pályaud-

1 963. január l-től kétévi kodni tudunk-e az új termés vart is a rohammunkások se- A nehézségek ellenére meg-

kórházi kezelés illeti meg a clszclll!tásáról . . .  " i:ltségével hozták rendbe és feszített munkával folyt to-

paralizises gyermeket, korlát- így június 18-án már átadták ,·ább az újjáépítés. A t:aci 

M g d lt g ' 
' i•asi,tasok napi 10 órás mun-

lan kórházi ápolás a dolgozót, e moz U az e esz orszag a !org:ilomnak. Angyaföldön kájukon felül még 1 óra in-
a nyugdíjast és nyugdíjas öz-

június l4-én a kerület gyárai- gyenes túlórát vállaltak. Az 
vcgyet. 1953. november l-től 

S7,éle.<körü szervezettséggel ból több százan segédkeztek Észak, Fútőház mozdonyveze-

a temetési segély összegénél ��:� \
to

�;!�:g! ;fr��:teke�� 
az 

A���;r{s�;:t
á

����énbánya 
tói havonta 400-420 órát dol,.. 

eltörölték a lakhely szerinti !etén 194;;. május 20-án szüle- és a Portland Cementgyár goztak. Veszprém ben hathe

megkülönböztctést, i lletve az fett meg: .,Arccal a vasút fe- munl1ásai a MAV dolgozóival te.� munkaprogramot dolgoz

ezzel járó különbségeket. le:'' jel zó. amely az egész or- együtt 3 hónap alatt 11 kisebb 
tak ki. Az 1stvántelki és az 

szágot mozgósította a legfon- t·asti.ti hidat és két alagutat 
l::s:;aki Fömúhely 120-120, 11 

1 963. január l-től 84 napról to.abb feladatra. ho;;tak rendbe. Miskolcon két 
debreceni és a szolnoki 90-

140 napra emelkedett a szülé- Egymás•�tán láttak napvilú- hét alatt 7000 ingyenes túlórát 90, a 3:;ombatltelyí pedig 60 

si segélyezés idötartama. A 150 got a \'asutasok versenvfelhf- téljc Jtettck. mozdo"y helyrehozatalát vál-

forintnál drágább gyógyászati v,u ai. A kezdeményezés az tgy ment ez napról napra. lalta. 

segédeszközöknél a tér1tést 2.3 lstrántelki fóműhelyből in- Né\·telenül, fizetség nélkül - Az erők koncentrálása, a 

százalékról 15 százalékra dult el. Az országos méretd ezrek és ezrek vettek részt hő,i küzdelem és áldozatvál-

csökkentették, a tolókocsit é versenybe csaknem valameny- a rohammunkában. lalás nem maradt eredmény-
a hallókél;zülékeket a nyugdi- nyi pályaudvar, fűtőház és fö- telen. Június 14-én az Eszaki 

Jasok és családtagok is jog- műhely bekapcsolódott. A Hősi f(üzdelem Föműhel11ben 100 darab újjá-
szerint kapják. szaksz-rvezet versenybizottsá- épített gőzmozdonyt adtak át 

1 964. január l-től az üzemi 
got állított fel az eredmények A kocsljavításhoz meg.felelő a for{Jalomnak. Júliusig a 
értekelésére. gépekkel rendelkező g) árak szombathelyi vasutasok is tel-

bale ct, foglalko7.ási betegscg Ekkor indította meg első ta- egymásután ajánlották fel se- J'esitettfk 1�1a.·1ánla'sukat·. 60 
és tiltott munkakörben clol-

� 

gozó tbc-sek rehabilitációjat 1 ---------------------------, ,no:donyt és 200 tehervagont 

\·ezettük be és részükre kere-
javítottak meg. Debcecenben 

setveszteségtéritést biztosi-
megkezdték a romokban he-

lunk. Veszélyes vállalkoza's ��t.
állomásépület helyreálli-

A családi pótlék összegét a 
felszabadulás óta két esetben 
is emelték már. A kormány Hideg januári reggel �olt. 
1 96;;. július l-től ismét emeli A messze távolban már sza
a kétgy�rmekes biztosítottak 1. dozott az éj sötétje. Sehol 
családi pótlékát. egy fém·, sem az utcán, sem 

A vasuta ok társadalombiz- a házakban. Csak egy-egy tor

tosítási és egészségügyi ellátá- kolnttúz villan bele az éjsza

sa fejloclesenek főbb állomá- kába 
sai mellett természete.sen Az éj lep1e alatt egy emberi 

megszámlálhatatlan kisebb a!ak kíis=il· lassan előre Kő

pénzügyi kihatású intézkedés 
I banya-al.sónái a vasúti tölté-

1s született a felszabadulás 
sen. A hid felé tart . . .  Mint 

óta eltelt 20 esztendő-alatt. egy zsákot gördíti át testét a 
síneken. Elvágja a gyújtózsi
nórt, aztán csak úgy mint oda, 
kúszik vissza és eltűnik egy 
pince sötét torkában. A Zal
ka Máté téri vasúti híd meg-

tltását galádságnak tartottam. 
Ezért elhatároztam, hogy meg
akadályozom a felrobbantá�át. 
Amikor eljött az a bizonyos 
nap, 1945. január 5-ike, az 
agyúdörgés mind közelebbröl 
hallatszott. 

Hajnalra azonban elcsende
s�dett minden. Kint sehol egy 
lelek. A katonák is elhúzód
tak. E(/1/ kis fogóval a ke
zemben felkti.sztam a töltes
oldalon és a balvágányban !e
t'c5 elektromos vezeték egyik 
8Zálát elvágtam. 

Veszélyes vállalkozás 
volt - szóltam közbe. 

Működni kezd az egész vasút 

Júliu ra elkészült a felsza
badult orsz;ig első menetrend
je. Múködni kezdett tehát a 
vasut. s ha működése még 
nem i \·olt teljesen zavarta
lan, de mire a földeken és 
a gyümölcsös kertekben be
érett az első termés - a ma
gyar- vasút már „zöldutat" 
biztosíthatott a kiéhezett vá
rosok felé robogó élelmiszer
Yonatoknak. 

a budapesti igazgatóság 
menekült a barbár pu ztítás
tól. 

Két évtized telt el azóta. Es 
most, 20 esztendő múltán, 
szemtől-szembe ülök a hajna
li jelenet egyetlen szereplőjé
\·el. Leng11el Ferenc föintéző
vel. Miközben feketekávénkat 
kevergetjük, a 20 éV\'el ez
előtt történtek.ró! beszélge

Nehezen múlta/e a percek 

- Nem mondom, saját bő
römet is féltettem, de akkor 
nem gondoltam másra, mint 
a hid megmentésére. Nehezen 
múltak a percek. Tudtuk, ha 
robban a híd, mi sem ússzuk 
meg szárazon. Ezért sokan el 
is menekültek az állomá�ról. 
Erdélyi l\fillály váltókezelő és 
családja, Szedresi Pál öreg 
bakter katonaszökevény fiá
val és még néhányan azon
ban ott maradtunk az állomás 
pincéjében. 

A Budapest-Hegyeshalom 
közötti vonal a szénszállítás 
érdekében rnlt rendkíVtiJ fon
tos. Helyreállításának első 
szakaszában április 30-ig eltá
volították a leszaggatott, szét
rombolt felsővezetékeket 
amelyek csak akadályozták a 
forgalmat. Augusztus 24-re 
ezt,n a fővonalon is helyre
állították a villamos felsőveze
tékeket. 

„Jli11,őségileg is iarult a rasút n1u11,""••ia 

Februárban az igazgatósá
gok teljesítményei a követke
zők szerint alakultak: 

Budapest 
Debrecen 
�liskolc 
Pécs 
Szeged 
Szombathely 

102,62 % 
102,29 �-0 
101,94 °,'0 

99,71 0/o 
100,05 % 

99,91 °:o 

Januárban és februárban az 
állami szállítás! tervet 97,85 
százalékra teljesítettük. Az el
maradás 370 OOO tonna, ami 
egyrészt olyan betervezett bel
földi szállításokból adódott, 
amelyeknél igény nem jelent-

kezet.t, másrészt pedig olyan 
betervezett importküldemé
nyekből, amelyeknek belépése 
nem történt meg, A belföldi 
forgalomban támasztott szálli
tási igényeket kielégítettük és 
összesen 

995 OOO tonnával több árut 
szállítottunk, mint az eló
Zó év azonos idósza.ká.ban. 
Külön ki kell emelni, hogy 

a bázisidószakhoz mérten, 
nemcsak mennyiségi vonatko
zásban, hanem a feladatok 
tervszerűbb végreh.>.jtásával, 
minőségi szempontból is ja
vult a vasút mW1kája. Erre 

többek között jellerru:ó, hogy 
addig, mig az el.5zó l!sv feb
ruái· hónapjában a s2;emély- és 
a teherv0111atoklnak csupán 
91,92, illetve 57,40 százaléka 
közlekedett menetrend sze
rint, addig 

az idén a menetrendszerű
ség 96,88, illetve 74.13 szá-

zalékra emelkedett. 
Különösen a teherv0111atoknáJ 
következett be nagyfokú ja,'U
lás. 

tünk. 

Sajnáltam a hidat 
- Kőbánya-alsó állomáso" 

mint segédtiszt teljesltettem 
szolgálatot - kezdte vissza-

Esteledett. Közeledett 1 7  
óra, a tervezett robbantás pil
lanata. Olyan csend volt ao/ 
ót:óhelyen. mint egy siralom: 
haz_�ati. A karórám nagy mu
tatoJának lassú mozgását fi
gyeltem. Jónak értékelhetők a vonó

és vontatott járműveknél el
ért eredmények. Az egy dol
go=ó, valamint az egy vonali 

_________________ _;_ __________ , mozdonyra eső 100 etkm telje-

! emlékezését. - 1944 végen 
Budapest környéke mar 
frontt'onalnak számított. Mint 
afféle fiatal, akiről nem ré
gen l;erült le a:; .,angyalbór". 
barátságot kötöttem az állo
máson lev6 katonákkal. Ok vi
gyáztak a mai Zalka Máté té
ri hidra. Sok mindent meg
tudtam tőlük. Azt is elmond
ták :  mikor kerül sor a kőbá
nyai vasúti hidak felrobban
tására, s hol merre megy az 
elektromos gyújtás vezetéke. 

17 óra . . .  Kint semmi zaj. 
� naip• i�galorn vagy talán 

a k1merultseg miatt, elszende
re

Jtem . . Arra. éb;edtem, hogy 
S-edres, Pali bacsi, aki ;ól 
tud�tt oros:zul, egy szovjet ka
tonanak magyaráz. 

A szolnoki jármúja,·itó teherkocsi osztályán Kelemen Sándor 
ifjúsági brigádja elsőként teljcsitette a felszabadulás 20. évfor
dulója tiszteletére tett vállalását. A képen a brigád tagjai 

egy fóvlzsgá.s kocsin dolgoznak. 
{Horváth Erika felv.) 

sltmény hálózati operativ ter
vének teljesítésénél elértük a 
i·onatkozó célkitűzések maxi
mumát. Ennek eredmúnyeként 
- hálózati stinten - a dolgo
zó mozdonyok teljesítménye 
3.'.?, a vonali mozdonyok telje
sítménye pedig 3,8 százalékkal 
haladta meg a bázisidösi;ak 
eredményeit. 

A teherkocsik ga2ldaságos 1 
kiha znólására jellemző célki- 1 
tűzések valamennyi igazgató- · 
ságnál kedvezően alakultak. 
Ennek bizonyságául swlgál, 
hogy 

a kocsHartózkodási át.lag
ldö báló7.3ti értékét a bá.
zlsidósza.khoz mérten, egy 

órával csökkentettük, 
a rnksúlynorma célkitűzését 
pedig 1,66 57.ázalékkaJ túltelje
sítettük. 

Ami a minöségi mun«cára 
jellemző célkitűzéseket illeti, 
a tervhez k-r.pest egyedül a te
hervonatoi. átlagos terhelésé
nél mutr tkozik kisebb rnérvú 
elmaradás. 

Nagyon sajnáltam a hidat, 
mely11ek építését nemcsak 
mint �zemlélő kísértem végig, 
hanem közvetve tevékeny 
részt is vettem abban. Elpusz-

-. �i is és a híd is megme
n_ekültunl. - fejezte be a 
visszaemlékezést Lengyel Fe
renc föintéző. 

Gergely József 

Eredményes 

a szocialista hrigádmozga/om 
A soproni pályafenntartási 

főnökség területén 1960. szep
tember l-én bontaJ-o:wtt ki a 
s:wcíalista brigádmozga.lom és 
már az első év végére 10 bri
gád érte el a célkitúzéseket. 
Jelenleg 20 oklet:éllel, jel
vénnyel és zászlóval rendelke
zö brigád tevékenykedik a fö
nökség te-rilletén. Gazdasági 
munkájuk pé!damutat.ó. Gon
dot íordftanak az egyéni  kép
zésre is. A szakmunkás vizsga 

letételét 45 fizikai dolgozó, a 
8 általános is,.1-ola elvégzését 
25, az érettségi megszerzését 9, 
a technikum elvégzését szintén 
9 dolgozó vállalta. 

A fertőszentmiklósi XI. pá
lyamesteri szakasz brigádjai 
célul tűzték ki, hogy 1965 vé
gére megszerzi!: a szocialista 
pá,lya-mesteri szaka.sz címet. 

Perlaki Gyula 
Sopron 

Határidő előtt 

1945. november 14-én az 
tszaki Főműhelyben átadták 
az ötszázadik gőzmozdonyt. 
A MAV műhelyei egytől egyig 
határidő előtt teljesftették fel
ajánlásaikat. Mire 1945 végén 
leesett az első hó, a szétron
csolt vasúti pályák 84 száza
lékát kijavították és 130 da
rab nagvobb nyfiású hidat ál
lítottnk hel}Te. 

A rohammunkában t:alé 
helytállásért 57 vasutast UJ
jáépitési éremmel tüntettek ki, 
82 vasutast pedig előléptet
tek. 

A tervbe vett 10 OOO vasúti 
kocsit 1945-ben már nem si
került helyreállítani. A ma
gáncégek ugyanis, amelyek a 
kocsijavltás jórészét vállalták, 
nem tudtak .,megbirkózni" a 
rájuk szabott feladatokkal. 
Nem tudtak - vagy talán nem 
is akartak? A magánipar nagy 
része ugyanis a nyár végére 
már csak készpénz előleg el
lenében volt hajlandó munká
hoz látni. tgy a 10 OOO vasúti 
kocsi csak 1946 elején készült 
el. 

Az 1945-ös év - a felsza
badulás éve - a vasutasok 
helytállásának dicsőséges esz• 
tendeje volt. Először életük 
kockáztatásával mentették a 
menthetőt, azután utasítás és 
parancs nélkül fogták meg a 
szerszámok nyelét, kezdték 
meg a munkát, majd folytat
ták ezt tl!datosan versengve, 
egymást tulszárnyalva. Meg
terem tették az alapot az or
szág újjáépítéséhez, az élet 
megindulásához. 

Mau.seez Zlmaa 
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A művelődés útjain 
Egy társadalomban a dolgo

zók rét.egeinek műveltségi 
sz:invcmala tükrözi az egész or
szág kulturális helyzetét. Az 
általános műveltség fokmérÓ
je pedig a tömegek általános 
alapfokú iskolárottsága. Hor
thyék MagyaTországa nem 
büszkélkedhetett ilyen fokmi
róve l. A magyar vasutasok 
múvel.tsegi színvonala. is a.J.a.-

cson11 fokoff. mozgott. Az 
1947. évi felmérések szerint, a 
vasutasság több mint 60 szá
zalékának nem volt meg a 
nyolc általános iskolai vég
rettsége. Az analfabéták szá
ma meghaladta a tizezret. Er
ről a mélypontról ir)dult a 
vasutasok nagy köz.össége, a 
felszab:idulá., teremt.ette új 
utakon. 

,, Tanulj, hogy tanílhms" 

A Magyar Vasutasok és Ha
jósok Országos Szabad Szak
szervezete már 1945 decembe
rében „Tanulj, hogy tanit
hass" címmel. közz.étette kul
tur.llis és művelődétii prog
ramját. 

Az tszaki, az Istvántelki fó
múhelyben és sok más szolgá
lati helyen, egymásután hang
zottak el a száz.éves vasútról 
sroló ismeretterjesztő előadá
sok. A vasutasok körében ha
maro.w.n népszerűvé válik a 
politikai, történelmi. termé
scettudományi, míís:z-aki, iro
dalmi stb. tudományos isme
retterjesztés. Számos érdekes 
témával ismerkedtek: meg az 
elmúlt 20 esztoodő alatt a 
szak.szervezeti aktivisták, de 
sokan ülnek szabad idejükben 
az ismeretterjesztő előadások 
hallgatóságának soraiban is. 
1952-ben 80 ezren, az elmúlt 
évben pedig több mint 100 ez
�en hail.gatták az i,meretter
je&ztő előadásokat. Ebben az 

-evek BeiratkozoU 

1959 60 9 131 
1960 161 9 722 
1961/62 10 906 
1962/63 10 633 
1963/64 11 164 

évben több mint 100 munkás
akadémián, közel 10 ezren 
gyarapítják általános és sz:ak
műveltségüket. 

A tudományos és ismeret
terjesztő munka széles körű 
szerverese mellett, nagy mUlll
kát végeztek a szakszervereti 
szervek és aktivisták azétt, 
hogy minél többen pótolják a 
műveltség hiányait, hogy élje
nek a népi rendszer teremtet
te tanulás lehetőségeivel, ked
ve?.ményeivel. A szakszerveze
ti aktivisták maguk is hozzá
láttak a tanuláshoz. Emellett 
ézreket mozgósítottak a kü
lönböző iskolákba. 1955 óta, 
évente 8-10 ezer vaautai, dol
gozó éJ a tanulás lehetá&égé
vel, kedvezményeivel. Csupán 
az utóbbi hat év alatt, t.öbb 
mint 10 e7,er dolgozó fejezte 
be - kiilönbözó állami okta
tás.! formii.li:oo - tanulmá
nyait. Évről évre növekszik a 

továbbtanulísba kápcoolódó 
dolgozók száma, ezt bizonyít• 
ja a követkero st-'lUl<Z.tlka is: 

Ebból 
Virsgázoti ált. isk.-ban 

6 606 
8 561 5 596  
8 716 5 09%  
9 1M 4o 939 
9 797 • 3Z6 

figyelemre méltó, hogy a Deb
receni Jánnújavító Oz.emi 
Vállalatnál ötosztályos üzemi 
áita.lános iskola működik, több 
év óta. sikeresen. Bevált ez az 
oktatldi forma a Miskolci fű
tőházban és a járműjavítóban, 
a nyíregyházi fűtőházban és 
sok más vidéki swlgálati h�
Jyen. 

Figyelemre méltó változás 
tört.ént az elmúlt két eszten• 
dóben a különböző iskolatípu
sok iránti érooklődésben is. 
Két év alatt 21 szdzalékkal 
nőtt a középiskolákban, 36 
százalékkal az egyetemi és fó
iskolákon tanuló vasutasok 
száma. 

A sza.kkáder-képzésben is 
nagyot léptünk előre. Szak
munkás képesítést mintegy 23 
ezren szereztek. ebből közel 
kétezren esti és levelező okta
táson. Szaktanfolyamokon kő· 
zel 96 ezren nyertek képesítést, 
s közülük 50 e.zren esti és leve
lező oktat!is k<?Tetében. Kö:rep
és felsőfokon közel négyezren 
szereztek technikumi képesí
tést ,.-asútforgalmi, pAfyafenn
tartás1 és gépészeti techniku
mainkon. 

Tanulást segitö 
kedtie...-mények 

Növekedtek a ta:nuiókat 
érintő különféle kedvezmé
nyek. E kedvezmények sorá
ban a fizetett tanulmán11t sza· 
badság, a fizetett mun.kaldó• 
kedt1ezmén11 mellett, jelentős 
hel11et foglal el a társadalmi 
tanulmányi ösztöndljrendszer 
is. 1960-ban 286 ezer forintot, 
az elmúlt évben pedig már 
több mint két és fél millió ro
rintot fizetett a MA V ösztön• 
díj címen. 

Ezek a számok is ar:ról ta
núskodnak, hogy a szakszer• 

J U B I L E U M I 
E L Ő A D Á S  

VA S TA P S S A L  
A Szigligeti Színház adott 

ismét egy estére otthant a 
megalakulásának 15 éves ju
bileumát ünnepló Tis=a-tánc
erufittesnck. Március 22-én, a 
zs�o\ásig megtelt wnház né
zőte!"én ott volt Szabó Antal, 
a vasu s.szakszervezet főtit
kárs, a szakszervezet megyei 
tanácsa, a megyei és városi 
tanács számos vezető képvi
S'é>lője. 

Amikor felgördült a füg
göny, egymást követték a 
mésfél évt.i?� alatt össze
gyűjtött legismertebb tancok, 
csárdások, =·ittek, a Kunság 
és Jász.s.ág, a Tiszántúl számos 
ismert népi tánca. 15 év fá
radsága.ín ért élvezetes tánc
motívumok rajzolódtak a tü
zes és magas művészi színvo
nalról tanúskodó táncos kol
lektíva fellépései nyomán. 

Az évtized táncainak felúji
tá."R mellett számos új koreo
gráíiát is bemutattak. 

Népi zenekaruk is nagy út, 
magas müvészi fejlődés meg
tételéről. s7orgal!Tl3s munka 
erec'lr:,énvéró\ tanúskodott. 
Kállai jános vezető prímás 
01?Yéni. és a zenekar együttes 
telies:itménye, művészi színvo
nala dí�tre. és hadd te
gyük hozzá, jobb zenes7.e'I'Szá
mokra érdeme-;. 

Madará.sz Katalin és Bojtor 
Imre népdalénekesek közre. 
működés.e jelentö, művészi 
színfoltja volt az est jubileu
mi músorár.ak. 

Méltán érdemelte meg a 15 
éves t.á.ncegvütte,s a szolnokiak 
és ,"endér,cik eli. merését. az 
újra és új 0a fC'le<attanó taps
v;h,1r+ és köszöntbt. 

Mi is gratu1álunk a jubilá
ló e!71/Üttesnek és vezetóinek, 
és sok sikert kívánunk továb
bi lelkes mun.ká;ukhoz • 

Apám 
Titokban társaidnak, 
- hogy anyám ne hallja -
fáradtságról beszétsz. 
Húsz év tize:-vkét órái 
ütközök közé szorítva -
tudja azt an!lá.m, 
s ha Te nem mondod is, 
ködös éjszakáJkon, 
ólmos eső után, 
amikor megrakott vagonokat 
gördíte.sz hell,'ére -
veled v,a,n ő. 

Mikor miénk lett a vasút, 
akkor kezdted Te is. 
Atszidtál éveket, 
hogy amit fizetnek 
csupán zsirravaló -
menni !készültél. 
- De hát itt ruhát is adnak, 
melegprémú bundát -
s el, egy lépést sem tettél. 
Mil11en élvezettel c,usztálta.d 
ruhád, 
az újat, a naftalimzagút! 

Goromba fónökök jötte'k-mentek. 
ha bántotta.k, 
itthon nem ízlett az étel. 
cle m.egnvugodtál, 
ha anyám 1>eled szidta óket. 

Emlék.$zel? Egyszer meghurcolt a vonat. 
A térdedról lemátl.ott a bór. 
Anyám sírt. Te azt mondtad: 
,,Figyelni kell a kis1eésit, 
nem gyerekjáték a vasú.ti" 
• munka helyett 
ágyat nem cseréltél, 
másnap már ú; kocsit toltál hel11ére. 

MarMztalni k.in{ni/fl volt magad, 
hisz menni csak <Ut.Cból aikartál. 
Azóta a fcmők.öd. is Ember. 
prémiumosztáskor �zrevesz, 
s hogy fiatal mun1Gaerőt 
a forgalom nem csábít, 
azon töpre-rigsz: 
- a vasú.ttal mi lesz. 

KARit JANOS 

Hadak után Az 1964165-ö;; tanévben is 11 
ezernél többen tanulnak. Eb
ből ezren egyetemeken és fó
iskolíucon, ötezren köz.épisko
lákon, technikumokban, és 
gimnáziumokban. Budapesten 
több mint két és fél ,erer, Bor-. 

aodban és Ha;dú-Blhllrba'II 
1000-1000, Va.s megyében 500, 

az egykot- legelmaradottabb 
Szabolcs-Szatmár megyében 
pedig t.öbb mint 600 vasutas 
tanul munkája mellett. 

vezet 1945-ben meghirdetett 
oktatási, mtlvelőd,!Si program- . �olms Pál: U� De�k
ját ;ól hasznosították a szolgá- tiviaba 

1 

Amikor már a hada.k mindenűtt 
a ttlzból, vérből, sárból elvonultak, 
kapunk előtt egy katona fekü.dt 

Üzemi általánm, iskolák 

lati helyeken. A dolgo:t.ók t&- 1 a ,könyv szerzője ezúttal a 
nulás utáni v-.í.gya, a továbbta- detektív:regények birodalmá
nulók növek\•I> száma, a k • ba kalauzolja el az o1vasót. 
vetkező évek megoldandó fel- 1 Bemutatja a detektlvre,gény• 
adataihoz is biztatást jelente- írók ósét, 'Edgar Alwn Poet, 
nek. Biztatást azokhoz a fel- mef!!lsmertet Sherlcck Holmes, 
adatokhoz, melyek keretében a TIQgy angol detektlv kar• 
ne.'ll kevesebb, mint további rierjével, s általában a detek-
20-25 ezer, 45 évnél fiatalabb tívregényirók alkotó mód-

sárgán és holtan. A gyilkos szilank 
a szívét érte, s meUe kinyílt, mint 
gazok kiözött egv szál pipacs-viTág. 

Nagy lendületet adott az ál
tala.n-OS iskolai tanulásnak, 
hogy a szakszervezeti bizott
sag a szolgálati helyeken for
dakhoz, müszakokhoz alkal
m.az..¼codó, helyi üzemi általá
nos iskolai oktatást szervez
tek. A Nyugati pályaudvaron 
öt év alatt, közel ezer dolgozó 
kapcsolódott be a továbbtanu-

lási mo�alomba.. Az elmúlt 
évben öt üzemi általános i•· 
kolai osztal11ban, több mint 
300-an tanulta.k. Négyosztályos 
üzemi álta.lános iskola műkö
dik a Budapest.1 Építési Fő
nökségnél, háromosztályos a 
Rámán Kató fűtőháznál, és 
Ferencváros állomáson. Külön 

Hogy 11a volt az árva, titok ma�adt, 

vasutas dolgozó általános is· szereivel. Humora. cselek• 
kolába való bevonását teszik mény, sok kala� fordulat, 
parancsolóan szükségessé urotuzk-trónikus hanc,1:étel 
szakszervezetünk szervei, ak- 1 jetlemzi ezt a rendkívül él
tlvistái a népmúveles munká- vezetu írást, amelynek: for-
sai számára. ma sz,e,nr.t maga a =zö a 

KováC'8 János hőse. 

nem fedte fel zubbony, siwk s mi még lehet: 
de levél, fén11kép 1,-agy csak egy irot 

sem maradt. Gyötört arcú emberek 
jöttek és temetté>k a gazba el; s most 
piros pipacs n11ilik szi've felett. 

LABANCZ GYULA 
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Deb recen i  k rón i ka 
S zabados Jóska hú.szesztendős legény volt. 

Csak azért tudta elikerülni a kaúmasort, 
amtért Debrecen, a n1,'ila..s uralmat. Siettek a 
,zovjet csapatok. Megmentették a vároo.t a 
nyilas hordáktól. 1944. október 18◄11, Jóska 
Józsán pillantotta meg az el$ő szovjet kato
Mt. Bajúszru, harmincöt kimi.U, hetyke férfi 
volt. 0 leste, és csodálkozott. A mama. húzta 
el a józsai ház kapujától. 

- Meglátnak! - s ebben a mondatban az 
is benne voU, elvisznek. Mert uut1e, minden 
mama egy kicsit elhitte az ijesztő p�, 
de a fiú csak ott áu.t, továbbra is a kapunál, 
s le.ste, amint az utca torkolatába e{111 pá·�l
töró ágyút beá.snaJc a vöröskatonák. Néhán11 
perc mú!L'a már asztalnál ültek. Beszélgettek. 
Egy gyerekember Jóskát méregette. Egyidő
sek lehetn.ek. de az katona. Nagyban ma.gl/(1-
ráztak egymásnak, egészitg,ették ki egymás 
szótárát, amikor riadót kiáltottak. A lrotonák 

Aeltüntek, a -néhány perc múlva Debrecen alatt 
lövöldöztek. Aztán elcsendesül.t minden, ak
r>á.k sem sivítottak, mint két nappal előbb. 
Szinte már kényelmetlen voU a csönd. 

Jóska, meg az apja különösen idegeskedett. 
Mi lehet a városban? Hetek óta nem jártak 
bent. Mi lehet a gyárba.n? Mi van a többiek
kel? Minden izgalmat, félelmet elnyomt4k 
ezek a kérdések. Két nap múlva. ef111 öreg 
frontlóval, meg egy rozoga tal1fÍgával eUndul• 
tak a város felé. 

Baj nélkül értek Debrecenbe. A kiatoná:k 
megszokták, ha elfoglalnaJc egv várost, az 
elmeneküttek visszaköltöznek. Az tlt4kon, 
ahol a fron,t háta. mögött a nép szegényen, 
félve özönlött a város felé. 1UII jöttek J63káék 
is. A laká.! epségben m«radt. Csupá.n néhá.nt1 
üveg befőtt, meg lekvár túnt el. a harcok 
a.latt. 

- Aki ennyivel megússza a háborút, az 
fogja be a száját - Í(/1/ az apja. Mert ő 
tudta. mi a háború, hisz végigharcolt4 a 
tizennégyei , ilágháborút. Ezzel napirendre 
tértek a d"lo· '"1rtt. A házban. ahol a.z alaQ
sorban lak•a� ' ? , •nn ',nzpontot építettek a 
vöröskatoii4k. Éppen jókor érkeztek, Jőz&uz-

1.ZOnyt Joeregtek maguk1!4k a katonák. lí/TI 
mentették fel. Sznbada.snét meg a lányát a 
közmunkn alól. Jóska meg az öreg csak tén
fe,vett. El11/Íket sem fo.gta a l.el11, de egymás
nak iem mondták. hegy be kéne menni a 
gyárba. Kapóra jött, hogy a te!efonközponto
sok a{/í/Tegá.torja meghl.bdsodott. Jóskia váUal
kozott rd, hogy megh.egeszte.ti. lf111 egy ka.to
nalán11 ki8éretében uril.lt ki a t.'ll{IOIJ.gl/Órba. 
A tolópad járo8ba11, n4glf tömeg foga.dta. A 

tönw,ghez egy szovjet 6rnagy bes=éit. 
Eí1I/ idegen kkjtéru magJ/<l,r vasúti üszti 
e'1llt!nruhát 'Viseló férfi fordította a szavakat. 

- El kell kezdeni a oo.tút újjáépítését. Meg 
kell teremteni a.m,ak a lehetóségét, hogJI 
vonatok érkezhessenek Debrecenbe. Azht 
jöttünk őnölchöz, mert tudjuk, 1Wf1lj a ma
gyar mtmká.sok ebben szívesen segítenek 
nekünk. 

Ezeket fordította a tiszt, s a tolópad vezető
állásán levó néhán11 ember &Zinte a szavába 
vágva ígérte a többiek nevében, hogy vállriL
;ák ci munkát. Aztán a részletek megbeszélé
sére keriilt wr. 

Jóska ott lábatl4nkodott a már mu"'1cálko
dók közt. Mert akadt munka bőven. Ki harc
kocsi.alkatrészeket babrá.lt, ki gvalogságt ásót 
csinált. Minden ember kezében szeruám, a 
fiú egy kicsit 1zégyeUte is magát. Elkésett 
volna? Pedí.g még alig néhány napja, ho.gy 
elvonult a front. Majd megjött Sándor bácsi 
a hengerfedéllel. Hazaindultak. 

Jóska reggel korán ébredt. Nem bfrt fekve 
maradni. Az öreg Szabada. i3 fe-lkelt. Ol.da,I
ról leste fiát, tudta mire gondol, egy kicsit 
befelé mosol11gott il, amikor aztán a cn,erek 
kijelentettAI, hogy reggelit kér és elmegy Apa
fára, mert ott oo:nnak a többiek ts. A mama 
még őt 18 megszidta, de hiába vr,lt minden. 
Jóskát nem lehetett visszatartani, az öreg egy 
lapá.tot nvomott a kezébe, hcfnJ azt vigye. 
mert biztos szükség !e,z rá. Jóska nem a.karta 
vis.szautasita114, mert miért llértse meg, d,> 
magá,ba.n ká.romkodott, mi ci fenéért cipelje? 

Apafán volt,ak már vagy kétszázan. Az 
orosz ómam,, meg a tol'lliács fogad.ln őket. Az 

emberek csoportokba �-eriidve MrakoztaJc. 
míg aztán a !dma.cs elkezdte fordítani a.z 
örn,zqy szavait. 

- Legalább három vágányt keU rendbe
hozni. A szovjet katonák Pall.ag körül tarta
nak az építéssel, két-három nap alatt ideér
nek, s arra itt pályaudvarnak keU lenni. Igen, 
de hogyan kezdjék a munkát. Hiszen a néme
tek minden sínt, legalább három fel,é robban· 
tottak. Hogyan lesz ebből járlULtó vágány. 
Szomorúan nézték a galád munkát. Lassan 
csapatokba szerveződtek. Szerszám vol-t eLég, 
ép sín azonban annái kevesebb. Néluimy em
ber úg11 kerüJt a vasúthoz, hogy e!óször pá
l11amunká.s volt. Ezek iTán11itották a munkát. 
A többiek tőlük tanulták meg, hogv nemcsak 
fú.részelni, hanem pattintani is lehet a síne
Ju,t, elég hűvös van már ahhoz, hogy a ride
gebb, fáradtabb sín eltörjön. Nyelesvágóval a 
koronát is, meg a talpat is bevágták, ameddig 
csak. lehetett, aztán feltámasztották a &ínvé
get és elkezdték ütni nagykalapáccsal. Ke.er
vee munka. 

Az önw,gy látta a. kínlódást él azt 18, hogy 
:Jól vál.a.sztott, amikor a vagong!lá.riakhoz 
ment, mert ime, alaldt közöttük páli,,aépító 
szakember is. 

J 
óskának csákán11 jutott. Al4 kellett verni 

azokat a talpfakat, amelyeket elmozdí
tottak a sííril toldások. Az istennek sem ment 
a krampácsolás. Egyszer. amint az állomás mö
götti kút mellett vezetett el az útja, hirtelen 
visszafotdu.Lt, s egyenesen odament az ór
n,a,gyhoz. 

- Te, mit akarsz? - kiáltott rá a toLmács. 
Erre lett figyelmes a parancsnok, s intett, 
hogy nem kell olyan gorombán. A fiú ettől 
bátorságot kapott, megköszörülte a torkát, 
nem tudta, hogyan szólítaa meg a tisztet. A 
m'.>1td6ka közepébe vágott. 

- Víz nélkül nem lehet ám 001W1tozni. 
úgv látszik. a tuzt valamit értett magyarul, 
mert megrándult a .zemöldöke. A tolmács 
fordított. A fiú tovább beszélt. - Itt három 
kút volt, a németek mindegyiket lerombol
tá.lc.. Igy hát nem le.,z vlz, hacsak - s hatásos 
szünetet tartott - az 6rnagv mosolygott, s ö 
folytaita -. hac8ak valahQflY meg nem csinál
juk a kutakat. A tolmács még mindig a po
kolba kíván.fa a (/1/erek.et. mert neki az volt 
a vélemén11e, hogy lesz gondja arra másnak. 
mit üti az orrát iluesmwe. De a tiszt biztatt4. 

- Vagv fél esztende;e c&erélték ki a L"i· 
I,attyúkat nagyteljesítményú Wortingtonokra. 
Az ejektorok, mikor· utoljára a gyárban vol
tam, még megvoltak. A katona bólogatott, s 
most már a tolmács is érdeklődve figyelte a 
szavait. 

- Te tudod, hogy hol vanf 
- Igen/ Benozták a gyárba, az 6cskava.,-

t'elepre. Ott a színesfém-hulladékok között 
láttam óket. Van vagy tíz, mert a nagvá!lo
máson is leszereltek e!ll/ csomót. 

- Vgves fiú vagy. Es mondd, fel is tudnátok szerelni? - kéTdezte. 
J óBka majd kibú.jt a bŐ1'éből. hisz ezt 

akarta. Mert kinek van kedve krampácsolnl 
amikor lehet okosabb dolgot is c�ínálm. Más
fél Ma múlva ötödmll(lávai. bent a gyárban 
cöveket válogattak, ejektorkúpokat. szabályoz
tak, menetet vágtak, mert ugye, pótolni /::el
lett a vezetékeket, a vízdarukat. és minden.t. 
De milyen jó volt dolgoznii Okoskodni, mérni. 
anyagot uresni. Furcsa láz te !epedett vala
mennyiükre. Reggel, mikor megérkeztek. a 
kiskocsival, s rajta minden, ami kell az ót
nagv már ott ái!t az állomás előtt. h óráját 
nézte, • felderült az arca, mert ugye, ilyen
kor a katonának sok mindennel számolni kell. 
De most minden úgy ment, mint dhogy eltervezte. Az aknászok már ci kútban voUak. robbanóanyagot kerestek, s a fiúk i8 megér
keztek. Mire bejár az első mozdony, vfa u lesz, nem kell ma;id vödörrel hordani, mint még sok helyen. 

A fiúk munleához láttak. Valamenn11ien harminc alatt volt4k. Ef11/Ík-másik szökött. ka!ona, egy-uttő felmentett, a többi 
pedig nheder. Szinte versen11eztek egymáual. Tetszett a munka, s azért sem haragudtak 
� 'tléhá7!Y nap múlva a nagy áll.omás kút; ,att b nekik kellett rendbehozni, mert las$G,-n nemcsak Apafáig jártak a vonatok, hanem d debreceni nagyá!lomásM ú befutott az el.,ő 
mozdony. J6ská.ék va!amennt/1,en ott álltak amikor a fű.t6 bekapcsolt4 a tőmJót az ejek: torhoz. Hallgattá.k, ahouu gőzt ad s mozdonyvezető, s a gőz néhán11 másodperc múlva felkap;a 4 vizet, s ömlött a vfz a tartál11bci. 
Omlött, aliQ ay6zte a sZilkségdaru felt,ezetni 
a Va$tag IUgClTM. 

SZABó JóZSEF' 

[l 
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A vasutas sport húsz éve 
A felszabadulás óta eltelt 

húsz esztendő alatt a vasutas 
spoTt is sokat fejlődött. Hogy 
"' fejlődés szemliéltetóblb le
gyen, érdemes összehasonlí�ást 
teruni a harmiillcas évek álla
potával. 1933-ban 27 vasu.ros 
sportldvb működött az ország
ban. Abba.n az idöhe.n a sport
nak, a sportol6iknak juttatott 
kedve2l?Tlényekről nem nagyon 
lehetett beszélni. Arról nem is 
&zólva, ho,gy a vasút terülletén 
nagyori sok helyen megtiltot
ták a -sport.olást, semmiféle 
sport szervezését sem engedé
lyezték. 

A kezdet nem volt könnyű 

Hazánk felszabadulása után, 
rrunt alwgy minden területen 
megkezdődött az újjáépiités, a 
sportélet is kezdte bontogatni 
szárnyalt. Tf?T'1n&zetese,,i. a. 
kezdet ;« sem volt könnyű. 
Sok ezer spórlszeretó oosu.tns 
áldomtkész munkájára vol-t 
szükség ahhoz, hogy a me.gron
gd,l,t, lerombolt sportlét<iSitmé
nyeket mielőbb birtokukba ve
he�sék a sportolók. Csatk ez
utan lehetett továbblépni, 
megikezd,eni az alktív s,porto-
last, a dolgozók ezreinek bevo
nását a sportmozgalom.ba. 

J e1enu,g B3 vasutas sport.. 
k�,. működik az országban. A 

83 spartkör 450 szakosztályá
ba,n, közel 16 OOO ak,tív sportoló 
vesz részt a. különböző sport
á,ga,k versenyein. Emellet,t szá
mos üzemben, vasúti szolgálat; 
helyen rendemek üzemi baj
nokságokat a legismertebb 
sporl,ágakban, labdarúgásban, 
asztaliteniszben, röplabdában 
es sa'k.lkban. 

Éroemes vi-sszapillantani a 
felszabadulás után megrnnde
ret,t első nagyobb szabású 
sportve=yekre. 1948-ba.n Bu
dapesten 34 csapat részVételé
vel rende:atek üzemi asztali
tenisz-bajnokságot. 1949-ben a 
sportközpont =ágos asztali· 
tenisz-bajnokságot írt ki, ame
lyen 400 csapat 'vett részt, 
mintegy 3000 versenyzővel. Ez 
a megmozdulás nagy lendül� 
tet adott az asztalitenisz-szak-
0&2-talyok szervezésének. 

A magyar sport 
éfotmalában 

A vasutas sport fejlődését, a 
nagyobb spocthluboknál folyó 
eredményes nevelő munkát 
számos példa igazolja. A lig van 
olyan sportág, amelynek élvo-
1ialában ne lennének ott a vas
ut<lis sportolók. Megtalálha,tók 
sportolóink a különböző nem
zetközi versenyeken, az Euró
pa- és világbajnokságokon ép
pen úgy, mánt az olimpiai baj
nokságokon . Az 1948-as lon
doni olimpián Bóbis Gyula és 
Papp I,á,gzló szerzett olimpiai 
aranyérmet. 1952-ben Helsin-

kiben a 16 aranyéremből Cser
mák József, Hódos Imre, Szé
kely Éva és Gyenge Va.lérta. 
tért haza olimpiai aranyérem
mel. Számos vasutas verseny
ző kapott helyet a melbour
ne-i, a római és legutóbb a 
tokiói olimpián részt vevő ma
gyar válogatottban. 

Hosszúra nyúlna felsorolni 
azoknak a versenyzőknek a 
nevét, akik jelenleg is tagjai a 
különböző válogatott keretek
nelk. Néhány név azoniban 
mégis ide kívánkozik. Vívás
ban legismertebbek a Kamuti 
fivérek, dr. Mendelényi Ta
más, M endelényiné Á:go&ton 
Judit, Kovácsné Nyári Magda 
és Bóbis Ildikó, kerékpározás
ban Jv,:;zkó, Horváth és Orbán, 
úszásban Turóczi Ji/.d.it és Len
kei Ferenc, asztalitenis20ben 
Berczik Za!tán és Rózsá,,S Pé
ter, súlyemelésben Nagy Ró· 
bert és Tóth Géza, birkózá&.
ban Reznák János, hogy csak 
néhány nevet említsünlk. 

Nemzetkifzi kapcsolafainlc 

A magyar vasutas sport je
lentős szerepet töltött és tölt 
be a nemzetközi sportérintlke
zésben is. Hosszú ideje ápolták 
sportszerető emberek a gondo
lat,ot: meg kell alakítani a 
Nemzetközi Vasu.oos Sportszö
vetséget. A másod;k világhá
ború befejezése után, 1946-ban 
Bécsben alakult meg ez a szer
vezet, melynek létrehozásán a 
magya.,. vasuta.sok is sokat fá
radoztak. Az alakuló kongres.z
szuson akkor hat ország, köz
tü!k hazánk képvlselói is részt 
vettek. Ma 25 ország vasutas 
sportszervezetét tömöríti ez a 
szervezet. 

A Nemzetköz! Vasutas 
Sport.szövetség (USIC) évente 

hány példa i6 ékesen bizonyít
ja, hogy 194.5-tól napjainkig a 
magyar sport nagy családjá
ban a vasutas sport, a vasutas 
sportolók is nagy uta,t tettek 
meg. 

ÚJRA A BVSC-BEN 

Lak11 Károly, a neves vízi
labda szakember, az 1960-as 
római olimpia után vette át a 
magyar vízilabda-válogatott 
irányítását. Tevékenysége alatt 
a magyar csapat megnyerte a 
lipcsei Európa-baj,wkságot, 
Moszkvában a Trofeó Italiát 
és Tokióban is aranyérmet 
szerzett a mag11ar vlzilabda
t•álogatott. A csapat 1960-tál 
1964-ig több, mint 60 váloga
tott mérkő2!ésen veretlen ma
radt. 

La]cy' Károly március elején 
saját kérésére megvált a vá
logatottól. és visszatért régi 
klubjához a BVSC-hez, ahol 
több, mint másfél évtizede 
szervezte, irányította a vízi
labdacsapat edzéseit, s keze 
alatt több tehetséges, fiatal 
játékos nótt fel, jutott e.l a vá
logatottságig. 

5-6 gportágban rendez Euró- 1-------------
pa-bajnokságokat. A magyar 
vasu.ta.s sportolók számos lxlj
nokságon vettek már részt, s 
nem egy e,getben gyózteskén.t, 
vagy elóke!ő helvezé,gsel tértek 
haza. 1947-ben labdarúgásban. 
1962-ben bil'>kózásban, ebben 
az évben - április 8 és 15 kö
zött - pedig sak!kban, hazánk
ban rendezzüik. meg a legjobb 
vasutas sportolók találkozóját. 
Otthont adtunk m{!r a Nem
zetköri Vasutas Sportszövetség 
technikai bizottságának, elnök
ségének, sót, 1962-ben az 
USIC kongresszusát is Booa
pesten tartották. 

A ma:gyar vasutasok aktív 
tevékenységének elismerését 
jelentette, hogy 1956-ban a 
technikai bizottságban. majd 
1963-tó! a szervezet elnökségé
ben foglalunk helyet. Jelenleg 
a magyar vasutasok adják a 
szervezet egyik alelnökét ls. 

Hoss7.an lehetne még sorolni 
a vasutas sport két évtizedes 
fejlődésének főbb állomásait, 
jelentooebb eseményeit. úgy 
gondoljuk, azonban, ez a né-

- 100 darab kalőnle«es 11:a
vlcsoló kocsit késútett az 
NDK-nak egy bel,ga cég. A ko
csikat speciális adagoló szer
kezettel szerelték ff'l, amely a 
kavicsot a kívánt ágyazati 
p1•ofil szerint adagolja. Mivel 
egy tolószerkezet a fel.hasz
nált anyag pont<>s adagoláE:át 
teszi lehetővé. a kocsikat!; új 
munr..álatoknál. é,s utánkavi
a;olá...<>nál egyaránt 11:het hasz
nálni. 

- lZ nódol&'osó késsi.il a 
jegyvi2.sgálói feladatok ellátá
sára Gyékény-es állomáson. A 
vonatkezel6i szakvizsgát vala
mennyien határidőn belül meg 
megszerezték. A jöv-ó jegyvizs
gálói Toronyi László oktató
tiszt irányítása melleU készill
nek a hátralévó szakvizsgák,ra. 

- 2(0 darab újí�i ja.vas
la.tot adtak be 1964-ben a Du
nakeszi Járműjavító dolgozój_ 
A bevezetett újítások u,t.án 
mintegy 1 millió 200 OOO forint 
megtakarítás érhető el. 

A S ÍNEK V ILÁGÁTÓL AZ O PERÁ IG 
Beszélgetés 86dy J6zseffel, az Operaház basszistáj6val 

- Sokszor adtam már inter
jút napi- és hetilapoknak, de 
most, hogy a Magyar Vasutas 
i..s érdeklődik életem, munkám 
után, az minden eddiginél job• 
ban esik - mondja kissé el
érzékenyülve Bódy József, az 
Operaház kitűnő basszistája, 
akit valóban kedves emlékek 
fűznek a vasúthoz, a vasuta
sokhoz. 

- Apám ·vasutas volt, tér
ielvigyázó - folytatja mély
zengésű hangján. - Gyermek
korom a sínek világában telt 
el. Nem könnyen, mert négyen 
voltunk testvére/e, és édes
anyánk korán meghalt. Talán 
innen ez a nagy érzékenysé
gem. 

A muzsika is korán rabul ej
tett. - Közben egy ,régi elsár
gult kottát mutat: Szól a ka
kas már . . .  - Életem elsó si
kere 17 éves növendék ko
romból. A kottán Székelyhíd, 
Ferenc, az Akadémia nagyhJrú 
tanáránalc kezeirása: ,.Body 
József énekét meghallgattam, 
tanulásra és tanításra alkal
masnak találom." 

A tanulás nehéz évei követ
keztek. 

- Az iskolai szünetekben a 
salgóta.rjáni vasgyárban. vagy 
bányában dolgoztam, hogy a 
f.andíjravalót megkeressem. Az 
első patrónusom Veresegyhá
zán egy jómódú molnár volt, 
aki úgy megilletódött a han
gomtól, hogy az előadás után 

hátamat veregetve így szólt: 
Hangverseny ú.r! Ez igazán 
szép volt! 

1943-ban ösztöndíjas ének
kari tagja lettem az Operának. 
De ·továbbjutnom szinte re
ménytelennek látszott. A fel
szabadulás után, amikor meg
alakult a „Gördii!ó Opera" tár
sulat, már szóló szerepekhez 
is jutottam. Elsőnek a Tosca 
börtönórének szerepében, majd 
a Rigoletto Sparafucileje misz
tikus maszkjában hallott a kö
zönség. Később a Szegedi Nem
zeti Színházhoz kerültem. Ott 
a többi között a Figaró házas
sága Bartalójá t és a Szevíllai 
borbély Basilióját énekeltem. 

Ez a Bas!lió hangzott mesz-

sze. Meghallották Pesten ll2l 
Operaházban is. Hamarosan a 
fóvárosba kerültem, ahol Tóth 
Aladár rámbízta a Varázsfu
vola Sarastróját. 1952-tól ren
des tagja vagyok az Operának. 
Sokat kösz.önhetek Komor Vil
mosnak. A Don Juan kor
mányzójától a Roccoig egy
más után következtek a szere
pek, Székely Mihály Irántam 
táplált bizalma és barátsága 
olyan szerepek megtanulására 
ösztökélt, mely akkor még igen 
nagy feladatnak látszott. Az ó 
közvetlen irányításával alakí
tottam és énekeltem Igor her
ceg Koncsekjét és a Don Car
los II. Fű löpjét. 

ősszel a bécsi zenevilág 
hallja Bódyt. Hívja Bonn, 
Hamburg és egy New York-í 
impresszárión keresztül San 
Francisco. 

Nyiladoznak számára a mű
vészi ábrándok kapui. A Mu• 
zsika című zenei folyóirat 
egyik korábbi száma ezt írja 
róla: ,.Az a m1ly humánum, 
amely Székely Mihály nagy 
szerepeinek aureolája volt, ta
nítványra, örökösre talált Bódy 
Józsefben." 

Ezt mi is hisszük - akik évi 
60-70 szerepében, egyszer
egyszer hallottuk vagy halljuk 
- és mint közülünk valóra, 
mint vasutas szülők gyermeké
re mi is büszkék vagyunk. 

- gergely -

BUDAPEST DÉLI PÁLYAUDVAR 

. • • és Ilyen ma. A pályaudvar megnövekedett forgalma 
kötelezően íria elő a v6gánybálózat és a felvételi épiilet 
MvíUNt. Erre az elmlih években került sor. A m&I Déli pá• 

lyaudvar új felvéieli épilleie jól illeszkedik bele a Vérmező 
11:örnyékébe. 

(MTI Fo&ó: Lajos Gyöl'l'Y felv.) 

A HIVATALOS LAPBÓL 

A Wvatalos La))ból a szaJimer. 
vezeti bizotlSágo.k � a dOIJozó3< 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket.: 

10. ezáml>ól: 101 560/1966. I/5. A. 
új Clrszelvé.ny bewzetése a Ma_ 
gyar Allam.vasutaknfu. 

131 IIM/1904. I,W, E. Ralko&lsaal 
:�tá��n:,::_e_

célldtazá'l � 
106 1187/1965. 1/2. e. Felvétel a � 

úti technikumok dolgozó tai1oza-
1Bl!nalt I. évtolyamára az 19&5,'64. 
1'11<:olai évre, 

11, sd.mbdl: 62 31!1/1964. BVKH I. 
HaVi letétjegy rends-zeresité,;e vas
úti alkalmazottal<: ken!kpárjához 
és a MA v anyagszárnj,egy'Zék ki
eg&.úlése, 

LAKÁSCSERE 

A SZERKESZTÖSEG 
ÜZE I 

Kozma ZoLUn, Kisvárdai J<inos, 
Miskolc; Marosan Pal. Kiss Já· 
nos, Debre<!en; Boldiz.o;.'\r Gyula, 
Békéscsaba : Dancs József, Tapol
ca; Cserháti József, dr. Bán•kralvy 
Gyula, Szeged; Kis& Lajo.,, Alsó
őrs; Perlaki G)"Ula, Sopron; HOff
mann József. Vesz;prémvaná.ny; 
SZűcs Ferenc .József. Battonya ; 
Engi József, Újszeged: Bak.sy Mag
dolna., Budapest; Sz.a.lai István, 
Röszke; Szentgáli István, Gyön
gyös; Vldovlch László, Hatvan. 
Leveleiket lapunk any-.g,hoo: fel
hllS2Dli!Juk, 

Várt.alVi Gyula, Gyékényes; Tot
ka Károly, Szilád! Sándor, Sze,ted; 
Pintér Lajos, Vácrátót; Bogr,Ax 
Károly, Tapolc.a; Antal Józ.set, 
Mlsko!c; Ho�bn.'lnn JózseI, Veszp
rémvarsány; dr. Bllnl János, Bak
gy Magdolna, Foild István, Buda
pest; Szemenyei bntre, Pécel; 
Szücs Ferenc, Hatvan. Leveleiket 
helyaz(lke mlatl közölni nem tud• - Elcserélném szoba, konyha, juk. 

kamrás szolgálati lakásomat b.a- 1 Sindel Imre, Mez�túr; Markos son
,
lóra a budapesti :lgazgat66ág József, Zalaegerszeg; Foki István, területén. Cím; Maduda Mllklós, Budapest_ Leveleiket Jlletéltes Barta állomás. belyre tovl\bbltottuk, 

- 11.1,7.ánk felstaba.dulása. 20. 
évford11lója tiszteletére, a bé
késcsabai pályafenntartasi ió
nöksé" dolgozói vállalták, 
hogy tervükön felW 3ÓO n-égy
zetméter mo.z.aiklapot, 150 
négyzetméter parkettat éplte
nek be, és száz darab fel.épít
ményi szerszámot javita'll>llk 
ki. 

- A Szovjetunióban évek óia 
végeznek kísérleteket az egyes 
váltók és egész váltóeoroknak 
a robogó mozdonyról. különile
gies rádiótechnikai berend� 
sel tö,:ténő állítására, A kí
sérletezésre mellékvoo.alakat 
és iparvágányt ham:náltak. 

- A felszabadtdásl munka,,, 
versenyben 100 srzázalélcon fe
lül teljesátet.ték az át1agos ter
helési, a kóCSLkihas?.nálási és 
a gurítási tervülket a :Miskolc 
tiszai pályaudvar dolgO?'.óJ. 
A személyvonatok menelreilld 
szerinti indításánál pedig 98,3 
százalékos eredményt értek e1. 

- Több külföldi nőbizoit
sá.ggaJ. tart bará.li kape,,olatot 
a szegedi iga7.gatósá nőbi7.ott
sága. Az elmúlt évben Karl 
Marx $tadtból voltak i:cndé
gelc. A bulgáriai starn-zagorai 
vasutas nöszervezet az idei 
nönapra küldótt üdvmletet és 
egy sz.ép, népi himzé:<ű albu
mot. 

- Koesitengelyek és m.is 
alkatrészek hibáinak megálla
pítására, mágneses detektoro
kat használnak Londonban. A 
repedé.,;.ek �rányát, a múszer 
fémszemcsékből alkotott mág
neses nyomvonal SE-gits,;:,gével 
jelzi. 

- Ujabb négy brigád tüi:te 
célul a szocialista brigád Clffi 
elnyerését a záhonyi fútúház
náL Vál1alásaik között a mo,
donyok mmoseg1 javltása, 
anyagtakarékooság és a Javí
tási hat.áridók csökkentése 
szerepel. 

- A hatva.ni csomópont 
KISZ-fiataljai cs.atlakozta k a 
budapcst.1 vasutas ifjúsági ta
nács által indított felszabadu
lási munkaversenyhez. Vállal
ták, hogy április 4-re két 
nagyterhelé.�ü vonatot továb
bítanak Szolnokra. 

- Saját erejükból Epiiik � 
a fűtőház laktanyáját a győri 
vasutasok. A mintegy !!O OOO 
forint értékű munkát ápt'ili.<t 
4-re befejezik. 

Halálozás. 77 éves korában 
Budapesten elhunyt Milyáno
vics PáJ, a Keleti pályaud\'ar 
nyugctijas helyi csoportjának 
bizalmija. Milyánovics Pál; 
mint kocs.irendező, fiatalon, 
már 190'7-!ben Szeged,rendezó 
pá!yaudvaron kapcsolatba 'ke
rült a szakszervezeti mozga
lommal. Temetésére március 
31-én ii:eriilt sor a Farkasréti 
temetőben. 

MAGYAR VASUTAS 

A szervezett vasutas dolgozók lapja 
Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
A szerkesztő blzottsag vezetője: 

Gulyás Já.nos 
Szerkesz.tc5: V:lsi F,erenc 

Megjelenik havonta kétszer 
Felelős kiadó: Szabó Antal 

Szerkesztőség: 
Budapest Vt., Benczur utca -11. 

T"1eíon: vtirosi: 229-872, 
üzemi: -n 

Terjeszti: 
a Népszava Lapk1ad6 Vállalat 
Budapest VII., Rákóczi út 54, 

Szikra Lapnyomda 



Len in  műve előbb, 
VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESULJETEK ! 

• 

r·· ·-·· 

Kilenci:enöt évvel ezelőtt, 
: 870. április 2.1-én született 
V. I. Lenin, korunk nagy 
jorrcdalmára. Nincs a földgo
lyónak olyan országa, ahol ne• 
vét és életmúvét ne ismer
nék. 

Lenin életműve új korsza
kot nyitott az emberiség tör
ténetében. A világ forradalmi 
a ta laku lásának, " társadalom 
feltartóztatha.ta!lan fejlődésé
nek állandóan ható tényezői 
a. lenini eszmék. 

Már né(J1J év!izede nin.c5 az 
dók soraban, de műve élóbb, 
mint val.aha. Hagyatéka. tani
t,ita, eszmei sm ra beteljesed
.,,ek. A marxizmust ő tukal
'1!azta a világ megvttltozott 
társadalmi és gazdasági kö-
1 i;/ményei közö.t az imperia
iümus korában. Létrehotta 
azt a tudományos eszme rend-

!..2ert, a1nit mar:cizmus-leni-
mzmusn.ak nevezünk. 

Lenin eszméi testesülnek 
meg Q. kommunista m,ozga
iom ban, mely tért hódított és 
löbbség-re jutott a. nemzetközi 
mun kásmozgalmon belül. Az 
ő eszmeje váltk -.,alósaggá az 
imperialista uralom á!tal el
nycrr.ott g)l<lrmati népek fel
a.:abadulásában. Az iwperia
/.:zmus gyarm.ati rendsz.n-e fe· 
lett a történelem itélkezett, 
az .,oszd meg és uralkodj" 
i mperialista eszméjét, a né
pek a történe1em szemét
aombjára veti/.. 

Ha voltak is olyan felfogá
sok, hogy a leninizmus kizá· 
rólaa orosz sajátos.•ág, f'Zt a 
történelem már rég megcáfol
ta. A leninizmus, korunk m.ar
xizmusa, ma már ö.sszefonó
dott az emberi hallldás és a 
szocializmus üg11�1-el a.z egész 

mint 
va laha 

világon és nálunk Magyaror
�z-ágon is. 

Le-nin tanítá.saihoz híven 
véd;úk és erősítjük a népi 
t.atalm.at, a proletárdiktatú
ra államát. Védjük és erő
sítjük a munkás-para.s7t szö
vetságet a munka�osztáJy po· 

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 P J A  

iitikai együttmuködését az ér-
telmiséggel és minden dolga- IX. f:VFOLYAM, 8. SZÁM 
ZÓ társadalmi rétPggel. Védjük 
es erősítjük a párt és a nép 
bizalomra épülő egységét, a 

Ara 40 fillér 1965. ÁPRILIS 1 '7, 

kommunisták és pártonhvü
hek egymás iránti bizalmát. 

Lentn hatalmas életmúvé-
ben egyik legjelentősebb he
lyet a munkáso.,ztály harca, 
politikai pártjának eszméje 
es az a fcira.dhatatlan harc 
foglalja el, nt.elyet ann.ak meg• 
rer emtéséért, fejlesztéséért 
folytatott. 

Vállalták - teljesítették' 

Voltak e: munkásmozgalom-
1,an Lenin elótt is kúlim bö
z,1 partok és egyesülések, 
olvanok is. a11WJ1;ek szép és 
r. emes célok.at vall.otta'< 
uqyan, de vagy nf'm rolt kö
zö� hr,rci tapasztalatokban ki
i./.Jl kult egységes es forradal· 
mi ideológiájuk, 'L'<l{JY n em 
uoltak egységesek az eluek
be-n. Más csoportosulasok 
r.ziík körre terjedtek ki, nem 
.:rtve meg, hogy a törtenelem 
me11Etét a néptömegek döntilc 
el, s mint öss:::eesküvók, a 
néptól elszakadt•a. azok aktív 
tamogatása nélkül estei. Pl. 

G!l'l-korlatban i,izonyosodot. 
1-e hogy a sikerek mindig ösz
szefüggnek a lenini elvek he-

Mint már aITól az ünnepi 
t zámunkban hírt adtunk, a 
felszabadulási szerelvér,y ha
taridőre készült el a Landler 
Jenő Jármüjavi1óban. Apri
he 3-án dé1elótt ,; 424-es göz• 
mozdonyt és a 40 kocsiból ál
;� szerelvényt az üzem kol
!ektívájának jelenlétében 
Fenyvesi István vállalatveze. 
te ünnepélyesen adta át Fo
i;ara.•i Józsefnek, Rákosren
c:ezó állomás főnökének. 

A felszabadulási szerelvényt 
Emrza Jttnos mozdony,·e7.ető 
és Borhi Sándor fütó továb
l:>t1otta elsó útjára. A szerel
vény el.só állomása Rákosren• 
de�ö pályaudvar volt. Itt a te
hervagonokat mar szétosztot
tak és rende1tet4.,üknek meg
felelően bekapcsolódtak a 
be!- és külföldi leherforga
bmba. 

lyes alkalmazásával, a kudar- A miskolci igazgatóság dol-

hat havi vizsgálatot terven 
felül elvégezték. 

A kocsiszolgálat vállalásai 
közott szerepelt egy kocsi idó-
87..akos javítása. A �é5zleg 
dolgozói ezt határidőre befe
jt>zték. Kardos Lajos s,.ocia
Jista brigádja Debrecen Vá
sártér állomáson a csat'akozó 
fóvezetékek kic.;erélesé, vé
gezte el határidő előtt egy 
n�ppal Bruder Ferenc és Le
ontPsZ Zoltán. szocialista bri • 
gá<;ljai is teljesít.:,:ték vállalá
sukát. 

A szombathelyi Járműja
vító vá.llalatnál 54 kocsi• 
ból álló békevonatot ad· 

tak át a forgalomnak. 
A béke-szerelvény a 424-

r no;; sorozatú moz-ionnval az 
élén április 3-á."l fél t 1zkor 
hag�•la eJ az üzem területét. A 
vállalás teljesítéséért a kocsi-

1 

javíté osztály dolgozóit dicséo 
i-et illeti. Különósen a futó 
részleg, mint szocialista üzem
!'É'SZ tett ki magáért. DP a jó 
eredményhez hozzájárult a 
Ursosztályok kooperációs 
munkája is. 

Ai:,rilis 3-án délelött a szé-. 
kesfehérvári járműjavítóban 
únnepélyes külsőségek között 
állították össze azt az 56 ten. 
gelyes tehervonatot, amely 
Budapestre 1,•itte a székesfe-
hérvári vasutasok felsza. 
badulási űdi>ö?letét. A 
,·ál!alat kollektívája, min-
denki, aki csak érdekelve 
volt ebben a nagyszerű fegy • 
vertényben, jelen volt az ün
r.epbÉ-gen. 

A székesfehérvári járműja
vitó dolgozói a Landler jár
mújavító dolgozóihoz hason
lóan terven felül végezték el 
a kocsik javítását. 

cok pedig ezeknek az elt•eknek f;e>zói a felszabadt•lási munka- r---------------------------

a megsértésevel. versenyben a vállalásaikat 
Lenin, a marxizmus to· \Ú tcljesitet\ek. A S7..emély,:o

vábbfejlesztöje, a XX. �zazad na\ok i ndításánál 97,2, a 1e
legnagyobb gondolkodója az l hervon.a kf;ál 70,5 százalékos 
epuetlen., aki az eml,mség eredmenyt ertek el. 
,zámára elfogadl:ató utll( mu• A miskolci csúmópont még 
tat. Ez az út már ktp•óbált. ennél is jobb cre-dménnyel d1-
L;,en haladva Jut a pár/ ve- c<ekedhet. A személyv:Jnatok 
zetéséveI a mai}yar nép is n,enelrend szennti ind1tasa 
mind közelebb a lenini nagy WC százalékos volt. 
céföoz, népünk legigazihb 
nemzeti é-rdekének megt'a-
lósítasához, a •zociali=mus 
reljes felépiteséhe::, 

A csomópont a felszabadu· 
Jási müsT.akban 3,7 száza. 
lekkal túlteljesítette a ter· 

vét. 

A Minisztertanács és a SZOT 

vándorzászla jávai 

kitüntetett szolgálati helyek 

A Minisztertanács és a 
SZOT Elnöksége az 1964. évi 
eredmények alapján az alábbi 
vasúti szolgálati helyeknek 
ítélte oda a vörös vándorzász
lót és a vele járó pénzjutal
mat: 

1. Miskolt-1 csomópont 

2. MÁV · f.s:raki Jármüjavit6 
ov. 

3, Celldömölki f:pítésl Fő
nökség 

4. l\látés:ialkai csomópont. 

A vasút és az üzemi vál la latok 
Külön dics.-.ret il leti a példa• 
mutatóan dolgozó '"'-"C1alista 
brigádokat. A felszabadulási 
műszaknak még egy ünnepi 

A ,·asút 1364. évi teljesítmé
nye alapján 

a vasulas dolgozói, átlag• 
ban H nap nyereségrésze-

sedést, 
ezen belül a Minisztertanács 
és a SZOT vándorzászlajával 
kitüntetett üzemek 40. az él
üzemek Z:5, a vezérigazgatói és 
igaz,gató1 e1famer · sben része
sült szolgálati helyek pedig 
15 százalékkal több jutalmat 
kapnak. 

nyereségrészesedése 
{;szaki J á,rmújaviió 
L&ndler Jenő Jármújavitó 
Du':lakeszi Jármüjavitó 
Sz<>lnoki J�nnújaví&ó 
Debreceni Já.rmtljavító 
Miskolci Járműjavító 
Szombathelyi Jármüjavitó 
Székesfehérvári JárrnújavHó 
MÁV Gépjavító OV. 
Kitérőgyártó OV. 
Utasellátó OV. 

26 nai, 
15 nap 
20 .nap 

13,7 nap 
l'I nap 
1 8  nap 

21,2 nap 
24 nap 
11 nap 
18 nap 

14.5 nap 

1 eseménye vo!t. A :ávközló- és 
biztosílóberendewi fenn1artá
s1 fénök,ség április 4 tisztele
té, e 5 n.appal a h�táridé', elótt 
adta át Felsőzsolca állomáson 
n integra dominó berendezést. 

A debreceni iútöház moz
dony javító műhelyének dolgo
zói egy 326-os sorozatú moz
donv időszakos javítását két 
r.o.ppal a t:állalt ;•utáridó. áp
r;lis 4-e elótt befe iezték. Ezen-. 

1 kívül a záhonyi fűtóház egy 
C,'.?.0-as sorozatu mozdonyán a 

A nyereségrészesedés k ifize- r----------------------------------------

tésére április közepétöl !olya-
ma1ooan kerül o;ar. 

Az 1964. évi teljesítmények 
alapján a MA V üzemi válla
latok nyereségrészesedése a 
következőképpen alakult: 

Szoclalisla 
vonalfőnökség 

Tóth János 23 éve dolgozik 
a vasútnál. 1958-ban Cigánd 
állomás vezetője lett. Az állo
más hat föböl álló szocialista 
brigádja hat éven át teljesí
tette az élüzem célkitűzéseket 
és az é,·es gazdasági vizsgála
tok után példás osztályza1ot 
kaptak, 

Tóth János érdemes vasutas. 
Kiváló szakmai és társadalmi 
munkája után háromszor tün
tették ki ki,;áló dolgozó okle
véllel és jeh,énnyel. Brigádja 
munkában és szórakozásban 
összetart. Társadalmi munká
ban évente 258 órát dolgoz
nak. Az állomásuk mindig 
tiszta és rendes. Töbhsz.ör 
nyerték el a tisztasági verseny 
első díját. 

A brigád segíti a gyengébb 
szolgála ti helyeket, Kenéz lót 
és Filzérkomlóst, E két helyen 
munkájuk eredménye már je
lentkezik� javult a munka
verseny. 

Cigánd állomás szocialista 
kollekltívája jó munkával el
nyerte a szocialista vonalfó
nökség címet. 

Kisvárdai János 
Miskolc 

Húsz év után ismét együtt 
Régi ismcrösök találkoztak nál. őszinte, baráti szavakkal vezet ajánd<'ká1. egy talap· 

a Nyugati pályaudrnr KISZ· méltatta munkájukat, majd zaton álló gözmozdony ma-
klubjában. Azok a vasutasok, átadta a párt- és a Ezak�zer- kettjét. 
akik 1945-ben az elsó .,béke· 
beli szerclVén:,t" állították 
össze, amely a Nyugati pá
lyaudva1Tól Szolnokra m�nt. 
Abban valamennyien egyetér
tettek, hogy az akkori vonat 
nem volt szabályos, hiszen ab
lak nél.küli kocsikból és jó
részt tehervagono!cból állt. De 
a lényeg az volt, hogy a fó
vár-os és az orsz-ág keleti ré· 
sze között újból létrejött a 
vasúti éi5szeköttetés. 

Húsz éve ennek. S a dere· 
sedö hajú „öreg" vasutasok 
most fehér asa;talnál, pohár· 
csengés és zeneszó mellett 
elevenített.ék fel az elsó pró
bálkozás emlékeit. Közülük 
t.öbben már nyugdíjasok, hl
szen az idő gyorsan repül. De 
találkoztunk olyanokkal is, 
milllt Oltvári József és Zsigri 
Lajos, akik azóta is a vasutat 
szolgálják. 

Tófalvi Is.tván, a Nyugati 
pályaudvar szb-titkárának üd
vöz;!ó szavai után Szabó An· 
tal, a Vasutasok Szakszerve
z.ethtek fötitkára köszöntötte 
a vonat személyzetét és azo
kat a ,·asutasokat, akik a 
Nyugati pályaudvaron jelen 
voltak az első szerelvény ósz· 
szeállításánál, iUetve indítása-

Szabó Antal főtitkár elvtárs köszönti azokat a vasutaso
kat, akik a Nyugati pályaudvaron rés1<t vettek az első 

vonat indításában 
(Hemző Ká,roly felv.) 

A vasut új élü§e111ei 
Az 1964. em eredmények 

a lapján az alábtn: szolgálati 
hel11ek nyerték el az élüzem 
címet és az ezzel járó pénz;u
talmat. 

Békéscsaba, Pápa, Sopron 
vasúti csomópont, Bp. Kelen
!iilcJ, Diósgyőr-Vasgyár, Me
zőtúr, Kőbánya-teher, Mis-

koic-Gömöri, Pécsbánya-ren
dezc\, Somogyszob, Szob állo
más. Újmiskolci, Tapolcai Pá
lyafenntartási Főnökség, Táv
közló- és Biztosítóberendezési 
Építési Főnökség, Dunakeszi 
Jarműjavító ÜV„ MAV Ki
térógyártó ÜV., MAV Gépjaví
tó ŰV. 

Vezérigazgatói 

elismerésben részesült 

szolgálati helyek 
Az 1964. évt eredmények 

� lapján az alábbi szolgálat, 
helyek rés:esü!t�;c vezérigaz
r;at,;i elismerésben és pénzju
talomban.: 

BUDAPESTI IGAZGATÓSÁG 

Bp. Keleti pu., Székesfe
hérvár, Esztergom állomás, 
Bp. Déli, Dorog, Pusztasza
lolcs fútóház, Rákos Motor
üzem Főnö�ség, Bp. Keleti 
Villamosfenntartási Főnökség, 
Vl.ilamos Felsóve7.eték Épités
,,ezetőség, Landler Jenő Villa
mos Vonalfelügyelóség, Buda-
pest-Ferencvárosi, Szolnoki 
Pályáfenntartási Fönökség, 
MAV Épületfenntartási Fő
nckség, ·Bp. Nyugati Szer
tárfőnökség. 

DEBRECENI IGAZGATÓSÁG 

Záhony, Nyíregyháza állo
más, Püspökladány fűtőház 

MISKOLCI IGAZGATÓSÁG 

Berente szénpályaudva.r 

Gyöngyös, Vámosgyörk. Szu
hakálló-Muc:.ony, Kál-Ká
polna állomás, Sátoraljaújhely, 
Jászapáti, Diósgylir, Sárospa
tak fűtőház, Miskolci Távköz-

ló- és Bizlosítóberendezésl 
Fenntartási Főnökség. 

PÉCSI IGAZGATÓSÁG 

Péc.;. állomás, Kaposvár, Bá-
l.iszék fütóház, Dombóvár 
�zertár. 

SZEGEDI IGAZGATÓSÁG 

Hódmezövásárhely, Oroshá
za állomás, Kecskemét, Bé
l:éscsabai Alföldi Kisvasút fű. 
1 6ház. 

SZOMBATHELYI 
IGAZGA JÓSÁG 

CeJ;dömölk, Ves�prém-kül
::;ö, Tapolca, Sárvár, Veszprém, 
Keszthely állomás. Z.:laeger
rzeg fűtőház, S:Jproni Pá
lyafenntartási Főnökség, 
Szombathelyi Távközlő- és 
I:siztosítóberendez-ási Fenntar
tási Főnökség, Szombathely 
Szutár. 

EGYÉB SZOLGÁLATI HELYEK 

MA V Építési Géptelep, 
1':szaki Osztószertár Főnökség, 
�zékesfehén·ári Járműjavit'i 
,;v., MA V Utasellátó űV 
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Szakszervezetünk első hónapjai ! 
a felszabadulás után 

Szakszervezeti tisztségviselők 
kitüntetése 

Halottaink 

ÍRTA :  PÁNTI HÉLA. A SZAKSZERVEZET ,4LELNÖKE 

Kossa István 

(1904-1965) 

A Tanácsköz-

�-��-•
nap d�Uel6tt 10 6rekor 

a Ne-etl Spo,tc�a�•�• 

hogy megindulhasson a szer
vezö munka. 

Néhány hónap alatt a vas
úti nagy műhelyekben kb. 500 
múhelyi munkás lépett a 
s;;akszervezetbe. A szervező 
reunk.a 1944. els5 felében visz-

társaság bukása 
után a Peyer pak
tum értelmében a 
vasutasoknak nem 
volt szabad iszer
vezkedési joguk. 
A felszabadu'lás 
utan egyszerrr 
jelentkezett a 
felrobbantott vo
nalak, felvételi 
épületek, javító
múhelyek, meg-

t 
szaesett, mert a Dunakeszi 

1f a S II a S tr.űhelyból kettő, az Istvántel-

n ag V g V Ü I A �  t �1-!��J��fakht0:'.1az e�t 

Súlyos betegség kóvetkezté
ben rövid szenvedés után, 61 
éves korában elhunyt Kossa 
István elvtárs. a párt és a 
munkásmozgalom régi, lti
próbált harcosa. a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Köz
ponti Bizottságának tagja, 
nyugalmazott miniszter, or
szággyúlési képviselő. · • IJI. g � -.:» lamra és társadalomra káros 

� - - tevékenység miatt·'. Kossa István elvtárs, m1nt 
a párt hűséges, kiváló har
cosa, egész életét a munkás-

maradi járm.ú-
vek legsürgő-
sebb üzemképes 
állapotba való 
helyezése mel-
lett a vasutasok 

szakuervezeté-
tiek ujjá.szerve-
zese. Nehezítet-
te a szervezö 
munkát az a kö
rülmény is, hogy 
egyesek az egy-
séges közltK.edési szakszerve
zet, mások az önálló vasutas
szakszerve7.et létrehozásái 
szorgalmazták. 

Az első hetekben úgy nézett 
ki, hogy egységes szervezetb<! 
tömörül va,amennyi közleke
desi dolgozó. A MA V dolgozói 
Jetszámukn:íl és speciális 
helyzetüknél fogva, azonban 
már akkor jobbnak látták 
volna az önálló vasutasszak
so:crvezet l<!trehozását. A köz
lekedési szakszervezet ideig
lenes ve�rösége és azonbelül 
a vasutasok intéző bizottsága 
megalakult ugyan, de ez a bi
zctt.,ag nae;yobb tevékenységet 
nem fejtett ki. A vasúto„ 
szakszervezeti tevékenységet 
elsősorban a felszabadulást kö
••ető hetekben létrehozott üze
m, bizottságok fejtettek ki. 

'\Iegalakulnak 

az iiz<'mi bizollságok 

A fel.szabadulást követő 
r.<'rokbán legelő"2.i:ir a há
rom nagy műheivben - lst-
1•antellci, Északi, Dunakeszi -
Yá��s7,tották mez az üzeml bi
zottságot. s ezt követte a 
fO\ áro.s nagy rüt.óházai. álle>
másai üzemi bizottságainak 
JétTEhozása. Jaauár második 
fo'.ében az akkori elnökigaz
ratóság óvóhely<.>n Csanádi 
Gyórgynek. az igazgatóság 
üzemi bizottsága elnökének 
ve7etésével ta,·tott.i.1<: meg az 
üz<.'mi bizottságok clnökei
nc.k első értekezletét. A meg
beszélés célja a romok elta
karit.isának meggyorsítása, 
a közellátás és termelés ellen
órzésével ka{>Csolntoo munka 
er1ékelése é,; általánosítása 
, olt. 

F€bruárban a7 ú1onna11 
mega!aku.l.t szak.;zervezeti ta
r.4cs Fiumei úti ;1elyíségében 

Gál>o:r Jó;;&&ef 
.�,.�---"(-.. 
Feh26hbak1 

tanácskoztak a budapesti üze.. 
mi bizottságok elnökei, ahol a 
vasutas üzemi bizottságok el
nökei is megjelentek. 

Amilyen mértékben javult 
a közlekedés, olynn mérték
ben mélyült el a kapcsolat a 
vidéki vasutas dolgozókkal. 
Az 500 mozdony és 10 OOO ke>
c,1 üzemképes állapotba he
lyezéséért folyó küzdelem fo
kozott mértékben veteti.e fel 
a vasutasok szervezetbe való 
tömörítésének szükségességét. 
Különösen élesen vetődött fel 
az önálló vasutas szen,ezke
d�s kérdése a na,om buda
pesti nagymúhelyb,:m. Ezekben 
a műhelyekben már 1 943-ban 
próbáltak rálé;:,ni a vasutasok 
meg._<zervezésén.:,k útjára. 
I D13 áprilisában Buzgó János, 
11-:edgyes Tibor, Németh Pál 
e., Barna Géza elvtá-rsakkal 
felkerestük PeyeT Káro[yt az
zal. hogy valamilyen tormá
bau kieszközöljük a vasu a
sok szervezetbe való tömörf
té:ét. Annyit tudtunk elérni. 
hogy hozzájárult a vasasok 
kebelén belüli szervezkedés
hez ,.A saját felelősségükre" 
- mint mondotta. 

Megkezdődik 

a szervezkedés 

A sz.ervezkedés rnegindulá
s:>.t megelőzte a rákospalotai 
munkásotthonban ÖSSZ.ehívott 
n:..su.tas értekez!et. amelyen 
részt vett Peyer Károly. Sza
ka�it., Antal, Malasits Géza. 
Peyer a rész�vevők lelkére 
kttötte, ,,nehog·y abban a tév
hitben szer.;ezzék a vasutaso
kat, hogy a háború utá" meg
szűnik a kapita!izmus Ma
gyarországon". A rés.zvevók 
1 err fejt.ették ki véleményü
k.:, Peyer megállapításával 
sumben Az volt a fantos, 

BIZALMIKÉNT KEZDTE 

HÚ6z esxtendö: a sok évszá
zada,, történelem néhány pil
lanata VisszaemlékezYe rá, 
rövid idonek lúnik. Atélni 
azonban ho6szú nslt Hosszú 
Yoll. mert sok-sok .h.unény 
küzdelmet hozott magával, 
amelyeknelc m,ndannyian ré
szesei voltunk. 

Ezelrel a gondolatokat for
málgatta Sa..svári László, a 
Lan<ller Járműjaviló kocsiosz
tály;;.nak bognára, akinek két 
éct i:edes aktív sz,r/'.s:ervezeti 
m u tika van a háta mögött. 
1945-ben. mir.djárt megválasz
tottak biZ3lminak, s végig 
funkciót töltött be. JelenJeg a 
szakszevve1.e• i  bizottság tagja. 

A két &,·tizedról. s az azt 
megeló�ö évekról kötetn)'it 
tudna bc,1..é\ni . 

S,:avaiból éle,; kontúroktl<.al 
rajzolódik elén!; a múlt: fia
tal korában a Fásol: Szakszer
t·ezetének i-olt tagja. GYf!/.:ori 
1·e1tdége colt az Angyalföldi 
Munkásotthonnak, a sztrájk 
egyi.k. ta.nyájának. a}iogy ó ne-
1>ezte. E-gy-egy �-ztrájk alkal
mával öt pengő segélyben ré
szesültek. ú nem fogadra el, 
átengedte annak a dolgozónak. 
akit éhező gyermekek vártak 
otthon. 

AkJ«Jr nem sz.ívesen vett&, 
ha valaki tagj,a volt � szak
s:rervezetnek. Egy alk.slom
-;nal el i.s bocsátották állásá-

ból. Ekkor szadradt el a moz
galomtól. De nem sokáig, 
1 945-ben újra szaks:rervezeti 
tag lett. Az akkori körübné
nyek között, az ország helyre
állításában a szakszervezeti 
tagokra nagy feladat hcú<ult. 

Alig szabadult fel Ujpest és 
Rákosp-alota, azonnal nekilát
tak a romok eltakarításához. 
majd két múszakban, reggel
től estig. estétől reggelig do!
coztak. Kinek milyen munka 
jutott. Kö:z.ben a,Tól is kelleti 
gon<loskod.'1i. hogy az ottho
niaik asztalára is kerüljön va
lami. Beszerzők járták a fa,l
vakat, hogy élelmet oszthassa
nak szét a dolgozók köwtt. 

Sasvári László mindig sokat 
dolgozott. Dolgozott a munka
helyén. és szaladgált. i11téz1e 
társai űg11es-ba1os dolgait. Ta
lán meg sem tudn4 mondani, 
hogy hányan keresték fel húsz 
év alatt. :É-s ő egyetlen eset
ben sem mondta, hogy más 
elfoglaltsága van. 

Jóle,;ő érzéssel gondol arra. 
hogy ok dolgozó kérését in
tézte e' . S arra is. hogy a húsz 
esztendő alatt elért eredmé
nyeknek ő is résuse, a felbe
csülhetetlén értékű s-zocii\li, 
lét,;-sítmények lét:rehozásábam 
neki is szerepe volt. 

Tamás Menyhért 

Kossa István elvtárs, az El
ső hetek e. cikkében nagy ese
ményként emlé,rnzik meg a 
volt Istvántelki Főmúhely 
dolgozóinak egyh2ngú csat-
1,,kczásáról az újonnaIJ. alah-ult 
szakszervezethez. A csatl.ako
:cis nem volt véletlen, hiszen 
a mílhely már 1945. január 
lll-én felszabadult, s a leg
Jobb állapotban levő mühely 
volt. Az első üzemi bizottság 
vála/.Ztásán a legnagyobb haT
mónia nyiivánult meg. Nem 
azon volt a hangsúly, hogy ki, 
melyik pártnak a tagja. ha
nem azon, hogy milyen maga
tartást tanúsított a letűnt fa
siszi.i;. rendszer.re! :szemben. 

A budapesti szolgálati helyek szakszervezeti tlsztségvl
sel6inek, a budapesti bizottság és a s?akszervezetl k6z
poni dolgozóinak Gulyás János titkár adb, '" a ,,Szak
szervezeti Munkáért" jelvény arany-, ezüst- és bronz
fokozatM inakszerveze1ünk Benczur ntcal székházának 

elnökségi $ennében 

A műhelyekben és más szol
gálati helyeken nehéz hely
zet elé állította az úzen:ú 
bizottságokat a közellátás kér-

Hazánk felszab>dulásának 20. 
évfordulója alkalm:iból bensősé
gES ünnepségek keretében adták 
,,. a Szakszen·ezeti Munl,;.&éri jel
vényt. azoknak a t1sztségvisel6k
nt!k. akik 10, 15 és .20 Cve tevé
kNll-kednek. a szak'lzervezell moz
galomban. A kormá:nyk:ittintetése-
1.:et a st.akla.ná.cs s1ékházában, a 
je!vényeket szakszervezetünk 
.közf-'Ontjában és a megyei bt
:wns.ágok szekhelyein adták át.. 

.A 
dése. A közellátás javítását je- ' 
�entette az üzemi bizottságok 

I 

Munka Erdemrencl 
j�v�lata alapján a konzumok ezúS\ fokouta ltltür..tetest kapu.: ktes1tése. VéJ;h Ferenc, a F�jer megye! bl

A felszabadulás e1só hónap.. zottsái, utkára és &,abadtl Mzaef, 
jaiban kidomborodott a vasút I 

Vas megye vott MB-tltkéra. 
nagy jelentá6ége, ami meg- A 
nyilvánult abban is, hogy Munka Érdemrend rendszeressé vált. a vo!L Tisza 1 
Kálmán téri pártközp„ntban 
a vasutas üzemi bizottsági el
nökök értekezlde.. 

A Kenyérmező utcában, a 
vclt VOGE szét-cházban kezd
t� meg müködé:;ét az egységes 
közlekedési sza,tszervezet. A 
Viták napirenden volta.le, 
,,melynek Apró Antal elvtárs 
vetett véget azzal, hogy tudo
másunkra hozta a párt es az 
akkori kcreskcácleműgyz mi
msztt'T hozzájárult az önálló 
i a,utauzakszeTvezi>t letea1te
séhez. 

b'r;on::- fokozatát Vadas Lajos, ar 
E�:;:akJ Járműjavító Ttirekves kul
\.úrctth.onának igazgatója. kapta. 

A 

„Szakszervezeti 
Munkáért" 

arao3 foko:z.atoí ur,u: Klncz.U 
J('.-u,.el MB-titkDr. Baranya mc.._ 

é;.:et.. Martinka tstvan l\IB„\J.tkár, 
Tolna megye, Berta Jstvan mun
kavéd. fől. Ve.L., -6�7.. köz.p., 
Fasza� István pol. munkatárs. 
c,;:iak..:.7. közp., Parti Józse-c Bp. 
bi?:M ülk..t.r, HaJdu Józsel pol. 
tl"l.'r�aiars, szaksL. kózp •• Kováe1, 
�nta tn:b-titk., S-.;olnok fth�, Do
bos Lászlo szb-Utk., TB l:p. Főn .. 

(Hemz6 Károly felv.) 
Kon..árom megye. •tolni.r István 
szl>-titk., Szob au... Drávai János 
szb. munkavéd. 1ehlgy., Szolnok 
JJ'. OV„ Klstalv1 FMiYes szb gazd... 
Jel.. Sz:ombat.hely lllL. Ságj János 
s,zb�titk., Várpalota GV .1 Magyar 
n·nár szb-Utk., Na,n,kaniua pft .• 
1..·tas1 .József szb <jporttel., Cegléd 
a.a. 

:Bronz fokozat.ot kapott: Tóth 
Beli,. szb-Utk., Bajs pft., Debre
czeni József bi2alm1, Békéscsaba 
álL Szabó Feren:: Utzalmi, Mis• 
kolc 1g.. Kádas Js!.vAn szb-ta.g, 
S;:�rencs áll-. Déztll Bt:.'la szém
v1zsg. bit. eln., Sé.Mspatak TBF •• 
Szabo Ferenc nb-tltk., Kisput 
áll., dr. Munk3cd Lajos szb 
munk. cll. fel., Bp. tg .. Patla Ti
bor szt:> munk. '?ll. tel., Landler 
�J. UV„ Szücs El�mér szb rnun
kav� tel„ KPM r. F<loszt.. Rehák 
György szb munkaved fel., HJd
l--p. Főn .. Lazányi József szb bér
feJ .. Ferencviros !tn .. Bódi And
ras szb bérfeJ.. GépJKvftó UV.,. 
Z:c:igrt Lajos sz.b 111unlravéd. fel.,. 
Nyugati ált., Rutz lgné.c S?l>-1.itk .. 
KJ�c:ztln�vAros Xll 57.. Fel-:" 1e 
Lajo.,- SlZll> Tr fel •. Ke'.<,tl áll .• Pet· 
ras Pál �zb-tag. $:!eged pt1. JOn., 
Ac,. .Jo1.set o;7b munkáse-11. tel., 
s,.ékestehérvár fth.. Nagy r. Jénos .szb-tttk„ Csapr.d pft. "�· s7 •• Szubányi Sándor 1'TB--ta.g, Hajdű: megye. Kalocsa! JE-nő �zb�tltk., Vt\.mc.snörk álJ.. 'f�száros Mihál� MB-tag. Kom#írom megye. Bcro� Zsigmond ,;;zb-t11:k., \7ác 
.é.tt„ Rónám l!!!tv;.\n C"7b ... titk., Ba
lassagyarmat fth • T<.\th .Jinos �b TT eln.. lCaPo'1Vár GV„ Mándi 
J PncsnfS !11:lb nö!cl.. Nyirt-j,'.t'Vhá7a 
t.U.. Mihályi ·i.-ind">r M,B---tag, S?C,lnok megye, Dolmán Iistván FZb-titk .• DunaűjvArcJ& nt. sz. 

Nagygyűlés Kc..n\ll Béla zb-trdc., t:p. Fenn- r-------------

a Sporlc-t:1aruokban 
tar_ 1',6n .• sebOk ht.ván s�b-ga�d. 
f::1 9 Berente álL, Prágai József 
bU.l bértel.. BAcs m,�g}·e, Kristóf 
Jano!l> MB nyugd. szerv., Csong-

Az_ új h!)lyzet vetette . 
f�l l ��d. TJ�;; .. �-���é:

g
,;1r�� 

Szorgalmasan dolgozt1ak 
1 

osztály ügyének szentelte. 
1':letereje, amely lehet.övé 
tette, hogy utolsó leheletéig 
eleget tegyen közéleti meg
bízatásain1k. a munkásokkal 
való eltéphetetlen kapcsola
tából fakadt. 18 éves korá-
ban, 1922-ben kapcsolódott 
be a munkásmozgalomba, 
1923-ban pedig tagja lett az 
illegális Kommunista Párt
nak. 1 932-től tevékenyen 
részt vett a kommunisták ve
zette szakszervezeti ellenzék 
harcaiban. A Horthy-rend
szer mindent elkövetett, hogy 
elhallgattassa az igazságot 
meggyőző eróvel h irdető 
agitátort. Búntető munkás
századba kerúlt és Ukrajná- , 
ba vitték, ahol 1943-ban töb
bed magával sikerült átjutnia 
a szovjet csapatokhoz. 1944 
novemberében pártmegbíza
tással hazatért, hogy részt 
vegyen a nyilas rendszer el
leni fegyveres megmozdulá
sok szervezésében. 

1945 után három éven át 
a Szaktanács főtitkáraként 
dolgozott - innen került egy
más után több tárca élére. 
1957 májusatol 1 063 decem

beréig. nyugdííazásáig a Köz
lekedés és Postaüg)i Minisz
tériumot vezette. Kitúnő szer
vezőkészséggel. hatalmas 
munkabír-ásával népünk szo
cialista boldogulásán fárade>
zott. Minden tettét kommu
nista báto1·ság. tudatosság, de
rűlátás jellemezte. 

Prieszol József 

(1906-1965) 

a z  dso v�;itas nagygy_ule::, 1 M•<� 118 LiJos s,b-clnok. Debre-
1negszcrvezeset. A.z 1!145. apr-i- , ccn fth.. SzécJ'tPnyi Zoltán szb
Us 22-i gyiilése11 jelentették t1 11< . . Kap-:svár fth .• Szatx: Fcren� 
be az bnáUó v°:sutasszakszer- ��;k·;.2b:�:;ny 

s.:r-1:n·bat
1h�:;:n�e;. 

,,ezet mcgalabtasát, amelyhez uv .. Maract Vlkt'>r MB bértelel6s, 
a hajósok is csatlakoztak. A Z>ú" mene. 
vasutasok bérének rendezése, Ezüst fokozato, kat><>U;: Schelch 
.:.1z. igazolásra vonatkozó kor- Pélerné szb gazd . .rc.t., Pécs s:1er-
mányrcndclet Ill.lrad,0ktalan L�---s�e�s�'.;'t!!Y ály� ��;:;1.;g:!l: 

A!lomás 1nkon a régi veze- 1 
t<:5ég 80 százalékát ismét meg- Gyógyíthatatlan betegség v.,\asztottáll'.. Ez ;s. azt b,zo-

1 

következtében 59 éves k:orá
. 
-n.v1tJa, hogy a� elozo szakszer- ban meghalt Pries ol J -- f vezeti blzottsag nem végzett , z 0�se • 

rossz munkát. A tagság bízik a part és a munkásmozgalom 
bennük. Az újraválasztott ve- 1 régi_ harcosa, a _Magyar Sze>
zetőség rá,:zolgált a bizalom- clal�ta . Munkaspárt Köz
ra. 1 P°,nt1 Bizo�tságának . tagj'.'--

Dícséretet érdemelnek Győr- k?zlekedes- es postaugyi m1-
f1 Mihály verseny(elelős, és mszterhelyettes. , égrehajlása, a vasút:1álózal v, György bizalmi. Miskolc áll., 

helyreálHtása. az ellenség el- �;tr�• d/0'��!_,;,rr E�:f'•.,f;
fü

�tf leni harc �zerepelt a nagy- :re� .. M.Av Kórhá?, Gyóri István 
g__vülés napirendjén A gyűlés s,c-t1'l<.. Vllafogó áll., szentesi 
.zónokai: Kossa Tstcan. Sze- Sár.óor szb-ti!k .. Magasép. Főn .• 
le$ Pál, Kácsa llfír..ály és Gá- �W:'.. ��a"'ti��';;;. 

J
ó,;,����,,"fJ·. bor Józs<!f kereskedelemügyi t�lügy .. Bn. biz., Hej!eaüs Jenő 

miniszter voltak.. MB 'fPOt'tf<'l., Csongrád megye, 
Az ideiglenes V{ zctő!-.égre �i;.{,��.e�1 1��;!�c7�{.

1
·�����n ���b���� ,ett javnslatot a nagygyűlés Győr 1111.. Na,:y i,,ek szb-tltk. 

l'lfogadta. Az tíj veeztőség el- Det.rc�en ÉP. Főr, . Yt,: Jáno• MB 
ső feladata kö-é tarto-ott a bc r'"Pl , HC'ves m�gye, .Kraszn!u 
kereskedélemi;;y, minisztc� 

1 

Jczsef MB munkavéd. felOgy., 

Dénes Vince TT-elnök. akik Prieszol József elvtár ban lelkihmere'esen, hozzáértés- ak_i 1962. __ január l-től elhuny� 
se! vég-,:iic szakszervezeti tátg a Kozlekedés- és Postamunkájukal A tagdljfizetés ügyi Minisztériumban mii, rendben történik. Acs Kál- niszrerhelyettesként tevémán gazda�ági felelős, aki kenykedett, pártunk hüséges rr.ár húsz éve a szaks7ervezet kiváló harcosa. a magyar nép �litt hibátlanul végzi mun- odaadó. hüséges fiát ve�ztet-

te el, al<-i évek óta súlvos be-Vártalvl Gyula tegség�el . küszködve, · utolsó Gyékényes. leheletéig a szocializmus fel-
rl'ndelete alapján az első 
m unkáskáderek kiválas::tasa a 
termelés sz<>mpontjából leg- p ' 1 ' 

t• f lh' 
' 

fontosabb munkaterületekre. f Q YQZQ I e IVQS 

Lelkesen clolgc•ztak az Országos Vasutas Képzőművéueti Kiállításra 

Az ideiglenes vezetőségnek A szakszervezet szervezési és nevelési osztálya hazánk lel-
nem volt könnyű a felndata. szabadulasának 20, évfordulója és a XV. vasutasnap alkalmá
az 500 mozdony és a 10 OOO I ból Budapesten rendezi meg az országos 1X1sutas képzóművé
koc.si üzemképes ál!,:polba va- szett kiállitást. 
ló helyezá�e nagy lelkesed� 1 A kiállításon a vasutas képzőmüvészet.i körök tagjai, tény
közepette ment ui:yan végbe. 1�...,..s és nyugdíjas vasutasok és awk családtagjai vehetnek 
de min: rontó tényező je:ent- 1 reszt, maguk készítette festményekkel, grafikákkal, szobrokkal, 
l:.<czett az infláció, ami na-

/ 
domhorművekkel, népművészeti és iparművészeti munkákkal. 

gyon megnehezítette a szak- A műveket 1965. június 25-ig kell eljuttatni a kiá!Jítás ren-
szervezet munk;\ját is. Az dező bizottságáhez: Budapest, VIJJ., Népszínház utca 29. 
1deiglenes vezetöseg a vasút ' A kiál lításra beküldött alkotásokat neves müvészekból álló 
iiz�képes ál/.apotba való he- bizottság bírálja el. A bizottság által javasolt műveket szak
ti1ezeséve!. a va,utasok meg- szervezetűnk elnöksége a következó díjazásban részesíti: 
,z„rvezésével jó munkcit vég- Festészet: 
zett. Nem voltu helye<,. ha 1 .  A vasutas dolgozók megváltozott élet- és 

épltésén. népünk boldogulá
sán fáradozott. s eközben az 
önzetlen, a kommunista hő
siesség és önfeláldozás nagy• 
szerú példáját mutatta. " 

Németh József 
( 1909- 1965) 

5 6  éves korában tragikus 
hirtelenséggel elhunyt Né
meth József elvtárs a MÁV 
Vasúttervező OV. igazgatója, 
1932 óta dolgozott a vasútnál, 
pályamunkásként kt!zdte. A 
felszabadulás óta különbözö 

ir�gíeledkeznénk az odaadó, munkakörülményeit legjobban ábrázoló festmény k_ike, szervez? munkát vég- vagy grafika 
zri elvtársakrol, akik a kez- 2. A legjobb emberábrázolás festményben vagy 

vezető beosztásokban dolgo
zott, 1951-tól szakosztál.vveze-

1500 
_ Ft tő, �ajd vezérigazgatóhelyet-' teskent tevékenykedett. 1956. 

det-J,ezdetén lelkesen dolgoz- grafikában 
t:k, ? szak�z�rvezet újjáalakí- 3. A legjobb munka ábrázolás festményben tTa_saert. Trefas Fer.::'tc, Györke vagy grafikában , anos. Rakosi . El:;7.nér, Gátai 4 Hiúságunk életét legjobban ábrázoló fest-Ago.stoii, Gá�par ..,�indor, Var- mény vagy grafika ga (?11orgy es a reg1 1 919-es 5. Legjobb csendélet, festményben vagy grafi-c•vtarsak voltak, .akik az első kában 
�o_rckban mene:Eltek a nehéz 6. Legjobb tájkép kuzdelem?en. Szobrászat: 

. Most_ husz év tá,.•:atából em- t. Legjobb emberábmzolás lekezzunk rá, honnan indul- l 2. Legjobb munkaábrázolás •.unk; s _hová é1·keztür,k el. 3. Tfjúsfi<?unkat legjobban ábrázoló mű NPhez, �aradságos munka volt, \ Ipar- és népmúvészet: 
de megerte. A legjobb ipar- vagy népművészeti tárgy 

1200 _ Ft november 20-án neveztek ki a 
' 

1 

MA V vezérigazgatójává, ml-
lOOO Ft mszterhelyettesi rangban. .- 1962. február 2-a óta, haláláig 

800- Ft � MA: Y Vasúttervező OV. 
1gazgatóJa volt. 

500,- Ft 
500,- Ft 

1500.- Ft 
1 000,- Ft 
800,- Ft 

400,- Ft 

Az utóbbi időben többször 
volt rövidebb-hosszabb idei;: 
betegállományban. Nagy be
tegsége ellenére is bejárt 
munkahelyére és feladatának 
igyekezettel tett eleget. Egész 
életét munkájának, hivatásá
nak szentel-te. 
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A szocia l i sta brigádvezetők 

országos értekezletének fe lhívása 
Szocialista munkaverseny tegnap és ma 

Mi, a szocialist.a brigádok, a szocialista 
munka muhelye, üzeme, vállalata és gazda
&ága címén. küzdö kollektívák küldöttei, or
szág0& la.n�kozásunkon összegeztük a moz
galom sikereit, gond,la.it és mélyreható vita 
után egységesen megálla.pitottu1i: a szocialist.a 
brigádmozgalom hatalmas erövé nőtt és tere
bélyesedett az elmúlt esztendök folyamán. 
Százezrek lelUJk meg a módját anna.k, hogy 
egymást segitve, az üzemi, vállalati élet gond
jaiban osztozva, ma már nagy részt vállalnak 
a termelés, a gazdálkodás feladataiból és az 
emberi >,0rsok formálásából egyaránt. 

F..rönk és kimeritbetetlf'.n l<.-hetóségeinl: tu
datában fordulunk az ország dolgozóihoz. 
1'1lndN1 becsületes. az ország és népünk sor
sáért felelősséget érző emberi át kell hasson 
az a felemelő tudat, hogy húsz évvel ezelőtt 
nyíli meg az úi, amelyről legjobbjaink áJmod
tak és :-.üzdöite:k, s a.melyen immár két évti
zed óta haladunk: évszázados szolgaság utá.i:t 
· jóra tordult népünk élete, pártunk Politikáját 
híven követve, leraktu'k hazánkban a szocia
lizmus alapjait és dolgozunk a. szoci:aliz.mus 
teljes felépítésén. 

Felhivjuk dolgozótá.rsainkat: még nagyobb 
lendüleUel és odaadással munkálkodjunk idei 
népgazdasági tervünk fő célkUüzéseine..k való
ra vállMárrt. Tevékenységünk eredménye le
gyen a minőség javulása, csökkenjen a ter
melés költsége, emelkedjen a termelékenység. 
A szocialista brigádok bassana.k oda, hogy ki• 
ki ére1.zen nagyobb felelősséget munkájáért és 
kö;ros erővel tegyünk meg mindent egém tár
sadalmunk további felemelkedése érdekeben. 
Takarékoskodju.nk a munkaidővel, az anyag-
1al és szerszámmal, kíméljük gépeinket, a:i: 
üzemek. a gyárak b<>rende:zéseit. hiszen sajá
hmk minden ért.ék. a mt szorgalmunk és gon
dosságunk a kö74'19ég, a:i: ország javát szol
gálja. 

Váljék a szocialista brigádmozgalom és a 
nocialista munka mübelye. üzeme, gazdasága 
cimért folyó verseny jelszavává: 

.,IA!gyen a minőség a brigád becsüld<>", 
-A szociali«ta brigádok járja.oak élen a ta

liarékosságban", 

A felszabadulá:, óta eltelt 
húsz év alatL a szociali.s

,.A szocialista brigádok példásan tegyenek u, munkaverseny mély gyöke-
elegt-t exportköt-cJezeUségeiknek", 

1 
ret eresztett a dolgozók kö-

.,A szocialista brigádokat a szocialista mun- ::ött. Fejlódese azonban ko-
kaerkölcs és közgondolkodás jellemezze", rán_tsem volt töretlen. Közvet-

Mi, a szocialista mu.nkakollektlvák példa- 1 lenül a felszabadulást követő 
mutatóan küzdjünk a nnlsza.ki haladásért a időszakban az élet a kommu
korszerű technika alkalmazásáért. 

' 
1 nisták által kezdeményezett 

. Továb_b�a is te-.ékenyen segítsük a szocia-
J 

r'?hammun�ák�l vette kezde
llsta brigádmozgalom, a ,.szoci a.lista munka tet. A habo1 us PlL�zt1 tások 
mühelye, üzeme, vállalata és gazda,.iga" ci- , okozta romok eltaka'.?tása, �z 
mért folyó verseny fejlődését, színvonalának utak, a htdak., a kozlE:kede:s 
emelkedését. Terjesszük ki a szocialista bri- helyreállnása, a .  termelomun
gádok. mühelyek, üz-emrészek vonzó hatását ka. a� élet megindttása volt 
a mo�lmon ma még kivülál!ó kollektrvákra, akkoi a liegfontosabb. 
a:z. egész népga,,..daságban, a mezögazclasá.gi tcr· A Magyar Kommunista Párt 
melőszövetke-zetekben is. Minden vállalatnál, 1945. május 20-án megtartott 
iniézményben, gazdaságban és üzemben le- országos értekezletén kiadta a 
gyünk példamutatók a. felszabadulás hus-Ladi.k jelszót: ,.Arccal a vasút felé." 
évfordulója tiszteletére tömegesen kibontako- E jelszó jegyében i.n.dult harc 
zott s:r..ocialisia munkaversenyben. 500 mozdony és 10 OOO kocsi 

Társadalmunk elismerése és megbecsülése helyreállításáért a vasúti mű
kötelez rá, hogy mindenhol legyünk �zószólqi helyekben. Ezze� �y idő�n 
pártunk politikájának, segítsük " Politika mduli me,g a h1d- es a szen
megérlését és valóra váltásl\t. f:rezzünk erköl· csata, amely m�r . a mun�
csl felelősséget a sorainkban clolgo:r_.., fiatalok �""'

1 sen
t
y kez

h

detét. ,e1.en.
lt 

tette e6 
t "tásáért k · lés • • • J.C en oscn ozzaJaru a gaz_aru _ • :. mun _ara _.ne.�e . ecrt, rorma.lJu� dasági stabilizáció feltételei-es erosi:tsuk pohllka1 ontu-clatukat, e-mben nek megt téséhez. 
magatartásukat. Fordítsunk még nagyobb gon- erem . . • 
dot ma,,•,.tmk és t 'rsaink rt·k I k llt ' lis A !or�ula,t C';cvd eldolt a 

. • _a . _Po_ 1 1 a • 1 ura • hatalomert folyo ha.re és kez-s�rn_:u _mu�l�ere. sa.Jáhlsuk el a '!yorsan 
l 

detét vette a népi demokratifejlodo es valtozo technika, a tudomany tá- kus fejlódés mert a termelóm�t� �sme_re_teket. . eszközók t<i;sadalmi tulajdon-KerJi!k es varJuk a part. a szakszen.eze-t, a ba vétele az áLlamosítások foKISZ -� a gazda.sági vezetők segítségét, út- koza.t.osa.,; megteremtették a 
mutatnsat, hogy minden szinten közreműköd- szocialista t.ervga..;;dál.kodá..�a 
hessünk az alkotá.�ban. a sokrétü feladatok. t'41ó rá.téré.s, lehetőségeit Az 
ellátásában. •gényeljiik. hogy minden munka- Újjáépítést célzó első hirom
he!y� t;remt� m� . �o:,galmu� további éves terv időszakában pc.•<:lig 
erósödésenek es ft>jlodesenek feltelcleit. Ve- már több - főleg idószakoo 
gyék . •�imb_"; tevéken;v�ünket és rend.szere- - munkarnozgalom bontako
scn ertékelJek munká•sagunkat, bu7dítsanak, zott ki és a vasút területén is 
segítsék megjelölni munkálkodá.sunlt cél.lát., egyre nagyobb tömegeket ra
hotn'. még gazdagabb, örömtelibb "!kereket ér• gadott magával. 
hessün�_.el. Az el3ő C>rszágos méretü 

Rmeljuk magasra a szocialista briitádmoz- munkaverseny-mozgalom 1948. 

galom zá..-,:lnját, új munka�ikerekkel köszönt- március 10-k a csepeli dol
SÜk felszabadulásn.n.k 2-0. évfordu16ját. gozók fe!liivasa nt/0"1,<Ín kelt 

.s;;arnvm. Me,galakult az Or

Vasutas-vasas  komplexbrigád Győrött 
Ünnepi műszak 

május 1. tis1teletére 

szágoo Munkaverseny Bizott
sag. 1948. a uguszt;us l-én ös2r 
szeült az élmunkás kongresz
o;zw;, mely megvitatta a mtm
k:averseny tapasztalatait és a 
hároméves terv 2 év 5 hónap 

kc,cs,álla,,pénz 60.7 s7.ázalék-

alatti teljesítésének lehetősé
geit. A szakszervezetek XVII. 
kongresszusának 1948. októbE'r 
20-i határozata kimondta, 
hogy a verseny keretében tö
megmozgalommá ketl fejlesz
teni a.z élmunkásmozgaLmat. 
1949. február 19-én a diósgyőri 
dolgozók felhívást adtak ki a 
há.I'oméves terv 2 év 5 hónap 
alatti teljesítéséért. 

A diósgyőriek felhívásához 
számos vasutas csatlakozott és 
új mozgalmak születtek a vas
úton is. 1949. augusztus 23-án 
Té!h III. János miskolci moz
donyvezetó elindította a 2000 
tonnás mozgalmat, majd 1950. 
február 24-én - a sztahano
visták elsó kongresszusa előt
ti naJ)On Lengyel József 
ferencvárosi mozdonyvezető, 
Pánl/Ín szovjet sztahanovista 
mozdonyvezető segútségével 
indi'totta el az 500 km-es moz
galmat. 

A SZOT Elnöksége 1949. 
november 13-án határo

zatot hozott a munkaverseny
ról, mely az elsó és igen fon
tos dokumentum ebből a 
szempontból, Az MDP Köz
ponti Vezetősége 1950. január 
22-i ülésén határozatot hozott 
a. szocialista munkaverseny 
eredményének megszilárditá
sáról és továbbfejlesztéséről . 
A párthatároza.t kiemelte az 
egyéni verseny mell.ett a kol
lektív VeTsenyformák jelentő
ségét, melvn,ek alapján ki.dol
gozták az élüzem cím é.s ván
dC>rzászló elnyeTéséhez szüksé
ges feltételeket és szabáll/OZ· 
tak a sztahanovista cím elnye
résének feitétel.ert u.. 

Az első ötéves terv iclósza
kában jelentős eredmények 
születtek, amelyek magukban 
foglalják a munkaverseny 
eredménye� is. A munklaver
senyt ebben az időszakban 
számos k:ampánymozgalom 
jellemezte, mint például a 
Gazda-mozg:a.lom, a Nazarova
mozgalom, az újítási napok és 

hónapok, a vasúton a "mosá.&
tól-mosásig" mozgalom stb. 

A munkaverseny-mozgalom 
fejlódés<'nek ezt a szakaszát 
az MT-SZOT 1009/11154. (II. 
3.) számú együttes határozata 
zárta le. A munkaversenyról 
ez volt az első közös kormány 
és SZOT-határozat amely sza
bályozta: 

a) a dolgozói< egyem, « 
sztahanovista- és a Szakma ki• 
vá.ló dolgozója cimért folyó 
versenyét. 

b) a vállalatok 1.-.ersenyét cu 
P.lü.zem cimé-rt és a wán.dor
zászlóért. 

A verseny ebben az idö. 
szakban általában havi, ne
gyedéves és ffil.éves terminu
sokból álló időszakokban szer
vezték és értékelték az 1956-os 
ellenforradalom kirobbanásá-
ig. O 

A:z ellenforradalom lever<,.. 
re után a munkavenseny
mozgalom ismét kibontaRo
zott, s azóta töretlenül feji.S. 
dik. A SZOT Elnöksége 1957 
április 20-i határozatában he
lyes elvi alapokra helyezte a 
szakszervezetek termelési tö
megmunkáját, s egyértelmúen 
kimondta: a szakszervezetek 
termeléssel kapcsolatos mun
ká;ának fó célkitűzése a ga.z
dasá.gi feladatok m.egol.dásá
ru:i.k elősegítése, a dolgozók 
széles körü mczgósításávaZ. 

A munkaverseny ma ;,, ér
vényes gyakorlatának eh'1 
alapjait és módsrerei1 a ma
gyar forradalmi munkás-pa• 
raszt kormány és a SZOT El
nökségének 1068/1957. (VIII. 
4.) számú határozata fogal
mazta meg. Ez a határozat a 
kö,•etkezőkben hozott vált<>
zást 

a) új alapokra /u,lyezte " 
termelési tanácskozások r<'fld
.u.erét, 

b) felszámclta a "ersen11 
k.ampányjellegét, 

e) megszüntette a. veneni, 
tránl/Ításában és szervezese
ben a túlzott központi kötött
ségeket, a bürokratikus elé-

G,•ör alioma.., e., a Wilhelm 
Pieck ,Tarmu,pari Muve-k a 
múlt '"'b<'n .�::ocialisra s,;e,... 
:ódPSt k.ötótt a t>agcmok a.l
la.,idejenek csók.Ju>"tése, a t....S· 
utt .fordulók meggyors:,tasa éT
d-,l«iben. A �7.<'rL,i<k,ben az 
ailoma. váJ !;dta. hogy a szal
htmán.vok érk.<•7-E>S'.' előtt e'(Y 

óraval pontos értesít,ést ad a 
gyarnak ldóbE'n bealhtJ!l.k a 
,-zal!ítá.�1 terv<"!<l>.;n. · p,ló 
aruk r..,_ze1-.- a ti.-.zt:a kocsikat. 
S a.7 el:zall, thato va.,forgacs 
reszere 1s bizto.,1 ton.ak va1:tono
kat A �7..oka,o�nal na�yobb 
,?.allitmanvok é1·ke�rÖl kü
lön ertesiti k az i,7,emet. 

kal csökkent. MW1kasz.üneti Debrecen állornns dolgoz.oi 
napokon is raktak kJ kocsikat a íelszab c1ulus 20. évforduló
a negyedik negyedévben 61 je alkalmabol ünnepi músza• 
vagont. Az elö�ö n<'gyedfrhez kot inditot•ak április 4, lllet
,,iszonyit-t>a emelk.ed.é., 210 s·a- Pe majus 1 ti.s?teletére, Vál
::alékos volt. Az ertekele-nel lallak hc,gy a szemóly\'onatok 
megat lapit.ották h<,gy az állo- n,enelrend,,ennti md,tasal 

---------------------------� írásokat, 

Királyi váróteremből felvételi épület 

má.s minden nagyobb s?.alht- az elozo A,•i 80 1 s· · znl„khoz Aprilis 4-c.\n. a felszabadulás 
mányról elócrete- ertr"t!e,t viszonyitv:1 97 5, a teh<'rvona- 20. ;.vfordnlóján dr. Csanádi 
adot:t.. , tITT" az exportsn.il,t tok ind1tasat ti7 a koc ,tartóz- György ku7lekedés- és posta-
'J'n. n •okn."íl sem fordul elő ko- , ,cta,· tervuk l pecilg, 86 ;s,:a ügyi m1nis.>:ter atadta rendel-
csihiány �.ll<'km telj1!5thk. t.etesének az uJjáép1tett gödöl-

A .uociali3ta s:urzódést az Anuota 11eg(,pult a KisúJ- ! lő, ,.királyi várótermet' , az 
1965-ös évre tijból megköwt- szal la és A.pafa k_?zottt ,  _ma- allomas új felvételi épületét. 
ték. A srerzódes tartalma to- scd1k vá�l'1Y, és f,!rangu,1tot• 1 Gódollő é\Jomás újjaépité
vabb bővült, Az állom�s é< a I 

tá.k . az A:> fa, Ny1rb/\tor ko- s�ek terV<'!t Ke,-e!ztnsv Zol
Wilhelm PíeC'k Jármutpari zott, _ vona_lat Debrecenben I t-an, a Vasuttervezo UV fó
!\1u\<-k közös k,omplerbrl{1ad Jel".ntc,se!1 ia,-ult.ak a fuvaro- I mérnóke készíÚ;tte � királr1 
letrehozását határozta el. zast feltetelek. K. J. vároterem a mult szazad ve-

Jó munk,ljuk:kal. &.szehan
golt tervtelje;.i�kkel úJabb 

gefelé épillt, Ybl Miklós mű
vészi tervei szerint. A helyr.e
allitás sor·in nagy gondot for
dítottak arra, hog, a munkát 
87 eredeti tervek alapján vé
gezzék el. Az épüiet belsejét 
teljesen áta1akitották. Ott ka
pott helyet az új várocsarnok 
"' pénztárfülkékkel. A váró
e1<arnokbót nyílik a korszerúen 
berendezett eszpresszo, a má
sik oldalról a váróterem. A .JarmÜlpa<n Muvek a ko

csik gror,, kiraka.sat é;; átadá
�at , a!lalta. HO!!\' mit ered
ménye-re¾ ez a "7.Rr;>.ódés, ar
ról a számok bes?Jélnek. J 964 
negyed1k neg\·edév'ében a ko
cslforga lom 5. 6 szaz:a lek:kal, a 

eredményekhez járultak 
hozzá. 

K. M. ,,Nem mindig az újilás nehéz ... " 

JÓ MUNKÁT VÉGEZTEK 
A Veszp,-ém-kiiliö fűtöhát 

dolgozoi. ki1lónösen az utazó 
s;;em<ilyzet ,,egzett jó mun
kát 1964-b„n. Nem egyszer 
rö\'íd pihö"nóvel ÚJöbb és 
ujabb szolg�latot vallaltak. 

A szall i�ási 100 etkm ter
"üket a cervhez viszonyítva 
103.3. a haswnkilométer ter
vet 102,7, .i. vontató Jarmú 
kilométer tervet 100,9, a szén 
tervet a 1•\szabáshoz v1szo
m·itva 103,8, az átlagos ter
helesi tervüket pedig 100,:, 
százalékra teljesítetiék. Jól 
alakult az ,zemeltetési önkölt
ség is, amely a tenezett 17.97 
fcrint helyett 17,29 forint lett. 

Eredmenyesen dolgozott a 

mozdony,avíto muheL11 u. Az 
elmúlt évbE'n 63 betervezett 
idószakos mozdony jav1tását, 
egy terven felüli mozdony fó
javitását, i celldomölki fűtő
ház egy 41 1  sorozatu mozdo
nyan pedig a részlegvizsgát 
végezték eL Ezenkiviú 21 ke
rékcsoport esztcrgályozásat 
fejezték be. Ezzel 720 ezer fo
Tintot takarítottak meg. 

1 g64-ben négy szocialista 
brigád tevékenykedett a !űtö
háznál. Most újabb brigádok 
tűzték célul a s,;:ocialista cím 
megszerzéset. A mozdonyjav,
tó műhely dolgozói pedig a 
szocialista "TlÚhelyrész cimért 
versenyeznek Sz. S. 

Szovjet-jugoszláv-magyar vasútr 
árufuvarozási egyezményt írtak alá Budapesten 
A Szovjetunió és a Jugoszláv 

Szocialista Szövetségi Köztár
saság, vah,ml nt a Magyar Nép
köztársaság kormányai közölt 
megállapodás keretében 1965. 
április 10-en Budapesten vasúti 
árufuvarozási egyezményt ír
tak ala a Szovjetunió és Ju
goszlávia közötti áruszállításra 
vonatkozóan, a Magyar Nép
köztársaság vasútvonalain tör
ténő átmenetben. 

Az egyezményt szovjet részröl 
V. Gavrilo-.., közlekedési mi
niszterhelyettes, jugoszláv 
részről dt'. MaTian Dermastia., 
a Jugoszláv Vasutak Közössé
genek veztlrigazgatója. magyar 
részről Rödónyi KáTol11 közte-

lredés- és postaügyi miniszter
helyettes, a MA V vezérigazga
tója írta alá 

Az egyezmény aláírásán 
megjelent G. A. Gyenyiszov, a 
Szovjetunió magyarországi 
rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövete, Dt'. D. Calié, a Ju
goszláv Szocialista Szövetségi 
Köztársaság magyarországi 
rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövete, dr. Csanádi 
Györf111, a Magyar Népköztár
�g közlekedés- es postaügy! 
minisztere és Et'délyt Károly 
külügyminiszterhelyettes. 

Az egyezmény az aláíró or
szágok vasúti árufuvarozásá
nak további fejlesztését szol
gálja. 

Vasutas újítókat tüntettek ki 

Aprifü 9-én a Vasúti Főos7.
tály kultúrtermében Szűcs Zol
tán veze1igazgntóhelyett-Es ün
nepélyes külsosé_gek között ad
ta át a Kivaló ÚJíto jelvcnye
ket azoknak a vasutasoknak. 
akik több even keresztul az 
újítómozgalom tevékeny mun
kásai. Öten kapták a Kiváló 

-

Tarjá.n Tibor és Szabó Imre 
(MTI F'otó) 

újító jelvény arany, nyolcan az 
ezüst és huszonketten a bronz 
fokozatát. 

A:z újítómozgalom több 
mint másfél évtizedes múltra 
tekinthet vissza a vasútnál. Itt 
a kitüntetett vasutas újítók 
között nem eggyel találkoz
tunk. akik már a mozgalom 
bölcsójénél is jelen voltak. 

Örülnek a kitüntetésnek 

A hivatalos ünnepség után a 
khér asztalnál szomszédaim-

mal beszélgetek, Tarjáni Ti&M 
és Szabó Imre a szolnoki jár
mújavttóból, Brezina József 
pedig Debrecenböl jótt. 

Örülnek a kitüntetésnek. 
Ugy érzik, a hosszú évek fá
r;;dsilgos munkáját jutalmaz
ták most. Ilyenkor még a gon
dokat, az egy-egy újításért ví
vott késhegyig menó vitájukat 
is elfelejtik Pedig de sok&zC>r 
fogadtak meg, soha többé nem 
újítanak, mert nem mindig az 
újítás nehéz, hanem ami uuína 
kóvetkezik. Azttín m.,gú . . •  

Valami nem hagyta óket 
nJ-ugodni. Keresték, kutatták 
az újat. a jobbat. azon fára
doztak, hogyan lehetne könv
n)•ebben, ésszerűbben dolgoz
ni. 

Brezina J6zset is sokszor úgy 
érezte, nem értik meg. Még az 
sem ked,·etlenítette el, hogy a 
legjelentÖ6<'bb újjtása 
amiért a kitüntetést is kapta 
- 1961. IV. hó 17-től 1964. XII. 
23-ig vajúdott. Négy éven át 
állította igazát, talpalt, kilin
cselt. 

Hogy miért? 
A Szovietunióból széles

nyomtávon érkezik Záhonyba 
a szén. A szenet átrakták nor
mál vagonokba, majd a szén. 
tárolóhoz gurították, ott ismét 
kirakták. li:vente 2100 tehl?""1• 
gcmt foglalt ez le, és 67 át'át 
álltak a kocrik emiatt. Bre-zína 
József tehát még 1961-ben ja
vasolta, hogy a széles nyomta
vot a széntárolóig hosszabbít
sák meg és átrakás nélkül a 
szovjet kocsikból ürítsék ki a 
szenet. Az ötlet logikus. Mégis 

négy évig kellett várnia, vere
kednie, amíg újítását elfogad
ták. 

Most itt ül velem szemben és 
arról beszél, hogy az újítási 
pénzen családjának tv-t és Pa
csirta rádiót vett. 

Szeretnek úptani 

Na és a szolnoki szomszé
dok? ők is hasonló eseteket 
mesélhetnének:. Ujitási kedvük 
azonban nem csökkent. Sőt 
Tarjáni Tibor még meg is je
gyezte. 

- Ha nem díjaznák, akkot' 
ü újítanék. li:rdekes ef111•"f11/ 
mús=kí feladatot megoldani. 
Izgalomban tart, • ha rikerül, 
úgy örülök, mint ew 1111erek. 

Ujitótárs:i, Szabó Imre mér
nök csak mosolyog. Egyetért. 
Hogy mennyi újítási pénzt ka
pott, erre a kérdésre így vála
szol: 

- Azt a feleségem ;obban 
tud;a. Ö tartja nl/Ílván. li:n az
zal ú beérem, ha látom, hogy 
munkámmal, eg11-ew ötlettel 
segítek t<irscímnak, segítem a 
könnvebb, ewszenlbb tenne
lést. 

Megszívlelendők ezek az 
őszinte vélemények. Annál is 
inkább, mivel az újítók nem
egyszer szabad idejüket áldoz
zák fel, s ezzel családjukat rö
vidítik meg csak azért, hogy 
még jobban, még tervszerűb
ben termelhessenek. 

Ezért segíteni, támogatni 
kell őket, olyan ószinte aka
rással és szeretettel, mint ami
lyen őszintén köszöntötték óket 
ezen az áprilisi délutánon. 

Sz. J. 

A verseny eredményesen 
szolgálta a rruisoáik há

roméves tervben kitűzött cé
lok teljesítését. a gazdasági 
építőmunka ütemének gyorsí
tását, formáiban és tartalmá
ban tovább fejlődött, s a szo
cializmus épHésének nélkü
lözhetetlen eszkö:zévé vált. 

A munkave,r,-eny rend.sz.eré
ben, 1rányitásában. szer\'ezé
sében. tartalmában és fonnái
ban bekövetkez.ett változaso
kat rögzíti az MT-SZOT 
1022/1961. (XI. 15.) számú é<; 
az azt módosító 1031,  1964. (Xl. 
22.), va.Jaminrt: az 1 001/1 965. (I .  
16.) számú együttes utasMá.•. 
E határozatok a munkaver
seny továbbfejlesztése terén 
kitúzött célok elérését szol
gálják. 

A szocialista munkaverseny 
formai, de egyben tarta.lm1 
fejlódését eredményezte a 
szocialisia bTi{l'ádmozgalom 
széle.s körű elterjedése é& a 
szoeí<1Usta munka műhelye, 
üzeme, vállalata., szolgálati he
lye címbt folyó verseny ki,
bontakozása. A VIII. párt
kongresszus tiszteletére kez
deményezietrt: munka versen:, 
hatására a szocialista briga
dok számának ugrásszerű nö
vekedése mellett 1 964 végén a 
brigádba tömörült vasutas 
dolgozóknak mintegy 57 szá
zaléka, az össz.es dolgozóknak 
pedig 32 százaléka vesz részt a 
szocialista brigádmozga]om
ban. 

Ez a mcn.galom tartalmában 
is fejlódött. A szocialista mun
ka műhelye, üzeme, s:r.olgálati 
helye cim e1nyeréséért ke2Jde.. 
ményezett rer6e!lyben na
gyobb kollektívak törelrednek 
a szocialista módon dolgozni, 
gondolkodni, élni jelszót való
ra válta.ni. Jelenleg 109 sool
gálati "';IY 186 részlegében, 
termelési egységében folyik 
ez a verseny. mintegy 10 000 
dolgozó részvételével.. 

E 
:i>vid visszapillantásból 
is látha.tó, hogy a smcia

lista munkaverseny, - ha 
nem iB törések, torzulások nél
kül - tarmtmában és fonnái
ban egyaránt fejlődött és elju
tollt egy minőségileg jobb, tar
talmasabb, eredményegebb formáho-z. a srroctalista brigád
mozgalomhoz és a szocialista 
munka ilioeme. vállalata, szol
gálati helye címért folyó ve-
senymozga}omhoz. 

Zuhor István, 
a közgazdasági osztály 

vezet6je 
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O R V O S I  TA NÁ C S O K: 

Az egészséges öltözködésről 
Írta : Dr. Barlosiewicz Gábor 

Az öltözködés. a ruházat 
hosszú feJlódésen ment keresz
tül az ősember állatbórétól 
napjaink szintetikus, műszálas, 
modern szabású ruhájáig. A 
ruházkodás eredeti cé' ,a. a 
tesl védelme az időjárás· ellen, 
azonban nem változott. Az idő
ről időre változó divat sokszor 
figyelmen kívül hagyja ezt a 
fontos célt, de a természet tör
vényeivel szembenálló divat
hóbortok hamar elmúlnak. he
lyet adva a józan, ésszerű ru
házatnak. 

Télen öltözködiünk rfügesen 
A szervezet hőszabálrozása 

révén alkalmazkodik a külső 
hómérséklethez. Hidegben a 
bőrerek szűkítésével csökkenti, 
melegben ezek tágulásaval fo
kozza a hőleadást. Ez az alkal
mazkodás ·bármilyen töKéletes 
i�. az időjárás változasáva\ 
szemben <:légtelen. Ezért ru
házkodásunk célszerú vál!azla
tásával kell szervezetünket ki
elégíteni,  

Hidegben ruházatunknak az 
a célja. hogy testünk lehúlését 
megakadályozza. Ezt úgy bizto
síthatjuk, ha testünket megfe
lelő rossz hóvezető anyaggal 

minden időben, különösen fon
tossá teszi a célszerű, egészsé
ges öltözködést. A szert>ezetet 
túl.ságosan e!kényeztetö meleg 
ruházat eppen annyira káros, 
mint a túl könnyű öltözködés, 
mely a szervezetet á!hűlésnek 
tesz, ki és ezáltal meghűlés 
vagy reumás bajok okozója le
het. 

Kerüljük a tíllzásokat 
Természetesen nem lehet 

mindenki számára egyforma 
szabályokat felállítani, azon
ban az általános jellegű taná
csok helyénvalók. Altaláb<ir, 
télen a már említett réteges ö!
tözködésse, jó! tudjuk védeni 
szen>ezetünket a lehűlés ellen, 
azonban ezt sem szabad túlzás
ba vinni. Trikó, ing, pulóver, 
zubbony, köpeny tökéletesen 
védi felsőtestünket, hosszúszá
rú alsónadrág. nadrág és meg
fl'lelő méretú, vízhatlan ci
pó vagy csizma meleg gyapjú 
harisnyával lábainknak is ele
gendő védelmet biztosít. 

Különösen télen, nedves idő
ben kell gondoskodnunk meg-
felelő nagyságú lábbeliről, 
melyben lábunkat szárazon 
tudjuk tartani. Ez azért fontos, 

mert lábunk a lehűléssel szem
ben rendkívül érzékeny és a 
lábon megszáradó harisnya, ci
pó tetemes mennyiségű hőt 
von el szervezetünktől. Ennek 
a nagy mennyiségü hőnek az 
elvesztése magyarázza hűvös, 
nyirkos időben a láb átfázása 
után oly gyakran bekövetkező 
hűléses m{gbetegedések fellé
pését. 

A lábbeli nagysága azért lé
nyeges, mert szűk cipőben 
nincs meg a cipő és a láb közti 
szigetelő levegőréteg, sót a 

szúk cipó a láb vérkenngésé
nek gátlci<á1,al is akadályozza 
a hideg ellení védekezést. 
Aki hosszabb ideig tartózko
dik hidegben, helyes, ha •nem 
hord műanyagból készült zok-
nit. harisnyát. A szintetikus 
műanyagoknak sok előnye 
mellett komoly hátrányuk a 
nedvszívó képesség hiánva és a 
jó hóvezetőképesség. Ennek 

következtében nem biztosítják 

a láb szellőzését, sőt a láb kö
rül páraréteg képzödik, mely 
a lábat állandóan nedYesen 
t.art va fokozza a hideg hatása t. 
Kezünket bő, puha bőr vagy 
gyapjú kesztyüvel védJtik, 
mert a szoros kesztyű 5zintén 

gátolja a vérkeringést és ke-::1 
zünkön fagyást okozhat. § 

Tavaszi-ószi esős időben � 
szükséges ruházatunkat az át- § 
ázástól megvédeni. Erre a cél- � 
ra a gumi és nylon kabátok al- § 

Nyílt le1.:él 

három villamosm.érnökhöz 

kalmasak. Mivel ezek az anya- § Kedves Jaka bhá;:;i Zoltán, Ocsovai Istt•án és Polgár Ist1'(Í-n,) 
gok vízhatlanok, megakadá- � Bizonyára emlékeznek még arra a. napra, amikor a Keleti 
lyozzák a test párolgását is, �  t'illamosmozdony-színben jártam. A mozdonyaLlásokról; "z al-
ezért t>iselésülc csak arra az § katrés;;h ianyról, a szertár lassú kiszolgálásaróL és személ11ea 
időre korlátozódjék, amíg sza- �  sérelmeikről beszélgettiink. Alckor uuy éreztem, hogy nagyon 
badban ta,·tó;:.kodunl,. Helyte- § szimpatilws, m1rnkajat, hiva tását szerető, őszinte, szókimondó 
len kényelmi szempontból az § három fi.a tal mérnököt ismertem meg az Önök személyében. 
esőkabátot fedett, száraz he- � Véleményemet most m�g,s megválto:tatom. önök kén11• 
ly_en is Yi�cl';i, mert testünk � szeritettek erre. Pontosabban annak a vizsgálatnak az ered
parolg':s�tol at1;ed\'esedett ru- § ménye, amelyet a Magyar Vasutas február 13-i számában meg
ha_ lehule se! parosulva . reu� ;  jelent. Sok a mozdonyállas és a panasz, kevés az a!katrén 
mas megbetegedesek k1\'áfto 2 címü cikk megjelenése után  az Anyagellátási Igazgatóság meg
oka lehet. § bízottja retett pap:rra az Önök jelenlétében. Idé::em: .,Az el,,_ 

Frhfrnrmút váltsunk 
3-4 naponként 

� társak (márm i nt Önök) nem azonosítják magukat a. leírtakkal, 
§ mert a szertárral a lehető legjobb a. kapcsolat . . .  " 
� Kijelentésiik meglepett, l11szen amikor a szertár mtmkti;<i
§ ró! volt szó, mindhárman igy nyilatkoztak: a szertárral nagyon 

Régi igazság. hogy a ruha és � sok gondunk 1:an, nehézkes a kiszolgálás, muszakilag tdjéko
fehérnemü tisztasága arányban � zatlanok a_ dolgozok. Szinte szó szerint ez utób!>i szavakat je
,,an viselőjének kulturáltságá- § gye�tem _fuzetembe, maid ugya nez latott napvtlagot l"punk ha,-
val. Ez<irt és egyészségügyi § sab;am ts. 
okokból is helyes felső ruhán- §  S am,1<01· a cikk megjelenése után az Anyagellátási Tgaz
kat hetente cserélni és fehér- § gatóság vizsgálatot rendelt el, hogy hogy nem, önök a vélemé
nemúnket 3-4 naponlcént ,:ál- § nyiiket megt·áltoztattak . .  sót azt áll1tották, hogy hézagosan és 
ta.ni. Harisnvánk cserélésére § nem megfelelö csoportos, tásban irtam le, amit elmondtak, 
még gyakrabban van s.oükség. � Nos . . ez a kijelentésü k  adta kezembe a tollat, mert úgy é�
mivel fehérnemúnk közül ez § zem, a:: en lelk11smeretem tiszta. De nem tudom, most, amiko, 
piszkolód1:<. 1eghamarabb. Nvá- 2 soraimat olvassák, rajon Önök így ereznek-e? Nem uondol
ri, meleg időben naponta :.e- §  ják-e, hogy az oszintcség - amelyről egyébként olyan sokat 
gyünk más harisnvát, sőt a § beszéltünk - csorbát s;;en vedett?  
többi fehérnemű Yallását is  sű- § Tudom, kellemetlen hi1:atalosan is  rállalni a szertárra tett 
ritenünk kell .  Zsebkendónket. � meíJjegyzésiiket, h i.s;;en ott élnek és naponta találkoznak a szer
mivel ez is fehérnemúnkhöz � tá r dolgo;;ói1·a1. Dr ez még az esetleges kellemetlenség árán i, 
tartozik, kúlönósen náthas, inf-§ egyenesebb lett rolna, mint másra hárítani a felelősséget. 
luenzas idóben naponta kell =  Ezekkel a gondola.tokkal bticsuzom es iidi·özlöm Önöket: 
cserélni. mert az orrvaladék- � SZERÉNYI JÓZSEF 
kal szennvczetl zsebkendőnek = 
napokon a t tórténő használata 

=.111111111111t111111111111111u11111111111111111111111111n111111u111111111111111111111111 1111011111111111umllmnnnttnHfflt 
ismételt fertőzödé. hez vezet. 

vesszük körül. Mivel a legrosz- r-------------------------------------------szabb hó,·ezetó a levegő. az az Baleseti kronika 
anyag véd leginkább, mely pó
rusai kozt a lfgtöbb levegőt 
taTtalmazza, Il11en anyag a 
gyapjúszöv�t. Ez nemcsak szá
raz, hanem nedves állapotában 
is megtartJa rostjai közt a le
vegőnek fbbb mint felét és igy 
átnedvesedett állapotban is ki
sebb a test lehűlése, mint pél
dául száraz gyapot ruhában. 
Előnye még az is, hogy a test 
párolgását nedves állapotban is 
lehetővé teszi. ezáltal megaka
dályozza a szervezet hópangá
sát, ami rosszullétet, hőgutát 
okozhat. Testünket körülvevő 
le,·egóréteget az úgynevezett 
réteges öltözködéssel fokozhat
juk, mert így minden ruhada
rab közt szigetelő levegőréteg 
helyezkedik el. 

Melegben a ruhának felada
ta a test szellőzésének az elő
segítése, a hőpangás megaka
dályozása. Ezért nyáron gyapot 
vagy len anyagokból készült 
porózus sz/ivésú, t'ilágos szinű 
ruhákat viselünk, melyek szel
lősek és a napfény hósugarait 
vissza,·erik .  

A vasutas szolgálat, mely 
az időjárástól függetlenúl ke
mény helytállást kö,·etel meg 

Pillantás a vasút újítómozgalmára 
A háborús romboltság meg

szüntetésére vállalt roham
munkákkal egy időben kezdett 
kibontakozni a ,·asút újitó
mozgalma. Az újjáépítés hó
napjaiban az ország Yérkel'in
gésének mielőbbi helyreállítá
sa közben is sok lelem<c'nves
ségre, sok kezdeményezésre 
,·olt szükség. Irásos feljegyzés 
arról, hogy ki milyen .,racio
nalizációs· javaslatot nyújtott 
be a felszabadulást követő 
időben. nincs. 

1948-ban kezdódött 

Az első írásos nyilvántartás 
1 948-ból ered. A MA V Igazga
tóság rendeletet adott k.i az 
ésszerüsitési és racionalizációs 
ja,:aslatok s::eruezesere és 
azok díjazására, Ennek hatá
sára 783 darab ja,·aslatot 
nyújtottak be, melyből 1 1 2  
darabot elfogadt.ak. A megta
karítás 708 012 forint volt. A 
jayaslattevóknek 59 020 forin
tot fizettek ki. 

A beadott és elfogadott ja
vaslatok száma évról éue 
novekszik. A csúcspont 1 953-
ban következett be. Ebben az 

évben 26 106 java$latot nyúj
tottak be es ennek 32 szazalé
kát, 8431 darabot foga<ltak el. 
Ez az ugrásszerü növekedés 
egyrészt annak tulajdonítható, 
hogy a három- éli az öté,·es 
tervek határidő előtti befeje
zésére nagymértékben kibon
takozott mun kaverseny, más
ré.szt pedig az akkori ko1·
mány1,endelet nem szabott 
olyan magas mércét a beadott 
j2vaslatok elbírálásánál. 

A hirtelen emelkedés után 
visszaesés kovetkeze tt. A 
mélypontot 1957 jelenti. Ebben 

az évben mindössze 7127 ja
vaslatot nyújtottak be és 2917-
et fogadtak el. Nem csoda, hi
szen az ellenforradalom szel
lemi elóké6zit<áse és maga a.z 
elle-nforrada!om a munka�·er
seny m.ellett • mozgalomra 
mérte a legnagyobb csapást. 
1956 október és 1957 aprilis 

közötti hat hónap alatt pél
dául gyakorlatilag nem is be
szélhetünk újitómozgalomról. 

A munkáshatalom megerö
söde-e utan a beadott és elfo
gadott javaslatok szarna 1960-
ig újból emelk!'dik. majd Í-"
mét csökken. 1004-ben az 1 957. 
évi alá süllyedt A beadott 
ja,·a::-tlatok szarna mindfo;sze 
7009, ebből elfogadtak 2276 
darabot, a benyújtott tijítasok 
32 szazalékát, 

A j,waslatok szamának visz.
szae.sese nem indokolt. Ezt 
c.s.ak magyarázni lehet, indo
kolni nem, 

Amiról a számok 
beszélnek 

l\lárdus 6-án a 6620 sz. vo
nal Békéscsaba állomáson ha
lálra gázolta Székely Sándor 
kocsifelírót. A hakset okanak 
vizsgálata folyamatban ,·an, A 
balesetet okozó 424 291 sz. 
mozdony személyzetének val• 

1 lomása szerint az eseményt 
nem észlelték. 

* 

Marcius 12-én Sz<'nles és 
Csongrad allom<1sok koz_ött a 

1 7439 sz. szc'mélyvonal egy tér
közbe került a 7499 sz. vnnat -

l t�l. A v0,zélyeztete, azécl 
következett be. mert Csongrad 
állomás forgalmi szolg<1la1 te,·ő
je engcdél\"l ado!\ a kö,•,.tő \'o
natnak a nuisik  beérkezése 
elolt. Közben ,, 7499 st. \ onat 
a ket allomas között nyilt ,·o
nalon elaK!ldL. Az utolerést a 
fedezőjclz ,t k�zclő ór elozte 
meg 1dej:'b€n te\L intezkcdcs
sel. 

tés nélkül a 2868 sz. vonattal 
foglalt IV. sz. vágányra járt és 
kimelet!en�l utközbtt. A bal
eset következtében mindkét 
Yonat mozdonya szolgálatkép
telenné , ált. több kocsi kisik
lott es megl'ongálódott. Ku
rucz Jó;; if ,·onat, ezető köny
r,yebb �érüleseket szenvedett. 
A \'izsgalat megállapítása sze
r nt  a baleset bekövetkezéséért 
Miklós l strán segédielvigyázo, 
forgalmi szt.,lgálattevó es Patkó 
Pal \'altokezelő felelős. Az 
anyagi kár mintegy 100 ezer 
forint. 

* 

Március 30-án 14.:l� órakor 

Ha a javaslatok népgazda- 1 Márciu< 14-é! a Balatonfüsági . megtakaritasána_k . ö_ �w- ' red allomásra beJáro 7Uö sz. get es a k1f17.etett UJ1tas1 ,di- 1 vonat elut,;\tte Sipos Jeno 43 Jü.k , nagysagat v1z.,,g.iliuk, é, es m:.ilh:iz,1t. A baleset azért 
!"�gallap1tha�_Juk. hogy azok a I kö,etkezett be, mert ne, e?.ctt ]�' aslatok szamanak me�ele- körültekintés nélkül lépett be loen valtakoznak. . 1 9:,4-ig j a bejáró v�nat úr�zeivényéb,'. 

--------------------------------------------i emelkedes mutatk?z1k. Ebben Sipos Jenő március 19-en bclea� eoben 47 mil!io . 321 397 fo- halt serülPsébe. 

Ny1regyháza all<>más VII. vá
ganráról koc<isorral a gurító
dombra felhuzó 1. sz. tartalék 
beieutközött az V. eaganyoll 
áthaladó 4�65 sz. t•onat 35. ko
ctijaba. Az titkö?.és következté
ben az áthaladó \'Onat 13 kocsi
ja kisikl;itt és megrongálódott. 
;\legrongálódott a D1esel-ta1·ta
lék es a váganyzat is. Az anya
gi kár előzetes bec lések sze
rint több rr,int 250 OOO Ft. Sze
mélysérülés nem törtent. A 
balesetért Tarpasi Gyula vo
natmenesztó térfel vigyázó, 
Barkasi M1klós tolatásvezető, 
Rácz lst1·á"' kocsirendező, Ta• 

!a bos György a tartalék moz
dony\'ezetője és Trobm MikLó& 
kocsimester a felelős. 

A 
, 

reumas 
ötvenhat szoba várja a be

utaltakat a harkányi MAV
gyógyházban. A kétemeletes 
épület falait befutotta a rep
kény, amely most a tavaszt 
várja, hogy újra kizöldüljön. 
Az épület előtt, a kertben 
frissen ásott árok húzódik -
épül az új harkányi vízveze
ték. 

Erról Tóth István gondnok 
tájékoztatott, akivel a gyógy
ház földszinti folyosóján ta
lálkoztam. 

- A harkányi vízmű kiépü
lésének naguon örülök, mert 
biztonságosabb lesz gyógyhá
::unk vízellátása. Saját szi
vattyútelepiink uuyanis áram
szünet esetén nem tudott vi

zet szolgáltatni - mondotta, 
miközben hellyel kínált a 
gondnoki irodában. 

Gondos gyógykezelés 

- Hány beutaltjuk van 
most? - kérdeztem, hogy az 
intézmény működésére terel
jem a szót. 

- Százharminc. Éppen úgy 
tartózkodnak nálunk, mintha 
kóTházi beutaltak lennének. 
Vendégeink a 21 napos beuta
lási időtartam alatt gondos 
gyógykezelésben részesülnek. 
Egyébként az itt-tartózkodás 
üdülésnek is megfelel . . 

Valóban, hiszen az ide be
utalt vasutasok, vagy Yasutas 
családtagok kedvük szerint 
strandolnak a melegvízben, 
kiadós sétákat tesznek a 
környéken, vagy olvasással, 
társasjátékkal szórakoznak. 

Nyolc éve végzi a gyógyház 
gondnoki teendőit Tóth Ist
,·án, aki már 37 éve vasutas 

vasutasok „Mekkáia" 
és eredetileg mozdonyvezető 
szeretett volna lenni. Az orvo
si vizsgálat azonban nem t.a
lál ta első csoportosnak. A 
gondnoki teendők ellátása sok 

munkával jár. Az intézmény 
évi költségvetése 2 mil!ió fo
rint, ügyelnie kell, hogy min
den rendben legyen. Az utób
bi tíz évben, amióta az épület 
ismét a MA V gyógyháza, több 
mint 15 ezer beutalt fordult 
meg itt. 

A gyógyház igazgató főor
vosa dr. Markovics Gizella. 
Neki is rengeteg dolga van, 
főként amikor turnust válta
nak. A beérkezőket ó része
síti alapos vizsgálatban és há
rom asszisztensnője segítsé
gével gondoskodik kezelésük
ről. 

Korszerű rendelő 

- A harkányi gyógyvíz igen 
;ó hatású, kiváló ellenszer a 

különböző reumatikus beteg
ségekre - magyarázta a fő-
01·vosnő, - de csak orvosi fel
ügyelet mellett tanácsos ben
ne fürödni, Gyógyházunk kor
szerűen. felszerelt rendelőjé
ben Tövidhullám, ultrahang 
és más technikai gyógymód 
alkalmazására van lehetősé
günk. Ezekkel mintegy kiegé
szítjük az erősen kénes har
kányi gyógyvíz áldásos hatá
sát. 

- S az eredmény? 
- Beutaltjaink 90 százalé-

ka gyógyultan távozik, vagy 
lényegesen csökkennek náluk 
a korábbi panaszok. A reuma, 
főleg ha már régi keletű, ne
hezen hagyja el az embert . . •  
- jegyezte meg a főorvosnő. 

- A különböző reumás be
tegek számára elegendő a há
rom hét a gyógyuláshoz? 

- Súlyosabb esetben kevés. 
Az ilyenek azámára gondosko
dunk a további kezeles-ről. 
rendszerint úgy, hogy helyet 
szerzünk nekik a harkányi 
reumakórházban. 

Feljegyeztem több beteg vé
leményét is a gyógyházról es 
Harkány fü1'dőjéról. Ime. 

Ahogy a beutaltak l6ti6lc 

- Rendszeres vendége va
gyok a gyógyhaznak. Mindig 
úgy távozom innen, mintha 
kicseréltek volna. Legalább 
egy évre eltünteti a reumá
mat - mondotta Inko Sándor 
mozdonyvezető, aki most NO
HAB mozdonnyal jar, de 19  
évig gőzmozdonyt Vezetett. 
Nem véletlenül fájlalja a jobb 
vállát, karját, és térdét . . .  A 
Rámán Kató Fútóházból jött. 

- Mások nevében is mond
hatom, hogy kitűnően érezzük 
magunkat a harkányi gyógy
házban. Elsőrangú ellátást és 
orvosi kezelést kapunk. Ha a 
szórakozási lehetőségek is 
ilyen jók lennének, igazán 
nem panaszkodhatnánk 
szólt Petrikovics István nyír
egyházi jegyvizsgáló. 

A gyógyházban a legfonto
sabbal, a gyógyulás lehetősé
gével tehát nincs baj. A vas
utas dolgozóknál oly gyakori 
ízületi bántalmak enyhülést 
nyernek az ország legdélibb 
fekvésú fürdőhelyén, amely 
képletesen szólva: a reumás 
vasutasok „Mekkája". 

(lj) 

nn.t a megtakaritas. A k,f1- * 
zetett újítasi dij 1 miUíó 
724 328 forint. Az ellenforra
dalom hatására az 1 956-1958 
közötti években 17 millió fo
rintra esi k \'issza a népgazda
sági megtakarítás. 1959-ben a 
javaslatok számának növeke
désével azonban ismét emel
kedik a megtakarítás nagysá
ga és 1 960-ban már megköze
litettük az 50 millió forin tot. 
Ezután egy kis ússzaesés kö
vetkezett és 1961 -Lől eleg 
egyenletes a megtakar, tások 

összege, 1 964-ben például 40 
millió 611 1 1 7  forint. A kif.ize
tett újítási díj pedig 2 millió 
forint volt. 

Anyagi 
és erkölcsi elismeres 

A vasut ÚJítómozgalma dol
gozóink  alkotó, kezdeménye
ző készségét mutatja, Ezt bi
zonyítja az új1 tómozgalom 
kezdetétől 1964 végéig benyúj
tott 186 653 újnási javaslat, 
amely után éves viszonylat
ban mintegy 468 millió forint 
megtakarítás jelentkezik. 

Az e1·edmények mellett 
megtaláljuk az anyagi és er
kölcsi megbecsülést, ment az 
elmúlt 17  év alatt több mint 
23 millió forintot fizettek � 
az újítóknak újítási díj címén. 
Több újító és újítási ügyinté
ző kormány- és miniszteri, 
191 újító Kiváló újító kitünte
tésben részesült. 

Ha a mozgalom fejlődése 
nem is volt egyenletes és je
lenleg is vannak olyan hibák. 
amelyek akadályozzák az 
egészséges fejlődést, megis el
mondhatjuk, az újítómozga
lom is segítette az elmúlt húsz 
év fejlődését. 

Sebestyén János 

Ugyanes.>k máreius 14-én 8 
óra 50-ko,· Ferennáros sze
mélypályaudvar J, sz, váltójá
nál a 424. 101 sorozatu mozdony 
halálra gá,:olla Györffy Erzsé
bet 19 éves váltótisztítot, aki 
január 21 óta állott a vasút al
kalmazásában. 

* 

Apri lis 10-én hajnali 3.25 
órakor az 1099 sz. ,·onat Pince
hely allomáson előzetes ertesi-

RENDSZERES 

M E Z  

FOGYASZTÁSSAL 
ŐRKÖDIK EGÉSZStGÉN, 

MEGELŐZI 

A BETEGSÉGET 

15 dl.9 tubus 5,40 Fí 

Negyed kg 7,SO Ft 

* 

Április 1 1-én a Nyugati pá-
lyaudvaron a 200-as órhely 
elölt a 22. sz, rakodóról kihú
zó teberpályaudvari tartalék 
halálra gaaolta Éles Sándor 28 
éves váltó.:Srt, aki a mozgó tar
talék elótt a 212 sz. valtó zár
nyitását akarta elvégezni. 

KIFOGASTALAN MINöS€GÉRT AZ A LLAMI tS A SZÖ
VETKEZl,."'TI BOLTOK SZAVATOLNAK! 



1965. APRILIS 17. MAGYAR VASUTAS 

A bürok.rácia felszámolása 

fontos feladat 

Kitüntetések a le/szabadulás 
A Magyar Népköztársaság Elnö

ki Tanacsa hazánk felszabadulá
sának 20. evtordulója alkalmából 
a 20. évlordulója alkalmából 

A Magya,r Szocialista Mun
káspárt december 10-i határo
zata rend.kívül fontos okmá
nya népgazdaságunk további 
fej.Jődésének. 1965-ben fejez
zük be második ötéves tervün
ket. A terv befeje7.ése egyút
tal harmadik ötéves tervünk 
megalapozását is szolgálja, ép
pen ezért nem kö7.ömbös szá
munkra, hogy az ez évi ter
vünket. hogyan teljesítjük. 

Ha valaha fon,tos volt. ma 
igazán fontos a munka te.,-me-
1,ékenységének t!ft!elése, a ter
melékenység emelkedése üte
mének növekedése. Emellett, 
nagy súlvt kell fekitetni a gaz-

da.ságosság.,-a, az önkőlt.ség 
csökk.entésére. Ugya11.1J.kk.i>r 
elátérbe keU helyezni, folwzot
tabban, mint máskor, a taka
rékosságot. 

úgy gondolom, amikor ilyen 
kérdésekról beszélünk. a.'<kor 
nemcsak a közvetlen termelő-
munkáról, a termelőmunkában 
részt vevók közvetlen munká
járól. a tervezésről. irányítás
ról, végrehajtásról kell bes7-él
nünk. Rendkívül fontos kér
dé.s, az ügy1•itel ii. Különösen 
fontos. ha figyelembe vessZűk 
a ta-melékenység emelése. az 
önköltség csok.kentése érdeké
ben játszott nagy srerepet. 

Az igazgatásról általában 

A termelés megszervezése, 
tudományos irányítása, általá
ban a vezetés korszerűsítése, 
nagyarányú adaitgyűjtó, feldol
gozó munkát igényel. Ennek 
következménye viszont az igaz
gatási, iigyPit.eli ietszám állan
dó emelkedése. Ez nem ma.
(lya.r jelenség. nem is sajátos, 
a szocialista rend.szeTreZ együtt 
járó jelenség. fgy van ez va
lamennyi államban, Jegyen az 
szocialista, kapitalista, vagy 
még fejlódó ország. 

Az adminisztratív munka 
növekedésével az igazgatási 
apparátus felduzzad. A nagy 
létszám gyakran eredményez 
felesleges munkát, párhuza
mosságot, átfedést. 

Ismert valamennyiünk előtt 
az a mondás, hogy az íróasztal 
munkát köretel, szüli a többi 
tróaszta!t. Nem véletlen, hogy 
i lyen szólá -mondás alakul
hatott ki. Ugyanis a nagy lét
szám igen sokswr csábít fe
lesleges párhuzama.s munkára 
az alsóbb szervek „dolgozta
tására". Sok az igazság ab
ban. hogy az íróasztal szüLi a 
bürokráciát. Ir;en S-Ok hibát 
okozott már a túl.zott admi
nisztráció. Azokat a hibákat 
amelyek az ügy\"itelben, az ad
mini.sztrációban általában, az 
a�!�jté<�'<'n. azok felhasz
nalasaban „ierültek fel. már 
korábban is latlák, és raciona
lizálásokkal kívántak segíteni. 
Olyan elgondolások voltak, 
hogy ha a létszam csökken, a 
feladatok tömege miatt nem 
tudják elvégezni a munkát, 
.,majd gondolkodni fognak" 
azon. hogyan lehetne egysze
r�iteni az ügyvitelt, hogyan 
lehetne a munkákból, a feles
leges munkákból leadni. vagy 
éppen azokat m<>gszünletni, 

Nem vált be az elképzelés. 
Nem vált be, azért, mert nem 
jól nyúltak ehhez a kérdés
hez. Végeredményben nem a 
munkát, hanem a dolgozókat 
racionalizált-tik. Mi köv<'etke
zett ebből ? 

Elküldték a takaritóno"ket 
csökkentettek a tényleges igaz� 
gatási. szen·czési létszámot. 
Az úgyvitel, az igazga-
tás ja\'ítá ával foglalkozó 
emberektól el. ő helyen váltak 
meg, Ez a munka rovására 
ment. 

Ezek a megállapítások iga
zak, de azt hiszem. nem igaz
ságokat kell megríllapitani. ha
nem azt. lv>gy mit tegyünk, 
mi az. amiben előre juthatunk. 
Nem nyugcxlhatunk bele ebbe 
az állapotba. mert a bürokrá
cia mérhetetlen károkat okoz 
a népgazdaságnak, ezen belül 
a vasútnak is. 

Ki kell lépnünk abból a bú
,·ös körból, amelyben topo
gu:ik. Meg kell szüntetni az 
igazgatási tevékenység lebe
csülését, de egyben harcolni 
ke]J a bürokrácia ellen. 

A bürokrácia jelenségei 

Ahhoz, hogy megfelelő fegy
vert kovácsoljunk a bürokrá
cia elleni harchoz. míndene-.k
elő<:t a jel<"nsé;reit kell kutatni. 
áZokat az okokat. tü neteket, 
amelvekben a bürokrácia meg
jelenik 

A bürokrácia legfóbb okai 
között elsőként említhetném 
Cl .feladatok pontos elhatárolá
r-ának hiányát. Sok az átfedés, 
• parlmzamosság. Sok olyan 
{elada tal találkozunk ame
lyek lent és fent egya;ánrt vé
,zeznek. A hati..,;körök elhatá
rolásának hiánya oda vezet 
hogy egymásra várnak a szer� 
vek. 

A. második helyen említem 
' ' 'cményem szerint a bü: 

rokr(icia a hosszas ügyintézés, 
az ügyek tologatásának leg
főbb oka, a felelősségérzet, a 
felelősségvállalás hiánya. 

Az u.gyek elhúzódnak. az ak
tákat egymá,;hoz tologatJák, 
ügyiratot intéznek, nem az 
ügyet. Sokan úgy gondolják. 
ha ráírjuk, ,.lássa még X. vagy 
Y., ez vagy az a szakosztály··, 
akkor már minden rendbt-n 
van, az ügy önmagától mtéző
dik. 

A bürokráciát növeli, fokoz
za az is. ha nem megfelelő az 
ellenórzés. Nem általában az 
ellenőrzés, nem a pénzugyi, 
a belső ellenórzés. amelyek 
számáról talán nem i:- kell be
szelni, mert néha túlzasba ,s 
viszik. Sokan és sokszor vtz.s
gálják feliil, ellenórzik, ellen
je<Jllzik. hogv kis, jelentékte
len összegeket kitevó sz<imlák 
jók-e s-tb. Meg kell azt is néz
ni, ellenórizni kell a P<'-nZúgyi 
fegyelem megtartását. Azon
ban <'ezzel párhuzamo.�an. vagy 
ez előtt még fokowttabban el-
lenőrizrú kell. hogy fontos 
ügyet hanyagul ne intéz-
hessenek, hetekig ne fek-
hessenek olyan iratok, 
akták az iróasztalok mé
lyén, amelyek gyors eldön
tés esetén százezreket. millio
kat jelentettek volna a nép
gazdaságnak. a va.'ltltassagnak. 
a vasútnak. 

Az ügyintézés is 
fontos kérdés 

Végül meg kell említeni azt 
is. hogy az ügyintézést, az 
üg,fintézés gyo.,-sasá.gát. eg113ze
rüsítését sajnos nem mindenütt 
tekintik szit>ii,gyük,wk. fontos 
kértlesnek, nem ke,,..elik kello 
súllyal népga?.dasági S7.mten 
sem. Hogy ez így van, annak 
biwny1tásárn egy-két dolgot 
talán. A Jegegyszerúbb músza
ki új1tást is meglehetősen 
gyorsan fogadják el, ki tudják 
számítani a díjaz.as mérrékét. 
és az újító ho7,zá is juthat 
ahhoz. 

Aki azonban ügyv1t.eli. 
üzem�zervezésj e_gyszerú�ítésen 
töri a fejét, és nagy jelentő
ségű dolgokat old meg, eszmei 
alapon néhány ezer forintot, de 
a műszaki úJilá:;tól lényegesen 
keve<;ebb jutalmat kap. lgy 
van ez a iutalma?.asoknál ál
�ában. A gondolkodó, az 
ugyek konstruktív megoldását 
elósegító munka anyagi eliS
meTése m.esszl' Plmarad az 
operatn• mun-káétél. Vagy itt 
van az Ü-gyt•itel gépesítésének 
a problematikája.. Ezen a te
rnleten legnagyobb a Iemara
da.s. A könyvvitel gépesítése. 
és egy néhány adatgyújtés ki
vételével, szinte lehetetlen ál
lapotban vagyunk, a kisgépe
ket, az irodagépeket illetóen 
lrógépek, számológépek dikta� 
fonok hiányoznak, Oly;,_n lát
szólag apró kérdések 'ezek. 
:imelyek nélkül mcxlern. gyors 
ugyv;tel szinte elképzelhetet
len. 

Természetesen erek a bürok
rácia kialakulásának csak fóbb 
vonásai, okai. Emellett még 
egy sor más, apróbb problé
mára is rá lehet mutatni. 
Ilyen az ügyek ismeretének a 
szakképzettségnek a hiá.n�. a 
�egfeleló elórel.á.tá.s hiánya a 

tulbiztosítás, és ig11 tovább. ' 

Melyek a legfontosabb 
tennivalók ? 

A feladatok megh.alározá.sá
nál a hivatalok jelle,ze az 
ügyek sokrétűsége ned; 'tes2'i 
lehetővé valamiféle recept ki
alakítását, Főbb vonásaiban 

mégis a kóvetlrezóket lehetne 
mondani, tanácsolni! 

Mindenekelőtt és legfonto
sabb feladat az. hogy az ügy�
ket pontosan határoljuk el. 
Minden ügy csak ott fo-rduljon 
meg, csak annak a kezébe ke
rüljön, ahol azzal érdemben 
foglalkoznak, arnel11ról felelős
séggel döntenek. O<la kerüljön 
egy ügyirat. ahol áilasfogla.láJ; 
szempontjából az feltétlenúl 
szükséges, Felt.etlenúl fontos, 
hogv megszűnte.s.s-ük a. felesle
ges adatgyűjtéseket. amelyek
hói ma még nagyon sok van. 
olyan is, amelyeket bizonyo., 
engooéllyel a statisztikai hiva- 1

) 
tal, va,zy a minisztérium kü
lön engedélyével gyűjtenek. 
Lehetséges. hogy az engedely t 
megvan. de nem való.�zmű, 
hogy eze:S. az adatok szúksége
sek. Legalább is erre mutat, 1 
hogy nagyon sok esetben nem 
hfil.ználják fel ezeket az ada
tokat. nem vonják le belőle a 1 
megt'eleló köv.,,tkezt<rtéseket. j 

'!\1unka !:rdemrend arany fokoza.• 
ta: kitüntetést artom&nyozia: 

Márton Gusztáv m fdellen<Srnek. 
Sáros.�at.a.k .fth„ Becker Antal 
n-.érnok tanácsosnak. a Vasutt Fö
�g:�l{k. 

járműJavttó 0s1.tály veze-

Munka 2rdemrend ezüst fokoza-
t.ol J..apt.1.k: 

Fark.a-; !<:almán !eltigy ., Dorog 
!th.. Berendi Tibor feiügy .. Fe
nmcváJ'OS áll., Tucz�11 Istvan tel
Ogy., Celldbmólk áll.. Kuti. bt
van tömernök, S1.ekes!eherva1 
JJ. OV., Zombori Sa.ndor m. el
lenőr, S?eg�d !th., C�lrmaz. Gé
za f6retügv., KPM 1;6.. Táncos 
S<Jndot' m. fö.mtezö, Kiskun-

mosné előadót, Bp. ig.. Vass 
Mibály tehergk. vezetőt, Autófu
varc,2.�si Főn .. dr. Szenved! Jenó 
oszt. vez. h-t, Bp, ig., UJés István 
tolE1tá.svezetöt1 Pécsbányarende;,.ó 
áll., Forintos Zoltán lőelőadót, 
KPM 1 !4.. Jóba Géza f0el6adót. 
KPM I Jármüjav. oszt.. Hajdú 
János fóelóadot, KPM l/8., KerU 
Kálman �2.ámadót, l:.szak.i Osztó
Ci�ertar Főn., Zimmer Béla pálya
n,estert, Bp. Ep. Főn., Hangyel 
Peter. csap. vez. elömunkást, Sá
tc,raljaújhel)t P[t.. 

A Kózlekedés- és Postaügyi Mi· 
nis;:ter helyettest", a MAV vezér
,J:f,Wgö.tuja 

(Irt, P0sp6kladány áll„ Oláh Fe, 
renc vezenylő mozd. :telVigyúót, 
Kh,kunhala$ fth., Kocsis Gyula 
normaellenőrt, Dombóvár Ep. 
1' .. ön., Kislakl Z.Sigmond 411. veze
tő., Dudarbánya all., Tóth Béla 
rszt. vezetőt, Vasűttarvező UV-. 
Szauer Ferenc lakatost, Landler 
Jrnő JJ. O'V., Kóka Sándor anyag 
es gyártm. átv.evóL, TB Közp. 
Főn., Lőrincz J(n:sef munkást, 
Gépjavító UV„ Bartucz József vo
nPlgondozót, S1.olnok Pft., Kiss 
Pál moz.donyíútót. Ferencváros 
fth., Tóth Pirosk� esztergályost,. 
Miskolc �P- Főn., Venig Lukác� 
motc.rszerelő csop. vezetöl, Nyir
egyháza tth., Cser Károly áll. vc-
1.et6t. Tószeg áll., Varga Lajos 
tartalékost, Tolna-Mö.zs áll., Ba
csa Gyula munkavezetöt, Sop
ron Pft., Farkas István műsze-
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[gészst� 
4gyi Kutató Laboratórium, Acs 
András föelöadót, KPM 1/6., Nagy 
Er:t.:sé.bet számlaellenőrt„ Szállitm. 
Fón .• csánk János csop. \.ezetőt, 
Szombathely- JJ. liV .• Tóth Zol- • 
tár üzletvezetőt, Utasellátó OV .• 
Horváth Bálintné kocsitakaritót, 
Déli Műszaki Kocs1szolg. Főn., 
Mogyorósi Ferenc balesetvizsgá
lot. Bp. ig., Vanyó János fth. f6-
n<'ikCt. Szerencs ftli.., Tarcali Fe
renc vonalgondo:>:ot, Málészalka 
Pft., Régenyl Pá.l vont. mOveze
t:őt, Kaposvár fth .. dr. Farkas Jo-
7!'iE1 föel6adót, KPM I,'l., Varga 
��;1��tf
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ft Meg kell szüntetm azt a gya- j 
korlatot, hogy font0s ugyek 
hetekig_ hónapokig heverhes- j 
senek az iróasztalfiókok 5ötét 
m<!'lyén. Ez senkinek sem jó. l Annük sem, alti az ügyet eJ
intézn.i kényszerült, de az ügy
nek magának sem jó Fel kell 
számolna a.z átfeá&eke(Í,pár
huzamossá;70kat. Meg kell 
szüntetni azt, hogy az igazga
tóságokon és a Vasúti Fóosztá
lyon e_p·aránt végeznek azonos 
jeilegu vagy azonos munká
kat. 

A felsza.badulas 20. évlorduloja alkalm.i.bol a. va.,ull mun
kában élenjáró dolgozók közül többen részesültek ma
gas kitüntetésben. A konnánykitün1etésck� az UVATERV 
kultúrtermében a közlekedési tá.rca dolgozói részére dr. 
Csanádi György közlekedés- és postaügyi miniszter, a mi
niszteri és vezérigazgatói dlcsérewket a tóosztá.ly kultúr
termében Rödönyl Károly miniszterbel.yeties, a MA V ve-

elóadót KPM 1/7.. Czeti Ferene 
léikatos brigádve.,.1�•őt, Dunakeszi 
JJ Ov., Molnár Já1:o!;; fóel6adót. 
Anyagellátási i�-- Szántó József 
vogonkirakót, H&.n":án Kató s:;,ei--
1.tr. Szabó Jáno!'i épitésvezetőt, 
Hídépitési F6n., Csikász Lászhi 
fu\aronisi tervell<>nórt. Berente 
S:,:én-pu., F;:1rkas István anyag• 
.r.azdálkod•5t. Kt�konhalas .Pft ... 
Zcmbc-ri István fl.Sttalost, Nagy
k.óni1sa Pft., VHl.!z József föel6-
adót Gazd. Hiv„ Árpás Sándo'I" 
ü�yv. arka'm�7nt.tat, Nyugd1J 
Hi\.· .. V1rAe- .Jó1:-<;er munkavédelm: 
t.•lóadót. €:nitési Gf>ptelep F6n .• 
U7sorás Vince- tar�ont'R ve1etőt. 
AutóíuvarA?ást Fl'in .. Bánk1.lti Jó� 
:i:Sef hálókocsi kal�U7t. Utasellát& 
1)V . Bör Jfqsef főelöadot, Bn. 
ig. Kovács .JanosnP �nem e\6-adót. S7ám,Ttte-li F-,n.. C�7.mA.;da 
Jf"i,.�Pf mo7d. vezet6t, Veston�m
'k{)1�6 ftli„ TRkács Bél::. f6re�ry
;,m·t. KPM f 4„ M,,rvA! .Hinos fl"i� 
eJl'\;.d.-\t. KPM l '7 .. MA".Á'" T{áro]y 
i!tletvezet6t, Utaseo11átó OV. 

zérlgazgal.cija adta áL 

Ahh07� hogy a bü:rokratHcu.s 
ügyinté,�t felsz.ámolju k, az a 
legfontosa.bb. h0911 mindenki 
erezze a felelősséget munkaja 
iránt. é! fel.eló3en dönt.,e el 
azokat az ügyeket, amelyek rea 
tart=n.ak. A felelÓSS<..>g elme
lyitése nem egyszerúen admi
nisztratív íeladat. Rengeteg 
áldozatos nevelómun-ká� ig<..'
nyel. 

Ami a mozgalmi szervek 
feladata 

halas Pft Zsu?J Lajos mémok 
fötan., a miskol.cl j�azg. h. vez..,. 
Gyécsi Jenő 1g., KPM I 8. S.!ako. 
ve-z. h., Mayer Józ;-,oc.f m„ fő1nt •• 
Bp ig., Jonás Itnre íőint.. Deb
recen Jg.. dr. Gort:"crky Laszlo 
10orvos-töt.an., MA\' Korhéz. Or� 
ban Sándor mernók fötan., lCPM 
1 lJ. s7ako. vez , Fark.lls Ferenc 
m. főellenőr. Mi&k?lC ltb . Szege-
dl Nllndor ig., szombathf"ly tg. 
vez. 
'Munka :ENlenirP-td bronz fokoz.a• 

tot kap1.a.k: 
Kókai Lász..lo kocsimestcr, Szol
r.ok álL KarolYi €n �bet l'>lnt., 
Ct;,lldómölk All., .Kálazl Lajos eJ
l<>nör. Me.ióbc-r ny 1.Ul.� F' .• mencry 
!)ezs.ő tanát."508, KPM I ¼. •• DáVld 
Gyula felqgy„ D:.1nc1űJváro� .Pft., 
Ond0k La.si)r> fr\tnL.* Keleti :.iU, 

Nagyon sok !el.adata van a Pu�ka.s István tómL RPM 1 a., 
moz.galm.i S.?.erveknP...k is. Nem- Bodb<!S �ándor m. '-1.:'S d ll<"nőr-, 
egyszer kell néps?,,erútlennek �-
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Játszó kérdésekben dönteni. Janusné :wgedt--llenfü: K.hJ...\m 
Dönten · kell sokak ll ·, • 

1 
telegvhá :a all.. .Németh 1r. l � e ell( :re tS. Las1I�> tel\'igy.. Mtsk?lc n�zal 

"E:ppen ezért alapos me-rlege� pu., Nag, Lánló Mlelú�:y ' KPM 
a megfe-leló vé.! 

.. 
1en1enyek ÖS">l'.e-- 1 I ·�. .  KaposJ Jon;,·f m. rotnt 

hangolasa után, gyorb rlönte- ��;1:n��:�: �������1�!!
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sekre van „zukség, � vala- fón„ Gó a B,\ltnt m. ellen<'lr , 
melyik döntésben többek véle- j H�tvan tth„ Haiara József Iőmt„ 
ményér: v�n ,;zükség. akko1 tifz�1;
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ne az ugyu·atot az aktát to- . Laj(ls feJv1t;?y. Papa áU •• s1:em� 
log��- ��m oohány perc-
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\����;7 J�t� ���ti �r.;�e�;�f�-re -�lVJUk �U! aY?kat a fe]e- Gyimc!"IJ János főint � Bp. 11� ... Fe� 
Jó,,öket, akik hozzaM.,ólnak az . ltet� Sándor eJU�y., till tőn., 
ügyekhez és azt követően Dehre<-en áll.. Bánhidi János m. 
gyors döi-it.ésekre van lehető- ;���ru'�� .. ��,bi
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Fokozottabb mértekben kell 1/1. aloszt vez., MllakOY Szilárd 
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Necsak az uz,,nú je!legü uji- 1<.,sa,iáért 
tá.sok-a.t. éuzeru..,;itések.et jutal- mini�rteri d1.,...érec.beo réroicsU.t"tte: 
m.azzuk, hanem az Üf/YVttel S7abado:-t Henrik _ rt-nd. förg 
e(!l/S�Tűsít-é,">et. az 1!.zrm.<:ZeYl'C- ��!f �:�orl(e�
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l�n::�;� zesre vonatkozó ]CLt.,a.SLatoka.t . TJ1;zai pu.. �esti Jozt,1;ef sl'.aka�z

i8. 1 ke1: p.-mes1:t.'.rt, Z,daege1·s;,eg Pft., 
lienter Gé�a muvrzf'lőt. Kitéro-

Lényegescn többet kell ten- 1 &.Y_á?"t.6 Ov.,
. 

�inka L:4 zlo vallo�e-
ni az ügyvitel gépesi�e ér- :.�k��t��
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dekében. Ma már elképzelhe, Míklos menetiranyttot, Nagykanl
tetlen modf"rn hivatal m,egte- z�a Von.alfon„ Ban u Gyula sza-
lelő sz,ámo1ógépe-k, villany iró- ����

f>z

i�:: :;:,.C:töt �:úu.����6 
gépek. dikt'lfonok. leírók né!- Ov.. szaho LaJos ,<mh.-g. csop. 
kül. úgy gondolom, ezzel a ve2etöt l:p1te,sl Gt::"ptelep_. T�th 
kérdéssel a jóv6ben többet �;��- gb�.:

e
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t. J!:!:f 
kell foglalkozni. kocsivizsgálot. DiósgvOr rth.. LO

va:,, János v111. �f'plcezelöt. Keleti 
Ha az ügyvitel-jó. jók a nyil- fth .. vascsak János Jegyvt,s•álot, 

vántartások. pontos az adat- !!!.��
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gyűjtés, gyors és jó döntése- Btro Jöz�ef hiv. <Je,<edet. Fate1ft6 
ket lehet hozni. ami felt,étle- üv ,  dombovári o,em. Toma �e-

nül pozitívan hat a termelő- �;��J':
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munkára, a termelómul'lika ál- vez•töt, s,eged 11<., G!lt Jozser 
landó javítására. 1lv�
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lyozni, hogy az igaz.gatás�n 
I 
Ptóaáót, KPM 1_17 . Kecskeméti 

dolgozók munkája rendk1vu.l Fándor szert. S?&n"'adot. TB EP. 
fontos. Ha pillanatnyilag m� �g�Öt. 
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egyesek szükséges rossza.1 lS rns müve-,;Nőt. Cf>llrtómttlk fth .. 
látnak benne. Meg kell értetni Berer I<Jtván csop. vezN6t, Uta:s-
fontosságát, ho�� a �ern ���:fr,sr'B�°i,!.:,

ák i3�7;r ����f; 
társadalom, a társadalmi ter- rióad�t. BVKH, PMus László al
rnelés jövóbeni fejlódése, el- vázlak csop. ve..atöt. Mlsknle J.r, 
1,,;.., lh te•] tt � OV .. HorAnyi Tstván trodavezetőt. 
,.._,,ze e • "!1 �rve:re , .,_ Jogügyi Hiv .. Budai Antal anyag
dem igazgatás nélkül. csop. Vf'?t>tót. Krisztinaváros Pft., 

Ebben a munkában nagyon 
sok tevékenység vár a moz
galmi szie.-vekre is, egyrész
ről nevelómunka, ma restirol. a 
segítő, ellenórzó munoka vonat
kozásában. 

s. J. 

Olveti Gáborné M::em. nvllv. tar
tót, Debre�en j)?., Seb6k Tihor 
!6el�adót. KPM Y/1 .• Varga Mi
hál,-• m07d. 1űtl'ít. B�ké�CSAba (th .. 
Páp� l<;de főell"Siidót. S2'omhathP1v 
i�- Hámor Bt'>ta OS7t, Ve"J"f>'tőt, 
KPM 1/fi., Hnrti. Tc;tvd:n ft'irés?
gépkezetőt. T<özp. �,.�rtár, Mf>
s1:ötv LARzló csr-o. ve?:eMt, 
A'Dyagvizsg. Főn .• Kristófi Vfl-

vt.zé.riga.zgatól d.ic!iéreiben 
Sit.el"te: 

Nagypé\er Sándor to1atásvezet6t. 
Flkosrendezö áll., Badovs.ikJ Be
la raktárnokot. D.1o�gy6r Vas
gyár áll... Ojvarosi. János válto-

A battonyaiak mostohagyereknek 

érzik magukat 
Battonya a kis állomások 

köze tart:>zik. 1'"orgalma reg 
meghaladja tcljes1toképessé
g,H. Még a gyenge honapok
ban is 400-500 kocsi fordul 
meg. de ne;n ritka a havi 700 
kocsi sem. Rakteri.iletlmk sem 
felel meg a megnövekedett 
áruforgalomnak. A szűk. el
o vu I t rakodóteret kövezni is 
kellene. 

A váilal'ltok épp a szúk ra
kodótér miatt nagyon sokszor 
késve rakodnak. Ez is növeli 
az amúgy1s sok kocsiáfüis
pénzt. Pedig nagyon jól tud
Jck, az így kapott pénzzel nem 
sokra megvünk. Népgazdasá
gunknak több kára. mint hasz
na szarmazik belőle. Ugy ére-,:.-

zük, a �egd'ii igazgatóság mos
tohagyerm<,kként k"zel ben
nünket. 

Baj van a feh·ételi épülettel 
is. Nagyon elhanyagolt, a fa
lakon omladozik a vakolat. 
Van olyan ablak, amit csak 
papírral \ !) raga,ztottak be. 
U gy gond,,ljuk, ez kicsit ne
vetséges 1s. hiszen az ablak
üveg nem drága és főleg nem 
hiánycikk. 

Szeretnénk, ha szolgálati 
felsőbbségünk a jövóben ve
lünk ,s többe� törődne. Erre 
már raszolgaltunk. 

S,:öcs Ferenc Jó7.5ef 
Battonya. 

MUtffllftUfltUtUIUIUllll1UUUUIPIJtttnn11nu111u111f.llUIOUIUfl 

Nem magánügy 
Egyik éjjel 23.30-ko-r a Nyu.gati pályaudvaron 4 

menesztős fo-rgalmi szolgálattevő Fa.bók Irén főtiszt és:reverte. 
hogy egy gya,iús pár szállt ki az egyik induló vonat szerelvé
nyéböl. 

- Felűgyeló elvtárs! - mondja - jó volna megkérdezni 
ezeket. hogy m.i célból tekeTegnek itt? - es mutatott egy fia
tal párra, akik a „hideg" vágányokon álló szerelvenyek teli 
igyekeztek. 

- Hová mennek kérem?! - szó! hozzájuk az ügyelete, 
tiszt, 

Azok csak mennek, va!aszra sem méltatva a kérdést. 
- Halló! Hová mennek? 
- Semmi koze hozzá - válaszol a t>a.,lUtas egyenruhás fia-

tal ember. 
- Ejnye, azt a . . .  - .,felkapta a vizet" a tisztweló. Mi�, 

a fiatal trágaT gorombasággal válaszolt. 
- Hol szolgál? Kérem az iga.wlványát . . .  ! 
A fiatal ember igazolvány helyett a karját lendíti és, l«i 

a.z ügyeletes tiszt nem hajol el, találat éri Közben segztség ér• 
kezik, s a garázda legényt sikerült megfékezn,i „ Az ugy a pá
lyaudvari rendórségen folytatodott. Kiderült, hogy a „hölm," 
20 esztendős, lakás és foglalkozás nélküli h.ajadon, egy gye,·· 
mek anyja, A lt-gény Kovács József lakás é, foglalk,,zás né/· 
küli. A munkakönyve tanúsaga szerint 1%4 Januárt<il ötöd.szót 
1,áltoztatja a munk<Ikel11ét. A MA.V szolgálatába Bp. Ferenc-
város állomásra 1964. augusztus 6-an került kocsire11dezói mi 
nóségben. (Ahol nem valami nagy aor.dossággal ni>zegettéll 
meg a munkakönyvét.) 

Hama.,- kitelt neki, mert 1965. ;anuár 14-én önként kilépett. 
Ez eddig Kovác• József magánü(lye. De az már köaüov, 

mindnyájunk ügye, M(/11 ez a semmirekeUö fiataleml>er va•
utas egyenruhában csavarog. s a pálya.udvarokon tárolt szerel
vényekbe1, ker2s magának és nóismeróseit,ek éjazal<.a, szálláu. 

Kovács József január 14-én hagyta ott " v,uutat Vaj011 
volt szolgála.ti helyén eszébe jutott-e valakinek, hom, a;: 5/?M 
forint értékű egyenruhát viMza vegye az émkényes., ,, laJ.épr 
dolgozótól. 

- gerge!y -

• 



MAGYAR VASUTAS 

A magyar csapat 
a negyedik helyen végzett Tavas:d báU rendezett 

Kazincbarcika allomás szak
szervezeti oizottsága marcius 

1 27-én a Mkevárosi kullúrott-
18 ország vasutas sakkozói találkoztak a hírös városban 

1 
honban. A bevételböl anyák 
napjara a vasutas anyakat 

Két harmadik 

helyezés 

A Nemzetközi Vasutas 
Sporn;zövetség április 2 és 5-e 
között Bécsben rendezte meg 
1t 1-'ltSUtas nöi egyéni és csapat 
tekebajnolcsácot. A találkoron 
hét csapat, az NDK, az NSZK, 
a lengyel, a csehszlovák, a ro
mán, a magyar és a vendég
lát.6 osztrák tekézők mérték 
össze tudásukat. 

A részvevóket az osztrák 
vasutak vezét;gazgatósága és 
az Osztrák Vasutas Sportköz,. 
pont nevében dr. Kari Kaiser, 
az USIC fótitkára üdvözölte, 
majd Marc Pernot, az USIC 
elnöke nyitotta meg a ver
SE!l}t 

Április 9 és 15-e között a 
hiroo város, Kecskemét adott 
otthont a Nemzetközi Vasutas 
Sport.szövetség VI. sakkbaj-

A magyar együttes Sa.jtos- G 
11.é, Meggyesmé és Sósné ösz- ulyás János elvtárs meg-
szeállítasban lépett pályára. nyi&ó beszédét mondja 
C34pat�nk 1 158 fával a 3. he- nokságának. A ve�nysorozat 
l11en vegzett. Az első helyet az ünnepélyes megnyitására áprt
N?K, a másochkat a csehszlo- lis 9-én, pénteken délelót.t ke
vak csapat szerezte meg. rült sor a szakszervezetek 
Egyé-niben Sósné 419 fát>a.l Bács-Kiskun megyei tanácsá
ug

_
yancS>ll.k a 

_ _  
harmadik lett, 

1 
nak székházában, másszóval a 

nug M<;ggyesme a nyolcadik. patinás Cifra-palotában. 
S�Jtosne pedig a 13. helyen Kedves színfoltja volt a 
végzett. megnyitó ünnepségnek a kecs-

Nemcsak mumus volt a BVSC 
,fa 1964-65. évi jégi;:orong

bajnok:ság, i lletve jégkorong
idény indulása előtt irtunk 
lapunkban a BVSC csapatáról. 
Akkor - a vezetók és a já
ték050k véleményét idézve -
azt írtuk, hogy a BVSC jég
korongozók az új bajnokság
ban nemcsak .,inumusok" 
akar<nak lenni. 

Ha százalékosan lehetne le
mérni ,tervüket, úgy azt 
mondhatnánk, hogy a tervet 
99 százaléki·a teljesí"tet.ték. 
Aligha vitatható, hogy a Bé
ke Kupában győztes, a ma
gyar bajnokságban és a Ma
gyar Népköztársasági Kupá
ban második helyezést elért 
v-...sutasgárda a mezőny leg
jobb csapata volt, az Újpesti 
Dózsával együtt. A bajru>kság 
sorsa valóban csa.k „hajszá
lon" dóU el. hiszen a megis
mételt kettős bajnoki döntő
kön 6:5-ös gólarannyal maradt 
csak alul a BVSC. 

A magyar jégkorong sport 
nagyot lépett clóre a mOISt be
fejezódött idényben. A világ
bajnokságon várakozáson fe-

lül szet"epelt és ebben a hat 
BVSC válogatmtnak: Babán-
114k, Kertésznek, Koutnyna.k, 
Bikárna.k, Levelesnek és Zsit
va II-nek jelentoo érdeme 
van. A magyar jégkorong 
sport teki-n1Jél�t növelte a 
BVSC Ausztri.ában e.s NSZK
ban lebonyolított túrája is, 
amelyen értékes gyózelmeket 
ar.itot:t a csapat. 

Htira11 Béla ed?.ó kitűnő ne
t-eló munkája meghozta gyü
mölcsét. A Leveles-Bikár
Zsitva U. csatársorból a ma
gyar mezóny egvtk legsokat
igéróbb támadósorát 1nke-rült 
kikováuol-ni, de kívillük is 
egész sor fiatal, tehetséges já
téko,; bontogatja már a szár
nyait, akik közül Háray töb
bet is bátor ké-zz.el dobott 
,,mély vízbe" a baj<nokl és a 
kupamérkőzéseken, 

Minden remény megvan ar� 
ra, hogy a követ-kező bajnok
ság során már az a bizonyos 
egy százalék sem fog hiá
nyozni a vasutas gárda ÖSflz� 
teljesitményéból. 

(vj) 

keméti úttörők kö.,zöntése. 
Egy 10 év körüli kislány ma
gyarul és németül köszöntötte 
a sakkbajnokság valamennyi 
részvevőjét. Ezután felhang
zott az USIC himnusza, majd 
a vasula...ssr.akszervezet és a 
Nemzetközi Vasuta.s Sport .szö
vetség nevében Gulyás Ján.os, 
a szakszervezet ti tkára mon
dott rövid megnyitó beszédet. 

- Az európai 1,as11tas sak
kozók hatodszor jönnek össze 
itt Kecskeméten, hog11 össze
mérjék tudásukat - mondotta 
bevezetőjében. - A három
éiienként ismétl<ldó 1,ersenyen 
a részvevők száma álla ndóan 
emelkedik. Orömmel allapit
juk meg, hogy az USIC-verse
nyek történetében szinte pél
da nélkül álló számban, 18 
nemzet vasutas sakkozói fo
gadták el meghn•ásunkat és 
tiszteltek meg bennünket láto
gatásukkal. Meggyó-zódésiink, 
hogy ez a versenysorozat a 
régiek mellett új baratságoknt 
szül és hft,en szolgálja azt a 
jelszót, amel11et az US/C ;;ász
lójára túzott · közelebb hozni a 
sport rét•én is Európa vasuta
sait, a -népeket, a nemzeteket. 

Ezután elmondotta. hogy a 
rendező bizottság azért dön
tött Kec�kemét mellett, meM 
ebben a városban nagy tradt
ciója van a sakko7..ásnak. Na
gyon sok zinvonalas, nemzet-

magukat nagyon jól Kecslu- szeretnék megajánciekozni. 
méten, hazánkban. 1 - Figyelemre méltó ered-

. _, . ményeket értek el a m iskolci 
A hatnapos_ �•,Kőz�sorozat jármújavító dolgozoi a felsza

a kora d�lutani ora_kban vet- badulás 20. évfordulója tiszte
t<, kezdete( a C,fr�-p-�l:>ta , letére kezdeményezett ünnepi 
foldszrnt1 es l, emeleti kulon- műszakban. A teherkocsi fu
te1:meben. A magya,· csapat tójavitásn;íl 103, a személyko
r�JtJa nem a legJobban sike- csiknill pedig 1 18 százalékra 
rult. A_z A-csoportban Fran� teljesítették a te, vet. 
c,aorszag ellen 1 : 1  arán�'U - Szorgal masan dolgoznak 
döntetlent értünk_ cl. A B- és Kaposvár allomás KJSZ-fia.
C-cs?portban gyozelmet sze- taljai. A .szakma ifjú me�tere 
reztunk. cim megsurzc�C-t t,zenhárma.'1 

A második fordulóoon, �aj- túz�ék ki . célul. A_ fiatalok 1.5 
nos mé" kcdvezötlenebbül tagu ku1tu,·�soport.1a negyed1n: 
alakult ;álogatott e-sapatunk helyen v�c;zett a Latinka :'an
helyz,:,te. Az A-csoportban Ro- dor kultur:111:5_ �eregszem}en: 
má.niától, a B-csoportban pe- Nyu!{dtJ�kat_ bucsuz
dig a Szovjetuniótol s7.em·ed- taHak a fcrcncvaros1 _ va�uta• 
tünk 2 :0 arányú t·ereséget. A s�k �?vemhe,· 7 . • �Iu_,elodé,,i 
C-csoportban Luxemburg el- K.lubJaba._n . . A f_utohaz . 57..ak
len 1,,, :0,5 aran}'Ú győzelme szervezeti b1zoltsag� . mintei,:y 
arattunk. Az elsó két nap után 120 dolgozo Jelenleleben � l  
csapatunk 6.5 ponttal a 7 .  he- ol>:an. vasutlstol vett b�csu_t, 
lyen állt. ak:1� mint mozdonyv_ezetok es 

futok 30-�0 évet toltcittek a 

Bély dr. gyenge szereplése 
miatt hétfó délután az A-cso
portban Svédorsz.igf.i>l is vere
ségset szenYedtünk 1 ,5:0,5 
arányban. Bély dr. e?.en a na
pon sorrendben a 4. vereségét 
szenvedte cl. A B- és a C-eso
portb&n egyaránt 2 :0 arány
ban győztek verseny.zóink. 
Igy a pontversenyben az 5. 
helyre ketiilt a csapat. 

vasút szolgálatában. 
- Uj kocsimosó! adtak át 

1·e.ndeltt-tésének Lökösháza. ál
lomáson. A Jóvoben a curti
cinál kilép6 külföldi üres te
herkocsikat nem kell Szeged
re irányitani. A kocsik tisztí
ti.sát és mosását Lökósházán 
végztk el 

- Eszp�rantó nyelvvix.sgá
kat bonyolítottak le március 
végén a gyón c-somóponton. A 
lielyi vasutas s,..akcsoportból 
nyolcan szerezték meg az ok
levelet. K,váló eszperantista 
munkáJuk&rt Bognár László
nét és Kolba! M,iriát pedig 
felvették ., Nemzetközi Vas
utas Esz;,erantó Szövetség 
tagjai sorába. 

- Húsz fv törto<nete a vas
úton címm>?l kiállitast rendez
!i'k a szcg�di Vasútforgalmi 
Technikumban. A technikum 
tar.árai, tan,.1lói, a szl.!lók hoz-
2'.éta;tozók és ismerosok 'g,i,·üj
temenyes anyagából ké,zült 
kiállítás a felszabadulástol 
napjainkig megtett utat mu
tatta be. 

A Hivatalos Lapból 

A versenyzo7< reggeltől esUg gondterhelten ültek az asztalok 
mellett. Valamiben Dely mester is tört a fejél. (Nemzetközi 

mesterünk a kép bal oldalán láthat-0.) 

A Hivatalo� Lapból a szakszervezeti b1i:ottságok és a dolgozók 
�:{:elmébe ajánljuk a kl:>vetke>ó-

lt. <Zimból: 107416 1963. I/3. A. 

közi verseny színhelye 
már Kecskemét. 

volt 

Ezután a sakkról, mint a 
vasutasok kedvenc sportágá
ról beszélt, majd a következö 

(Hem:tó Károly ft'lv.) 

senyzóin.k mind á három cso
portban gyózelemrnel fejezték 
be a napot. Svájcot és Auszt
riát is 2:0-ra, Csehszlovákiát 
pedig 1,5 :0,5-re gyózték le. 

szavakkal feJezte be megnyitó Az utolsó két versenynapon 
beszédét: k,i,anjuk, hogy 1t jól haJrá.zott a magyar csapa1. 
versenysorozaton érjenek el Svájcot és Ausztriát 2 :0-ra, 
nagyszerú eredm.én11eket a ne- Cselt.3.zloválciát ped.i{: 1,5:0,5-re 
mes vetélkedésben é:11' érezzék gyózrek le. A hajrában szer-

MAV JarmllJavítóipart 1Jzemszt"rvezes1 Munkaszervezési es Tech
nologiai Iroda szervezése. 

10160G 1965. 1/6. D. S7.abad�7.omba
tok mr.gtartasa át.ted("i:,sel Fgves 
Sul)-·ponti pályamesteri szakaszOn. 

rli�:�;á��- t,�f.ább<; a Egfei!ifot_� 
vasutfonralrni .t-eehnlkum nappali 
t.a,:?:02:atára tórténö felvételek 
renctje az 196$, 66. tanCvre. 

ll. szAmbcll: 108187/L9&5. 1/2. B. 

---------------------------------------! zett gyözelmekkel csapatunk 
megszerezte a n.egyecli k  helyet. 

A Ma5':yar Forradalmi Munkas-Pa
raszt Kormány és a Szakszcn·eze
te.k Or.-:7.ágo� Tanácsa Elnöksége
nek 1022n9Gl.. illetve az ezt mó
dosító 1031. 1964. 1001 /1965. sz. 
együttes határozata és végrehaj
tási utaqtása a vasút területén a 
s?oc-iahsta munkaverseny 1rányl'.
tá!l.áról, a termelési tanácskozá
sokról és a verseny szerve7.ésér61, 
valamint a munkaversenyben 
élenjáró dolgo7.ók és vállalatok kt
tUntetf'-;érc51 és jutalmazásáról. 

KERESZTREJTVÉNY 
Vfz.nlntes: 1. Fontos vasérc. ,. egés-T.. 63. A trancla-aJgérlal 

egyezmény megkOtésének heJye. 
65. Fát nemesits. 68. Televízió ri
port.er. 68. öss,:ezárt kézte,e. 69. 
Biziosban található. 70. Az ókort 
mondában Hero szerelmese. 72. 
Betüpotlá.ssal szitok. 73. Zeus :Oa� 
górög és római f6isten, 

A VI. vasutas sakk Európa-baj
nokság- v�geredménye: 1, Szovjet
unJó 31,5, 2. BulgáJ'ia 28. 3. Ro
mánia 21.s. i. Magyarorgr.ég 25,5. 
5. Csebs?'JOVé.kia 24, Ii. NDK 22.s. 
7.  LengyeJors1:ág :n, a. NSZK 20,5. o. svectors;,;ág 19,S, 10, Ausztria 
18.5. 11. Norvégia 16.$, 13. Finnor
szág 14,5, 13. Hollandia 12. 14. 
Luxemburl( u. 15. Svájc 9,5, J6. 
Franciaország 1, 17. Dánia 7,5, u. 
Belgium a,s ponttal. 

108325-1965. l/2. B. A Magyar For
rRdaJmi Munkás-Paraszt Kormány 
IOn9n964. (IV. 10.) számú határo-
1:at.a. a l';ofunka Vörös Z4o:.zló l!:r
demrendje vállalatok. intéTmé
nyek f'>� �zövetkezetek részére tör
ténő adományozásáról. 

1965. APRILIS 17. 

- 200 km.lóra maximális se
bességgel ,s közlekedhet a 
Bundesbahn, a Nemet Szö
vetségi Va$utak E-03 jelzé
sű villamo mozdonya. Az új 
gépet a június 25-én Mün
chenben megnyíló Nemzetkö
z, Közlckerlésügyi Kiállításon 
is bemutatják. 

Nyugd1jas vasutasok 
klubja léte,,ült Tapolcán a 
Batsányi János Kultúrotthon
ban. A kömyek 120 nyugdíjas 
vasutasa .1yugodt, kultúráit 
körülmények között múve
lödhet, szórakozhat a klub
rnln. 

- Ismét ft'llcndüU az újí
tómozgalom Sát.oraljaújhely 
állomáson. Ahhoz azonban, 
hogy ez a népszerúség meg
maradjon, illetve növekedjen, 
a szakszervezeti bizottság lel
kiismerete,Pbb, jobb felvilágo
sító munkáíara van szüksé){. 

- Húsz éves szabad életünk 
címmel kiallitást rendezett a 
felszabadul.;s 20. évfordulója 
tiszteletér2 a MA V Tisztképzö 
Intézel KISZ-szen·ezete. A jól
sikerült ki Hlítás húen tükröz· 
te a vasúti  i<özlekedés fejlódé
sét. 

- Kiállítást rendeztek a 
felszabadul.ís 20. évfordulója 
tiszteletére a Debreceni Jár
rr,újav,tób-tn. Nyolc nagymé
retű tablón mintegy 100 kép 
és grafika szemlélteti a !el
s2.-1badulás óta megtett utat. 

- 1661 dolgozó kapott törz.s
gárda-jelvényt a Szolnoki Jár
mújaYitóha(t. A jelvényeket a 
fclszabadulas 20. évfordulója 
alkalmából ünnepélyes külsó
ségek között adták át. 

Közlemény 

A Vasutasok Szakszerveze, 
tének elnöksége hazánk fel• 
szabadulásának 20. évforduló
±& tlsztelrt•'re irodalmi pályá
zatot hirddett. A pályázatra 
heérkczett írások feldolgozá.• 
sa még folyamatban van. Az 
első díjat nyert palyaművet. 
valamint 3 nyertesek névsorát 
lapunk 19s;. május 1-i számá
ban közöljük. 

L A KA S C S E R E  
- El<":<;erélnlm szoba háló" 

!ül kés naRymerctú komfortos 
5zo]galati hk.ásomaL kf'ttö egy-
S!'Obásra belterületen. Cím; An· 
halt, Bp. IX.. Soroksári út 13, 

- Sz�p nag:yméret\l �zoba, 
konyha, csukott loggia. karm a, 
me-llekhf'lY"l!=.ég es kői.ős elos.-obé.
bol álló MA V t&rsbérlt-U lakáio
mai elcsf'réln m taná.c�i rendel· 
ke1é-.u lakás rt. Nagybudapest tf'
r'Uleten. Ruttkat, Bp. IX .• Gyá11 
út 15 . n. 9. �rdeklödnJ lehet 18 
óra után. 

- 1 szoba ösc:z.komforto"I. tele. 
fonos tArsberletC'mt't a Dohány u. 
4.7. sz. alatt e-. 1 szoba kon:rhá, 
főbérlet<'met VHI.. Dugonits utca 
16. sz. alau elcserélnf'm 2 s1.oba 
komforto!'i lakásra B\ldapest terü• 
lt.•tt•n. Abrahám Zoltán. :€rdt-klőd· 
ni lehet 223-985 telefonon este 8 
óra után. 

- Dunahara"ztt MÁV állom,b 
Ppületeben Je..,.5 II. emeleti s1oba. 
konyha, f:léskamra. mellekhelytsé
ge,kbOl és g::zdasá�J 1.1dvarbot állt, 
lakásomat f'lC�erélném budapes\i 
vagy Pest környéki földszintet. 
hasonlót'r1 va�y kettőszoOás la
kásért. :€.rdektődni lehet : 5Lendre1 
Kálmánnénál Bp. Dunapart állo
máson. 

- Köröndön Jevtl 3 uobás kom-
.fortos ut('al lakást cserélnt'>k ta
nácsi lakásra a Damjanich utcr 
környéken �zoba, hallos, komfol"'
tos. utraira. r. emeleUe. trdeolf-
1Mnl: 2 órR után 222-988, estr 
472-652-es telefonon. 

Az l\JKP 19.JS pünkösdi konferen„ 

ciájána.k köz.Ismert JeJszaya. 13, 
Abesszínia déli tartománya. 15, 
Odacsalogat. 16. Kémikus, az ani
lin felfedezője. 17. Római 7. u. 
Görögkeleti lelkész, névelővel. 20. 
J'uttatni. 21. Villighirü olasz opera
enekes volt. 23. Hegy A--tiskolc 
mellett. 24. Aronos magánhang
zók. 26, Latinul közönséges. 28. 
Ipari termék. 29. Hoss7.mérték. 30. 
• • .  Angeles. 32. Kecsesen mozgó. 

34:, Fordított személyes névmás. 
35. Haz,nk második tava. 37. Hires 
zeneszerzőnk családi neve. 38. A 
Keleti pályaudvar hívó jele. 40. 
Elit csapat. 42. Gallér, :franciául. 
U, Klcstnyitő képző. t-4. Z. T. T. 
46. A Bug jobboldali mellékvize. 

48. Római 1049. 48, Az ipar fontos 
alapanyaga (ék. :fel.) 51. Tiltó szó. 
52. Személyes névmás. S4. Nem a 
rosszaké. 55. Kergesd. Ozd. 58. 0 
2uzza. 60. . • .  Kea és Loa. vulká
nok Hawai szJgetén. SJ., Nem 

Filgg-óleges: 1. A görög mltoló
giaban a náH, a szerelem, az 
anyaság istennóJe. 2. Lat.inul le
leplez. 3. i:gból hullott eledel. 4. 
• . . . . rokrácia, eztisturalom. 5. 
Nemet tea. 8. szamárbang. a. Fed. 
9. e. D. A. to. Tengert ragadozó 
(ek. hiány). 11. Helyhatározo szó. 
12. Szigetcsoport Sz-icilta közelé
ben. H. A Földköl-i tenger resze. 
17. Tőrrel versenyez. 18. Indoger
mán eredetű balkáni nép volt. 22. 
Férfinév. 25, A mohamedánok 
szent. kö_nyve. 27. A fonlitottJa af
rikai folyó. 29. A vízszintes '7-el 
összefüggóen ezert is folyt a küt:
delem. 30. A felsőfok Jelzője. 31. 
Us;c;oda. 33. Pokla a szélek nélkül. 
36. Vissza: a lák hazája. 30. A 
kerítés kapuja. u. Két magán
hangzó. 43. Az árut Iennhangon 
ajánló. 45. Eltévelyedve. 47. Lá
nyom férje. 48. Kelleti magát. 50. 
• . • Un. tiSztítotl gyapjúzsfr. 53. 
Építőanyag. 54. A mUlt ellentéte. 
56. Tetejére. 57. Két nap kéthar
mada. 59. Személyes névmás. 61. 
Gépkocsi márka. 62. Ez is lehet 
göngyöleg. ' 64. Gáz.alakú kémiai 
elem. 66. Ut. 67. Várauanul ér. 70. 
Folyadék. 71. Mlnt 8, függ. 

Az egyéni bajnolti címet az 
elsó két táblán szerepló játé
kosok döntötték: el egym-.;6 kö
zött. Otös holtverseny al.a,kult 

A szerkesztőség úzeni 

Beküldendő: vfaszlntes 7 és fil�-
gőleges 29. Beküldési ha.&árld6: 
máJus 10. 

Az el6zó keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Szocialista brigádveze
tők országos tanácslcozására. 

Könyvet nyertek:  Cttyer János 
M6zs, Tolnai utca 13. Sz3bó Józse! 
ellenőr Eger, JankovJts D. utca 3. 
Debreceni Sándor Oroshiba, v„ 
Szent István út 13. Balogh Gézá
né Kaposvár :MA V személypénz• 
tár. Ferenczik Imre. Salgótarján, 
Pályaudvar 19. 

ki a versenyzők között. A sor- Kl�i��c'iai �Í��!. ���
b

�;/�':; rendet a Berger-Sonneborn Miskolc, s1mon Janos Kaposvar, 
ért.ékelés alapján ál Lapították Huszár Jóasef, Baksy Magdolna 
rr:'eg· �t 1. Popov (Bulgá- �s�i!�

e

t
t

ár���1
i1'

i�:11�YJ;�k!��:�� na), 2. Bonszenko (Szovjet- Dancs Jozsef Tapolca S7.ala1 �lst� 
unió),3. Dely (Magyarország) ván Rószke, Eng; Józ.:er UJs,eged. • Szllád1 Sándor Szeged, S7i.ks Fe-

Az. abszolút legjobb ered- renc J6'ser Battonya, Marosán 
�é�yt a -�yar csa1?4t vete- 1 ���a:
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;zt���1h�l��

re
�;s· K�:J�! 

ranJa CzigoJ Gyula erte el a Alsoörs, Hottman József veszp-
negy�. táblán„ Czigoj vala- l ��::;{é!��ÜJ�t;nt

����lk�
án

��: mennyi JátszrnáJát megnyerte. , punk anyagához retbasznatjuk. 
Az USIC történetében ed- 1 Hargitai Lajos Budafok-Háros, 

dig Jegn · bb - • 
ba

. j 
Kisvárdai János, Bakó János. Ba-

epese mezonyu J- ditz Pál ZSigmond Miskolc. Kiss 
nokság, a 18 nerrizet vasu'bas I Lajos Alsóörs, Foki István, sien
sakkozóinak hatnapos küzdel-

1 
tesi Sándor Budapest. Marosan 

me jó rendezés mellett. sport- ;:.!ge�
bre

i:�elei:::'
ádthel���2�� 

szerű légkörben zajlott le. m

:!;':,6�?
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;����k-Háros, 
A díj_kiosztásra április 14-ffl ���

! 
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g
��ia:b��";t este unnepélyes külsőségek renc Baja. Rácz Kamilla Budapest, 

között került sor az Aranyho- :�f�t�t�:s°1
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�� mok szálló éttermében. A Markos József Zalaegerszeg: A 
szakszervezet el·nöksége nevé- 1 vonatok hiányos íűtésévet _ kap!'�o-
ben Gulyás János titkár, az ! �

a

:�z�2st:Jnii��!�
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,. h�áo�i���á�;k: 
USIC elnöksége nevében pe- ra . felhivtuk az !Uetékesek figyel-
dig dr. Karl Kaiser főtitkár '."��- Varga János Tapolca: .,Az 
adta át a tiszteletdíjak.a±. ��,tdesapám" e. verse nem közöl-

Visi Ferenc Fehér István Budapest: A MR
gyar Vasutas n6nap előtti száma 

márclu� t-én jt"lent meg . .,N6napl 
köszöntő" e. VE'rse lapzárta után 
érkezC'lt. 

Vajda Ferenc Tapolca: A ,,Fe
gyelem" e. verse verstanilag nem 
:felel meg. 

Tóth János 1:rd: Kormánykitün
tetes�el nem jár pénzjutalom. 
PénzJutalmazá� a kormányk.Jtün
tetés•ől ftii:z:�t:tlen. 

Boda Béla Budapest: ;,Rég! 
büszke urak·• és .. Lehullottak ; 
rabláncok" e. versei: Kovács Jenf 
.€rd-Alsó: •. Ma�yarország felsza· 
bHdulás�nak 20. évforduJ(-ja al· 
kalmábol" e. verse: Nlmedi 7 
''ioce Ki-.kunté1�J;?Yháza: ,.VR�utw 
előre" e. verse közlésre oem al 
kalmcu; 

MAGVAR VASUTAS 
A szervezett vasutas dolgozok lapj 
Szerkeszti a szerkesztö b-izott.sá' 

A szerk�zt6 b1zott�q vezetője 
Gulyás .János 

Szerkeeztó: Visi Ferenc 
Megjelenik havonta kétszer 
Felelős kladó: Szabó Antal 

S:r.erkesztóség: 
Budapest VI., Benczur utca +1. 

Telefon: városi: 229-872, 
Uze1ni : 39-77 

Terjeszti: 
a N�pnava Lap.kiadó Vállaíat 
Budapest vn., RakócZi tit s-t. 

Szikra Lapnyomda 



VILAG PROLETARJAI, EGYESVLJETEK ! Milyen lesz a jövő vasútja 
Louis Armandnak, az UIC főtitkárának előadása 

a Magyar Tudományos Akadémián 

A Magyar Allamvasutak és 
a Magyar Tudományos Aka
démia Műszaki Osztályának 
meghívására látogatást tett 
Budapesten, és április 16-án 
előadást tartott a Tudomá-
nyos Akadémián Louis Ar

merészelték megrendelni az 
első, ipari árammal hajtott 
villamosmozdonyt. 

A SZERVEZETT VASUTAS DOLGOZÓK LAPJA 

mand, az UIC (Nemzetközi 
Vasút Egylet) főtitkára, a 
Francia Tudományos Akadé-

- A vasút árutonnakilomé
terre eső energiafogyasztása 
ugyanis csekély és báTmilyen 
energiát fel tud használni. Tel
jesen mindegy, hogy az a vil
lamos energia vízi erőműből, 
lignitből, vagy nukleáris ener
giából származik, a vasút vil
lamos energia formájában fel 
tudja használni. A szakértők 
egyértelműen vallják: ma máT 
nem arra kell törekedni, hogy 
nukleáris energiával hajtott 
mozdonyokat szerkesszünk, 
hanem nukleáris eneTgiát kell 
előállítani és villamos energiá
val kell vontatni a szerelvé
nyeket. A jövő vasútja tehát 
olyan villamosvasúti hálózat, 
amelyet mindenféle eredetű 
villamos energia táplál. Ez volt 
a magyar Kandó Kálmán zse
niális eszméje is, akinek ma 
itt tisztelettel kívánok adózni. 
0 volt az első villamosmér
nök, aki megértette azt, hogy 
az ipari áram közvetlen fel
használ.ása milyen jelentős. 
Ugyancsak elismeréssel kívá
nok adózni a Magyar Allam
vasutaknak, mert 1933-ban 

Az előadó ezután hosszan 
foglalkozott a villamosvonta• 
tás előnyeivel, az automatizá
lás jelentőségével. A teherko
ésik automatikus mozgatását; 
irányítását és a teherszállítást 
illetően hangsúlyozta: 

IX. EVFOLYAM, 9. SZAM 

Májusi 
köszöntő, 

M ájus elseje megünneplése 
volt a munkások első, 

egész világra szóló közös ak
ciója. A munkások számára 
ezért mindig a legnagyobb, a 
legszebb ünnep volt és lesz is 
május elseje. A múlt század 
90-es éveiben a májusi lobo
gók, májusi tüntetések értet
ték meg először a tőkéssel, a 
polgári vil.ággal, hogy a mun• 
kásosztály szívében a győze
lem biztos tudatával harcba 
lép jogaiért. 

Az egykori krónikák felje
gyezték az egykori harcos má
jus elseje történetét. Buda
pest utcáin rendőrök sorfala 
között haladt a Városliget feli 
a vörös zászlós menet. Az el
ső nagy seregszemle népgylÍ 
léssel ért véget. 

A forradalmi tradíciókhoz 
hű, magyar munkásosztály 
más országok forradalmi 
munkásosztályaihoz hasonlóan 
mindig kitartott amellett, hogy 
május elseje harci nap legyen. 

A 
szocialista világrendszer 
országaiban büszkén, sza

badon leng a májusi zászló. S 
ahol ma még tilos a május, 
ci munkásság tüntetésekkel, 
illegális összejövetelekkel tesz 
hitet az ünnep mellett. 

M/Í.jus else;e az egé,z vilciQ 
proletáriátusának ünnepévé 
vált. Engels a spanyol mun
kásokhoz küldött üzenetében 
ezt !Tja: .,Május elseje élesen 
elhatárolt, egymással szemben 
álló tábort jelent: az egyik 
oldalon a nemzetközi proleta
riátus amely az általános 
felszabadulás voros zászlaja 
alatt a győzelem felé halad, a 
másik oldalon vauimennyi or
azág vagyonos és reakciós osz• 
tályai, amelyek Jdzsákmányo
!ó kiváltságaik védelmére 
egyesültek." 

Az igazságos, a szebb 10-
1;őért ,,ivott harcban százmil
liól:lca l küzdünk egy fronton. 
A proletárinternacionalizmus, 
a dolgozók széttéphetetlen 
nemzetközisége köt össze ben
nünket a hazánkat húsz év
vel ezetótt felszabadító Szov
jetunió népeivel, a szocialista 
tábor minden dolgozójával a 
tőkés országok, a gyarmati 
•orból nemrég szabadult új, 
független országok és a még 
gyarmati sorban küzdő népek 
harcos szcizmillíóival is. A ma
gyar nép munkájában is fel
becsülhetetlen érték, kifogy
hatatlan energiaforrás a pro
letárszolidaritás, a munkás
nemzetköziség legyőzhetetlen, 
erőt adó nagy érzése és gon
dol.ata. 

Május elseje a munásosztály 
harci ünnepe azé a munkás
osztályé, amely minden dol
gozó réteg élén haladva évti
zedek óta küzd a jobb, a 
nebb, az emberibb életért. 
Hazánkban a gazdasági építő
munka, a tervszeril, a takaré• 
kos gazdálkodás, a fegyelme
zett, lelkiismeretes munka kö• 
veteli meg azokat a tetteket, 
•melyeket minden május else
jén megfogadunk. 

Ebben az esztendőben, má
sodik ötéves tervünk 

Uolsó évében mindenkinek 
úgy kell dolgoznia, hogy a 
korszerű gépek és új be
rendezések mellett is érvénye
süljön az ember szakértelme, 
leleményessége, ügyessége, 
mert csakis így tudjuk olcsób
bá, minőségileg jobbá tenni a 
termelést. 

A felszabadulási munka-
1'erseny továbbfolytatásával, 
a munka frontján vívott újabb 
�ikerekkel haladjunk mi vas
'.Ltasok is a májusi vörös zász
ló al.att, amelyen 11 béke és a 
iZOCializmus jelszavai áll!IJ,k! 

Ara 40 fillér 1965. MAJUS 3. 

mia tagja. 
Az előadást dr. Csanádi 

György közlekedés- és posta
ügyi miniszter, az Akadémia 
levelező tagja vezette be. El
mondotta, hogy a francia ven
dég fiatal mérnökként kezdte 

Az SZVSZ május elsejei felhívása 
pályafutását a Francia Vas
utaknál. Az SNCF gépészeti 
osztályának igazgatója, később 
a Francia Vasutak vezérigaz
gató-helyettese volt, majd a 
40-es években a Francia Vas
utak vezérigazgatójává ne
vezték ki. Jelenleg a legna
gyobb vasúti szervezetnek, az 
UIC-nak a főtitkára. 

A Szakszervezeti Világszö
vetség május 1. alkalmából az.. 
zal a felhívással fordult a vi
lág minden munkásához és 
munkásnőjéhez, hogy az idei 
május elsejét a nemzetközi 

egység és szolidaritás kinyil

vánításával ünnepeljék meg. 
Idén lesz 20 éve, hogy az em
beriség győzelmet aratott a fa
sizmus és a német militariz
mus felett, a nemzetközi impe
rializmus azonban továbbra is 
súlyosan fenyegeti a világ
békét, é8 a népek függetlensé

gét, az amerikai imperializmus 
fokozza és kiterjeszti vietnami 
háborúját, egész Délketet-Azsi
át fenyegetve, halálos veszély-

be sorodhatja az embriséget 
- állapítja meg a dokumen
tum. 

A Szakszervezeti Világszö
vetség felszólítja a világ mun
kásait, hogy szálljanak síkra 
az atomháború veszélye ellen, 
az általános és teljes leszerelé. 
sért. A mi erőnk az egységben 
van - hangzLk a felhívás, 
majd így folytatja: nem szabad 
megfeledkeznünk a második 
világháború súlyos tanulságai
ról; a munkásosztály megooz
tott:;ága megkönnyítette a ké
sőbb háborút kirobbantó fasiz
mus hatalomra jutását. Egye
süljünk tehát a békéért, a de
mokráciáért és a tánsadalmi 
haladásért vívott harcban. 

Dr. Csanádi György rövid 
bevezetője után átadta a szót 
Louis Armandnak, aki beve
zetőjében a következőket 
mondotta: 

- Minél inkább növekszik 
a műszaki civilizáció, annál 
jobban nő az egy személyTe 
eső tonnakilométer teljesít
mény. Ez azért van így, mert 
az ipar a nyersanyagokat egy
re távolabbról szerzi be, és a 
készt-ermékeket is távolabbra 
szállítjuk. Ami pedig az utas
forgalmat illeti, utalni kell ar
ra, hogy az idegenforgalom 
korszakunk egyik jellegzetes
ségévé vált. Ebből két követ-
keztetést kell levonni: az 
egyik a fuvarozás teTmelé

A JÓ MUNKA EREDMÉNYE 
kenységének a jelent6sége, a 
másik pedig az, hogy minden 
fuvarozási ág olyan fuvarozá-

1 
sokat bonyolítson le, amelyek

pályamesteri szakaszoknak is, nek leginkább megfelel. 

ahol kevés volt a létszám. - A közlekedési ágak kő
Ezeket a többletmunkákat a zött, az energia szempontjá

dolgozók szocialista együttér- ból, a vasút igen kedvező he
zésből vállalták el. lyet foglal el - hangsúlyozta. 

- Már jelenleg is van oly11n 
vasút, amely a kocsiszámoka.t 
színes szalagokkal olvashatja, 
le. A leolvasott s:::ámol:at egy 
rádió-elelctronilcus rendsze? 
közvetlenül telexszel továb
bítja a megfelelő helyre. A 

technika jelenlegi állása mel• 
lett ell:épzelhetjiik és hama• 
rosan megvalósíthatjuk a vas
titak kibernetikai módszerek
kel történő irányítását. 

Louis Armand befejezésül 
annak a meggyőződésének 
adott kilejezést. hogy a tech• 
nika, amelynek fejlesztésén 
nagyon sokan dolgoznak, az 
egész földkerekség boldogulá• 
sát és a jobb élet megterem• 
tését szolgálja majd. 

B. L 

Tovább folytatják a versenyt 
A tapolcai fűtőház az 1965. 

első negyedévi teljesítményi 
tervét 103 százalékra, az üze
meltetési önköltségcsökkentési 
tervet 112, a szénmegtakarítá
si tervét pedig 113 százalékra 
teljesítette. 2500 tonna szenet 

takarítottak meg, ez a fűtő
ház 12 napi szénfelhasználá
sának felel meg és elegendő 
48 vonat továbbítására. 

A fűtőház az élüzem célki
tüzéseket maradéktalanul tel
jesítette. A jó eredmények el
éréséhez a szocialista brigádok 
eredményes munkája is hozzá-

járult. Ebben az évben 13 szo
cialista brigád küzd a brigád� 
jelvény és az oklevél elnyeré
séért. A brigádok közül egy 
háromszor, 2 kétszer, 4 brigád 
pedig egyszer már megszerez. 
te a szocialista brigádzászlót. 

A felszabadulás évfordulója 
tiszteletére kibontakozott 
munkaversenyt tovább foly
tatják május 1 és a XV. vas
utasnap tiszteletére, hogy a 
második negyedévet az elsó
höz hasonló eredménnyel zár
ják. 

Dancs József 

Az ó-miskolci Pályafenn
tartási Főnökséghez tartozó 
négy pályamesteri szakasz 
dolgozói még 1964-ben hatá
rozták el, hogy megszerzik a 
Szocialista munka szolgálati 
hel11e cimet. Elhatározásukat 
valóra váltották, és a négy 
szakaszból háromnak a mis
kolci rendezópályaudvar, a 
miskolci Tiszai pályaudvar és 
a tiszaszederkényi pályames
teri szakaszoknak mindez si· 
került is. 

Az anyagtakarékosságban is 
élenjártak. Munkaterilletükön 
4853 mázsa fémhulladékot 
szedtek össze, és küldtek el 
beolvasztásra. A három sza 
kasz dolgozói nyolc újítást 
adtak be. 

Újabb munkasikerek születtek 
A !kiadott tervszámokat tel

jesítették, javult a munka 
minősége. Különösen nagy 
gondot fordítottak a hézag
nélküli vágányok fenntartási 
munkáira. Segítettek olyan 

Eredményes munkájuk nyo
mán a főnökségnél 1965-ben 
10 pályamesteri szakasz tett 
vállalást a szocialista munka 
szolgálati helye cím elnyeré
séért. 

a felszabadulási munkaversenyben 
Antal József 

Miskolc 

A szolgálati helyeken és a 
vasúti üzemekben a felszaba
dulás évfordulója tiszteletére 

szervezett ünnepi műszakok a 
jubileumhoz méltó ünnepsé
gekkel értek véget. Lapunk 

-------------------------------------------< 
előző számaiban részletesen 
írtunk több szolgálati hely és 

órával szemben januárban 21. 
márciusban 16 órára csök
kentették és ezzel több mint 
300 kocsiórát takarítottak meg. 

Budapesten tartotta ülését a Nemzetközi 
Központi Fuvarozásügyi Hivatal 

A Magyar Népköztársaság 
kormányának meghívására 
Budapesten tartotta 17. ülését 
az OCTI (Office Central des 
Transports Internatianaux 
par chemins der fer) a Nem
zetközi Központi Fuvarozási 
ügyi Hivatal. A csaknem 
száz részvevőt számláló kon
ferencia üléseit a Gellért 
Szállóban tartotta. Európa 
különböző országaiból jöt
tek el a szakértők, csa-

ládtagjaik kíséretében, a 
magyar fővárosba. Ez a kon
ferencia foglalkozik általában 
a CIM-egyezmény keretén be
lül a különféle áruk !uvarozá
&ának szabályozásával nem
zetközi vonatkozásban. 

Az ülés megnyitóján Rödö
nyi Károly miniszterhelyettes, 
a MAV vezérigazgatója üdvö
zölte a megjelent vendégeket 
és kívánt munkájukhoz sike
reket. 

A kémiai és fizikai tudomá-

nyok rendkívül gyors fejlődé
se szükségessé tette, hogy ki
dolgozzák és egységes rend
szerbe foglalják a sugárveszé
lyes áruk fuvarozásának mód
ját vasúton, légi úton, hajón 
és közúton egyaránt. A buda
pesti konferencián mind az 
ilyen áruk csomagolására, 
mind a fuvarozás lebonyolítá
sára vonatkozólag határozato
kat fogadtak el. 

b. 1. 

járműjavító dolgozóinak ered
ményeiről. Ezúttal újabb 
munkasikerekről számolunk 
be. 

A ferencvárosi fűtőház kol
lektívája évi 9,5 millió forint 
megtakarítását vállalta. Az 
április 4-e tiszteletére kezde
ményezett ünnepi műszak 
végeztével 

a: ferencvárosiak megtaka• 
rítása elérte a 3 millió 

forintot. 

A pécsi igazgatóság dolgo
zói az első negyedévben válla
lásukon felül közel 30 OOO 

tonna árut szállítottak el. A 
tehervonatok átlagos terhe
lését 20 tonnával növelték a A szocialista brigádol- jó 

munkájának eredményeként 
az első negyedévben 257 kocsit 
javítottak meg műhelybe á!lí· 
tás nélkül. Ezzel jelentős mér-

tervhez képest. 
Az idegen kocsik 1artózko
dását pedig '7,8 órával 
csökkentették a bázishoz 

viszonyítva. 
A pécsi fűtőház motonnű

helyének dolgozói egy Diesel
tolatómozdony időszakos vizs
gálatát négy nappal a határ
idő előtt befejezték és terven 
felül egy Diesel tartalékmo
tort ;avítottak meg. A kocsi
műhely két szocialista brigád
ja öt futójavítást végzett ter
ven felül, 

Pécs állomás I-es pályames
teri szakaszának lakatosbri
gádja három fordcső kaput 
készített terven felül. A kő
műves szocialista brigád a 
pécsi vonatkísérő laktanyában 
a vmamosszerelőmuhely für
dőhelyiségét május 15-e he
lyett április 3-ra készitette el. 

A győri futőház dolgozói 
százelegytonnakilométer ter
vüket 7 százalékkal túltelje
sítették és 429 tonna szenet 
takarítottak meg több mint 
250 OOO forint értékben. Egy 
gőzmozdonyt terven felül ja
vítottak meg. 

A Tüzelőanyag Házhozszál
lítási Főnökség dolgozói az 
egy tehergépkocsira eső napi 
teljesítményt a bázishoz "i
szonyítja 30 mázsával növel
ték. 

Budapest Kelenföld állo
más dolgozói az idegen kocsik 
tartózkodását a vállalt 23 

tékben növelték a kocsipark 
kihasználását. A vontatási 
lcocsiszolgálat megtakarítása 
javítások terén eléri a félmil
lió forintot. Három új szocia
lista címért küzdő brigád kö
tött szerződést, s ezzel a mű
hely teljes kollektívája a szo
cialista cím elnyeréséért, 
vagy megtartásáért versenyez. 

A mozdonyjavító műhely 
dolgozó; is eredményes mun
kát végeztek. 5 darab villany
és göz,1,ozdony ja·vításának át
futasi iJejét a tervvel s:::ernben 
21 nappal rövidítették meg. 
E:!:Zel növelték a járművek 
üzemnapjainak számát. A fű. 
tőházi szerlát dolgo2.0i he:yes 
munkas;;ervezéssel kii;.üszöbö!
ték a f.:Jeslezes kocsiál:ási idő
ket, normán belül raktak ki 
minden szállítmányt. 

Számos szolgálati helyen az 
ünnep tiszteletére tett vala
mennyi vállalást t-eljesftették, 
vagy a vállalások időszakos ré
sze nyert teljesítést. 4 felsza
badulási munkaverseny tehát 
tovább folytatódik. A Május 1 
tiszteletére indított ünnepi 
műsza,;.ok is jelentős megtaka
rítá.co;.;a t eredményeznek. 
Töl:>b helyen úgy indították be 
a május 1-i ünnepi műszakot, 
hogy az tovább folyk!tódik a 
vasutasr.ap tiszteleté,·e. 
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Húsz ér a szakszervezeti mozgalomban Nagyobb felelősség 
,minden szinten Napról napra a :z;  emberek között . . .  

Pécsett és Baranya megyé
ben, de még azon túl is jól is
merik a vasutasok. Ha csak 
annyit mondanánk, hogy nép
szerű ember, keveset fejez
nénk k i  abból a bizalomból, 
mellyel a vasutasok és család
tagjaik Is napról napra felke
resik Kinczli Józsefet, szak
szervezetünk Baranya megyei 
bizottságának titkárát. 

Azok közé a szakszervezeti 
tisztségviselők közé tartozik, 
akik hosszú évek óta fáradha
tatlanttl dolgoznak a közös
ségért, az emberekért. Ered
ményes munkájáért a felsza
badulás 20. évfordulója alkal
mából a Szakszer1,ezeti mun-
1,áért jelvény arany fokozatá
val tüntették ki.  

Sok emberrel foglalkozik 

A munkára fordítjuk a szót, 
és arról kérdezzük, hogy hány 
aktivistával tartja rendszere
sen a kapcsolatot. 

- l\'egyedévf?Ttkimt legalább 
egyszer 300-350 emberrel ta
lálkoztam a megyénkben dol
gozó 962 aktit'ista közül. 

- Ennyi segítőtárs mellett 
nem lehet nehéz egy megyei 
bizottsági titkár dolga - je
gyeztük meg. 

Erre az asztalán leYő három 
telefonra mutatott. 

- Gyakran megszólalnak 
e:::ek a készülekek. A nyugdíj
iigyektól a gyereke Te intézeti 
elhelye::éséir, mindenféle prob
lemát'lll megkeresnek. So
kan s=emélyesen ;önnek gond
jaikkal es problémáikkal. 

Nemcsak mint a vasutasok 
szakszen·ezetének megyei tit
karal. hanem mint a SZOT 
tagját is sokan keresik. Fő-

I 

KluczU József 

ként a mohácsi járásból Jon
nek, mert e térség üzemi dol
gozóinak szakszervezeti élete, 
s annak ezernyi problémája 
közvetlenül hozzá tartozik. 

Tapasztalt vezető 

- Miből áll a napi munká
ja? 

- Nincs kötött munkaidóm. 
Néha 10-12 órát is dolgozom 
naponta. Hationként , pedig 
leQalább tiz alkalommal a vi
déki szolgálati heL11eket 1áto
gatom, s az il11en kiszállások 
reggeltől estig tartanak. A 
társadalombiztosítási, a mun
kavédelmi és a közpazdasági 
iigyel; tekintetében Tolna és 
Somogy, 1-•alamint Fejér és 
Zala me!lyék ea11 része is ho:
zánk tarto?ik. Elég nagy terü
let. 

A feladatok sokrétűek, hoz
záértést és tapasz.talt.ságot kö
vetelneit a szaKszervezeti ,,e-
zetőtól. Kinczli elvtárs rendel- Az MT-SZOT 1022/1961. 
kezik ezekkel a ttllajdonsá- (IX. 1 5.J számú határozatának 
gokkal. A vaBtl.ti munkát 1938- módosítá�ával kapcsolatban 
ban kezdte, pályamunkásként. kiadott vasúti végrehajtási 
1940-ben rnnatkísérő lett, utasítás legfőbb erénye, hogy 
majd három évvel később min.den s:inten nagyobb fele
jegy\"izsgáló. A felszabadulás lősséget ró. mind a gazda3ági, 
után, a szakszervezet megala- mind a szakszervezeti szer
kulá�a!<�': Pécs_ állon:iás -:o: 

1 
vekre, egyben növeli hatáskö

n:atkrnero,_ n:iuhelyb1zottsag1 rű,{et és a dolgozók bevoná
�1tkárukka választották. 15 sát a gazdasági ügyek intézé
eve vezeti Baranya megye sébe, valamint ellenőrzésébe. 
vasutn�ainak szakszer1.�ezeti 

sltését, és erről tájékoztani 
kell a felsőbb szerveket í.s. EZ 
egyben azt is jelenti, hogy az 
Igazgatóságok osztályainak és 
a I ülszolgálati helyeknek -
vállalatoknak - valamint a 
szaks=ervezeti szerveknek is 
rendszeresebbe11 kell segiteni, 
ellenörtzni a szolgalati helye
ket, hogy menet közben se
gítséget nyújthassanak a dol
gozóknak a vállalások teljesí
téséhez. 

mocgCt<mát . . _Nem is csoda, Az éves vállalások alapja hogy vezetes1 módszerei cs1-
A külszolgálati helyek és 

vállalatok műszaki konferen
Az utasítás szerint az éves ciálnak és termelési tanácsko

vállalások megtételének alap- zásainak megtartása előtt a 
szolttá váltak az eltelt évek 
folyamán. 

Nagyon fontos, hogy a �-e- ja - a bázis idöszak figye- tárgynegyedév első hónapjá
zető ne akarjon mindent ma- lembe vétele nélkül - a tárgy ban a vezérigazgatóság vala
ga csinálni. Bízni kell az em- évi tervek és célkitűzések le- mennyi szakosztályában, jár
berekben, a munkatársakban. hetnek. Ez egyben azt jelenti, mújanló osztályán, az Anyag
Sokszor felkeresnek olyan hogy az igazgatóságoknak és el látási Igazgatóságnál,  továb
ügyekkel, melyek közvetlenül ,zolgálati helyeknek nagyobb bá az igazgatóságok és üzemi 
az alapszervezethez tartoznak. gondot kell fordítani a tervek, vállalatok valamennyi osztá
Jlyenlror, hacsak nem ha- , az éves célkituzések lebont.a- lyánál munkaértekezleteket 
laszthatatlan ügyről van I sára - a megfelelő hataridők kell ta rtani, amelyek hasznos 
szó. meg>�N'm az illetőt. , betartása mellett. segítseget adhatnak a kiuta
h�: fordtt1 jon a . biz.a]- I Ennek következménye. hogy zóknak a kűls?..Olgálati helyek 
m13ahoz. vagy a helyi szak- , az igazga'óságoknak a szak- és vállalatok műszaki konfe
szerv:zeti hizolls�:,.ot keres�e 

I 
szervezet tc.·uleti bizotlságá- renciáinak és termelési ta

fel. . �emc,ak _SE;g1t1, ne:eh es val együttesen negyedéven- nácskozá�ainak előkészítésé
tamtJa az aktt,·1stákat, es fog- ként értékelni kell az ét·es hez és sikeres lebonyolitásá
lalkozik a tagság ezernyi t·á lla lá.sok rés=arányos telje- hoz. 
problémájá,al. inté,:kedik a 
hozzá küldött '.evelek nyomán, 1 A műszaki konferenciák jelentősége 
hanem tanul rn. Most feJezte 
be '.' _kétéve,; vasúti üzemgaz- A tem1e!ési tanácskozása- l'Ollétében helyettese köteles 
dasag1 tanfolyamot. kat me elozoen a vasúti cso- megtartani. 

Végezetül tervelröl kérdez- mópontokon és üzemi válla- A4 éves tervfeladatok és 
tűk. Röviden válaszolt. latoknlil ösSzei:ont mús=aki vállaJ .. ,ok ei;,t�..e érdekében 

- A követke=ó h1Ísz évet Is 
szeretném aktivan es eredmé
nyesen, szaks:er1·e;;;eti munká
val tölteni. 

L. J. 

konjere11c:,áJ.:at kell tartani, a terme:é,I tan cskozásokat 
ahol me,: kell jelenni a cso- negyedét-cnként kell megtar
mupont, iliC't,·e a,: üzemi ,·al- tani. amikor m�r az dőzo ne
lalatok minden olyan vezetö- gyedév teljesllmcnyei i smer
jének, aki az ille•e:i.es szak- tek, és a jóvö negyedev fel
szolgalat, illetve múhely mű- adatai konkrétan me�határoz-
szaki konferenciájanak Jeveze- hatók. A tan, c ·kozások szfn
téllére hivatottak. A mús:aki vonalát segiti elő a végrehaj

gazdasági vezetőknek és sza.k
szervezeti szerveknek a ter
melési tanácskozások megtar
tása elött egy héttel - a dol
gozókkal hmerletni kell, i l
letve frasban közzé kell ten
ni. Ez az intézkedés nagyobb 
lehetőséget ad a dolgozoknak 
a kitüntető címek adományo
zásara tett javaslatok reáli
sabb elbfrálásához.. 

A kitüntetendő dolgozókra 
tett javaslatokat a szakszer
i:ezeti bizalmiakkat meg kell 
beszélni. a szakszervezeti C$0-
portoknak pedig a javaslatu
kat írásban kell rögzítenJ, és 
ezt a termelési tanácskouís 
jegyzőkönyveinek másolata
kiint meg kell orizni. 

Új a végrehajtási utasításban 
a kiváló dolgozó kitünteté ek 
adományozásánal,  hogy az 
odaítélés időpontját a jövöben 
a szolgálati hely vezetője (1:ál
lalati igazgató) a s=a.kszert'e
zeti bizott.;;ciggal eg11etértésben 
határozza meg. A ldváló dol
gozó cím odaítélését eldönló 
tanácskozásokon pedig a rész
leg. vagy üzem s1b. dolgozói 
többségének részt kell vennie. 
mert másképpen a klltinteto 
címet odaítelni csak egy újabb 
rendkívüli termelési tanács
kozás összehívása esetén le
het. Azon is csak akkor, ha a 
dolgozók többsége jelen van. 

A végrehajtási utasítas biz
tos,tja, hogy a Szakma Ifjú 
mestere. Ki •álö ifjú mérnök, 
Kiváló ifjú techn ikus c1met el
nyert dolgozókat ac erkölcsi 
elismerésen kit-ül anyagi elis
merésben l. kell részesíteni. 

A javaslatok intézése 

Milyen előnyöket biztosít a Munka Törvénykönyve 

a munkahelyükhöz hű dolgozóknak 

konferenciára helyes, ha meg- tási utasítás azon rendelkezé- Minden szolgálati helyen es 
hfvMk néhány kit'áló doLgo- se, hogy a termelési tanács- üzemi w•llalatnál a dolgozok :ót, Illetve s:ocialiBUI brigád- kozások tapaszlalat.ait (éleven- javaslatainak nyilvántarl.lisá-1,e::etot is. Ezen a fórumon ként, az Jgazgalós§gok vezetoi ra annyi naplót kell blzt-Os!
k<'II egyenként megvitatni a a szakszervezet területi ,  illet- tani, ahány termelé,i egyseg 
köwp, e,etök .,Kíl'óló dolgozó" ,·e megy·ei bízott. ágaiv.il o.,z- részére tartanak termelés; tak1tűri•i-tését s. tályyezetői értekezleten kö- nácskozást. A ja,aslatok n.\il-

<\ Munka Tórvenykönyve 
modo.,irott szabá.yai tóbb 
, 01.atkoza ban elttrnek és 
kedYezc,bbek, mint ::e módo
�•tdS elötti. korabbi szabá-
1,·ok. A Magyar Vasutasban á1-
ta!ános:ágban már is:nertel
túk a,. új szabálrnk elön,·eit. 
Ezúttal az.okkal a szab.;Jyokkal 
loglalkczunk. amelyek a mun-
1'.ahelt,ukhö:: hu dolgozókat 
elönyösen érintik. 

Megkülönböztetett előnyök 

Ede;� az üzem, váUalat 
törzsg.:rdájának kiaiakulá át, 
a dolg,,zó munkahelyéhez való 
ia:?asuodá�át föleg és 
C3:1knein telje.s egészében - az 
er!�ölc:-:1 megbec..�ülésen és az 
egvmac-..nak sokszor cilent.mon
dó érveléseken keresztül se
gíthettük. A jogszabályban 
elöírt hátrány Bem écvényesillt 
megfekJóen a .,vándormada
rakkal" . zemben. Főkent azért, 
mc, t a népgazdaságban Króni
kus�ú Yáló munkaeróhián�,, 
,·ai:imint a vállalatc,k létszá
mána k  mi ndenánn ,·aló fel
töl 'é,erc iránvuló törekvés 
o'.v:m helyzetet teremtett hogy 
a ,·áncJormadarak kerültek 
ani,::.,:iJag- előnyö•ebb hel\-zet
be �ok heZ11en már-már külön 
.. er.',ölcsi"' ajánlólevélnek szá
mít,;tt az .,önkényesen 1d1�
pett" :n11nlcnl,öny1:i bejegy::é.s. 
A l\funk.""t Törvénykön�•ve és 
az ö7.t kiegé,;;zí� ó. valamint az 
egyéb rendelkezések össz
hangja most gvökerében vál
to?t?tták meg az előbbi heh'-
7.etet. Az üzem törzsqárdá
jához való tartozás ma már 
nem c.upán erkölcsi 1'angot 
jelent. hanem a Fol1,amatos 
munkat"is:onyhoz fú:ódő joqi 
bi'Cto.sitékolckal is ga rantrilt 
me,1kü,önbö2tet<'1tt anyagi eló
nuöl:et is. 

A7 erkölcsi megbecsfüés je
ler>tós tényező a mi társadal
munkbén. de ma már anvagí 
eló,wökkel is iár a munka
hel,,-hez va1ó hűség e ismerése. 

Ez jut k ifejezésre abban, 
ho:-:?v: 

a) A Munka Törvénvkönyye 
kö' dező indoklás mellett is 
csak kµlönösen indokolt es<'t
beri engedi meg a vállal,itok
nak. h<'!ZY felmondia a 1 �  éve 
ecv hP)yen dolgozó munkavi
szom·6.t. 

bl a , �11alatn5' eltöltött 
é"ek arányában - párhuza
r.1ns-an vag,T ec;ctleg: nroere��
szíve b hú;,égjutalom címén 

nö,·ek,zik a :iye t:gré,,zese
d böl alo egyéni resze edes 
stb. 

Kedvezmények 
a törzsgárda tagjainak 

A �zűkebb ertelemben vett 
tor:-_sgarcla tagjainak biztosi
tolt kcJvezmenyck nellett az 
Új szabál> ok �zerint kisebb 
m0•·lékű, de azzal egy irány
ban ható kedvez.mér,yeket 
kapMk azok a dolgozók is, 
aki k  több éven át ugyan
annál a válla1atmil dolgoz
nak. hiszen belőlük alakul 
ki 1':r,obb a munkahely tör:z.s
gárd:'tja. Ezekből a kecfrezmé
ny�kböl is megemlítünk né
h;ínyat,  

1 a több éves folyamatos 
muntraviszonnyal rende;kezö 
dolgozónak a ,·állalat c.•ak a 
törvénybe11 meghatározott in
dokok alapján mondhat fel. A 
jog tehf.t ezeknek a dolgozók
nak ,·édelmet biztos,t. mert 
i lyen bizonyithaló ok hiányá
ban nem mondhat fo, a ,·álla
lat 

�- a nyercségré,zesedésböl 
az a1apösszegen felü' a válla
latnál töltött idő .irányában 
húségjutalm.at kell 1'apnio1,. 

3. tzakszen·ezeti. ,·állalati 
szervezett üdültelésoen ve
h<'tnek ré,zt. 

4. munkabér eme'est kap
hah,:sk 

5 ,,·,unkaruhajámr.dóságu-
kat ko1látozás nélkül megkap
ha11ák. 

6. rá zorultság és indokolt
ság esetén segélyt. üzetéselö
le�et k,iphatnak stb. 

E ke()vezmények :mnd arra 
ösztönöznek. hogy a dolgozó 
ragas�k.odjon L•állalatcihoz, ne 
váltogassa munkahelyét. Az 
előnyök c.sak addig ;elentkez
nek. a;-r,íg a dolgozo munka
,·iszonyúnak foJ�·amatos•ága 
ner'l s?..:ikad meg. Ugyanis el
,�es.zti � ked,·ezményeket. aki 
indokJlatlan„l. t•agy meggon
dolnt111.nságból esetle17 elha
markodo•tan rálik meg mun-
1,ahely(től. 

Hátrányos megkülönböztetés 

Érdemes jól meggondolni. 
alüpOSJn mérlegelru, megéri-e 
kilépni a meglevő mur,kahely
ről az esetlegesen kilátásba 
helyezett vagy felelőtlenül 
ígért ktdvezőbbnek látszó kö
rülmények miatt. A, i lyen lé
pés a fe.nt említett ked\·ezmé-

nyek elmarad n ki-•ül egyéb A enne: i tanác, kozá, k zósen m kell vitatni. váP,t:,rt, ,ára a SZOT Ital 
hátrtn •os k ·,·e ezmen)ekkel beszamo:óma - t.émaja az rendszeres[te•t napl<>t ke,J al-
,s J�r. A t•allalat peldau! n: m- adott 1.0J,gál<1ti helyen, üzemi Kiváló dolgozó kitüntetés kalmazni. (Az egysége; napló 
d�•, indokla! 11elkul felmond- \ állalatnál, Yagy uzemré z- adományozása megje}enéséie erre alka!ma� 
l1at  annak a riolgo:ónak, aki- ' nél je'entkezö követelmé- naplót kell felhasználni.) Két 
ne� ;11nc! eg11 ét·es foly4- nvC'k, prob!em k figyelembe A ,·égrehajtás1 utasítás na- terme:ési tanácskozás közötti 
malc! munkal'1szonµa. ,·étele,·el az .i.lletékes gazda- gyobb leheluscgct ad az uze- 1döben a dolgozók al al ett 

JJgszaba!Yi vé:lclem hiá- �g! ,e,,e oknek és 'zakszer- mi dC'mokrácia bovlté. éhez. java latokat a gazda ág• \ eze-
n)·aban tehat a do'gozo ki n, ctf szern•knek eg}ütte,en Kötelezové tesz.! ugvani , hogy tó kötele.s a javaslatok köny
van téve annak, hogy egy 1 - figvelembe véve a műszaki a kiváló dolgozók kitünte•e,,e vében előjegyeml. A bejcgy
éven belül többbzör is kény- konferencián elhangzottakat és a szocialista brigád cím zett jai-aslatokra 15 napon be
telen le.;z munkahe'.vet ke- is - kell meghatározni. A be- adományo?��sara javasolt sze- lül választ kell adni. E1. vo
re•mi Elofordulhat az 'is, hogy l

l 
•zámolot az érintett termelési mélyek, kollektívák ne,·eit és n:itkozik a felsőbb szervekhez 

úiabb munkahelyein sem tolt- egység ga:dasági t•ezetóje, ta- eredményeit - a.z illetékes felküldött jnvaslatok.ra is. 
hdi be az egy évet. mert az I A szolgálati hel:,:ek vezetől, 
új,1bb \ allalat i� mdoklas ----------------------------, \·állalatok igazgatói kötelesek 
nélkül !elmondhatja mun ka- 0 jar�s!ati naplókat neg/jed-
,·iszonyát. Ha az egyes mun-

r , .I� ét-enként felülvizsgáltatni és 
kavisz:>n ·ok között :io napná' Jen1tett a SZOKSZervezet a vizsgálat ered;n(,nyét a nap-tölcb megs,.akítá, van, <>set- :I' lóba bejegyeztetr.i. le,:>, tobb éven kere�ztül i,, A szakszervezetei, iogosul-
bí=-mylalanságba� �lhet . egy I Ml, �ko�város _megállóhely tett Elké,;zült az ablak a tor- tak a javaslatok mel'(valósitáelhamarkodott lepes miatt. dolgozol (harom penztáros. há- gétányérral és forgoozeket Is �nak és e1intézés.én.,..J, mód-

Újabb munkahelyén a nye- rom málházó) a Nyugatj pálya_ kaptunk. ját ellenőrizni. 
re�égrészesedésből ki van zár- udvar létszámába tartozunk. Munkánkat jobbá és eredmé- A ,-égrehajtási utasításnak 
i-a az a dolgozó. al,inel, de- Hossz,, idő óta panaszkodtunk nve;ebbé teszi az a körülmény, csak néhány fobb voná ára 
cember 31-én nincs meg a ros.•z m1111kakörülményeinkre. hogv törődnek ,•e/anl;, meg- hívtuk fel a s?akszen·ezeti ak
uálla/atnál az egyeres fo-

, 

de segítséget 11em kaptunk. 
hallgatjál� panaszainkat és se- tivisták figyelmét Ahhoz, 

Lyamc,tos mun/.:at•iswnya. Fi- Jegykiadú-snál ugvanis a huzat hogy az utasfüi•t ·obban meg
zetett szabadságot hat hónapig hol a váróterem közepére vitte qitenek is rajta. Érezzük. hogy :. merjék. gondo,;a

n 
tanulmá

nem vehet igénybe. ugyanenv- a jegyet és papírpénzt. hol pe- nem vagvun k egyedül gond- m·ozzák a 1 3. sz. Hiva talos 
·d kab · 1 1 d. · t , b k é k jainkkal. Tartozunk ml is va-

h
nvt1 tö

1 __ b
e
b!g 11;un

t. 1 -e�e nem
k h

e- . ,g a pen
t
z

lu
r

l '.'
n

E
a
bbs�e

l 
r kny� !ahová : a szakszert:ezet közös- Lal)Ot. ame'v 37. utasítást tel-

e , mm e cno mun. ·a e-
! 

es az a,z a a a. o so - ne- ies egé!wkben közli. 
lyén vu1t. zeteltéré,, b adódott. Forgató- ségébe. 

Hat hónapig nem k�phat se- tányért kértün�. hog'.I'. a2; ab_- Baksy Magdolna Szabó II. József 
géh-t. fizetéselöleget, munka- lakot ne kellJe;'1 kmy1tam. 

1 ___________________________ _ 
ruhát és e2y évig nem ,·ehet Nem kaptunk. Szoltunk a Nyu-
részt szen,;zett üdültet�ben galiba a forgószékek miatt is, 
na,n kaphat természetbeni jut: mivel a jegy;,ze�r�nf és " 
tatást és ki ,·an zárva a ked- hangosbemondó eleresehez fél 
vezménve5 beszerzésből l.s stb fordulatot kell végezni. 

Az ltl felsorolt jelentős hát- Végül a szak.szervezet segí-
dnyok többsége kétszer ann'"°i 
idötartamie; sújtja azt a dol
go,ót. aki jogs?.abálv ellene
sen lépett ki a ,·álla1attó1,  vae;y 
mur.lrnhelvéról fegyelmileg 
bor•átották el. 

Új  munkaüe;yi jogszabfü�·a
in'< ne,·elő iel!eiiét err.eli ki 
az a n:ndelkt•7é.s. hogy bi:o
nvos idc"l eltelté1•p/ az arra ér
demes do'c,o:ók i·isszaszerez
hetik /, orábban elresz•ett jo
gaikat. m"ntP�ülT,etnek a hát
rán11ok alól. De ehhez az kell 
hoe:v d •. \-ándonnadfö.�'' is ver
ien �1. .. Xkeret munk:ihe1,•Pn il
leszkedien be annak rendjébe, 
ki' l<>kt,vájába. 

Még fegyelmileg elboc•átott 
c'h!gc,zó is - ha új munkahe
lvéTI nem ,rn fegvelmi büntetés 
h:,tálva alatt. ha kifogásta
lanul megállja hPlv.St -. 3 PV 
után vi.5szaszere>.heti koráb
ban elvesztett jogait.. s meg
szűrik a hátrányos mcgkülö�
böztetés 

Banka Jó�ef 

Szak�zer,·ezefi 
ianfolyamok 

A legutóbbi választásokon 
számos szolgálati helyen ke
rültek új emberek a szakszer
vezeti bizottságokba. Több 
helyen a szakszervezeti bí
zott ági titkár személyében is 
változás történt. Hogy az új 
szakszervezeti funkcionáriu
sok mielőbb megismerjék a 
legfontosabb tennivalókat. 
szakszervezetünk tanfolyamot 
rendez résztikre. 

A szakszervezeti funkcioná
riusok tanfolyamát április 
26-án Gulyás János titkár 
nyitotta meg a balatonkenesei 
vasutas üdülőben, ahol a szak
szervezeti bizottsági titkárok 
két-, a munkavédelmi felü
gyelők pedig három hétig 
vesznek részt oktatásokon 
előadásokon, konzultációkon. 

Gyermekintézményeink 
versenyének értékelése 

Gyermekintézménvelnk ne
velői és dolgozói évről évre 
részt vesznek - s?.a ks?,erveze
tünk közl,!a?.dasági osztálva és 
a KPM I/3. szakosztálva, által 
szervezett - nemes feladato
kat és célokat tartalmazó Te
g11ük •=ebbé, otthonosabbá 
gyermekíntézményeinket moz
galomban. 

A mozgalom azt a célt kí
vánja elérni - egyre nagyobb 
sikerrel , hogy do!g-ozóink 
!/YeNnek.einek tiePelését és el
látá.•át ,_,ég:ó pedagógusok és 

munkatársak mind jobb körill• 
mények között. egvre na!!yobb 
szakmai felkbtiil tséggel és 
odaadással lássák el nagy je
lentősé!!ú feladataikat. 

A gvermekeink s,ámára 
nél1<ülö7.hetetlen má. odik ott
hon meqfpremt<"<éhez nazy 
mértékben hon�járul a több 
mint egv évtizedP foh•ó - év
ről évre me!!isméUődő - ne
mes vet<'lke<lés. 

Az 1964. április 4-től 1965. 
április 4-ie eltelt versenyidő
szak értékelé,;e alapján: 

l. helyezett: Bp., Benezúr uteai napközi otthon. 
II. helyezE'tt: Bp .. La.ndler Jj. OV. napközi otthon, 

111- helyezett: Debreceni Igazgatóság napközi otthona. 
Gulyás János elvtárs, a szak

szervezet titkára. április 23-án 
adta át a jól megérdemelt ju
talmat és díszoklevelektlt a 
versenv helyezettjeinek. 

Az értékelés,iel és az ünne
pélves eredméni-hirdetéssel 
csak egy versenyszakasz zárult 

le, hisz gyermekintézményelnlc 
dolgozói a továbbiakban is 
részt vesznek a moz!!alomban. 
Alapvető céljuk továbbra is az 
intézmények fejlődésének. a 
gyermekek ellát�<cának inind 
jobb körülmén}·ek között tör• 
ténő bizto:;ítása. 



1965. MÁJUS 3. MAGYAR VASUTAS 

Új metodika szerint dolgozik 
a közös kocsipark 

MT-SZOT vörös vándorzászlót nyertek 

9 niillióval többet adtak 
a népgazdaságnak A MÁV újal,I, 1500 fedett kocsival lép be az 0PW-be 

Nagy jelentőségú tanácsko
zás SZU1helye volt aprilis 22-én 
a Vasúti Főosztály kultúrter-

e. Lindner József vezérigaz
gatóhelyeltes a közös teherko
csipark. az 0PW eddigi tevé
kenységéről és az új metodi
káról t.ajékoztatta az igazgató
sagok vezetőit a forgalmi és 
kereskedelmi, valamint a von
tatási osztályok vezető beosz
tású dolgozóit, a határállomá
sok és a nagyobb vasúti cso
mópontok, rendezópályaudva
rok vezetőit. Jelen voltak a 
mozgalmi szervek képvlselói 
is. 

A tanácskozást Rödönyi Ká
roly miniszterhelyettes, a 
MAV vezérigazgatója nyitotta 
meg. Rö.id be,·ezetójében 
utalt a közös kocsipark üze
melteté5ének jelentőségére, 
majd átadta a szót Lindner 
Józ..,;;ef ve7.érig;azgatóhelyett<e&
nek. 

Figyelemre méltó 
eredmények 

- A közös kocsipark írá
,iyitó szervének, az 0PW ta-ná
c�anak első és ötödik ülése kö
zötti idós.zakban, amely közel 
9 hónapot ölel fel, figyelemre 
méltó eredményeket értünk el 
- hangsúlyozta beve,,etöjé
ben -. Már az üzemeltetés 
első hónapjaiban a.z 0PW' ko
csiknak exportárukJml történö 
megrakása - a részes vasutak 
nemzetközi forgalmában 
csaknem olyan nagysó.grend,1 
volt, mint az Európ forgalom
ban. Ez azért is figyelemre 
méltó, mert az OPW kociii
parknak több mint kétszerese 
dolgozik az Európ forgaLom
ban.. 

az 0PW kocsik belföldre való 
megrakcíscít. Mindez érthetóen 
nyugtalanította a végrehajtó 
swlgálatot, fóként akkor, ami
kor határállomásainkon hosz
szú órákat álltak felhasználat
lanul a kilépésre váró OPW 
kocsik. 

A közös kocsipark üzemme
netének megjavítása a kez
deti gyermekbetegségek orvos
lása érdekében, valamint ab
ból a célból, hogy a KGST 
célkitűzései a kölcsönösség 
alapján, hatékonyan érvénye
süljenek, több szakértái. érte
kezleten és tanácsülésen vi
tatták meg az időközben fel
mertllt problémákat, s keres
ték a rendezés lehetőségeit. 
Ezeken a tanácskozásokon 
mindinkább nyilvánvalóvá 
vált. hogy új metodika kidol
gozására van $.Zükség. 

Új kiegyenlítési 
metodika 

Az új kiegyenlítési meiodi
kat 1965. áprilts 6-tol 13-ig 
tartó V. tanácsülé«en fogad
ták el. Ezzel egy időben az ér
telmez.ési vitákat a szabályzat 
egyes pontjainak módosítás:l
val rendezték, ezáltal több 
musza: i és adminisztrációs 
kérdés megnyugtatóan rende
zodött. 

A vez.érigazgatóhelyettes 
e,cután 1é,zlete,en foglalkozo l 
az új metodika nagy jelento
ségú változasaival, majd így 
folytatta: 

vult a helyzet, az eredmények 
azonban még nem kielégítőek. 
Minden tag-vasútnak - köz
tük a MA V-nak is - az OPW 
háló,zati kocsiforduló csökken
tése és a ten·szeríí. közlekedés 
biztosítása érdekében a jövő
ben hathatós intézkedéseket 
kell tenni. 

Pontos 
adatszolgáltatás 

Eddig három MT-SZ0T 
vándorzászló, tíz élüzem cím 
és két vezérigazgatói dlcséret 
fémjelzi az Északi Jánnűjavító 
ŰV. jó munkáját. A legutolsó, 
a harmadik magas kitüntetés 
még egészen friss. 1964. évi 
eredményes munkájukért 
ugyanis április 30-án dr. Csa
nádi György közlekedés- és 
postaügyi miniszter személye
sen adta át a Minisztertanács 
és a SZOT vörös vándorzász

l Ezután a pontos adat.szol,.. laját a vállalat vezetöinek. 
gállatásra hívta fel a figyel- Az Északi Jármújav!tó kol
met a vezérigaz.gatóhelyettes, lektivája rászolgált a kitünte
Az 0PW sokretü és egymás- tésre. Tervüket 109,28 száza

sal komplexen összefüggő fel- lékra teljesítették. A termelé& 
adatai között a pontos adat- 30 százalékkal növekedett. Ezt 

· ll h jórészt " termelékenység nö-szolgcíltatas ame ett, 0/111 a velésével sikerült elérni. 565 közös kocsipark üzemi tevé-
kenységének a.z alapjat képe- darab �;.llany- és Diesel-moz
zi, jelentős ü:emi és pénz- donyon végeztek javítást. 

Ezenkívül 800 darab torgovaügyi kihatassal is bír. A hely- zat gyártottak a győri Wilhelm telen adatszolgáltatás hamis Pieck Járműipari Művek réképet ad a kocsipark tényle- sT.ére. ges helyzeléról. Ez gátolja az 
A küJ. o··nbö·zo- -"·-tr-<--.ek-üzemirányítás munkája!. A ......,.. ""'· 

MAV is könnyen kerülhet bői pedig- 9 millió forint 
olyan helyzetbe, hogy akár a érték.1-t gyártottak töb-
normál, akár a sürgős ki- bei, mint amennyit a. terv 
egyenlítési feladat végrehaj- előírt számukra. 
tás.lnál túllépjük a határidőt. A technológia és az üzem-

- Mindezek megeló.:ése ér- szervezés is nagyon wkat Ie.i
dekében hatá.rállomásaín.kon lódött az e!mult évben az 
a kocsifelfrás a mérlegkimu- üzemben. Számos munkaterü
tatások elkés::ítese, a 11Zom- leten elérlek, sót meghaladták 
s=édos vasutakkal a kocsi- az európai színvonalat. A co, 
átadás. atvétel adatainak (s,.éndloxidos), argongázas és 
egyeztetése gondos. lelkii&me- a rezgőelektródás hegesztés 
re•es munkát igényel. Az igaz- üzemszerű alkalmazása pedig 
gatóságoknak és a kocs.ilnté- S?.inte egyedülálló a ,ilágon. 
zoi �wlgAlatnak e téren vég- Kozel 650 kézi- és kisgép (csa
zett ellenör,.ése a hafárállo- varbehajtó. hántoló. csiszoló, 
másoko

. 

D. di>ntő fontosságú. 

, 

vágó stb.) segíti a ké7j munká
Csakis s;takmo.il.ag jól képzett, \<il dolgozókat. A múlt év vé
a+: öss;efüggésekd jól ismerő. gén már 1 1 3  különféle daru, 
a KGST kitűzött céljait ma- 483 tonna ósszsullyal állt a 
guk.ét,a tevö, &zociali.•ta szel-

1 
lermeles rendelkezesére. 

lemben gondolkodó iranyltók A nagyszerü eredmény el
bi.:tosíthatjá.k hazánkban e a éréséért. az l\IT-SZ0T vörös 
tagorszagok között a kő;;ö., ko- v ndorza . .zlóért az t17.emi kol
c ipark li.armonik-11 uzemme- lektJ\át és a ,zoclal,sta brig.á-
1Zetet. a.:: 0PW a.lapcélkitu:é-

1 
dokat d'cséret ille\.i. 

seinek egyre nedményesebb - Tudjuk, hoUfl az újabb ki
f!léréút - hangsu1ioztt1. befe- rünteté., köt,-lez is - mondot-
jezésül Lindner elvtárs. ' ta Tocs,k Karoly főmérnök -. 

(vis,) Különö&en a die�el,-s,tési proa-

ram állít nagy feladat elé ben
nünket. Éppen ezért vállaljuk. 
hogy a Diesel járművek javí
tásánál 23 százalékos darab
számemelkedést értünk el. 
Megszervezzük a villamostar
goncák szakszerű � gyors ja
vítását is. 

Ahhoz awnban, hogy ter
vünket, a második ötéves terv 
utolsó évének a tervét mara
déktalanul teljesítsük, tovább
ra is 

számítunk az üzem dolgo
uíinak, a szocialista bri-

gádoknak áldozatos, sz.or• 
galmas munkájára. 

Szükség van a társvállalatok 
a Ganz-MAVAG, a győri Wil
helm Pieck Járműipari Művek 
és a Dugattyúgyűrűgyár segít
ségére is, mert jelenleg sajnos 
alkatrész problémáink vannak. 

A ll:.szaki Járműjavító OV. 
kollektívájának ezúton is gra
tulálunk és őszintén reméljük, 
hogy 1965-ben is eredményes 
munkát végeznek. 

(Sz. J.) 

Jó együttműködés 
- kiemelkedő munkasikerek 

1964. év elején a miskolci 
csomópont dolgozói nem na
gyon bíztak abban, hogy telje
sítik az élüzem feltételeket. 
Érthető. hiszen a tiszai pálya
udvaron az aluljáró és a szi
getperonok építése miatt élet
beléptetett vágányzárok aka
dályozták a csomópont dolgo
zóit a tervek teljesítésében. 

A második félévben. amikor 
[elcsillant a remény a két 
szolgálati hely, a pályaudvar 
és a fútőház vezetői, a moz
galmi szervekkel együtt. közös 
megbeszéléseket tartottak 
s:::akmai és ,no;galmi t·onalon 
egyarant. A e. omópont 189 
szocialista brigádvezetójének 
is kikérték a segítségét. A szo
cialista brigó.dok november 7 
tiszteletére külön felajánlaso
kat tettek. Az így elért újabb 
munkasikerekkel nagyban elő
segítették az élüzem cím fel
tételeinek teljesítését. 

A jó eg"ültmúködes. az ál
lómási és a fútőházi kollek-
1fvák összefogása eredménye
ként a miskolci csomópont -
az átépítési nehézségek elle
nére - 1964 Yi>gere elérte, 
hogy a személy,·onatok me
netrend szerinti indítását 4.4, 
a tehervonatokét 4.6, az átla
gos terhelést 1.6. a kocsitar
tózkodást pedig 2,3 százalékkal 

túlteljesítette. Az egy szolgá
lati órára eső vonatkilométer 
növelésénél 106,2 százalékos 
eredményt értek el. Hasonlóan 
jó eredmények születtek a fú
tóháznál is. Szénmegtakaritá
si tervüket 109,1, a termelé
kenységi tervet pedJg 105,2 
százalékra teljesítették. 

A jó szellem és összefogás 
tényét bizonyítja az a körül
mény is, hogy a csomópont 
dolgozóiból alakult szocialista 
brigádok közül 1964-ben 25 
brigád közösen versenyzett a 
közös célokért. 

A csomópont dolgozói a 
most megtartott te,·melési ta
nácskozásokon az első negyed
évi tervteljesítmények ismere
tében - amelyek jobbak a bá
zisidőszak eredményeinél 
elhatározták, hogy a i·asutas
napra és az alkotmány ünne
pére tett felajánlcísokon ke
resztül louább növelik a. telje
sítményüket, hogy a magas ki
tüntetéshez méltó eredmé
nyeket érjenek el. 

Kisvárdai Jáno� 

Az MT-SZ0T ,·örós , an
dorzászlót április 29-én Horn 
Dezső, a közlekedés- es pOé,ta
ügyi miniszter első helyettese 
adta át a csomópont dolgozói
nak. 

A közös park - a tulajdon.
jog váll07.atlan fenntariásaval 
- feloldotta azt a kötöttséget, 
hogv a tulajdona.,,. vasút ko
csijait elvileg minden rakott 
ut utan az importáló vasút
nak a honos , asútra kellett 
vis,-zaküldenL l\Jegszunt te-hat 
a kocsik eg edi fclhas.malasa 
és az üres futás. Az cbbol 
szánnazó elonyök az üzemel
tetes eddigi idó,;zakában ked
vezőek. Amfg a vonalainkra 
belépett és kilepett PPV rend
szerben futó kocsik közül 
1 964 masodik félévében 61 
sdzalék volt a rakott es 39 
az üre,. addig az 0PW-ben 
6J sza,.alé,, volt a rakott és 31 
�zazalék az üres kocsi aranya. 

A MÁV a:: V. tanacsülésen 
bejelentette, hogy újabb 1500 
fedett kocsival lép be a kó::ös 
kocsiparkba. Ezzel az 0PW 
kocsik men til,iisége 9000-rol 
10 500-ra emell,edett Mivel a 
baráti ors-ágokba i rányuló 
exportrakodások nagy részet 
fedett koc.<ikl:al kell k"elegz
tenUnJ:, a mi resie$edP�i ara-
11y1,nk fedett koc 1kkal t'<l ló 
nc.ii·elése le/i;,tc,,,,. teszi, hogy 
a.z 0PW export rakodasok ér
dekeben kei-e•ebb kocsit kell 
t•á1ogatni. Ezáltal csökkenthe
to a kocsik belföldi iLres fu• 
ta.,a ugyanakkor n;;vek.\:zik 
a:: 0PW kocsik megrakodása, 
jat·ul az arány a: 0PW és 
PPV rakodá.sok kö�ött, javul 
a fajlagos kocsibér Is. 

Az Új metodika kidolgozá
sa mellett az V. tamícsúlés 
olyan ha tarozatoka t is hozott. 
melyeknek gyakorlati t·égre
hajtá.sa a 1:.ö=üs kocsipark tel
jesítme11ye11ek torábbi növe
léset biztosítja E7.ek között 
szerepelnek :1 vasú•i teherko
csik JG.fogás,alan múszaki al
lapotat bizlosito 1n,ézkedések 
is. Ez ,el kapcsolatban Lind
ner elvtárs a következőkre 
h!vta fel a részvevők figyel
mét 

Vasutasok - édesanyák 
ban hasonlít Vargáné és 
Szabóné életéhez. Fia.talon, 
1952-ben került a 't'as-

Az elért eredmények mellett 
az OP\V rendszer elvei es an
nak gyakorlati realizálása kö
zött eltérések adódtak. Ennek 
okait a következőkben lehet 
összefoglalni· 

a/ az Egyezmeny és a Sza
bály:at nem helló preciz Jo
gal11U1.uísa miatt támadt értel
mezési bizonytalanságok; 

b) az 0PW hálózat sajó.tos 
geográfiája: 

e) a tagvasutak közötti e.-r
port-,mport fo•galom jellege · 

d) gazdaságföldrajzi adott
sagok. 

Ami eddig 
hátrányos volt 

:\Ln dezek következteben 
az.ok a tag, asu lak. amelyek 
rendszeresen több kocsit rak
lak exportra, mint amennyit 
Importáltak. előnyösebb hely
zetbe kerültek az Importáló és 
tranzitáló vasutakkal szem
ben. Az utóbbi vasutakon 
gyakran állt elő olyan hely
zet, hogy az 0PW iroda által 
kiadott sürgős kiegyenlítési 
feladat ,·égrehajtása érdeké
ben - a progresszív kocsibé
rek miatt - eroszakosan kel
lett beavatl:ozni a normális 
íizemmenetbe. Emiatt azután 
a term.és,zetes kocsiáramlatok 
rendje felborult és előfordult, 
hogy az egyik iró.nyban a ki
egyenlftés céljából indított 
üres szerelvényt meg kellett 
tordítani, hogy időközben a 
másik irányból kapott sürgős 
kiegyenlítési feladatot telje
sít<!ni lehessen. Ezért annak 
é:dekében, hogy a kiegyenli
'.,.,si feladatot minél több ra
!rntt kocsi kiléptetés-éve] telje
sithessük, szabályozni kellett 

Lelkiismeretesebb 
kocsivizsgálatokat 

Túbbek között foko:;ni kell 
a kocsiuLzsgálatok minőségét, 
mégpedig a kocsi megrakása 
előtt. valamint a szomszéd 
része.s vasutak hálózatára Ya
ló awd�skor. 

Határozat született az 0PW 
kocsik időszakos és futójavi
tása minőségének fokozására. 
a tartalékalkatrészek biztosí
tására. 

A MAV-nak fontos érdeke 
luzódik ahhoz, hogy a ki
egyenhté�re inditotl kocsik
nál a szomszédos vasutak mű
szaki kifogásokat ne tehesse
nek. Ennek érdekében már 
az üres kocsikat gyüjto állo
má.solwn lelkiismeretes mun
kát kell végezni a kocsivizs
gálöknak. Csakis így kerülhe
tő el, hogy a határállomáso
kon kelljen rendbehozni a ki
rakás után ki nem tisztított 
és emiatt visszautasított ko
csikat. Mind a múszaki köve
telményeket, mind a kocsik 
tisztaságát illetően a szomszé
dos vasutaktól való átvételnél 
is javítani kell a kocsiv:izsgá
lat minőségét. 

A nemzetköTJ tehervonatok 
összeállitásának és menet
rendszerú közlekedésének, 
továbbá az i rányvonatok kép
zés.ének kérdésével js foglal
koztak az V. tanácsülésen. 
Megállapították, hogy bár ja-

\lát· egy bele <''Jak a m.\.m..u.-a 
gondolok mtndJg, me«• 

megallva. 
'iylkorgó koqárraJ ölebea. 
meat a padl�ra, mPnt 

seren, en. 
önkéntelenül zs a nagy ma

gyar költő. József Attila Ma
ma címu költeményének kez
dő sorai jutnak eszembe. Há
rom va.,;utasédesanyával be

szélgetek. Mlndhármart a kül
szolgalatnál dólgozna.k. Eddi
gi példamutató munkájukért a 
felszabadulás jubileumi évé
ben, a nemzet.közi nőnapon 
minisztei-i dicséretben része
sültek. 

A közelgő anyak napJa al
kalmából öket, a vasuta,,okat, 
az édesanyákat szerelnénk be
mutatm az o!Yasóknak. 

Varga Dénesné m. intéző, 

be került, beosztott pálya� 
ternek. 

Vargáné a pályamester be
teg..sége miatt tóbb mint fél 
éven át egyedül jránvította a 
szakasz munkáját, amelynelt 
tevékenyse�c trd-Alsótol Ke
lenföldig tar 

- Ez a vo11alrész m.ind41 
forgalmas - mondotta Var• 
gáné. - Nyáron s:inte egy
má.st érik a vonatok. egyik el 
sem megy. már ott a másik. 
S a.hol nagy a forgafom. ott a 
pálya is ha marabb rongálódik. 
Az év elején bontcísi munká
kat !Jégeztünk. A jó idő be
á.lltáL•al pedig megl,ezdtük a 
pó.lya álta.lános karba.ntartá
só.t. A mi szakaszunkon min
dig akad tennit'<tló bóven. 

- Család? Társadalmi mun
ka? 

- Két gyermekem van, és 
, tá rsadalmi munkó.t is végzek. 

Varga Dénesné 

a sz.ékesfehérvári pályafenn
tartási főnökség VI. pályames
teri szakaszán, Nagytétény ál
lomcíscm dolgozik, mint beosz
tott pálya.mester. 1954-ben a 
kisújszállási pályamesteri sza
kaszon, mint technikus kezd
te a pályafenntartási munkát. 
Két év múlva Székesfehér
várra helyezték, a pályafenn
tartási fónökségre, előadónak, 
ahonnan 1958-ban Nagytétény-

Jó időbeosztással sol, minden• 
re telik a. napból. Nagytétény 
állomás szakszernezeti bizott
ságában a. legutóbbi választó.-
son a számvizsgáló bizottság 
elnöki teendóin;,k ellátcís<ka.l 
bíztak meg. Ezenkívül tagja 
vagyok a fotókörnek, és a szü
lői munkaközösségben is tevé
kenykedem. 

Szabó Lajosné raktárnok 

is tíz évvel erel6tt került a 
vasúthoz. Mint ólmozó és bár
cázó kezdte a Nyugati pálya
udvar kereskedelmi szolgála
tánál. Most js ott do.lgozik, 
mint feladási raktárnok. Ez az 
alacsony termetű, halk sza
vú asswny is nagy utat tett 
meg az eltelt tíz esztendő 
alatt. 

- Minden előképzettség nél
kül kerültem a vasúthoz. Még 
a. nyolc áUalá110s iskolám sem 
uolt meg. Férjem és a gyere• 
kek is biztattak. hogy tanul• 
jak. Szót fogadtam nekik. Pe
dig férjem, akit mint raktár
nokot. betegsége miatt 1-e&Zá.· 

Szabó Lajosné 

zalékoltak. és a három ka
masz korú gyerek mellett nem 
volt könnyű a tanulás. 1962-ig 
elvégeztem az általánoo isko
la VU. és VIII. osztályát. és a 
raktárnoki vizsgát is megsze
reztem. A sikeres vizsgák után 
kiküldő raktárnoknak nevez
tek ki. 

Szabóné. aki 1963. május el
sején jó munkája eredménye
képpen Kiváló dolgozó jel
,·ényt kapott. ezután családjá
ról . gyerekeiről bes7Jélt. 

- Három fiúgyermekünk 
van - folytatta. - Mindhár
man vasutasok. A nagyobbik 
fiam, Zoli. a Nyugati kereske
delmi szolgálatnál dolgozik. 
mint segédmunkás. Férjem 
1960 óta súlyos beteg, emiatt 
Zolinak korán be kellett áll
ni a kenyérkeresók &orába. 
Feri a múlt évben szabadult 
fel, mint autószerelő. Jelenleg 
az AutófU,varozá.n Főnökség 
Egressy úti telepén dolgozik. 
Lajos, a legkisebb, ipari tanu
ló, mozdonyvezető akar len
ni. 

Vértes Jánosné jegy,izsgáló 

Békéscsaba állomáson dolgo
zik. Az ő élete is sok-

úthoz. Ahhoz, hogy előbbre 
jusson. először ,i,eki is a. hiány
zó Vll-Vlll. osztályt kellett 
elvégeznie. majd kezelóvizsgat 
tett. Azóta jegyvizsgálóként 
járja a szegedi igazgatóság vo
nalait. Gyakran utazik Békés. 
c..saba-Szeged. Békéscsaba
Vésztő és Békéscsaba-Buda• 
pest között is. 

- Szeretek utazni - mon
dotta. - Néha ugyan sok baj 
van az utasokka.l. de jó szó
ra! meg lehet fékezni a ra
koncátlankodókat is. Ha. pe
dig valaki súlyos vétséget kö
uet el vagy megkárosítja a 

t'ast,tat, leadjuk a. Legközeleb
bi állomáson. vagy a végáUo
má-son a forgalmi s;:.olgál.atte
r&nek. 

Vértes Jánosné 

Vértes Jánosné sem elége
dett meg a nyolc általános el
végzésével, s a kezelői vizsga 
megszerzésével. Tovább tanult, 
és 1964-ben eredményesen le
tette a vonatvezetói vizsgát. 

"' 

Három édesanyát mutattunk 
be. Mindhármuk példája, a 
vasúti közlekedésben kifejtett 
tevékenysége bizonyítja, hogy 
rászolgáltak az elismerésre. 

V. F. 
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O R VO S I  TA N Á C S O K: 

A síneken senki sem közlekedhet figyelmetlenül 
Családtervezés, születésszabályozás A vasútnal nemcsak nézni, A bale,el\ iz,.,áló b,zottsag 

hanem latni is kell. Sokszo1; többek mula,z.tá-a mellett jo
évődnek így egymással a gosan allap1totta meg a moz
dolgozok. Mélyértelmű meg- donyszemél ·zet mula�ztfi,át 

A va,út forgalmi vágá.."lyal 
között nem lehet fígyelmetle
r.ul közlekedni. A (igyelmes
seg, a gondos köi·íilte1.intés 
mellett nélkülöz.hetetlen a 
clolgozo!, kölcsönös megértése, 
egymás uánti előzékenysége. 
Akik a pa.yán dolgoznak. gon
doljanak a járműve:. ve-.. etói
re, és iassú. késöi félrcállásuk
kal lehetóség szerint ne te
rem tsenek idegtépő bizonyta
lansagol. Já1mm·ez.elöink pe
aig ne sajnáljálc a gözsípot., a 
jelzésadás!. Ha kell, mindad
dig jelezzenek. amíg tovább
haiadásuk nem biztosított. 
Gondoljanak arra is, fóleg 
allomások és fútöházak köze
lében. hogy számtalan más 
jarmű, szinte percenként el
hangzó sipjelzése és a munka 
zaja el vonja a pályán dolgo
zók figyelmét. 

Családtervezés az a fe-
• lel&"'Ségteljes meggondol as, 
S1Zabad-e családot akarnom: 
testiieg, lelkileg és érzelmi 
szempontból érett e m ber �,a-

' gyok-e, s rendeikezem-e a 
szükséges a nya,gi ,..iappal, 
melyre otthcmt építhetek? 

· A szűkebb értelemben vett 
csa.látltervezés annak mér
legelésével fogla1ko2lik : hány 
gyermeket s..abad kívánnom. 

'és mikorra határozzam meg a 
gyermekek jövetelének idejét ? 

A felelősségteljes családter
vez.és végrehajtó módszere: 
az értelmes módon alkaJ.ma
zott születésszabályozás. 

Ma. amikor a nőnek ugyan
, annyi és ugyanolyan minősé
'.gű munkateljesítményt kell 
nyujtania, mint a férfiaknak, 
ugyanakkor háztartást vezet, 
gyermeket ,isel kilenc hóna
pig, szül, táplálja, neveli, ta
nítja, s ha beteg ápolja gyer
mekét, társadalmi munkát vé
gez, tanul, hogy szellemileg 
se maradjon le - nagyon ter
mészetes, hogy sem ereje, 
sem ideje nincs ann}i gyer
meket nevelni, mint volt 
anyáink, nagyanyáink idejé
ben. 

l\lindent figyelembe veve 
kormá11yunk úgy intézkedett. 
hogy a hazaspár együttesen, 
illetve a nő határozza meg, 
akar-e, mi kor és hány gyer
meket. 

A törvény megér• ó e, se
gíteni akaró rendelkezése szá
mos, elöre nem látott káros 
következményt, ,ei,zélyt is  

eredményezett Jóllehet, a 
�zülésszabályozás leghelre�ebb 
és legegészségesebb módsze
reit könyvek. a terhességgon
dozók keretében mtiködo ta
micsadas és egészsegügyi e!o
adasok ismertetik. azt tapasz
talhatjuk, hogy mi ndezek igen 
kevés meghallgahisra találtak. 
A nők a Jcgkev · sbé n-1eJ{íelelo 
módszert. a terhes-,,g müvi 
n1eg&z.akíf á�á , 1la�z jal�. 
;,ikarJák, kGv e. men ez a 
legkényelmesebb. 

A Debreceni 01'vo,tudoma
nyi Egyetem Szüleszeti cs • -o
gvóg_rászati Klíni��aJun 7 ér 
alatt vég;;ett 3211 m u l'i 1·eté-
1és kapcsán s:er:ett tapa$:ta
lato1, mindenki sz:<imara el
gondolko..fatók. A. m utet után 
a nóf. 19 J .�:ú:aleka s:en ,-e
dett l.ö:1•ef /en egés;;ségkliroso
dást. A késöi ldh e- i{ezmé
nyekre nézve n1C'�iillap1 oiták. 
hogy az inten Upt··on áte,elt 
nök közel felének. 4tl,4 száza
l�kának a ha\·ivt'rze':- ciklusú„ 
b;m, annak lcfolyásaban be{ll
lott zavarok. a k,JeJ,ödött 
gyullad,,;S.'.>k, a OlEe-h beköve ke
zelt kóros helyzet\ �ltoz::.sa. 
gyulladasos daganatok és 
egyéb megbetegcdé.�ek miatt a 
panaswk állandósultak. Az 
interrupción átesett nőknek 
közel feie a terhes&eg n1egsza
kitása utár. , s annak kö,·et
keztében beteg Jeti. 

:\Ieg kell mondani, hogy 
nemcsak a nók komplikált 
élete és életkörülmén�·e az 

ÍRT A :  DR. DITTLER JOLÁN 

egyedüli ok a sok művi ter
hességmegszakílásnak. Nem 
ritka az olyan h ázasság, ahol 
min.den megelözi a gyermek
áldást. Számos jó anyagi vi
swnyok között élő fiatal pár 
vallja: m,ajd ha mi ndenünk 
meglesz, rádió, te!evizi6. fény
képe::ögép, leme:játs.:ó, gépe
sített háztartás, összkomfor
tos modern lakás, gépkocsi, 
akkor les;;íin k kés:en a gye
rek fogadására. l\Iások pedig 
így ,·élekednek: elöszőr élni 
akarunk. élvezni az életet, 
szórakozni, hiszen még fiata
lok vagyunk. 

Az élethez, a swrakozás
hoz mindenkinek joga van. 
De tudni keJJ azt b. hogy en
nek néha nagy ára va11. Na
gyon sok az olyan házaspár. 
akik házasságuk elsó éveiben 
nem akarnak gyere/cet, ké
sőbb. pedig orvosi beavatko
zással sem sikerül gyermekál
dásban részesíteni óket. 

A gyerme;dányok és serdü
lők eseteinek e'intezése nem 
tartozik a c!>:J.lúdtervezés és 
sz.ülelt,s,,.zabálvo keretébe. 
Ezek az e„etek küzönsegcs 
terhességme�s1.akít...,;ok. De a 
nö, a gyermekle�ny, s a ser
dülöle,iny egés,..ségére és er
kölcs,ségére gyakorolt rombo
ló hatfu;on túl még ijeszf.öbb 
és meg végzetesebb körben 
és állandóan napirenden kell 
tartani, mint figyelmeztetést, 
a szörnyu , aloságot, hogy a 
terhesseg erőszakos megs:aki
tá,;a után �iilPtett gyermekei.: 
7.7 s:aialéka súlyosan fog!J<I
téko ·al,: bénul tal,, eal,ok .•ü
ketek, 1d1ótak és igen nagy 

kevesebb ideig é! a� a n ya- jegyzés ez, még akkor is, ha is. 
méhben, hanem akinek a szü- legtöbbször csak cs ipkelödés. 1965 február 18-án a debre
Zetési súlya 2500 gra m m nál  I 

A l ta laban akkor hangzi k ez el. ceni ti.itöhaz területen a for
kevesebb. A szülele&i súly, a ha egy elköveLett mulasztás dított állasban közlekedo 
magzat életképessége és maj- 1 figyelmc,ebb, gondosabb mun- 41 l-34G sorozatú mozdony 
dani emberi értéke között I kárnl megakadályozha1ó lett haláLra gazolta Pádar János 

ugyan's szor'Os összefüggés ,·olna fütőt. A balesetért a sérü'l  
\·an. A Schöpf-Mérei Kora- Nem láttunk ,enkit a pa- mulasztasán kívül felelőssé� 
szülött Kórházban 1961 -ben lyan, pedig figyeltünk terheli a mozdony zemélyze-
1740 magzat született halrn, vallják e,söntetüen azok. tét is, akik az 
6815 csecsemö pedig meghalt akiknek látnio:S kellett vo,na. előírt fig •elki kötelezett-
az elsó életévében. A köz- Dc \aJon hiht'tó-e, hogy ha ségiiknek nem teltl"k .-11"-
egészségügy állandó feJlesz- ,·alaki iigyel, nem veszi észi e 

ge�. 
tése és fejloclése idejében a a pályán dolgozó embereket 
csecsemühalandó.ság erÓ6C!Il Aligha! 
felszökött, es napjainkban is 1 96-!. november 28-án ldfo
alig váltowtt valamit. Min- gástalan távolbalátási viszo
den második csecsemő meg- nyok között. Szob állomáson 
hal, akinek szüLetesi súlya a 424-163 sz. mozdonnyal 
2000 granim11áZ kevesebb. fordHoU állás�an elütöt-

Ha ez így van. aJ,kor minek lék Ret�r Márla forgal-
a gyermek? Gondra, szomorú- mi szolgálattevői. 

Nevezettek állltjak, hogv a 
vágányút közelébl'11 nem lát
tak senkit A mozdony lutője 
szerint al�kor léphetet be Pá
dár János, amikor o éppen be
felé fordul l 

Hasonló kórulménvek ko
zött törlént Györffy Erzsébet 
balesete Ferencvárosban. Szé
kely Sándoré pedi::l B >kescsa
ba állomáson. Mindketten éle
tüket vesztették. 

Ezért kell nemcsak nézni, 
hanem látni is, mert csak gon
dos, figyelmes, lelkitsmeretes 
munkával akadályozhatjuk 
meg a baleseteket. 

H, K. 

ságra. késői bánatra. lelkils- A baleset következtében fle
merel!urdalásra? Hogy mind- vezett csonkulásos sérülést v�gig előttünk_ legyen életünk szenvedett. A vizsgálat szerint 
konnyelmuségenek, meggoi:- a mozdonyvezető látta, hogy 
dolatlans/íg{mak, tudatlansa-

1
1 3 km'öra sebességű gépe elé .----------------------------, 

gának szomorú gyümölcse? a szo!gállattevó belépett, ér-
Hogy egész életünkben ma- dek.lödésére azonban futóje -
gun!, e:őtt 1ássuk o••ermeh.'Ünk- l bát· kilépni �enkit nem látott Baleset,· kro' n·,ka nek sik rteJen, boldogtalan 1 - a�t kiizölle. ,.hoqy igen a 
életét. s elszenvL'<ljük néma. forga l m i  s=olgálattei,ő kiié
vagy egv nesen k ifejezésre pett." Vallomása szerint azon
juttutott de mlndenképpcn Jo- 1 ban sejtelme sem ,·olt ariol, 
gos ,;zemrt>hánn1. t? Miért hngy k ire ,onalkozott a moz
dolgozunk egyáltalán? Minek donyvezel-0 kérdése. 
a tudomany, a művé,zet, d- ! 1 965. január 12-én Tu:se, 
vilizáeló, kultúra, anyagi jo-

1 

álloma on sípjelre„ nélkül 
lét, ha nem lesz kinek? k.özlel,edú 424-324 mozdony 

Reménytelen volna a hely- halalra gázolta Simon 1\tihaly 
zet? Még nem' De hogy re- 1 pályamunká8t. A baleset után 
ménytelenné ne v.:,ljon, min- a mozdon)" megállés nélkul tn
den eg_, es embernek össze , abb h„ladt. 
kell fo. , ott ahol él és dol- A mozdony zemélyute 
goúk. ho;?) meg,iunjon e e ak Z.ihonyb.-n htdht 
rombolo Ján an)' T:: re.adatra meg-, bog balillos bale..e-
mindenk1 1lle'cke , ld okozlilk. 

Ta•,. lsti·a 11 Mate,zalk·,a 
palyafenntartu,I onök; ég 19 
é, as pá! •amunk<1s,1 apnli. 1 3-
an egy ho,ö L'110) f'l r,1kott 
g,vorsan muz;go p<1lvakocslra 
akart !elugrani. A. ugrást el
vétette és a palya lwcs, alá 
e•ett. A balc C'l k6,·etkeztében 
'ábán �ulvoo ,e::ul wm·e
dett. 

* 

Aprd1s 1 4-en <1.;<1 \ orat 

allíl..1Sa nél.-t l .  álmából feleb• 
redre s::al>ad be_;á.ratot jelen,. 
tett a 21í8. �=- �011a t  s�áma1·a. 
Net'e:cttet a s.:egedi igazgató
ság állásaból felfüggesztette, r 
egyide,iWeg eljárá,t indított. 

* 

Áprili,- 18-án 7383. sz. vonat 
e ozt:!es ertesítes néli<ül „ ko
cs,kkal foglalt r l l .  \agányra 
ar·• Kukunha(as alom · on. A 

"" ! ro. , " z l eztcte, Tórák 
l m r<' tar aleko. n\l tóör hibá
Jabo! kon•tkezet b, .. aki a be
j,1ro l"O J1at elolt frlületes caltó-

s:á:alekuk degeneralt, kisebb. ,_ _________________________ _ 
i-ag)I 11agyobb mertekben 

,wmél1 ze , T<iskunf a / a s  es 
Balota. :a lias ,dlo 1 ok ko 
zütt !ig,v, lmet, kí�ul h.tgyla az 
l 'L!í '.!R szel\·en, hrn J,.. o n1e � 
a, j Je z.est Enn k k,I\ , tk • e<. 
bl'n e y terközb<' került a1 
<'lütie halndo .,n.il z. vonat 
t�J A ligyelrn, t lcnség okozta 
,·e.,zelyezrete t ;d iben M' erül t 
e1 h�lritani 

i:.·aa/atot rartotr es a conat 
fogadast ;, elm11la.�. otta. Az 
Ü!'i-"-Zelltkiú•.é-.t a mozdony
�zemél_, Z<-'I éber,ége akadá
lyozia 11101;. .\1: igazga\ó:,ár; 
ffnrt i  Jo:.,eJ mo�donyve„etot 
e Skulté•i Gé::a mozclonyfúlőt 
JU alomra te1·.1<:>ztett�, fel. Egy-
1d JUlC-!Z Török Irnt·e vál'öürt 
111u'.iszt.-1,a rniatt , J!as:)ból fel. 
fu �.,,,. et' e,. llene , ,. elJá• 
1 ,  t me_1nd1totla. 

csökkent érték1,�k les: nek. 
Az il� en g} ermckck koruknak 
megfelclo ,zeJJemi fcjle!tseg
tól lemaradnitk. faradékonyak 
ldege:,;ck, fej1ajo�ak, t-·érszeg\:!
nyck es g ·ogypedagog1ai mod
szerrcl famthatok s nt>Yelhe-

k e nk. • 

Figyelmeztetó "' e , e  -
lentő Schöpf-?\fére1 kora,zú
ótt l,,orhuz ,·czcto ono,ainak 
�tat ztikája. me'y "-Zerin az 
utols6 10 el) 7000 esPtet tanul
mányo: i·a kitűnt, '1ogu a s:ii
le,, kom))likáciol, m11g:ati es 
1ijs:iiliJ'tl:ori l·arosodások. a 
ld gyemi e1.- t"bb /;iilön.bri::o 
l•eteg.wae PS forJyatého,saga 
a :okntil ai: a11 11úl, 11ál, illetee 
an11al, gyermel,einél ta1á/ha
tn, a /- ik .·: ii lési,k elntt a bortál
rak 

ll.1<1r eg} e'lene;:y terhesség
meg zar1tL� után i:-. megszün
hetik a nő fogamwképessége. 
gyakori a neheien on•osolha
tó. csak üggyel-bajjal meggá
tolt, fenyegetó, meginduló es 
szokványos vetélés, valamint 
a koraszülés. 

A koraszülés pedig késoi 
következményeiben nagyon 
súlvo.s utódártalom. Nemzet
közi orvo i megálln.pítás sze
rint. nem a;:; a m.ag�at kora
szülött, al<, 10 holdhón.ap11ál 

Cikkünk nyo111án 
Laput1k n1._ír<·1Lb t -er. Ill<'gie

len számaban 1-lal't 50/J-ert 
m u n ka .s:al/a, a fas.mfrilharl 
c1m ne! r1kk<' k ,rnltunl 
'llun a,,w . 1. ,c,kütt, Ja1 ,,i-n 
c,ikban ,., a ku oníe e b<>1 le
mem e bcn 1 ,  
& pa!ra�P11n , i-

1 t dnlgozó1 ni A c1kkb n 
ubix'k :uzott o�: lkozlunk a 

pcc..,1 i;::az._.afo ._ �hoz. tar 020 
bal. unhogl, ti r, ha ei m, gun
�zemclvek ni berelt munkás 
s,,t l 15,okk:il !s. Ezzel kdPCSO 
latb;.m c.l péc.,i i�azl(alf>.'"I;. g: \'l'

zelojt'tol, Mam1a ri l sf t-a 11 <•'.v  
!<1rstul következo vól, .. ,1.t 
kaptuk: 

.,A cil.kben fog7alial;at iga_
gatóságu11k a :01111al 1·i1.,galat 
tárgyú,·á tett„ é.< megallap,. 
tottul;, l,ogy a lPirtal részben 
helytálloak. Inté::kedtilnk, 
hoqy a nem megfelelö s.:állás
helyet a::on11al mon dják fel és 
a dolgozói: rés::ere egészség
ügyileg m egfeleló ,�állá.1helyet 
biztosítsa11ak 

Azokkal ,;zemben a ·ik mL 
att a dolgoiök ilyen körülmé
nyek között laktak. szigorú fe
lelósségret•o111üt alkalmazunk. 
A késóbbiek folyamán is M
landóan fel�dnen fartJuk a 

* 

l"wb alloma,on i.prilb JS-
án :-;t'me,Jé,·i Mihaly moz
don�, ..,,.-tö. J'? I 2 1 5  »z. mozdo
n> á,·:iJ enged<'!�- <'l, me-neljelúi; 
nélkiil naegindull és .iz V. S'& 

, a Hón , ,1l.1menn,vi kapr,olt él, 
ht't futóu•ngt'l., év.-J kbikl-0tt. A 
gfpe1 <..,ak darumeuettel tud
ták , i,,,ae111elni. '.\ libiklál. 
rorgatmi al,adal� t okozott. 
S1,eméi,v.,é-rfü,'.; nem történt. 

Egyévi börtönre íté lték 
a törvényen kívüli mozdonyvezetőt 

és a= ugue.,:seg 1Jju,ay ellrlii 
b ü nteti c ,me11 l'a,lat emelt el 
le 11e. !gy knul az u�) ::i Köz
pon,, Ku ulet, 81 o,,a dr. S:e-
1.ely 1't rei n tn Hoc,a el,,. s • �Y 
ke1·u lt D.in1 leszk Jc,z,ef a 
, á,llnttak pud1.1rn 

Miért vonták meg a jutalmat . . .  

...,. "etn t ndJu < kózOn.} ö:""> eg 
nemtfü ódóm,é�. , agy ciniku,
sa� lett urr� rajta, meri n1i n
denl nem leh, t az alkoho!rn 
lognl Egv a1.on ban lény, hog_v 
Oan les:.k .lcí,:u1 ii:> nem elhet 
to,·abb. Sem ", ..cm a c.,aládja, 
,em pecl:g "  1 ,,ko,i _J AV •e
le-p lobbi lakuja ., 

Ezekkel a mondatokkal cje
zóclötl be lapunk múlt év de
cenü;cr 1 3-i �zámaban megje
lent ripul't, amelyben Dal1i
le�zk Józselnek, a ferencváro
si fúloház mo,dony.-ezctójének 
túr,adalmi bírósagi tárgyal:bá
l'ól irtunk. 

T1\bb ,n'nl 111 t mu k hdJ' ga
t.a -,a t:' ne�\ �zer, tur ei} alt1s 
u B, apr11' 2 1 ...,n h rdeltek 
,télete· !\ Jercncvaro,1 moz
dony,ezelut ifjús.i elJ,,ni bun 
tettben mond .:ik 1,i bunu,nel-. 
�' ezért öt jogerüsen eyyéri 
börtön bünfetesre 1télttHc. Kel 
frre pedig elti/lottal: a k;;z, 
iigye1'töl. 

él. "' me1cnylel a tár><ldalorn 
ellen is, ahol dolgozik. Töné
nyen kicüli11ek érezte magát, 
e, a targ;·alas során is mind
\(':;!1 e; megtartotta - dacból-e 
\·aa:\I megAvozödé�bo1 - ciniz-
11 ú,, • mérhetetlen közönyét 

A „Danileszk-ügy" 
még nem ért véget 

Prémium (lati n eredet): 
Jutalom az államnak, ,:agy 
egyes üzemeknek, i ntézmé
nyeknek, társadalmi  szer
vezetel<nek. tett kiilönleges 
szolgálatért. Versenyen, pá
lyázaton, lciállításon j11ta
l.om a legjobb m tiért. Pót

lólagos jutalmazás. J1,talék. 
üzleti tevékenységért. 

Egyszóval prémium csak az 
át!agon felüli cselekedetekért, 
különlegesen jól ,·égzett mun
káért jár. Jól tudták mindezt 
a budapesti igazgatóság ,·onta
tási osztályán is, akkor ami
kor a müszal,i kocsi.szolgálat 
(Nyugati. Déli. Keleti) 2500 
dolgozójától meg,:onták a feb
ruári prémiumot. 

Súlyos mnlas:tlá�ok 

- Az elmúlt hónapokba n na
j>onta 4-5 panaszos levél és 
1zámos reklamáció érl,ezett 
�ozzánk és a Vasúti  F'öos-::tály
ta - mond�a Felcete Imre, a 
�adapesti igazgatóság IV. osz-
1 · \yának kocsicsoport-\"ezetője. 
, - Ezel. az észrei•éte kk k il:é-

tel nélkül a műszaki kocsi
szolgálat hanyag, felületes 
m u nkájára htvtál.; fel a fi
gyelmet. A sorozatos figyel
meztetés nyomán elrendelt 
1•izsgálat is megállapította. 
hogy a nemzetkö;:i járatoknál 
az elmúlt idóben hai-onta 
mintegy tíz étkező- és háló
kocsit. irányította/e i•issza mű
s=aki hiba m.iatt. A belföldi 
forgalomnál ez a szám jóval 
több i·olt. Az ablaJ,okat sem 
tis:títottnk rendszerese,1. Té
len nagyon sok esetben nem 
L"1 :tele11ítettek. ,i\Iost tai-assz,:il 
pedig l10ss:ú ideig ,:iz nélkiil 
!;ö:lel;ecl tel� a kocsi/,. 

Az emli!l"tteken kívül mé5 
nM.1·on sok ki ebb-nagyob':t 
mulaszt.:í.,ról vallanak a je;iy
zokönyvek. Ez is bizonyítja. 
hogy a mfü,zaki kocs1szolgálat 
dolgozói hanyagul \·égezték 
munkájukat. 

A jutalom löbhlel. 
munkáért jár 

A prémium megvonása érzé
kenyen érintette a műszaki ko-

c,iszolgálat dolgozóit. ll:rtht>ló. 
hi .. zen pár szaz forinttal ke
vesel>b került a borítékba. 
Tudni kell azonban, hogy a ju
talom a többlet munlaíért jár. 
A műszaki kocsiszolg.ílat dol
gozói pedig még alapvető kö
telességüknek �em tettek ele
ga,t. azt a munkát is hcrnyagu1, 
felületesen ,·égeztkk, amiért 
fizetést kapnak 

Szerintünk i. tarthatatlan az 
az állapot. hogy hónapokon 
keresztül piszkos gondozatlan 
kocsikban utazzon . ok tfzezer 
ember. 

A mú,tm, ke,.e,regni azonban 
fo.esleges. A barom budapes
ti mű zaki kocsiszol;álati fő
nökség dolgozói jó munkára!, 
kikös::öriilhetik a becsületii
kö11, a va.sút becsületén esett 
csorbát. 

Ha újból jól dolgoznak, en
nek bizonyára jutalma is lesz. 
De miért kell egy jutaJmat egy 
elvesztett jutalom ,\rán visz
szaszerezni ?  

S z.  J. 

Akkot' azt l'emé\tül;, hogy 
meg,zfvlelte a társadalmi bíró
. ág, a kollektíva intő szavát, 
é, józan, becslifeles mu.nkás
embe,·hez mcltó életet él 10-
\'ább. Sajnos nem így történ' 
A.z Italozást. a családja üldb
;esét, a i·erekedést toeább 
folytatta. sőt fé1'tele11 e/ülté
ben emberhez nem méltó 
modon meg s:olgálati  lal,ásat 
is .,:ét:ú :ta. Eg} családi ix,r
pat, ar után be,·erte az �bla
kokat. ajtokat rongált meg é; 
összetörte a szoba berendezé
sét is A család, a 7 é\·es kis
fiú, a két nagylány és az el
, ált feleség ismét üldözötté 
váll, mint éveken keresztül 
már annyiszor'. 

A vádlottak padján 

Danileszk Józsefet végülis ez 
e\' februárjában 1etartó;ta tták, 

A tán,adulom, ., kolleklJ\'a, 
a n1unkülársi ös�;:efogtls lehat 
nem mentette meg ot, pedig 
hányan és lw nus:or finuel me:
tették. A gy,11nha:osag, a rcnd
örség, a lakóbizott {t�. a púrt
Cs a 5Zi.\ �ZC1t ve7.l t. a bt1t·atok, 
az i meró"ik. ,l ko lckt i,·a leg
utóbb a 1at�ad�d•ni bir<J._ g is. 
E.-edményte!enu 

Le�súlyosabb, anu 1crhcrc 
róható, hogy r.e n :::ondolt ar
ra: a:: ö lehetetlen. botránya< 
e1nbertele11 maga'a rtm�a. a ; 
eves g11ermek lelki test, é, 
s:ellemi Jcjloclt'sPhe11 komoly 
törést okn=. h iszt!n ·1 c·�ali1d 
nemegyszer cjszaka abl.ikon 
át. hálóingben mom•kült. kar
jukon a kisgyermekkel a ré
s1,,e1;es apu harag.ín Piúl. 

Nem gondolt al'l'a. hogy me
rénylet m inde7. a fia ellen, a 
családja ellen. merénylet a kö
zö séggel szemben, ;.ki k kö1-ött 

Dan1les,.k Jozset bünpere 
befejeződött. A .,Danilesz-ügy" 
azonban ezzel még nem ért 
, éget. A s.wlgálati lakás 
D,mi:eszk ,József ne\'én van. 
A börtön bün lelés letöltése 
utan - ,imennyiben uddig 
nem történik váliozás - is
met oda ler Yissza. Véle;11e
nvünk �zer;nt  nem lenne he-
1\'es ismé: eg,· áldatlan állapo
lot <'ic,;dezn A megoldá.s fel
té' le11 a: leniie ha a i\IAV se· 
nítene a családon. hogy nyu
godta n, hél;ességben élhesse
n el; toi-úbb. Tudjuk. ez nem 
eg\·-..zeru kérde... de �egíteni 
kell elso,01·ban a h:írom gyer
mek érdek�ben. 

Az íté.et k ,hirdc,.ése ullill 
be,zélge! tűnk a c·saláddal. Még 
egy szobát is elfogadnának, 
cs.ik tudnák. hog,· az övél,. 
Ne ret!egnének attól. hogy is
mét visszatér a múlt, amit az 
emlékezetükbol kitörölni 
ugyan nem lehet. de őszintén, 
igazán feledni szeretnék. 

Szerénl i József 
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Egy kultúrmunkás küzdelmes életútja 
Beleszületett a borsodvidék 

szépségébe ,a századeleji pro
letárszegénységbe. A 9 gyer
mekes C3aládban a szegénység 
nagyobb volt, mint a gyennek 
számára a ;átszótér és na
gyobb, mint Borsod festói 
szépsége, A Vadas család tag
jai csak a szegénységgel lehet
tek barátságban. A jól tanu,ó 
Lajosnak is az a sors jutott, 
mint a többi proletárgyerek
nek. 

.� bánya és a va.sút:as népműve
,i lök, a munkás<lk Lajos bácsi
i ja, llosfalvi Róbert és Fodor 
" János operaénekesek egykori 

li.órustársa nem lett miniszter. 
se gyárigazgató. Mellét is 
csupán két kitüntetés díszíti. 
Az egyiket, a Szocialista Kul
túráéi-t kitüntetést 1957-ben, 
a másikat, a Munka érdem
érem ezüst fokozatát az idén, 
felszabadulásunk 20. évfor
dulóján kapta. 

Kiállítás 

az üdülőben 

A vasutasszakszervezet Ki
váló képzőművészeti. kör cím
mel kitüntetett Képzőművé
szeti Iskolájának rendezésében 
képzőművészeti kiállítás nyílt 
a mátraházi vasutas i.idii.lö 
társalgójában. A kiállítást áp
rilis 22-én KeUner István, 
a szakszervezet szervez.ési- és 
nevelési osztályának vezetője 
nyitotta meg. Valamennyi ki
állított mű, festmény és gra
fika olyan vasutasok és va
sutas családtagok munkája, 
akik a szolgálat, a minden-

t'''''-''''''''''"'�''''"U.'-'-'�"''''��'''''"''"'''''''''"'"'"'''�"''''� 

� i � 1 
1 Ázf ltillem eg'Jkor. . . i 
� 1 
� Azt hittem egykor, az a bátor, � 
� aki verni és ütni tud - � 
� � 
� a felnótt, ki vert, mint a zápoT, J 
� botozott - gyenge kúfiút. j 
� Azt hittem: erős, aki zsákolt, � 
� 

akit húzott a, sár, az út. j 
� Erösebb volt a Rend; s a m,áua ii. 
� kardot kötött az oldalára. J 
i i � � 
� 

Azt hittem egykor (fgy ta.nulta.m 
� 

� 
iskolában), a hósi tett � 

� a /teíbornoké; s minden úrban i 

Korán kezdte az életet. 10 
éves korában már az Avasra 
járt. söröskancsókat hordott 
iskola után órákig, pár fil
lérért. De ez is hozzátartozott 
a családienntartá hoz. 13 éves 
korában a vasas szakmát ta
nulja. 

Vadas Lajos 

szökés biztosította. Ez volt az 
egyetlen biztonság a szovje
teklhez . . •  

Csendes, szerény, fáradha
tatlan munkása a szocializ
musnak, az új kultúrának. 
Küzdelmes életét nem jelzik, 
fényes elismerések. homloká
nak barázdái és több tucat ősz napi munka, a tanulás mel
hajszál árulkodik csupán az

! 
lett esténként veszik kezükbe 

eltelt évekről, mert szíve, küz- a ceruzát, és az ecsetet, sza
deni akarása fiatalos maradt. bad idejükben hódolnak a 

Kovács János képzőművészetnek. 

� véltem valami nagy szívet. � 
� 

Megértettem kat�korba-n i 
i - engem ért gol11ó, szél, hideg; 

� 
� s a tábornok tíT büszkén vá.rta, � 
� e ;etenté&t: hán11 hős ment haláZba. i 

40 munkás esztendő � � 
� ts hittem mégis - emberibb kor � 

Most áprilisban múlt 40 
esztendeje, hogy elismert fo
lyamatos munkaviszon11a van. 
Nem volt még 20 éves, amikor 
a Miskolci Vasutas Sportegye
sület középhátvédje, majd a 
Miskolci AU-alános Munkás
kórus tagja lett. A dalos órá

Amikor Vadas Lajos haza
tért a felszabadult otthonba, 
amelyért ő is harcolt, öröm és 
mély fájdalom, felesége és 
egyetlen gyermeke s a nyolc 
testvér közül egyetlen élet
ben maradt öccse fogadta. 

Csehszlovákiában vendégszerepel 
� � 
� simogat majd e sebhelyes � 
� világ arcán, a nem riad bottól � 

a Debreceni MÁV Filharmonikus Zenekar � 
o1 g11ermek; szabadság, béke leaz, � 

� s az ösi rang kilép a sorból - f 

kon találta meg a szegénység- Az élet folytatódik 
ben is az emberséget a mun
kás dalosok között. 192,-ben a 
párt tagja lett. Aztán mindig 
ott volt a művelődés terüle
tén. ahol a párt számára hasz
nosat tehetett, szóval, dallal. 
S amikor ezért üldözték, ak
kor is a munkásügyet szolgál
ta. A dal. az igaz munkásszó 
szeretete vezette, tartotta ben
ne a küzdeni akarás erejét a 
nehéz időkben. A zakl:.tások 
miatt otthagyta Miskolcot. 
194 1 -ben Csepelen napszámos 
lett. és a vasutasok kórusában 
enekelt tovább. Amikor a Ke
repesi temetőben Somog11i

1949-ben alapszervi pártti t
kár az É:,zaki Főmúhely-
ben, majd az üzemi 
pártbizottság agitaciós- és 
propaganda titkára, később a 
műhely munkásellátási osztá
lyának vezetője és immár 12 
éve a Törekvés Mih·elődési 
Ház igazgatója,. Szabad idejét 
a közösségnek áldozta. Ott 
volt a szakszervezet központi 
vegyeskarának alapításánál 
és részt vett valamennyi je
lentős budapesti és vidéki 
kul túrális megmozdulásban. 

Bacs6 sírjánál a munkásdalo- Az út, amelyet a hatvanegy 

�ok tisztelgésén felcsendült a é,·es szorgos népművelő maga 

Marseillaise, Vada.s LajOs, a mögött hagyott, a, fáradhatat
tenorista is ott volt. lan, igaz ember életútja. Az 

egykori avasalji mezítlábas 
A rendőrség a haladó dalo- Lajoskáé, akiből futballista, 

sokat is üldözte. de ő tovább dalos, szervezett munkás, a 
enekelt mindaddig, amíg pa- harmincas évek elejére pedig 
rancsot nem kapott a munkás- Vadas elvtárs lett és ma1·adt 
századba való bevonulásra. hűséggel a legnehezebb időAhogy ő mondja - az „ezer-
eves haza" fegyvertelen oltal- ben i�. :€vek óta nagy hozzó
m�-ra. A tront közelében esz- értéssel vezeti a legnagyobb 
köznek. A kiutat a fogságba vasútas múvelődés1 házat. Kő-

Az 1965. évi csehs2llovák
magyar kultúrka�olatok 
egyik legjelentéísebb eseménye 
a Debreceni MA V Filharmoni
kus Zenekar vendégszereplése, 
május 2-től 13-ig Szloviliában. 

A Debreceni MÁV Filhar
monikusok több alkalommal 
szerepeltek külföldön : 1958-
ban Lengyelországban, 1962-
ben Franciaországban, 1963-
ban OlMzországban, (Parrna, 
Reggio-Emtlia) é:1 Ausztriában. 
A 7.enekar külföldi vendégsze-. 
replése alkalmával mindenütt 
jelentős sikereket ért el. Kü
lönösképpen francia- és olasz
országi vendégszereplésén hal
mozta el a kritika, dicsérő jel
zőkkel. A zenekar karnagya 
Rubányi Vilmos, a Magyar 
Népköztár�aság érdemes mú
vésze, 20 évig volt a budapesti 
Operaház karnagya, két vidéki 
6Zimfonikw, és operalársulat 
megalapítója, aki már több
ízben is nagy sikerrel srerepelt 
a C.sehszlovák Szocialista Köz
társaságban. 

A Debreceni MA V Filhar
monikus Zenekar hangverse
nyények mű�orán, többi.égben 
magyar művészek 1,zerepelnek. 

Á lkooyodott . , . S Z A B Ó  B É L A :  

A magyar zenekultúra legje.. 
lentósebb reprezentánsait szó
laltatják meg, műsorukon Wei
ne,- Leó, Dohnányi, Liszt. Bar
tók. Kodály művei szerepel
nek. Programjuk igen gazdag 
és színvonalas, hiszen Liszt, 
Bartók, Kodály, Dohnányi ne
ve nemcsak a magyar, hanem 
az egyetemes zenetörténet 
nagyjai közé sorolható. 

Megemlékezés 
az édesanyákról 

Április 29-én 25 több gyer
mekes családanyát látott ven
dégül szakszervezetünk elnök
sége. Az anyák napja alkal
mából Szabó Antal főtitkár 
elvtárs meleg szavakkal kö
szöntötte az édesanyákat, akik 
nemcsak a családi tűzhely 
mellett, hanem munkahelyei
ken, a vasúti szolgálati helye
ken is példamutatóan megáll
ják helyüket. Meleg szavú kö
sz.öntője után az elno1;;ség ne
,·ében pénzjutalmat adott ái 
a résztvevöknek. 

� munkás fia, az ezredes. 

� FAZEKAS LAJOS 
� � ...... ,,,,,�;:,..�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,""O.,,,� .... ,· 

Az irodalmi pályázat eredménye 
A Vasuta.sok Szakszervezetének Elnöksége felszabadulá

sunk 20. évfordulója tiszteletére irodalmi pályázatot hirdetet'I:. 
A pályázatra 40 pályamű érkezett a Magyar Vasutas szer

kesztőségébe. A bíráló bizottság az alábbi írásokat jutalmazza: 

ELSO DIJ (1000 Ft): Szabó Béla Az utola6 éjszaka cimű el
beszélése. 

MÁSODIK DIJ (500 Ft): ,,Sic itu.r ad astra!" jeligére érke
zett Régi történet című elbeszélés. 

HAR1\1ADIK DIJ (300 Ft): Gergely József MegtéTés cimú 
elbeszélése. 

NEGi"EDIK DIJ (100 Ft): ,,Lillafüred" jeligére érkezett Nö
vérkém című elbeszélés. 

ÖTÖDIK DIJ (100 Ft): dr, Bá.nkfalvy Gyula A sorompoá? 
cím ü elbeszélése. 

Egy-egy könyvet nyertek : Krasznai Lászió Egy család 
megváltozott élete, özv. Erdélyi Istvánné Hogy is volt csak c1-
mű írása, továbbá Surányi József, Kíscséri lstván és Kovac, 
János írása. 

- Caa.k ha nem érkezne meg az egység 
- Ne tedd meg . . .  ne tedd meg, ha istent 

Fázósan rázták ágaikat a fák. Mintha a 
soha el nem érhető csillagoknak integettek 
rnina. Halk nesszel zenélt a szél. A völgy 
nyugo,·óra tért. Az est átengedte a hegye
ken a távol megvillanó fényeket. Befogadta 
a csendet a völgybe, melyet időnként meg
törUek a felhangzó hosszú morajlások. 

AZ UTOLSÓ ÉJSZAKA 
ismersz! - Most aztán hagyjon békét 
kiáltotta a fiú és ellökte az öreget. 

- Sokat ittunk, öregapám - és azzal ki• 
lépett az éjszakába. 

- Gyere vissza - üvöltötte az öreg. A 
katona nem nézett vissza. 

A folyón átívelő híd pillérei zúzmarás 
tidegen feszültek a partfalak fölé. A hidegtól 
az aoél néha nagyot roppant. Az őrtálló ka
tona ösztönösen megrántotta puskája heve
derét. Tekintetével a sötétséget kutatta. 

Az éjszak.a ráült a katona mellére. Nehe
ren szedte a lélegzetet. 

A víz halk csobbanásokk.al csurgott a híd 
alatt. A katona félt. Előbb csak azt hitte, 
hogy fázik. Furán ugrálni kezdett. Egyik lá
báról a másikra. Mulya mozdulatokkal. Vé
gül, hogy nem szűnt a reszketése, rájött, 
hogy fél . .. Megszorította fegyverét. Fiatal 
volt még, de már ember. Erőltette az agyát, 
hogy az assronyra meg a gyerekére gondol
jon, Képzeletével az asszonyi testtől áttüze
sedett dunnára gondolt. Közben észre sem 
vette, hogy lábai a vasúti őrház felé viszik. 
Otthagyta a strázsát. 

Egy darabig lepteinek kopogását figyelte. 
Ismerte már a pályaőrt. öreg ember volt 

már. Kemény-kötés(í, de melegszívű. Gyak
ran tért be hozzá melegedni. Apró kis iro
dájában mindig duruzsolt a tűz.. 

Megkocogtatta az ablakot. 
Az öregember felkapta a fejét. 
- Ugyan kii az ilyenkor? - szólt ki ke

ményen. 
A katona elmosolyogta magát, ahogy az 

öreg riadósát nézte az ablakon át. 
- A Bálint. 
- Kicsoda? 
- Bálint, a katona - ismételte má.sod.�ror 

Is. 
- l\Iaga az! - Felállt és kinvitobta az 

aJLÓt. 
- Kerüjjék beljebb öcsém mondta 

most már nyájasabban. - Fene egy éjszaka 
ez. Mintha minden olyan süket lenne. Ide a 
tüz mellé üljön . . .  
Bálint letette fegyverét. Oldalzsákját át

vetette a fején és az asztalra dobta. 
Bundáját meg.swkott mozdulattal gombolta 
\'égig és kibújt abból is. Leterítette a pad
lóra, a kályha elé. J ólesőt szusszantva ráte
lepedett. Fagytól gémberedett kezeit odatar
totta az áradó melegnek. 

A pályaőr közben kiment és egy jókora 
k2nyérrel, sonkával és � butykossaJ. tért 
\'issza. 

Leereszkedett hivatalbéli asztalához. Invi
l lta a katonát is. Mintegy példét mutatva. 
t..ni kezdett. A katona csak nézte, nézte az 
ii:·eget. Szemei megnőttek és érezte mint 
gyűlik a nyál sa.:ájá,nak szögletooe. Nem kéret.te 

(Részlet az I. díjai nyert p6/yamúböl) 

magát tőboozör. Szótlanul falatoztak. Csak a 
tuz sustorgott panaszosan és kint a táviró 
drótok. 

Vágtak a sonkából, aztán a kenyérből. 
- Csak a nagy sötétség - mottyant az 

öreg. 
- Meg a hideg - felelte a katona. 
Kint a fák ágaikkal a csillagokat akarták 

leszedni. 
- Tulajdonképpen mire vigyáz maga? -

kérdezte az öreg és keze!ejével megtörölbe a 
bajúszát. 

- A hídra - bökte oda a katona. 
- Kitöl féltik ezt a hidat? 
- Rágyújt egy stábra? - kínálta a kato-

na. Az öreg kivett egy Leventét. 
- Mit tudom én - vala:szolta a katona 

-, parancs, parancs. 
- Nehogy felrobbantsák? - csökönyöskö-

dött az öreg. - Tudja, ezt a hidat akkor 
építettük, amikor ilyen ki.s kezdő emberke 
voltam - és a katonára mutatott. Ott vol
tam elejétől végéig. Az állványozá�hoz olyan 
fenyőket vágtunk kJ, hogy sirt az erdő, ami• 
kor ledőltek. Sokáig nem lát.szolt semmi. 
Egyszer aztán hallja, egyszerre csak kilát
S2l0tt. &ti? úgy hirtelen jött! Mintha addig 
nem is vettük volna észre. Egys:z.erre csak 
átfeszült a folyó felett. De az még semmi, 
hallja . . .  ! Hanem amikor lebontottuk az áll
ványozást. Olyan volt, mint egy szűz lyány 
dereka! Karcsú, csak úgy szökkent át a két 
part között. Az el."6 vonaton rajta voltunk 
mindahányan. 

- Tatus, maga nem rossz ember - szólt 
a katona, majd kényelmesen eldőlt a bun
dáján. Kezeit tarkója alatt összefonta. 

- Nem rossz ez a maga kis főnöksége. 
Ha szerencsésen hazakerülök, egyszer el kell, 
hogy jöjjön. Meg kell ismernie az asszonyt, 
meg az öregemet. Kotorászni kezdett a zubbony zsebében. 

Megviselt erszényéből egy ezers2lel' kéz
bevett képet húwtt elő. Fürgén felugrott és 
odavitte a lámpafényhez. Az öreg messze el
tartotta magától és úgy nézte. 

- Csinos egy nőszemély - mondta. - De 
hiszen itt a gyerek is - alig vettem észre. 

- Tudja. öreg - szólt hetykén a katona 
-, ha én mégegyszer megfoghatom az asz.. 
szonyt . . . 

Az öreg telt poharat nyújtott feléje. 
- 1\-lit gondol, meddig tart még? kér-

dez.lie most az öreg. 

- Már nem soká . . . nekem legalábbis, 
nem soká - monöta sokat sejtetőn Bálint, 
és rántott egyet nadrágszíján. 

Aztán miért nem tart soká magának? 
- Lejár az obsit, ha megjönnek . . .  
- Kik-e? - vágott szavába az öreg. 
- Hát az utolsó egység . . .  de hagyjuk ezt 

mondta a katona, és rápörkölt ismét egy Le
ventére. 

Az öreg elégedetlenül mocorgott. De nem 
szólt. Egyszercsak nem bírta már a hallga
tást. 

- Aztán a híddal mi lesz? - kérdezte 
ki '!Sé bárgyú tekintettel. 

- A híd . . .  - felne\'elett a katona A 
választ ujjával mutatta. A le, egóbe peccin
tett, - Már beinjekciózták. 

- Mit csináltak? 
- Bálint megismételte az ujjaival az előb-

bit. 
Csak tán nem . .. az isten nem veri 

meg őket? 
- Ne legyen gyerek tata. Minden hídnak 

egyszer vége van . . . - . . .  már pedig abból 
nem lesz semmi - vágott közbe az öreg. 

- Ezek . . . ezek akarják. Hisz még a vo
natukat Is itt hagyták a két állomás kö
zött . . .  

- Ne mondja?!  - ült fel hirtelen a ka
tona. Arca elborult. Hisz akkor engem 
itt elkaphatnak - mondta gyorsan. Hangja 
izgatottá vált. Kapkodva öltözött. - Köszö
nöm öreg. - Maga igazán jó ember . . . de 
nekem most vissza kell mennem! Gombolta 
a zubbonyát. A bunda ismét ráborult a tes
tére. Táskaja oldalához csapódott. A szíjken
gyel karikák megcsörrentek. C,;ak a sisak 
volt hátra. Feltette azt is. S ott állt teljes 
fegyverzetben. 

- Ne menj sehova . . .  a hidat nem bántja 
senki . . .  

- Nem a fenét - vágta rá a katona. Az 
öreg ismét belépett az iroda melletti kis ör
ház szobába. Onnét szólt vissza - mert ha 
bántaná - lépett vissza. Kezében eg; 
Manlicher simult . .  , 

- Nem ,•aló a kezedbe már tatus. Dobd a 
fenébe - mondta Bálint és a kilincsre tette 
a kezét. 

Az öreg me2ra2adta a könyökét. - Várj! 
- Te akarod elintézni? A katona nem áll

hatta hideg kék nézéaét. 

A tuskók már leégtek a kályhában. A ki
hűlő ,as pattogva húzódott össze. Az öreg 
csak ült és nézett a lárnpafénybe. Szemei 
nem láttak semmit. Halántékán egy ér ke
mény lüktetéssel árulta el szívverését. Töl
tött és ivott. Egymásután kétszer . . .  három
szor. Hirtelen az asztalra csapott. 

- Van isten? - kiáltott fel kétségbeeset
ten. - Ez a mulya kölyök még mindig azt 
fújja, amivel teletömték a fejét, Szívében 
harag lobbant. 

Puskaropogósra riadt fel. 
Aztán egy éles, átható, nagy dörrenés• 
Az ajtót felszabta a légnyomás. A betó

duló friss szél lesodorta az iratokat az asz
talról. Az öreg felpattant, mint akit a kígyó 
mart meg. Tudta, hogy megtörtén t . . .  Fáj
dalmasan kiáltott fel . . .  megtetted . . . meg
tetted . . . te . . . te átkozott! Gyufát gyújtott 
és felvette a puskáját. Kilépett, mint az 
imént a katona. Az ajtó nyitva maradt mö
götte . . .  

Futni kezdett a híd felé. Mint valami 
eszelős vénember. A sötétben elbotlott. Vad 
káromlással állt fel és lihegve kapkodta a 
levegőt. Futott tovább a híd felé . . .  

Már csak rövid táv volt hátra. A folyó 
mellett felbúgott egy autó motorja. 

Fényszórójának csápjai megvilágították egy 
pillanatra a hidat. Olyan volt, mint gerincét 
tört gyönyörű állat. Tört tagjait mosta a 
csobogó víz. 

Csukaszürke ruhás alakok ugráltak fel e 
gépkocsira. Felbúgott a motor és a kocsj el
tűnt az éjszakába. 

Az öreg a híd közelébe érve megbotlott 
valamibe. Estében meleg. puha tárgyat érin
tett. 

Gyufát gyújtott. A pislogó fényben ott fe
küdt a katona. Még élt. A vénember ott tér
delt mellette és szólongatta. Azt hitte, hogy 
csak megsebesült. 

- El akartam vágni, tatus . . . - suttogta. 
- Kelj fel, hazaviszlek - kért.e az öreg és 

kezei rázogatták, hogy megszólaljon. De ek
korra már halott volt. 

Kelet felől a derengés már {gérte a haj
nalt. Az ágyúk torkolattüre sem látszott oly 
súrűn. 

Akkora lett a csönd, hogy fájt. A vénem
ber a derengő hajnalba fájdalmas szívvel 
rakta ki a fiú apró holmiit a zsebkendő
jébe . . .  

fgy talát rájuk a hajnal. A felrobbantott 
hídra, a halott katonára éti az öregre • • •  
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Mozgalmas élet 
a Szegedi VSE házatáján 

A szegedi Vasutas SE atlé
tikai szakosztályának repre
zentását jól ismerjük. Sok 
magyar bajnokságon láttuk 
már. A világcsúcstartó Balázs 
Jolánnal is állt már egy do
bogón . . • Gelei Eváról van 
szó. Pontosabban Tóth G11Ulá
néróL A bordásfal előtt talál
juk. Hol könnyed gimnaszti
kai gyakorlatot végez, hol ne
héz súllyal a nyakában szök
décsel. Nem szokatlan látvány 
ez az alapozás Időszakában. 

Kaku.,zi Ferenc az SZVSE 
atlétikai szakosztályának ed
zője áll mellette. Szaktaná
csokat osztogat :Evának. Ne
künk azt mondja: 

- Etia tat>alt1 etn1 ideig 
fta{1tl formában t1er1enyzett. 
Sajnos ellenfelek nélkül. Ha 
komol11 ellenfele t., akad, 
megjavlthatta oolna az or,zá-
1101 caúcsot. 

- Idén megjavítja? 
- Szeretném - válaszolja 

szerényen :Eva. - Célom a 
ba.jnoki dobogó va.lamelyik 
foka.. Tudom nem len könv
,ivü felada.t • • •  

A fiúk Is szorgalmasan dol
goznak a tornateremben. A 
legérdekesebb egyéniség talán 
Antal Andor. Vékonyszálú 
szőke haja csapzottan hull 

izzadt arcára. Negyedórát 
dolgozott a bordásfalon, de a 
lélegzete cseppet sem szapo
rább, mint máskor. A gyalog
lók ritkan fáradnak el ne
gyedóra alatt. Antal Andor 
gyalogló. 

Három éve versenyez, még 
egészen kezdő korában har
madik lett az országos ifjúsá
gi bajnokságon, egy év múlva 
pedig megnyerte. Tavaly mint 
felnőtt tízezren hatodik, húsz
ezren nyolcadik, az országos 
bajnokságon harmadik lett. 

Tégla Ferenc különös szer-
15Zámrnal, egy vastéglával dol
gozik. A súlylöké$ techniká
ját gyakorolja. Még mindig 
ifjúsági korú. Tavaly disz
koszvetésben Fejér mögött 
50,69-cel a második lett az 
országos ranglistán. 

- Mit vár az idei bajnoki 
�vadtól? 

- Nem lesz könnt,>11 dol
gom. Fejér két éa fél méter
rel dobott nálam n4{1tlobbat 
felnőtt diszkosszal. Mindent 
elkövetek, hO/ll/ az idén is jó 
eredmén11eket érjek el. 

Az SZVSE atlétikai szak
osztálya az 1964. évi országos 
rangsorban a hatodik helyen 
végzett. ők, hárman - a be
mutatottak - sokat tettek 

ezért a helyért. De a többiek, 
Varga Béla gerelyvető, centi-

• vl1 versenyzők Is szorgalma
san alapoznak. 

A bírkozóteremben Is telt 
ház van. A versenyzők közül 
kiemelkedik a nehézsúlyú 
Höhn alakja. Mellette Ko
vács Sándort látjuk, akitől 
nemrégiben a következő nyi

i latkozatot olvastuk : 

méterekkel megközelítette már 
a 70 métert, Nagy János -
200 gáton 25,3 a legjobb Ide
je -, de kevésbé ismert ne-

SzeretMk részt venni a 
v<iÍogatott keret edzésein. To
vábbi célom a. t>áloga.tott tag
ja.ként kiutazni a kötöttfogású 
világbajnokságra." 

A nyilatkozat távolról sem 

elbizakodottságról tanúskodik. 
Reális alapot ad hozzá az a 
hat vidéki és három magyar 
bajnokság, melyeken Kovács 
Sándor nyakába akasztották 
a bajnoki érmet. 

Tavaly az olimpia előtt 
megsérült. Akkor maradt ki 
a válogatott keretből. Most 
már egészséges. Az alapozás 
idején napi negyvtenöt-ötven 
mázsát emelt, s ezt még spe
ciális bírkozó edzésekkel egé
szítette ki. 

Futó Géza edző Irányításá
val szorgalmasan dolgoznak a 
szakosztály többi versenyzői 
Is, hogy az Idén Is a hagyo
mányokhoz hlven Jól szere
peljenek a versenyeken, baj
nokságokon. 

Naményi J6Met 

Kovács Sándor 61 Vlllún Gyi>rgy edzés közben 
(Almási Lúzló felvételei) 

Sportszerűségből embersé� ől: kitűnő 
- Az volt a tervünk, hogv 

tld$árnap reggel 6,25 órakor 
worsvona.ttal tndulunk Szom
bathelvre, s miután oda 11 
órakor megérkezünk, a Ki mit 
tud ? nyilvános tv-adása miatt 
előrehozott idópontba.n, 14 
órakor játsszuk ba.jnoki mér
kőzésünket a volt NB I-es 
csapattal - kezdte beszélge
tésünket a felszabadulás utáni 
labdarúgásunk talán legka
landosabb körülmények kö
zött létrejött bajnoki mérkő
zésről Szúcs Lajos, a BVSC 
intézője. 

- Szombaton, a biztonság 
kedvt'.-ért felhívtam a Déli pá
lyaudvar Utasellátóját, s ér
deklődtem: rendben lesz-e a 
játékosok étkezése az étkező
kocsiban? Meglepő választ 
kaptam: a legújabb hírek sze
rint a nyugat-magyarországi 
árvíz miatt Sárváron szomba
ton délelőtt feloszlott a. gyors
t>Onat. A tengelyig érő víz 
miatt nem folytathatta útját. 
Induljunk tehát még szombat 
este, ha vasárnapra időben 
ott akarunk lenni az NB I/B. 
osztályú bajnoki mérkőzésün
kön . . .  

A hír kissé megdöbbentet
te az intézőt és Kiss Mihályt, 
a BVSC elnökét, akik először 
arra gondoltak, hogy ez a ta
lálkozó a totó-szelvényen is 
szerepel, bizonyára. n4ll1J kö
zönség 1'árja. a csapatokat a 
ezombathelyi sporttelepen, te

lát utazni kell! 
Taxiba szálltak, s a város 

l?gkülönfélébb pontjairól, s 
�estkörnyéki községekből 
l'ödról Pilisről és Monorról 
hedték össze a csapat tagjait 
L pontosan 11 játékost . . •  

Tartalékjátékos elvitelére már tek meg Szombathelyre. A 
nem is gondolhattak, az or- Savaria bárjának személyze
vost, a gyúrót sem tudták te már hazaindult, amikor fu
már értesíteni, s nem volt meg tótűzként terjedt a hír: ne
az edző Gyarmati Jáno, héz, viszontagságo, út után 
sem . . .  ő a Budapesten tar- megérkezett a BVSC csapa.ta. 
tózkodó Benfica-edzővel, egy- A pincérek, takarítónők, a 
kori Red Starbell játékostár- vezetők perceken belül ismét 
sával , Schwarz Elekkel eleve- a helyükön voltak teával, va
nítette fel a közös emléke- jas kenyérrel kínálták az 
ket . . . Gyannatit végül még- alaposan megéhezett játéko
ls csak megtalálták, • este sokat. ,,Ezt a azh:,éI11ességet. 
18,03 óra.kor minden élelem emberséget ,oha nem lehet 
nélkül útra kel.h.etett a elfelejteni" mondja Kiss 
BVSC . . .  Mihály. 

- Az odafelé vezet6 út Ali� lehetett felkelteni a 
rendkívül viszontagsága, volt fiúkat a délelőtti ebéd idejére, 
- kapcsolódik a beszélgetésbe s néhány óra múlva már ott 
Ki8S Mihált1. - Négy alka- kellett lenni a pályán, ahol 
lommal át kellett szállnunk, s várta a csapatot a volt NB I
az árvízveszélyes területek es ellenfél. 
kikerilléséért több alkalom- - Ell1J kii szerencsével 
mal is visszafelé utaztunk. Az nyerhettünk volna. - mondja 
átszálló helyeken : Celldömöl- az Intéző -, de t>égül 3:2-re 
kön, Bobán, Kisfaludpusztán, kikaptunk. A közönség hálás 
majd Zalaszentivánon mindig tapsa a szép játékért némileg 
névsorolvasást tartottunk, kárpótolt bennünket a nehéz 
mert a néhány kocsiból álló éjsza.káért és az elve,zített két 
szerelvényen a játékosok te!- pontért . . .  
jesen szétszóródtak: a lépcső- Hétfőn hajnalban ismét Bu
kön. a. foly6sókon ,zorongta.k, dapesten volt a BVSC labda
mindig helyet adva az idősek- rúgó-csapata, amelynek játé
nek, a. gyermekes a.nyákna.k, kosai a Szőnyi úti sporttele-
akiknek az átszMlásoknál pen fürödtek meg, majd min-
példamutató szívélyességgel denki a szokásos időben ott 
segítettek. volt munkahelyén : Adám Jó-

A vezetők elmondják, hogy zsef nyomdásztanuló az Athe
az éhező, nehéz órákat átélő naeum nyomdában, Torda.í 
játékosok végig az úton egy Károlv kőfaragó a MÁV Ma
zokszót sem ejtettek, s többen gasépítési Főnökségén, Va.rga 
15 ezt mondták az egyesület Ferenc alvázlakatos a Keleti 
elnökének:  .,Az a fontos, Mis- pályaudvaron, hogy néhány 
ka. bácsi, hogy időben megér- példát említsünk. 
kezzünk . . Bizonyára soka.n A BVSC labdarúgói ezen a 
várják ezt a mérk6zé1t, eg11 kalandos, sokáig emlékezetes 
ki, felüdülést keresnek az hazai útjukon sportszerűség
utóbbi napok izgalmaiba.n . • • " ből, emberségből kitűnőre 

Vasárnap hajnalban érkez- vizsgáztak . . .  Maros László 

Helyreigazítás 
helyett - űf kultúrlermri kaptak 

a pápai pályafenntartási dol
Lapunk január 16-1 számá- go;rok. A régi műhelyből át

ban beszámoltunk Kussa Fe- alakított term<-t Iskolai táb

renc tapolcai mozdonyfútó láva! és a __ sz:'ll1éltető előadá-
viszontagságos" utazásáról. sokhoz szuk,;ége-i egyéb „kel-

" A cikk megjelenése után !ékekkel" is ellátták. 

a 8. szakosztály ,izsgá_Jatot 
1 

_ l\láJus elseje ti zteletére 
rendelt el .  V!zsgálat :1 kovet- újabb felajánlások születtek 
kezőket der1tette . k1_: K��sa Szob határállomáson. Az él
F!renc a .  debr!?�em 3ármu1a.- üzem címmel kitüntetett állov1tót6I 1egyzo_könt1vlleg de- , más dolgozói vállalták a ko-
cember 24-en atvette ugyan a í ásá 326 160 á . hideg gépet a cslforrluló gyo� t t, a sze-

sz mu • mély- és tehervonatok menet-műhelu menettel azonban ne'!1 d 1erint· •ndítását engedték kilépni, mert a ki- ren sz 1 1 
séró nem volt a gépen. A 
mozdonvt csak december 
28-án, négy nappal késöbb 
vontatták ki a. ;ármüjavltó te
rületéröl. A debreceni rende
zőben tehát nem 117  órát, ha
nem csak 11 dtát i,dra.kozta.k. 

A ,.szenvedő" felet, Kussa 
Ferencet is kihallgatták, hi

- Eredményes volt az áp
rilis 4-1 ünnepi mü zak a bé
késcsabai fútőház:nál. Az uta
zószemélyzet 128, a mozdony
müheoly 100 százalékra teljesí
tette a tervét, az ilzemeltetésl 
önköltségi te!-v pedig 108 szá
:talékra alakult. 

szen a cikk 252 óra távollét- _ Jelentős szén- &i olaj
ról tanúskodott. Az első ki- megtakarítást értek el a fel-hallgatásnál még kitartott szabadulási munkaverseny-
eredeti á�ításfmál, később ben a dcl>receni fútóház dol-azonban beismerte, hogy a g •· J vult az egy g•zmozké:d�s 106 órát, a �ará��o- d:�

1
;8 � 100 e-tkm t�1Jesítny1 unnep�et �.sa�ádJa koré- 1 mény Is. Az elsó negyedévben ben, Tapolcan toltötte. 31 620 százelegytonnakilomé-

Eszerlnt a cikkben említett ter esett egy dolgozó gőzmoz-
252 óra helyett a forgalmi donyra szolgálatot „mindóssze·• 112 
óra. terheli. Ez il 10k. Debre
cen és Tapolca k "zött a 400 
km távolságot 4 és fél nap 
alatt tette meg a hideggép, kl
sérőjével együtt. A forgalom 
ezzel a teljesítménnyel sem 
nagyon dlc6ekedhet. 

Egyébként a cikk a tapol
cai fűtőház főnökének kérésé
re, a menetlevél adatai alap
ján íródott. Akkor a cJkk író
ja, de a szerkesztőség sem 
gondolt arra, hogy Ku.ssa Fe
renc félrevezette szolgálati 
feletteseit. Ezzel a cseleke
detével lapunk hitelén is csor
bát ejtett. 

IUtfttlllllflflllllUlltllff. 

- f!lüzemszlnt felett telje
sítették a kocs!tartózkodá.<I 
tervüket Szeged Rókus állo
más dolgozói. Az előírt 90 szá
zalékos sz.int helyett 95,58 szá
zalékot értek e-1. A kőolai és 
tilrelőal'lyag felhasználásnál 1 
százalékot takarítottak me&. 

- Túltelje<;ite"é április 4-1 
felajánlásukat Vácrátót állo
más dolgozói. Az anyainneg
szabási nonnánál a válJalt 5 
százalékkal szemhan 10 száza, 
lékot takarítottak meit. a ko 
csitartózkodási t�et 95 he 
lyett 100, a kocsiklhaszn 1ásr 
tervüket pedig 98 százalék he
lyett 112 százalékra teljesítet-

A szerkesztőség üzeni 
I 

té
1c

. 

- A veszprem megyei szot-
SArl<án:, Dénes Gyl!r, Bogn4r gálatt helyek közül a pápai 

KAroly, D:rncs József Tapolca, dr. pályafenntartá.-s1 f6nök.o;ég 
�!:'ki.:•m-rof:��• 1;:'"t0�:::.:�� dolgoz61 elsők . között vásárol-
Józse.l Veszprémvarsány, Antal ták meg a szohdarl l bélye
Józ:set, KlsvArdal Jáno■ Mctkol<:, �ke Ez elsősorban a szak-
����

ár 
An!?''�éza 

P�;�i::�f;;!: szervezeti blzott.<;ág felvi!ágo-
Szell" Ferenc Szob, Gondos Ml- �ító él . a gazdasó.gl felelos JÓ 
hily Dombóvár, Pintér Lajos Vác- munkáJának eredménye. 
rAt6t, MarosAn P,1 Debrecen. Bol
dt.zsAr Gyula BtkésC!<aba: t,,ve
lelket 1"punl< anyaphoz felhuz• 
Di!Juk. 

Markol Józs,:t Zalaegersteg. Perlaki Gyula Sopron, Foki Ist· v6n Budap t, Bogné.r K4roly Ta• polca. SzentgAU Istvin Gyöngyös, dr. BAnkfalvy Gyula Sz ged. Szabó Ferenc K lent ld Pint r LllJos VAcrttót. Boldlzs:\r Gyula Bék 
csaba. Ktpral Uu 6 Keszthely Lev lelket hely zOk• miau közöl
DJ nem tudjuk. 

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapból a &7.akszer

vez ti blzottst11ok �• a dolgozók 
figyelmébe aJánlJuk a kövctke,:11-
ket. 

H. súmból: 108 961 ::1965. 1 2. B. 
A „Klv416 dotgoz6" k!tOntetk 
1965. vl Jétozámkerett'\n4'k megAl
lapltása. Bo11nAr Károly Tapolca. Markos 103 800/1965. 114. e. A vaslltl bi;.• József Zalaegers:r.eg. Boldltsár toslt4sokkal kapcsolatos eg)es 
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a��mál;�:::'. kérdések újabb s:u>bályozása. 
Valentovlca K,roly Mosonszolnok� 3 
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- Kerekekf'n g-uruló 2állo
dá.k. A svéd vasutak hipermo
dern kerekeken �uruló •zál
lodák beá1litósá,·al <7eretnék 
népswrűvé tenni a tuMsta
utazásoknL Az új kocsikban 
'Tl inden utas részére külön 
fülke áll rendelkezésre. Eze
ken a vonatokon le z tu.<:oló, 
mosógép, hölgyek részére haj
szárító búra, telefon, b!ir, !ró-
és olva oterem. 

- 32 OOO tonná..-al töbh 
árut továbbítottak az első ne
zyedévben a tervez.ettnél 
Aszód állomás dol�ozói. Ezzel 
az eredménnyel 39 vonatot 
takarítottak mei: 

- A �zocialista brigádmoz. 
g-alom fejlődéséröl. a gazdasá• 
gi feladatokról és a szocialista 
brigád\·ezet.ók országos ta
nácsko7.Asán szerzett tapaszta
l.a tokról tárgyaltak a debrece
ni fútóház szocialista brigád. 
vezetői. A felszabadulási ver. 
seny első szakaszában újabb 
15 brigád tűzte célul a s:,,0ela• 
lista brigád cím elnyerését. 

- ŰJ lakótömb épül Puz. 
taszabolc, állomá. mellett a 
régi baraképületek helyén. 
Az egészséges, minden ig6nyt 
kielégítő lakások épít e 5 
millió forintba kerül 

- C chszlováklában olyaia 
vasúti teherkoc 1 mintapél
dánya készült el, amely nem
csak oldalról és a teteJ n nyit
ható. hanem e!ó, és hatul IS. 
Igy a ki- és a beraká t a szál• 
líttató felek gyorsan elvégez-. 
hetik. 

LAKÁSCSERE 

- Elc5f'r"1nem Bp. Vl • Ru 
Ui zl6 u '7. IL 9. sz. alatti S szo
bá , erktlyes, összkomfortos la-
1<.uomat BUdapest rOI n egy 
1 �z.ob es egy l szoba Uo , 
vagy hilólülkés lakbra. S6tony1 
Jinos. Erdekllldn! tehet bánnikor. 

- Köröndön levó 3 zobis kom
fortos utcai lakAst cscrctnék ta
nAcsi lak4 n, a DamjanJch utca 
környék n ob•. ballo , komfor
sos. utcairn 1. emeletig. � dek
ll!dnl · 2 óra ulllo 222-988 este 
t71--6S2 telefonon. 

- Domb ch árt 3 azoba, konyha.; 
szuterén, 6ss%1comfortos 42 rortnt 
bérü tanács! Jak4so t uolnokl. 
pUspökladtinvl vagy debreceni 
kisebbért Is elcserélném. Clm: Bu• 
dal Józset. Dombóvllr, Jókai út 19. 

- EgyedOl.tlló 2 szoba, konyha, 
el� és ftlrdőszoba, él�kamra. kU
Jön épületben mosókcnyháb61 6.:-
16, általam bérelt csaJjdJ ház. ter
mi! gyOmölcsfikkal. azonm l!rté-
�

a
A v1-��f.�(••1a�ti•�f1en �n 

ke
t'; 

lekárba'1 eladó. Erdci<lődni 1-11 
c)ra k!lz tt. 18�900, vagy ao-
7J/l2f m. •zAmon lehet. Tóth Sán
dor. 

MAGYAR VASUT S 

A szeneze•t N"asutas do oz.ók lapJ• 
zecke zu a s.zerke&ztO b!z.o 
A szerkcn11! bizottság �etöJe: 

Gulyas Jllnos 
s�erkesztG: Vlal Ferenc 

Megjelenll< havonta kéts2er 
Felel& kiadó: Sz.:,bó Antal 

Sz rke<ztl!ség: 
Buctapest Vl .. Benczur utca 4,1,. 

Telefon: várost: 229--872, 
üzemi: :JO-'TI 

Terjeszti: 
a Népszava Lapk.ladó Vállalat 
Budapest VII .. R kóczJ üt 54. 

z:llua Lapnyomda 
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Május 30-an lép életbe 
a§ új naenetrend 

Új expresszvonatok • Rövidebb menetidők 
lngarendszer Miskolc környékén 

Május 8-án Lindner József 
vezérigazgatóhelyettes a sajtó 
képviselői elótt ismertette a 
személy- és áruszállítás idő
szerű kérdéseit, a vasút má
jus 30-án életbelépó új me
netrendjének fóbb változá
grut, 

Mint ismeretes, a népgazda
ság 1965. évi tervei szerint a 
vasútnak 414,5 millió utast -
Z százalékkal többet, mint a 
múlt esztendőben - kell el
szállítania. A belföldi forga
lom mellett hazánk megnöve
kedett idegenforgalma is mind 
nagyobb feladatok elé állítja 
a vasutat. A múlt évi ta
pasztalatok alapján az idén 
még nagyobb idegenforgalom

gd nyújt hazánk és a 
szomszédos Ausztria meg
növekedett turista forgal-

mában. 
Az új menetrend életbelépésé
vel ugyanis új gyorsmotorvo
natpá1· közlekedik Budapest
Graz között. 

A Budapem-Moszkva kö• 
zött közlekedő gyorsvonat, to
vábbá a Pannónia expressz és 
a Hungária expre3sz menet
rendi fekvésében is jelentős 
változás történik. 

Az új menetrendben to-
vább csökken a nemzetközi 
vonatok menettartama. 

Az átfutási idő megrövldí
Usét a Diesel-vontatás io-

vábbszélesítésével éri el a 
MAV. 

A Szovjetuniótól vásárolt 2000 
lóerős új vonali Diesel-mozdo
nyokat tehervonatok továbbí
tására használjuk. Az így fel• 
szabaduló NOHAB-mozdonyok 
pedig május 30-tól a Balt Ori
ent expresszt a Nyugati pu. és 
Biharkeresztes, a moszkvai 
gyorsot a Keleti pu. és Zá
hony, a Wiener Walzert és az 
Orient expres.szt a Keleti pu. 
és Curtici között mindkét 
irányban NOHAB Diesel-moz
donyok továbbítják. Ezáltal a 
Balt Orient expressz menet-

(Folytatás o 3. oldalon) 

ra számíthatunk. Az új me- ,--------------------------

netrend messzemenően fi
gyelembe veszi a nyári hó
napokban várható nagy nem
zetközi és hazai forgalmat. 

A nemzetközi vonatok me
netrendjét, amely több ér
dekes változást tartalmoz 
az idén először - két évre ha
tárották 'IMíl· A belföldi vo
natok menetrendje más vas
utakhoz hasonlóan továbbra is 
egy évig érvényes. 

Az ÜJ menetrendben to
vább bővül az összekötte
tés mind a baráti, mind a 

nyugati országokkal. 
Egész éYen át új vonatpárokat, 
közvetler> lcocsijáratokat he
lyeznek forgalomba és kibőví-
tik az idényvonatok közleke
dését. A vonatok menetrendi 
fekvésének megváltoztatásával 
több ,·iszonylatban kedvezó 
utazási, illetve csatlakozási le
hetóségeket biztosítanak. 

Levelezés után találkozás 

A Lökösháza és Curlici ha
tárállomás vasutas küldöttei a 
szakszervezeti bizotL'lág és a 
szocialista brigádok kezdemé
n,·ezésére április közepén Szob 
állomásra látogattak el, ahol 
találkoztak Szob és Sturovó 
közös határállomás dolgozói
val. A két közös határállomás 
szocialista brigád;ai már rég
óta leveleznek egymással, aze
mélyes találkozásra azonban 
csak most került aor. 

Az egésznapos megbeszélé-

sen olyan gazdasági és szak
mai feladat-0kat vitattak meg. 
amelyeket majd a növekvő 
nyári forgalomban - trenzit
szá.llításoknál - hasznosítani 
tudnak. 

A tanácskozás folytatásii.ra 
Cutticibeo kerül majd sor. A 
közeljövóben ugyanis a sturo
vóiak ülnek vonatra, hogy vi
szonozzák kollégáik látogatá
sát. 

Szelle Ferenc 

1965. júniutJ 27. Balatonalmádi : 

, 

es 

Vasuias9 közlekedési 
postás ifjítsági találkozó 

!ok találkozóját. A talá.Lkozóra 
a felszabadulás 20. évfordu
lója, a IX. VIT, a swlidarl
tá6, a béke és bru-átság jegyé
ben készülnek. a fiatalok. 

A KPM, a KISZ-központ, a 
Vasuta,;ok Szak.srecvezete, a 
Közlekedési, és Szállltá&i 
Dolgozók Szakszen-ezet>e, va
lamint a Postás Dolgozók 
Szakszervezetének elnőksége 
június 27-én Balatonalmádi- A tailálkozó prog;ramjátt la
ban rendezi meg a vasutas, punk kÖV'etkező S'Zámá:ban is
a közlekedési és po,;tásfíata- mertetjük. 

Gáton, töltésen, sínek mentén 
Vasutasok hősies küzdelme az árral 

Nick és a Rábahíd közölt a pusztító ár alaposan megrongálta a pályatestet is. 
(Honti József felvétele) 

Az ár észrevétlenül jött. 
Hi1·tel� és a1att.omos,;an, 
mint egy reg,ado.zó, ami.kor 
áldozatára csap. A kis pa.ta
Twk szeiid, csendes tiize ha• 
ragos, sárga tengerré változ
tatta az Ikva mentét. Höm
pölygött, zógott a víz, ma
ga előtt sodort fákat, hticla
kat, villanyoszlopo'kat, va
gyont és életet. 

Véookezni nem tudtak el
le-:1e. 

A soproni MAV pálya!enn
tart.ísii főnökség ügyeleti szo
bájában szin�e percenkén� 
csengett a t,üefon. Az állo
más�, őrházak jelentették, 
ho,l, me,rr,e tart a víz. 

A ki;;,, kék fedelű i.\gyele
t>esoaplón.aik már nincs 
funkciója. .,Munkák befe�.;::
ve" megjeeyzéssel itt f,ekszik 
elóttem. Csuk a leírt betűk és 
az újra épített sínek tanúsít
ják, hogy a nehéz, ™'SZ<?l1f"S 
órákban. a 1-,asutasok, külön.ő
sen a pályamunkások mHyen 
<i!dozotos, h&ies munkát vé
geztek. 

Lapozzuk csak végig a 
naplót és lás&J;k:, mit rejtene!k 
a sorok. 

KRITIKUS NAPOK 

1965. IV. 22. csütörtök. A 
Répoe vize rohamosan emel
lredi'k. Elrendelték az éjjel
nappali árvízvédelmi ügye
letet. 

Április; 22. 21 .38 óra. Bükk.
Répce,i.'is között a 731-748-as 
szelvényeklben a víz elérte a 
p.acl:kát. 2=3.20 órakor a for
galmat leállították. 

Mé!! ul!Vanezen az '-'is-za
kán Fertőszentmiklósról is je
lentették, h()gy az Ik\•a-híd
nál ve!:2élves a helvzet. 

Április 23. 6,45 óra. Izga
tott hang jelentette. ho,zy 
Ré])Cesze-m.ere é, Répcelak 
között 1 60 méter hosszan 
a Répce árapaszió Yize a 

V'ás,úti 
mQSta. 

töltést fuljesen el-

A megáradt patakok ezen 
a napon már medrükből ki
léptek. Fadva:kat, földeket 
öntött el a víz, hatalmas 
erö...-el rombolt, amerre csak 
uta,t talált magának. 

A Vas és Győr-Sopron me
gye egyébként békés folyói, a 
R,ába, a Ré-pce, a Marcal, az 
lkva és sorolhat.ná'l'l'k még to
vább - ere.lcben az időkben 
az ember ellen,s,égé,"é váltak. 
S az ember? Kti?,döU, harcolt 
úgy, ahogyan egy ádáz el
lenség ellen kell. Ez a harc 
is könyörtelen volt. 

De néz:lJü:..lt csak tovább a 
bejegyzett SQlrOkat. 

1965. IV. 24-én 7.40. A Rá
ba Uraiújfalu fölött ketté
szakította a gát.a,t és a me.g
áradt víz vefi.?Jélyeztetle a 
Kenyeri-Nick kozötti pálya
!;esbet. Déli 1 2  órakor a 
rohanó víz mint egy kis 
játékszert, egy könnyű ki6 
fadarabot, Kenyel"i és Nick 
kooött 950 méter hooszan el
sodorta a tiasú.tv.onalat, kidön
t.ötre a telefonoszlopokat. 

Egy nappal késo7>b az ár 
elárasztotta a Fert6di Allami 
Gazdas•ág kis gia-roasági vas
útjaüt is, A Ha.n.sággat és 
Tőzeggyárma;orrai az össze
köttetés teljesen megszakadt. 
Csak kétéltű hoal\'édségi 
járművel lehetebt az össze
kötterest fenntacrtani. 

Több tízc2'er hold került 
víz alá, és töbl:> millió forint 
kár ketlet:kez.ett. 

Az l!:smk-Dunántúli Víz
ligyi Igazgatóság területe ten
gerré vál.t<Yrott. Az eső köz
ben állandóan esett. S az em
berek 

ÉJJEL-NAPPAL 
A GATON, 

Legsürgősebb feladat a 
vasút helyreállítása volt. S 
a nehéz napoika,t most a nap
ló lapozgatása közben Hal
mai Imrével, a soproni pá
lyafenntartási főnökség ve
zetójével és Lőkös Lajos 
műszaki intézővel idézzük fel. 

- Az élüzem-ünnepségün
ket tartottuk, amikor riasz
tottak. bennünket. Mennünk 
k.elleft. Zuhogó esőben, 
mostoha körülmények között 
kezdtük a helyreá!!itási mun
kát Az el.sö napokban tel
jesén egyedül voltunk. Csüg
gedn·i azonban nem csügged
tiönk. mert tudtuk, hogy a va
sútvonalra nagy szfücség van. 
Később már segítséget is kap
tunk. Aprilis 28. és 30-a kö
zött a szombathelyi igazgató
ság a pápai pályafenntartási 
fónökség gépesített mozgó pá
lyamesteri szakaszát is ideve
i(. yelle a Kinreri és Nick kö
zötti legve.szélye.�ebb részre. 
200 dolgozó éjjel-nappal a sí
nek mentén volt. Megfeszített, 
áldozatos munkájuknak kö
szönhető. hogy áorilis 30-án 
15,30 órakor a 213-as számú 
motorvonat már áthaladhatott 
e7,en a szakaszon. 

BECSÜLETTEL 
HELYT ÁLLTAK 

- A kooperáció, a szervezéa 
é• az anyagi tcimogatás kitü
nö volt veszi át a szót 
Lókös Lajos. - Mindent meg
k:.,tunk, amire szükségünk 
volt. A munka nagyságára 
jellemző, hogy 310 vagon sa
lakot építettünk be erre a 
szakaszra. 

A soproni pályafenntartási 
fónökség dolgozói becsülettei 
helytáLltak. és május 7-én, 
pér:teken, 15 nappal a borzal
mas áradás után a pályat,:,st 
b€mérése is megtörtént. Meg
indult a zavarbalan forgalom. 

Az Orient expressz például 
'Párizs-Basel-Wien-He

gyeshalom-Budapest Keleti 
pu.-Curtici-Bukarest között 
egész éven át naponta közle
kedik Budapest-Wien között 
az eddigi két vonatpár mellett 
a nyári időszakban, július 3-
tól szeptember 5-ig új gyors
motorvonat, a Wien-Budapest 
expressz teremt közvetlen ösz
szeköttetést. Kényelmes össze
köttetést biztosít Budapest és 
Belgrád között az új menet
rendben elsó ízben közlekedő 
Budapest expressz négyrészes 
motorvonat. Metropol néven 
új vonat közlekedik Budapest 
Nyugati pu.-Prága-Berlin 
között. Prága-Komárom-
Székesfehérvár-Gyékényes
Zágráb-Rijeka között Bu
dapest kikerülésével JUO!US 
26-tól szeptember 14-ig közle
kedik a Balaton-Jadran ex
ptessz. Egész éven át naponta 
új gyorsvonatpár közlekedik 
Budapest-Vcnezia között. 

Márciusban is a budapesti igazgatóság 
végzett az első helyen 

a töltésen, a sínek mentén 
dolgoztak. Fáradtságot nem 
ismenoe küzdöttek az árral 
az életekért. 24 órát dolgoztak 
egyfolytában, mert ezt kö
vetelte az emberi k.öteless�, 
a lelkiismeret. 

Ma már túl vannak minde
nen. Visszaköltözött a nyu�a
Jom és a béke Ikva völgyebe. 
Csak a naoló, az emlék és a 
feléoült új vasútvonal tanús
kodik az emberek hósies helyt
állásáról. 

Szerényi József 

A Hidasnémeti átmenetben 
a nyári főidényben és az év 
végi időszakban jelentkezó 
erő� utasforgalom tette szük
ségessé egy új második gyors
vonatpár forgalombahelyezé
sét. Az új gyorsvonatpár köz
vetlen kassai kocsijáratai a 
nyári fóidényben június 20-
tól szeptember 5-ig vasár• 
nap a közvetlen miskolc-ba
latoni gyorsvonattal közleked
nek. Ezeken a vasárnapokon 
a budaped-kassal közvetlen 
kocsijáratokat Kőbánya-felső 
pályaudvaron egyesítik, a 
Siófok-Miskolc között köz
lekedő közvetlen gyorsvonat
tal. 

A szentgotthárdi határmenet 
személyforgalomra történó 
megr.yitása 

kedvező utazási lehetősé-

Az igazgatóságok március 
havi teljesítményei a követ
kezők szerint alakultak: 

Budapest 103,49% 
Debrecen 102,99% 
l\fiskolc lOZ,65% 
Pé.cs 101,88% 
Szeged 101,46% 
Szombathely 101,52% 

A fenti eredmények alapján 
- forgalmi és üzemi balese
tekból adódó levonások után 

a budapestí igazgatóság 
419 300, a debreceni igazgató
ság 90 700, a miskolci igazga
tóság 135 OOO, a pécsi lgazga
tooág 93 500, a szegedi igazga
tóság 100 OOO, a szombathelyi 
igazgatóság pedig 98 700 fo
rint jutalomban részesült. 

Az első negyedévben az ál
lami szállítási tervet 98,42 
százalékra teljesítettük. Az 
elmaradás februárban követ-
kezett be, ami nagyrészt 
olyan betervezett belföldí 
szállításokból adódott, ame
lyeknél igény nem jelentke
zett, másrészt pedig olyan lm
port küldeményekből, ame-

lyeknek belépése nem történt 
meg. Januárban és március
ban a feszített opera.tlv kocsi
igényes szállítási tervet telje
sítettük. Ennek eredménye
ként az első negyedévben -
beleértve az import és tran
zit küldeményeket is 

a bádshoz viszonyítva 1 
millió 551 OOO tonnával 

több árut szállitottunk. 

Külön ki kell emelni, hogy 
a bázisidőszakhoz mérten mi
nőségi szempontból ís szá
m-0ttevóen ja'VUlt a vasút 
munkája. Mind a személy
szállító, mind a tehervonatok 
menetrendszerű közlekedésé
nél olyan eredményeket ér
tünk e1, mint az előző évek 
legkedvezőbb nyári hónapiai
ban. A tehervonatok menet
rendszerűségének javulásá
hoz nagymértékben hozzájá
rult a vonatközlekedési terv 
gondosabb betartása. Az el
múlt é:v március havában a 
tehervonatoknak mindössze 
47,1 százaléka indult menet-

rendszerint az elóírt eleggyel 
és az előírt Viszonylatban. 
Ezzel szemben az ez évi már
ciusi eredmény elérte a 63,8 
százalékot. 

A vonó- és vontat-Ott Jar
műveknél elért eredmények 
is igen kedvezően alakultak. 

Az egy dolgozó, valamint 
az egy vonali mozdonyra 
esö 100 etkm teljesítmény 
hálózati tervét jelentősen 

túlteljesítettük, 

Ennek eredményeként - a 
bázisidőszakhoz mérten a 
dolgozó m-0zdonyok teljesít
ménye 8,9, a vonal! mozdo
lJYOk teljesítménye pedig 9,6 
százalékkal emelkedett. 

A teherkocsik gazdaságos 
kihasználására jellemző célki
tűzések március hónapban 
kedvezőim alakultak. Ezt bi
zonyítja, hogy a kocsitartóz
kodási átlagidőt az előzó év 
március havában elért ered
ményhez mérten 1,28 órával 
csökken tettük. 

1 96.:i V. 2 1 - 3 1  

Budapesti Nemzetközi Vtisár 
A Budapesti Nemzetközi 

Vá.liár évről évre több és több 
látnivalóval szolgál az érdek
lődőknek. Az elmúlt évben a 
hazai ipar seregszemléje mel
lett 35 ország mutatta be ter
mékeit. 

Az idén május 21-től 31-ig 
tartja nyitva kapuit a Buda
pesti Nemzetközi Vásár. A 
nagyszámú külföldi részvevó
vel megrendezésre kerülő be
mutató ezúttal is méltán szá
míthat az ország lakosságá
nak nagy érdeklődésére. A vá
sár hivatalos részvevői között 
ott találjuk a Szovjetttnió, 
Bulgária, C$ehszlovákia, Len
gyelország, NDK, Románia, 
Jugoszlávia, Kuba, Ausztria., 
Anglia, Belgi·um. Hollandia, 
India. Izrael, Irán, Irak, 
NSZK, Ola8zország, Indoné-

zia, Brazília, Svédország, USA, 
Kuwaít, Tanzánia és Nigéria. 
iparának termékeit. 

A magyar ipar is sok új
donsággal vonul fel a vásárra. 
Ismét lehetőség nyílik arra, 
hogy a hazai és a külföldi 
szakemberek, a vásár vala
mennyi látogatója teljes át
tekintést nyerjen iparunk leg
újabb és legszebb termékeiről. 

Külön pavilonban mutatják 
be a felszabadulás óta 20 év 
alatt végbement ipari fejlő
dést és az eredményeket. 

A Budapesti Nemcetköd 
Vásár rendezősége a, MAV-val 
karöltve az idén ls 33 száza• 
lékos vasúti kedvezményt biz• 
tosító vásári igazolványt bo„ 
csát a látogatók rendelkezé• 
sére. 
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·tloadosabbaa végzik 25 év a vasút 

szolgálatában 
Nemzetközi közlekedési 

konferencia Szófiában a szerelvények liszlilásál 
Szeged állomás dolgozói kö

zül ebben az évben huszonket
ten töltik be n 25. szolgálati 
évüket. 25 év a vasút szolgála
tában, nem kis íd6. ts milyen 
25 év. Egy egész történelem, 
hiszen a legnehezebb időben, 
történelmi Időben álltak be
csülettel helyt ezek az embe
rek. 

Műszaki konferencia a Nyugati Műszaki Kocsiszolgálati Fónökségnél Május 10-15 között &Miá
ban tartotta IV. nemretközi 
sz.atkmai konferenciáját a Köz
lekedési-, Kikötői és Halá
sza.ti Dol.gozók Sza.k.szervez4-
teinek Nemzetközi Szövet.!ége. 
Olyan fon.tos kérdések srere
pel-tek a konlerencia napirend
jén. min,t az élet- és 
mWJJkafeltételek megja'V:ítá
sáért a sza.ks?Jervezeti és de
mo�tikus jogok bi2ll.00itá
sáért. a nemmti fü�lensé
gért és a békéért folyó harc 
kérdései. 

karestben alakult  Nemzet
közi S7.a.kmai Szövetség jelen
legi elnevezését a.z 1953. évi 
prágai egyesülési konfedU!cia 
határozatai alapjáin vette fel. 
Szakmai tagozatai a Szo.k
szervezeti Világszövet3ég 
kebelén i>elül működnek. Mű
ködésük széleskörű demok
ratikus alapokon nyugszik, A 
szakmaj tag02atok nemzet
közi jelleigüket eredménye,;en 
tudják felhaslllllálru arra, 
hogy egy-egy s.z:ikmá.nak bi-
7..0nyos országban kezdődő 
harcát - a sikerek érdeke
ben - nemret.köz: méretúvé 

Közel negyven reszort-
vezető, részleg- és müyezető 
részvételével tanácskozott a 
Budapest Nyugati Műszaki 
Kocsiszolgálati Főnökség ter
melési tanácskozásait előké
szítő müszaki konferencia. Az 
első negyedév munkájának ér
tekelése, a második negyed
e,• tervfeladatait, végrehajtá
sát biztosító intézkedések és a 
kocsitisztítás helyzete szere
pelt az illés napirendjén. 

A főnökség dolgozóinak 
utóbbi két ha\'i munkáját ja
rnlás, fellendülés jellemzi. A 
t„herkocsi részlegvizsga javí
lásokban 24, a középjavitásban 
10 kocsi1Jal túlteljesítették a 
tervet. Az idószako� tisztítás
nál viszont 122 tengellyel ke
vesebbet végeztek a terv elő
irásánál. Csökkent az ittassá
aok száma, de a fegyelem még 
mindig nem kielégítő. Néhány 
részlegvezető még mindig nem 

után a 66�s számú kazán
kocsi egész télen mindössze 
háromszor volt üzemeltethető, 
de akkor is csak külön javí
tással. A kazánkocsik fővizs
gáinak � a kocsifővizsgák
nak az összehangolása sem 
egyezik meg minden esetben 
a gazdaságosság és célszerü
ség követelményeivel. 

A műszaki vezetők gyér 
aktivitása ellenére, figyelem
re méltó javaslatok születtek 
a konferencián. Ezeket TTecs
ka Sándor, a kocsiszolgálat fő
nöke így összegezte: Május 
20-íg kidolgozzák a. nemzet
közi és belföldi gyorsvonatok, 
továbbá a személyvonatok és 
tarta!ékkocsilé tisztításának új 
technológiáját. Megfelelő-

m\10 kaerő-á tcsoportosításo
k.at végeznek a tisztításnál 

mutatkozó hibák felszámolá
sáért. Müszaki értekezleten vi
tatják meg a kocsitisztítás
nál bevezetett újítások rend
szeres alkalmazását, mivel az 

elfogadott és bevezetett újí
tások közel 50 százalékát nem 
alkalmazzák. 

A törvényesség, a helyes 
mµnkáltatás és a dolgozók jo
ga!nak megfelelő érvényesí
tése érdekében a vezetők szá
mára egyelőre havonta beve
zetik a m\lnkaügyi és más 
fontos rendeletek rendszeres 
oktatását. 

Ezek a.-: intézkedések azt 
mutatják, hogy a Nyugati Mű
szaki Kocsiszolgálati Főnök
ség életében a közeljövőben 
olyan változások várhatók, 
melyeket az utazóközönség. és 
a főnökség dolgozói együtte
sen élvezhetnek majd. 

Kovács János 

Nem lehet és nem is tu
d\lnk 22 nevet felsorolni. Meg
emlékezni róluk, köszönteni. 
üdvözölni őket az nban úgy 
érezzük, mindannyiunk köte
lessége. 

Dr. Bánktalvy Gyula Az 1949 decemberében Bu-

_..;:.._..;_ _______ -:-------------1 szélesítsék. 

Rászolgált a bizalomra 
A nernretkö.m srrovetség a 

közlekeoosii dolgozók minden 
rét.egét. magában foglalja, 
icLe tad-tozik a =utas, a köz
úti szállítási, a várO&i közle
kedési, a légi száfütásl, a ten
geri száillitási ,a folyami ha
józási. a Jtikötömunkások és 
halászati do:1$)zók szak.srer-
vezete. ' 

a munkához való új viszony ..----------------------------

Húsz esztend"je a vasutat, � 
18 éve pedig a Távközlő- és 
Biztosító Berendezési E:pftési 
Főnökség dolgozóinak közvet
len érdekeit 1s szolgálja Dobos 
László, a főnökség szakszerve
zeti bizottságának titkára. 
Mo t is olyan cgyszerü. köz
vetlen ember, mint húsz éV\·el 
ezelőtt, amikor műszerészként 

A magyar vasutas és köz
lekedési szaikszervezeteket 
hattagú küldötú;ég .képvlsel
te Szófiában, a lV. nemzet
közi szak.mai konferE'!l'lcián. A 
küldtttséget Föl.duárt Aladár. 
a Közlekedési és Szál litá., , 
Dolgozók Szakszervezetén,-k 
főtitkára vezette. tagjai Su,
bó A rital, szakszervez.etün.K 
főtitkára, dr. Bartók Lá.szlóné 
szakszervezetünk nem:retkö�i 
felelőse, Végh Ferenc. a vas
utas6zakszervezet Fejér me
�•ei biz.otts.ígának titkára. 
Magyar István. a 7. sz. Autó
köz!ekedoési Vállalat sza.k
szervez.eti hlzot,,ágána,k tit
kára és Vedres József. a 
.,Közleke<lés" c. lap fr.olelos 
szerkesztője. 

megteremtésében látja fel-
adatát, hanem csupán forma
ságokra törekszik a fegyelem 
megjavításában. 

A tervelmaradás jelentős 
elóidézője. hogy a művezetők, 
reszortosok. munkairányító és 
ellenőrző tevékenysége sem 
megfelelő. A dolgozók több-
9ége kész a tervfeladatok ma
radéktalan végrehajtására. 
Ezt bizonyítja az is. hogy az 
első negyedé\'hez viszonyitva 
a második negyedévben. a fel
szabadulási munkaverseny ha
tására gondosabban vegzik a 
fordavonatol:. a nemzetközi és 
a belföldi gyorsvonatok t�
titását. Ez a törekvés azonban 
csak akkor lesz eredmenyes, 
ha a forgalom is végrehajtja a 
nemzetközi szerelvényekben 
közlekedő magyar kocsik hat
napos cseréjének betartására 
vonatkozó szolgálati utasítá
sokat. Egyöntetű megállapí
tást nyert az is. hogy az uta-
7.Ó lakaritónők munkája sem 
megfelelő. 

Az első negyedévi tervel
maradáshoz. valamint a ko
csitisztításnál tapa,ztalható 
mulasztá50khoz nagymérték
ben hozzájárult. hogy a más
fél é,· előtti het szocialist� bri
gadból már csak egy tevé
kenykedik. Feloszlásuk oka 
a műszaki vezetők nem meg
telelő s7ervező és irányító te
vékeny$égében keresendő. 

A beszámolóban ame
lvet a fónökhelyettes tartott. 
nem sok szó esett a termelési 
tanácskozások beszámolóinak 
tartalmi igényét'ól. módsze
reiről. A konferencia rész
\ e,ői, a termelési tanácsko
zások előadói. nem kaptak 
elég mócTs�erbeU segítséget a 
beszámolók előkészítéséhez. 
N'em esett szó súlyának meg
felelóen a munka versenyről, 
de a több mint 120 OOO forint 
megtakaritúst eredményező 
felszabadulási ünnepi müszak 
tapasztalatairól sem. 

A vita sem volt élénk. A 
rész,·eyök közül mindössze 
öten kérlek szót. A javítási 
részleg \·ezetöje például el
mondotta. hogv a terveket 
m indig kéSL'e. a tervidőszak 
beindulása után néhány hét
tel Jea.pják meg a:: igazgató
ságtól. T"'!v -i r •i:0'.,.ség. a rész
leg-,:, é:- ·1•)rtok het�kig 
ten.· né:1.; ..... , �1 lálomra mun
kálkodnak. A termelekeny
sé�i mutatót ·s cs'ik április
ban kapták meg. Ilyen körill
,rények között valóban lehe
tetlen a részlegek. csoportok, 
brigádok. főként az egy;s �o!
gozók tudatos. ten·szeru 1ra
n,,; <\,a. ten·ellitása. a mun
h&ve1·1:-eny c;zetTezése. 

Bulla Péter reszortvezető 
javasolta. hogy a tárolóvágá
nvok téli fűtést szolgáló gőz
vezetékeit a e,yári időszakra 
lág�ák el levegö,·el. Ezzel 
li<1vani-. jelentősen megzyor
s�lna a �zerelvér.vek portala
nítá,;a. Ezután m�gjeg)Tezte. 
hozy az import útián beszer
zett 3 darab kazán füstgőz 
elemző készüléket - mel!jn_,.,k 
beszerzésére és felszeT<>!esere 
negyedm!lli6 forintot fordíta
nak - ja,·�slate, ell<'nere sem 
oda szerelik, ahol legszüksé
ge•Pbb Szóvátette. hogy sok 
n <báoo l  jai;itják a 1w.
z,hikocsí1<-at a miskolci jár
mújavitóban. Az őszi főüz.sga 

Vasutasok a gyarmati népekért a távirdaintézőség szolgálatá
ba állt. Szakmai pályája is 

B d b. tt á Borsod menve•ben sze' les kö- gyorsan ívelt felfelé. Müsze-A orso megyei 1zo s g = rész szakmunkásból csoportve-tetületén a dolgozók röpgyúlé- rü mozgalom indult a szolida- zető, normás, majd épít.tsveseken fcJezték ki tiltakozásu- ritási bélyegek megvasárlá- zető lett. Mindez egyetlen évkat az amerikaiak agresszív sáért, melyben a miskolci. a tized alatt. Akik ismerik, úgy háborús polllikája ellen. szerencsi, a berentei csomó- mondják:  otth.on 1:an a. 3zakMélységesen elítélték. hogy az pontok. valamint Sátoraljaúj- mában. agresszorok harci eázt is al- hely Bánréve, Miskolc-Gömö-!<almaznak a del-vietnami ha- ri, Diósgyőr, 48_ sz. Utasellátó. 1946 végén tagja volt a vas
zafiak elleni háborúban. Dol- Hidasnémeti és az �pítési Fő- utasok budapesti szakszerve
gozóink együtt éreznek a dél- .. . 1 . . . ' rtak él zeti bizalmi testületének. Az
vietnami hazafiakkal és fo- no�eg do goz�ll Ja „ az en. óta megszakítás nélkül •zo1-
rintjaikkal is segíteni kíván- Eddig ugyanis_ _tobb mmt gálja munkatársai, tobb mint 
jak őket, egyöntetűen csatla- 20 OOO formt ertekü bélyeget 

I 

ezer dolgozó érdekeit. A küz-
koztak a Magyar Szolidaritási vásároltak meg. és egy,mi érdek igaz.,ágos er-
Bizoltság felh,vásához. (kisvárdai) vényre jutásáért egyformán 
--------------=------------ I munkálkodik. 

Az eltelt két évtized alatt 
változatos és sokrétű felada
tokkal bízták meg Dobos Lász-

Dobos Lás%ló 

viselők több mint 80 százalé
ká\'al együtt ól is újraválasz
totta. 

A dolgozuk bizalma, elisme
rese mellé felszabadulásunk 
20. évfordulójának előestéjén 
megkapta, a felsóbb szervek 
elismerését jelentó Szakszer
vezeti munkáért jelvény 
arany !oko7.atát. Dobos László 
rászolgált a bizalomra. 

(kJ) 

A konferencia munkájával 
lap\lOk legközelebhi S'Zámá
ban reszlet.e;en fog]a l'k<>zulllk. 

v. J. 
lót. A bizalmi tisztség utan az ---------------------------
iizemi bizottságban kultúrne-

A közelmúltban a BVKH gazdasági és mozgalmi vezelöl 
bensőséges iinnepségen vettek bűcsút 16 nyugalomba vonuló 
dolgozótól. Képünkön Varga Miklós szb-Utkiir ajándékot ad 
át Koncsek Imrének, alú nyolc éven keresztül mint a sziUD
vizsgáló bizottsáic tagja. ett megelőzően mint bi.2al.llU áldoza-

tos munkát végzett a közösség javára. 

(Kovác, Láuló felv.) 

velési felelős lett, majd ter
melésfelelósként dolaozott. Ez
utá, a műhelybizottság irá
nyitásara kapott megbí.zatált. 
A sok esztendős szakmunka 
és a társadalmi munka után 
19.59-ben a szabzervezeti bi
zottság függetlenített titkárá
vá választották. 

Munkája bonyolultabb, mint 
a legkvalifikáltabb müszer.:"sz 
tevékenysége. Másfél száz vá
lasztott szakszervezeti aktíva 
tevékenységét szervezi.  irá
nyítja és segíti. Az aktívák 
összefogása és a 22 munkahe
lyen. több mint ezer - köztük 
600 szállaslakó - dolgozó ér
dekeit képviselni nem könnyü 
feladat. Dobos László ilyen 
körülmények között is köz
megelégedésre ,·égzi munká• 
ját. Ezt bizonyítja az ís. hogy 
a legutóbbi választáson a tag

ság a szakszervezeti tisztség-

1 27 ezer tonna terven felü l  
A pecs1 igazgatóságon a fő

nökségek é6 az irányító szer
vek mozgalmi és szakvonali 
\·ezetóinek részvételé,·el mű
szaki konferencia keretében 
értékelték az első negyedév
ben végzett munkát és meg
beszélték a soronkövetkező 
feladatokat. 

Magyari István, az igazga
tóság vezetője először a leg
utóbbi müszaki konferencián 
elhangzott panaszok és észre
vételek nyomán tett intézke
désekről számolt be. Elmon
dotta. hogy Pécsbánya-rende
zön röptetót építenek.. hogy a 
kocsijavítókat védjék a.z idő
járás viszontagságaitól. 

2,8 százalélckal 

több utas 

Ezután az első negyedé,; 
munkát értékelte. Kiemelte, 
hogy a pécsi igazgatóság 1965. 
első három hónapjában 8 mil
lió 935 ezer utast szállított, 
2,8 százalékkal többet, mint a 
múlt év azonos időszakában. 
Különösen figyelemre méltó 
eredmény, hogy a személyvo
natok 99,6 százaléka menet
rendszerűen közlekedett. 

A kultúráit utazás követel
ményei előírják a személyko
csik 11:Qndooabb takad'>\sát. 
Az el6ő negyedévben sok jo-

gos panasz hangzott el, főleg 
az ablakok tisztasága és az 
egyenetlen fút.és eUen. Több
ször túlfütötték a vonatokat, 
ami nem gazdaságos és egész
ségtelen is. Az is előfordult, 
hogy elmulasztották a gőz.fű
tési tömlők összekapcsolását 
és „mirelit" kocsikat közle
ked tett.ek. 

Az idegentorgalom tovabbl 
növeked� várható az idei 
nyárra. Illő, hogy az állomá
sok megfelelő külsővel 
tisztán éa virágosan - várják 
a vendégeket, a hazai és a 
külföldi turistákat. Az igazga
tóság az idén ismét meghir
deti a virágosítási versenyt. 
Kívánatos lenne - hangsú
lyozta Magyari elvtárs -, ha 
a megállóhelyek mellett a 
nagyobb állomások is bele
szólnának a versenybe. A ba
latoni forgalom ellátására a 
leggyakorlottabb azemélyze
tet irányttják. A második ne
gyedévben 99,2 százalékos 
rrvo,neLrendsz.erúség elérése a 
feladat. 

A pécsi igazgatóság terüle
tén a közeljövőben ZO mellék
vonali megállóhelyet táblás 
megállóvá alakítanak át. Ez 
azt jelenti, hogy ezeken a he
lyeken megszűnök a jegy
pén?tár. melvnek fonntartása 
nem gazdaságos. 

Kiváló 6rusz6llítási 

eredményeket 

értek el az idei első negyed
évben az igazgatóság dolgo
zói. A ten:ezettnél 127 ezer 
tonna aruval többet szállítot
tak rendeltetési helyére, és 
jeumtősen ;avult a kocsiki
használas, valamint a teher
vonatok átlagos termelése. Bí
rálta az igazgató azokat a 
szolgálati helyeket. ahol nem 
tartják be a mérlegelésre vo
natkozó utasításokat és szá
mos kocsit túl�helve közle
kedtetnek. Ez síntöréseket és 
forgalmi zavarokat okozhat. 

A vontatá,;.i szolgálat, a 
mozdonyok munkája egészé-. 
ben véve eredményes volt, de 
minőségi szempontból nem 
érte el a követelményeket. A 
forgalom biztonsága javult, 
hisz kevesebb baleset volt, de 
a bázishoz viszoyítva százezer 
forinttal növekedett az anyagi 
kár összege. Részletesen ki
tért a pincehelyi baleset elem
zésére, amely az utasítás meg
szegése miatt következett be. 
Fegyelmezettebb munkára. 
fokozott ellenőrzésre hívta fel 

a figyelmet az Igazgató. 
A beszámolót, az Igazgató

ság m unkáját a december 
10-i párthatározat tükrében 
rfa,letesen elemző, t�rtalmas 
vita követte. (Lörincz) 

Szocialista brigádvezetők 
tanácskoztak Nagykanizsán 

Hagyományos már a nagy
kanizsai pályafenntartá�1 fő
nökségnél a szocialista bri
gádvezetők tanácskozása. A 
közelmúltban megtartott ér
tekezlet valahogy más volt, 
mint a többi. Az ú.;, megnöve
kedett feladatokról és a szo
cialista brigádvezetők országos 
értekezletének felhívásáról 
esett a legtöbb szó. 

Badacsonyi Imre, az üzemi 
párt-végrehajtóbizottság tit
kára értékel te a brigádok 
munkáját. Hangsúlyozta, hogy 
az elmúlt év jelentős en!dmé
nyekkel gazdagította a szocia
lista brigádmozgalmat. Javult 
a szocialista erkölcs, megnö
vekedett a társadalmi tulaj
don iránt érzett felelősség, 
megszilárdult a munkafegye
lem. 

A vitában felszólaló brigád
vezetők is sok hasznos tapasz-

talattal gazdagítottak az érte
kezletet. Gócz<in Józs<>f, a bar
csi mühely brigádvezetője el
mondta hogy a termelési 
eredmények mellett nagyon 
sokat tettek a jó kollektn 
szellem. a szocialista erkölcs 
kialaltitásáért is. 

Szinte valamennyi ho7.zá 
szóló foglalkozott a todbbta
nulókkal. s örömmel hallottuk, 
hogy nagyon sok brigád büsz
kélkedhet érettségizett pál11a
munkásokkal, olyanolckal, 
akik pár évvel ezelőtt a kol
lektil.'a buzdítá.•ara Pállalták 11 

to1,ábbtanulást. 
A főnökség területén jelen

leg 22 brigád vesz reszt a moz
galomban, 17 brigád Jelvén,vt 
és zászlót kapott. 1 1-et pedig 
már másodízben tüntettek ki. 

Nagy Anlal Gt'za 
Nagykaniz.;.a 

Hasznos tanácsok 

a háztartási tüzelő beszerzéséhez 
A Magyar Vasutas hasáb

jain évről évre tájékoztatjuk a 
kedvezményes háztartási ti.l
zelóellátásban részt vevő dol
gozókat az akc1ó

0 

lebonyolítá
sával kapcsolatos tennivalók
ról. A tájékoztatást többek 
között az is indokolja. hogy az 
akció lebonyolítására vonat
kozó rendeletek ismeretének 
hiányában, főleg határidő-mu
lasztások miatt háztartások 
maradnak ellátatlanok. 

Az akcióban részvevők je
lentős hányada az őszi-téli 
időszak kezdetén kívánja le
bonyolítani beszerzését. illet
ve a szállítást. Emiatt torlódás 
keletkezik, ami ellátási zava
rokat okoz a vasút számára is. 
tppen ezért felhívjuk a rész
letfizetéses tUzel6akcióban 
részvevők figyelmét. hogy a 
kiszolgáltató helyeken ebben 
az évben ts csak augusztus 
31-ig vételezhettk ki tüzel6jü
ket. 

A zavartalan lebnnv'llftá• 
érdekében azoknak, akik Bu-

dapest területén a Tii:eló
anyag Házhozszál!ná,, /'ónök
séget \'eszik igénybe. tüzclo
jegyeiket legkesöbb junius 1-
ig le kell adniuk. 

A korábbi évekhi,7 ha,on
lóan az úJ tüzelési é, adb,1n is 
- a készlettól ftig!lóen - hul
ladékfa 1utlatási kedvezmény
ben részesülnek 3.wk. akik 
augusztus 31 -ig valamennyi 
ttizelóiegyüket beváltják 

A vasút az l 965-1!6. tüzelé
si évadra elegendő tüzelő
anyae;gal rendelkezik. A vas
utas dolgozók részére biztosí
tott tüzelő mennvlséget a ke
reskedelem a bei.ltemezés sze
rint átadja - é� hogy a le
szállított tüzelőanyag minősé
gében időjárás okozta károso
dás ne következzen be - az 
ellátásban részvevőknek is ér
deke a mielőbbi hazaszállít-ás. 
S>:akszervezet! bizottságaink a 
tüzelőellátás rendszere; figye
lPmmel kísérése mellett segít
sék elő a háztartások időben 
történő ellátását 

Makádi Istvánné 
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Az első harci feladat Húsz esztendő a vezérálláson 
Vasútépítő katonák között a Balaton északi partján 

nülnek már, lássuk. mit t1id
rwk. MegJ>róbáljuk'' - gon
dolta a tí.szt, az;tán a válaszra 
váró vasutashoz fordult. 

- Mikor kezdjük? . . . 
- Tizenkét óra ötvenko-r 

megy el az ut<>Z.só ,,onat. 
Azután. 

1 Zömök, bará:i!!ált arcú em
ber Bíró Sándor motorvezető, 

; a Nyugati pályaudvar motori szinjének dolgozója. Életútja, 
sorsa hasonló a többi vasula
séhoz. Vasúti szolgálatát 1938. 
szeptemberében kezdte, mint 
munkás. Pedig zsebében már 
ott lapult a szabadulólevél . La
katosnak nem vették fel, csak 
segédmunkásnak. Szakmai tu

Nem vallottak szégyent I dására, képességére azonban 
hamar felfizyeltek az Északi 

És megindult a munka. 1 
f�t?h�zban (ma H�án Kató 

Mindenki tudta, mi a tét. Ezen I futo�azl . . ahol . két ?<;tig lak�
a fontos füvonalon m05t tő- j tos or_abé_rt, �et hebg ped,_g 
lük függ, hoa,,y zavartalan I munkas orabé;t kapo!t. Ke
marad-e a forgalom. Há,t csak sőbb a 40-es e...:ek eleJen már 
nem ,·allanak szlgyen�? mrnt _mozdonyfulő. mozdony-

Az óra mutatója pl"dig fu- 1 
vezeto-tanonc dolgozott. 

toti. Fél kettő. A sínpár acél-
szalagja megszakadt. 1 

Man:1S,,ölgyi ürn.agy 87. órá
ját nézte. Elégede.tbEm mo- j 

A felszabadulás után 
kezdte 

böző szolgálati ágak teljes 
együttműködését igényld.. lgy 
van ez az utasltásokba-n, eze
ket az elveket tanítják az ok
tatásokon. Sajnos, a gyakorlat
ban nem mindig val66ul ez 
meg fgy. Egyes állomásokon 
későn vesznek tudomást egy
egy érkező vonatról. és csak 
akkor „húznak jelzőt". amikor 
a vona.t már megállt, vagy 
erősen lelassított. Gyaikran elő.. 
fordul az is, hogy túl súlyos 
vonatokat kedvezőtlen pál1J(l.
szak.aszolu>,i áUíta-na.k met,. 

Bíró Sándor felsorolja a2'0-
kat az állomásokat, ahol gyak
ran .,megfogják" a vonatot. 
Ide tartozik Abony, Cegléd. 
Vá.c, Nógrádverőce. A körel
múltban egy al0<alommal Kis
ítjszálLá.s felé robogott a vo.nat 
a 8-as sz. térközben, a 4752 sz. 
K-szerelvényt vitte, és szabá
lyosan behaladt a szabad tér-

közbe. Alwgy visBzapiUa11tott, 
észrevette, h0f11/ már a beha
ladás után. víssza·vették a ;el
zőt „megál,lf' állá.,ba. A moz
donyvezető a gyorsféket alkal
mazta. és sikerült a főjelző 
előtt egy motorh066Zlll meg
állnia. Kiderült. hogy tévedés
ről volt szó. Szerencséje volt. 
hogy nem szakadt szét a vo
nat. 

Bíró Sándor örömmel készül 
minden útjára, és ugyanolyan 
örömmel tér haza is'újpesti la
kásába. Otthon fel�e és két 
leánya várja haza a messzi út
ról érkező apát. 

Mo,s,t, amikor ismét induló
félb<'!'n kapaszkodik fel az M 
61-es hágcsóján, talán éppen 
mo7.donyvezetöi szolgálatának 
20 éves évfordulóján, kívá
nunk jó utat és sok-soik bal
esetmentes szolgálatot . . .  

Bermann lslvút 
A ta.pasdalt vasuta..�októl mindig jól jön egy kis svakmai 

taná<'.s. 

s.olygott. Rega vru;ut, embe- A háooní után. amiikor el
ó, tudj:1: az u_;_ i-agánwészt_ hallgattak a pusz�itó tegyve
a helyere emeltek. nJIUY _ _l>a.1 1 rek. a többi vasutassal együtt ,----------------------------

mar 11,em lehet, a több, 
1 

ö is hozzáfogott az élet újra-

A Balaton felől húvös szél 
kere.lredeLt. 1\Ieg-megdbália az 
emberek ruhaját sapka aJól 
kilógó hajat, aztán elillant. 
Az alsóörsi állomáson serérw
kedő katona.k sz.i n,te észre 
sem vettek már. Az új kii
képzé<,i s7-ak<l..«Z elso na-�v 
erőpróbája. mondhatnJ úcy 
is: harc-i t�l<i-data fútöfte 
őket. 

Vágány-zá,·. hallották itt 
is. ()tt i" a ka<tonaiül suímárn 
még 5zokatlan szakkifejezést, 
de tudták azt is. amíg ki 
nem cserélik a kijelölt sza
kaszon a síneket. megbénul 
az állomás forgalma. 

A forgalom nem állhat 

- Két óra áll r.1ndelke:ze
aü1tkre. M<iv tud.){ik csmálni? 

(Ferkis Emil felv.) 

- kérdezte aggodalmaskodva 
a vasút egyi•k műszaki em
bere Marosvölgyi Jozse-f őr
nagyot. 

A századparo,n,c,;,noik gondol
kodott. Ha kimondja az 
,.igent'·. akkor njncs pa-r
cLo.n. Pedig kJi kell monda
nia. A Budapest-Ta-polca kö
zöl.ti vonalon nem állhat. 
sőt, nem késlekedhet a for
galom csak azért, mert ők 
üg_vetlen-kednek. Meg aztán a 
katona virtus. 

Az emberekre fordult a te
kin.tete, az.ok me,g őt nézték 
biztatóan. 

.,Igaz is. Mi.éTt ne -r-ál
Jalná.nk ? Htszen ha az idén 
Plsö na.gy f-ela.d<t.t is ez, a 
fiuk JÓ p/ókepzé t kaptak. a 
télen. von alap. Közülük ro
lcan előmunkásvi,zsgara ts ké-

m"fl,Y gyorsa,n. , , . leremté<;éhez. Az elsők között 
Fél harom. Az uJ sm oU volt a rorneltakantasban Az 

fén:ylett már beépít,·e a v� Istuá.ntetki fómühely mt'1hely
g�l�_tljata.tlan vaspal� a né!- 1 vonatát pedig mint mo1.dony
k';'lozhetetlen kis darabJ� vezet.ó-tanonc továbbította. 
kent, s a ka�nák az utolS() 1 Ha.lt>anba. ahol h&napokon ke
csavaroka\ huztá_k. resztül megfeszített erővel do!-- Kész! · · ·  - Jelen,tet1e a 

l gozott. 1945 nyarán jött vissza �rancsnok. (1- vas�ta,sok -�- Budapesti·e és még akkor nyá
caa, n�!e�tes tuk:rozüclotJ. , ron letett.e a mo?..donyvezetöi - Kitun.o! - mondta ele- , viz;:."á l')edetten az e,;yi k .  ~ ": 

Tíz perc voM meg a kö- _Mint fí�tal mo'.lldonvvezetö 
vetkev'I vonat órk�. veg:igpróbalta a MAV majd 

A katonák pedig Jc;fúji.ák minden oorozatú gőzmo?Jdo
magukat aztán ismé ,r,.eg- ny, t. Először 1artalékmozdo
íoglák 'a szers7.ámot. Amit n�on teljesített. szolgálatot a 
most végeztek. csup1n t&ecM- rak-osre-nde::tit gurltón, de szor
ke a nagy múnek. Rajtuk is galma, tehel<:ége egyre magn
múlik. ho<(v Als<nrsön a ki- sabb ,;orozatú �p vezetésére 
bó�itett, új. mod,e,rri állom:í,; tette érdemesse. Végre elérle 
elkészül-e a ha' 'ridóre, jú- 1 minden mozdonyvem,o álmát: 
l iu.sra. . 424-e., mozdonyra került. A 

Molnú Isiván 424-054 és a 424-247 pálya
számú gi,pekkel éY-e-kig továb
bította a személy- és tehervo

MT-SZOT VÁNDORZÁSZLÓT NYERTEK 
natokat " Hámán Kató fúló
ház által kiszolgált vonalakon. 

Sok-ook élmem·e <-7.ám1<1zik 

E lőször az e lsők között 
ebböl az időből ·a szocialista 
epíté,; h<is-1 3corsmkából. ami
kor különöse-n nehéz volt meg 

Amikor reggel l\lláte"2álká- ket üres szerelvényt állt!unk 
ra er1dn. 'llKkor ke,-lité1< fe,-. "6, ré'iltilk e, a,:ollk1vul a 
ten• az áJ:ornas felvé e;1 épü- Debrecen felől JÓ\"o 3-4 urt>s 
l etenek kopot t falait Még a szerelYényt is pontosan tovab
str.ek lrózott is takartto.tak s b1tJuk. Ezekkel meg coha nem 
a'7. öreg r.olatomozdonyt - a volt fennakadás, Az allomas 
kavédarálót - olyan feny�re ehhez a nag_v forgalomhoz 
suYickolták. hogy a legmoder- már kicsi De talán majd ai. 
nebb masina is csak szürkű:ine elkövetkezendó években ezen 

a mo7,donyv,netó1 szolgálat, hi
hocy a deltav gány építese az szen a szén ro,;,;z minösége, a 
1geret e1Tenér<! még várat ma- palé.s. koves tüzelőanyag me1,(
gára. de lassan maJd az. ,s cl- nehezítette 11 mozdnnyvezet&r: 
><e-.zül. sor-át. 

A, má_teszalkai csomópo1:t I Az utóbbi évek>ben az ő ti
a':o.a _mar _meg�apta a mi- gyelme is �  jobban a korniszteri küunle,.,st: meg�r- z-erúbb va 'Lti vontatási n<.'m. totUlk a hivatalos u_;1nepseg�t a Die-5<"1-mordony fe'é fordult. is . .Most •�mét a sz_urke. do,- Nemcsak azért, mert Oiesel-

mellette „sú,gyenében". is segítenek. goo hetkoz.napok Jonnck. S m ul k," •ebb , 
hogy jó,·órc lesz-e ismét ün- _o onyon on_ny a �zo,-

Ladá n yi La;os állomás- A debreceni igazgatóság is 
nep l\"Iátés1.alkán, az kizáro- ga,la t  h�nei_n �wl"t .. mert latta: 

főnökhel.vettest a forgalmi sokat segített. Ebben az év-
lag csak rajtuk múl•k ": tt _fe,lód_es tLt)(l e.� a legkor-

iroda előtt találtam. Izgatott ben adták át a vonóvezetékes 
volt eio· k1cs1t. Érthetö, hl- biztosító berendezest. Az ,gaz, • Sz. J. s0�rubb gozmozd.ony _ wm kel

het uersenvre a Diesel-mm:
don nyal. A gőzösre vi7.sgázott 
mozdonyvezetöknek nagyon 
sokat &< odaadóan kell tanul
niuk ahhoz, hogy megismerjék 
a bonyolult Diesel-mo?.dony 

s.oen 

o csomópontot először 
tüntették ki 

a Mini51,lerlanács él> a SZOT 
Yorös \'IDJdOl'Zél.SZlaJával. 

A sikerrol. az elmúit év 
eredmenyes mun;.ajárol be
srelgett ünk. 

- Az összefogá,,, a közös 
mu nka eredménye ez 
mondta. - A maga terii!eten 
mindenki eleget tett a ráb,
wrt fel.c.datna.k. Különösen a 
to:atoszem-éLy:et dclgozói t·é
gez:eJ.: Jó mu nk.<l t. A tehe-rro
natok men�trend szeri11 t i  in
dítását 8.3.9 suizalé!.ra tel.,e
sítettük. Ez 1.1,9 nazaléklcal 
magasabb min t  a:: élüzem 
sii11t. A k0<'Si'artózkodasbari 
85 .,:ui.,aLék helyett 93.J szá
zaLé•.o� eredmenyt értünk el. 
Gl-0bálíS1.1n 106 szá,alékra tel
jesít,et<iík <t terret. 

A c,omór,ontl>n k,tűnö a 
l-.0 lescti,·a, jó a munkafegye
em. Vasutasaink kivétel nél

kül S70C-ir• 11sti:t b:-ie:clr1b�n d<•L 
goznak. s tah�n ennek köszün
he:O. hogv a,. e�nf�ni é-rdei:e
ket íé1reté\'e. a közösség ér
deke ér\'ém·e•ül. 

Valóban ·c•ak ö«ze/'osrá«al. 

kollektív akarással 

l<e,ülhettek az elsok köze. Hi-
zen nagv munkát végeztek. 

24 óra alaH átlagban 104.:; ko
CSi fordul meg Matéswlkán .  
De  dolgoztak már naponta 

Ju b i l e u m i  j u t a l o m  
y- - e lld ' ' ·· 1k· E' - • •  F - ök' "'-

szerkezetét. múködé5ét. Megis-
1zeves a e omo I p1tes1 on s� mern; nem elég _ így tartja 

Ebben az évben ünnepli tiz- Az utóbbi években · 1 t" Bíró Sánd0r - hanem meg 

éves [ennallását a MAV Cel!- sen javult az épi ési �
e

u��;k l ken, tanulni. hogyan_ leh� gaz-

do· mo"lk ' Ép1·1e·s · p ·  " ksé A d · A f "k • dasagosan es e�reruen kihasz-, t ono g. gaz asagossaga. ono s�g nálni a D,esel-mozdony adta do:gozók már a mult esz,en- 1 955-ben 85. tavaly pedig lehetősé" ket 
dőben úgy dolgoztak. hogv a 79.5 s7.ázalekos ráfordítási 0e · 
jubilewnhoz mél tóan ünne- hányaddal dolgozott. 
pelhe,senek. Faradozásuk nem [gy minden 100 forint ér- Emlékezetes dátumok 
volL hiabavaló. 1964. évben tékü term<>lést mintegy 
végzett munkájukkaJ kierde- 5 forinttal olcsóbban va- 1 962. januárjában osztották 
melték a Mi11isztertanác.1 és a Jósította.k meg, be a DiEcsel-mozdonyvezető 
SZOT Vörös Vándor;:asz!aJát. mint 10 évvel ezelőtt. ' tanfolyamra. és május 17-én 

A fónökség a szombathel_vi A termelékenység növekedé- vi7.sgá7.ott. A dMumok ma is 
igazgatóság területén ho"Szú sével együtt javult a dolgo- olyan elevenen élnek benne, 
évek ola eredménye,:en vég- wk szociális helyzete is. Cell- liiue-n. éLeteben. szakmai fej
zi a fővonalak ;,., az al loma- dömölk. Devecser. Zalaszent- lödésében ezek a dá.rumok 
sok átépítését. A Budapest- íván, Csorna es Fertoszentmik- mérföldköreket jelentenek, 

Székesfehén·ár-Celldómölk lós állomásokon fefronulcísi ame1'·ekre mindig ,zr,·esen 
közötti vonal det,e<'ser-bobai telepeket alakítottak ki. A Ja- emlékeznek. 
szakaszan. to,•ább,\ a Györ- kőkocsikat pedig rádióval és Szorgalmas.an fejlesztette tu-
Papa-Ce!ldömölk közötti vo- te!evíi:ióval szerel ték fel. dását. szakmai gyakorlat.át, és 
nalon is n ceJldömülkíek épi- A Celldömölki  Épité;:i Fó- a.7.0k kfüé a kevesek kö:oé tar
tették át a pályát. Ugyancsak nokseg dolgozói 1 !165-ben, a tozott. akikre rábízták az M. 
a főnökség dolgozói végez- második ötéves terv utolsó 61 -e< sorozatú 2000 lóerös NO
ték el Celldömölk. és Szom- esztendejében mint legfonto- HAB mozdony vezetését, 
bathely állomáson, továbbá sabb feladat,;>!. a. termelékeny- amely mint egy óriás táltos 
az ,ga,gatóság 30 kisebb á l- ség emelését é.� az önköltség ' falja_ a kilométereket, robog a 
Jomásának átépítését. 1964-ben csökkentését tűzték célul. nehez 1>011.atokk.al o-rszághatá.r
a különböző létesítményeknél Ha a megnövekedett feladato- tó! orszá.gha,t.á:rig és megadóan 
1 20 OOO köbméter bányakavi- Jrnt sikerül ugyanolvan ered- engedelmeskedik hozzáértó 
csot építettek be. a vágány- ményesen végrehajtaniuk. i?azdájának a moulonyvezető
cseréknél és az alepítmény mint 1964-ben, a jó munka JU- nek. 
felújítási munkáknál pedig taJma minden bizonnyal egy Két fordában jár. Budapeat 
1 10 OOO tonna zúzott követ év múlva sem marad majd -Záhony és Curtici-Sturovo 
dolgoztak be. el. között. Szolgálatáról azt mond-

1;;00 k0c0ivaJ is. e---------------------------

ja, hogy a gőzvontatással 
szemben sokan azt tartják, 
hogy a Oiesel-szolgálat köny
nyebb. pedig ebben tévednek. 
A nagyobb sebe<;ség és a mo
noton motorzúgás ugyanis ide
!l;ileg jobban kimeríti az em
bert. mint a korlátozott moz
eási lehetöreget adó gőzmoz

- Külön meg kell említe
n„m - folytatta az állomás
fóoök-he1 ye1tes - a fúrőház 
dolgn°ólnak á!do2-a.t-0s munká
ját. Elsősnrba11 n<'1dk lwszön
hetjük. ''O<r!t r,éok.i.esésiink 
nc>m 1·0/t. A mozdonyjavítás 
átfutósi ideiét is csé\kkentet
télr éc rn ·nrk.á.gileg is jó n1un
ká! vP<tPmek. 

- Z:\hor;·nak •egítenek-e? 
- te•'ük fe1 :l k.:rdé�+. 

- Nagyon soi<at. Naponta 

Több megbecsülést érdemelnének 
A tápszentrniklós1 IX-es pá

lyamesteri �Zi/-kasz 16 fős szo
cialista brigádja már 1961 óta 
eredményesen dolgozik. Ecldil'( 
kétszer nyertél< el a szocialis
ta brigád elmei. 1964. év! ter
vüket 103,4 százalékra teljesí
tették. 

Ör1'niükl)e nzonhan üré'rn Is 
,·együl. Melegedójűk kicsi, 

zsúfolt �s elhanyagolt. Azon
kívül még lomtár is, mert 
a tüzelőt és a kerékpárokat 
is ott tartják. Jelenleg ugyan 
1Íem érzik ennek hiányát, hi
szen itt a tavasz., a jó idő. De 
gyorsan telnek a napok, s 
hamar itt az ősz. 

Hoffmann József 
Veszprémvai·sány 

dony. 

Jobb együtfmúködésf! 

A vasúti forgalom mas:as
fokú sz;ervezettsége a külön-

A rakodással képzett irányvonatok 

rekorderei 
:€!üzemavató ünnepséget tar

tottak április 27-én Pécsbánya
rendezö pályaudvaron. 1964. 
évi kiváló munkájával érde
melte ki ezt a szép kitünte
tést a no.gyforgaLmú bánj/a
állomás. Ez alkalommal tizen
egyedszer került felvételi 
épületük homlokzatára az él
üzem csil lag. 

Péc$bányarendezó pályaud
varon egyébként ls szép ha
gyományai vannak már a szo
cialista munkaversenynek. El
sők között kezdték a rakodás
sal képzett irán11t•onatok indí
tas4t. Az ebben elért múlt évi 
eredményüket bízvást tekint
hetjük országos rekordnak, hi
szen indított vonatjalk 82 szá
zaléka rakodással képzett 
ir,;nyvonat volt. 

� Nagyo,i jó a lcapcsolatunk
a legfo-ntosabh szállító part
nereinkkel - mondta Harmat 
Antal kereskedelmi hivatal
nok. akt már 27 éve teljeslt 
szol�álatot Pécsbányarende
zön. - Elsősorban a pécsúj
hegyi bán.yatízt>m, a Pécsi Hő
_erómú és a gcizm u segitette 
munkánkat gyors rakodással a 
mult évbe,i. A hőeröműnél 
példá,i! 3 óra alatt egy teljes 
ira,iyvonatra való kocsiso-rbóL 
kiürítik a szenet a korszerű 
homlokbuktatásos berendezés 
segítségével. 

Terbe László üzemgazdász, 
ah"i huszonötödik évét tölti a 
vasútnál, a2; eredményekről 
tájékoztatott. 

- A tehervonatok átlagos 
terhelésében tavaly 109 szá
zalékos eredményt éti:ünk el.  
Ezáltal 170 olyan vonat indí
tását takarítottuk meg. ame
lyik 1 100 tonna terheléssel 
közlekedik. Kocsitartózkoclás
ban a tervezett 19.31 óra he
lyett 17,83 óra volt az ered
ményünk. Sikerült teljesíte
nünk a kocsikihasználási ter
vet is, bár nagyon sok őrölt 
palút szállítunk az alföldi tég
lagyáraknak. Ha nincs elég kis 
rakt.ársúlyú régi kocsink, a na
gyokat nem tudjuk kellően 
megrakni a még korszerütlen 
alföldi mellékvonalak ira
nyába. 

- Dolgozóink több. mint 60 
százaléka 5 évnél hosszabb 
ideje van nálunk. Ez a törzs
gárda a mi eredményeink for
rása -. mondotta Budavár, 
Lajos állomásfőnök-helyette,,. 

A harom túr versenyeben 
Radnai László forgalmi s�ol
gálattevő brigádja érte el a 
legjobb eredményeket. Nem 
sokkal marad el mögöttük a 
fiatal Gyurkó István brigádja 
Tavaly c-sak két baleset tör
tént ezen a nagytorgalmú 

,Pályaudvaron, s ez bi,onyitja. 
hogy Jandó Ferenc munkavé
delmi felügyelő irányításával 
jól dolgo7.nak a szakszervezeti 
alapszervezet munkavédelmi 
őrei. 

L. J. 

Május 30-án lép él�íhe 
az új JDenetrend 

(Folytatás az 1. oldalról) 

ideJe 40, a Wiener Walzeré 30 
perccel lesz rö,idebb. 

A belföldi forgalomban is 
történik néhány váltotás. A 
Budapest-Moszkva között 
közlekedő nemzetközi gyors
vonat menetrendi fekvésének 
megváltozása miatt 

a nyíregyházi gyorsvona
tok forgalmát a záhonyi 
vonalrészrc is kiterjesztik. 

A városközi összeköttetés meg
javítására uj gj/orsmotorl'onat 
közlekedik a Déli pályaudvar
ról Székesfehérváron át Szom
bathelyig, továbbá a Nyugati 
pályaudvar és Szeged között. 

A budapest-miskolcl a sze
gedi é,s a balatoni vor{alakon 
jelenleg közlekedő sebesvona
tok helyett az új menetrend
ben általában rövidebb me
net!artammal gyorsvonatok 
közlekednek. A balatoni köz
lekedésben a jelenlegi me
netrendi helyzet kielégíti az 
utazóközönség igényeit.  Csu
pán a főidényben, a hétvégi 
forgalomban adódik torlódás. 
Mindezt figyelembe véve. a 
szúk befogadóképességű bala
toni motorvonatok helyett 
több férőhellyel Diesel von
tatású gyorsvonatok közleked
nek. 

Az üzemi lehet6ségekbn 
mérten meseróeitlk a Da
nakanyaA.an és a Velenff!I 
tó pa.rtJán közlekedő au-

mélyvonatok szerelvényeit 
is. 

A Velencei tó és Budapest kö
zött va.«arnap este új heLyi ·vo
nat beáLlitá.sával tovabb ja\'Ul 
a közlekedés. 

Az elővárosi és k?r.nyéki 
forgalomban a gozuzem1 
irányváltós i11gavonatok <Ö�
lekedését kiterjesztik Esz:.er
go-mig, i!Letve Eszt,;;·gom-To 
kod-Síittö vonalrészre is. A� 
ingajáratos közlekedcs kibo
\'ltésével Budapest Keleti. pu. 
-Kunszentmiklós-Tass kö
zött részlegesen zónarencjsze
rü közlekedés kerül bevezetés
re. 

A vidéki gócpontok előváro
si menetrendjének kialakítá
sánál az 1 964. októberi utas
áramlás adatait is figyelemmel 
kísérték. Ennek alapján Mis
kolc környékén már május 30-
tól jelentös változások \'ár
hatók az ingajáratok be� eze
tésével. 

A nemzetközi és a belföldi 
forgalomban bekövetkező vál
tozások a menetrendszerű, k.uL
turá.lt utazás biztositása fe
gyelmezett munkát. jó együtt
működést követel mind ti ha
tárállomások, mind a budapes
ti nagypályaudvarok dolgozói
tól. Egyetlen vasutas számára 
sem lehet közömbös. hogy a 
hazánkba érkez6. vagv az át
u�zó k0lföldie1<: mi l,er \'éle
menyt alkotnak a MA V-.•óJ. 

V. F, 



.. MAGYAR VASUTAS 1965. MAJOS 15. 

Érthetetlen huzavona eg.y újítás körül Villány állomás 

szocialista szolgálati hely Szombathely állomáson a geit - az idójárási tényezók 
szerelvények elófútésére és figyelembe vételével - 1964. 
más célokra is felhasználható december 8-án, majd 1965. 
góz termelésére elófútó tele- február 25-én újabb gazdasápet létesítettek. Ga,·da Béla gi számításokat készített. A m. fóintézó 1 960. február 
19-én javasolta, hogy a gőz- VI. osztály azonban eg>iket 
kazánokat pakuratüzelésre sem fogadta el. 
al.akitsák át. Ezzel kapcsolat-
ban részletesen kidolgozott Az ügy még nem ért véget 
újítási javaslatot nyújtott be. 

A ka�án jól működik 
A javaslatot kipróbálásra 

elfogadták, majd megvalósi
tották. 1962. február 15-én a 
szombathelyi igazgatóság IV. 
osztálya megál!apítoua, hogy 
11 kazán jól működik, a nagy 
hidegben is zavartalanul biz
tosította a kellő mennyiségű 
gőzt. 

1 963. március 12-én a IV. 
osztály műszaki becslések 
alapján elkészítette a gazda
sági számítást és ennek 6 szá
zalékát javasolta újítási díj� 

1965. január 25-én az igaz
gatóságon egyeztető megbe
szélés volt, de ez �em hozott 
eredményt. 

Nem feladatunk, hogy eb
ben a kérdésben igazságot te
gyünk, de az ügyintézéssel 
kapcsolatban szeretnénk fel
vetni egy-két kérdést. 

• Hogyan lehetett ezt a 
javaslatot megvalósíta

ni, ha nincs rá érvényes szer

zódés, i l letve miniszteri igény
bevétel. 

• Helyes-e mindentől el
vonatkoztatottan, csak 

az abszolút számokat figye
lembe venni, és azokhoz ilyen 
mereven ragaszkodni. 

Kis állomás ugyan, de a téseket, ők pedig pontosan ra
Pécs-Mohács vonalon mégis kodnak. 
jelentő• szolgálati hely Villány. Nagy előny ez az állomás 
Dolgozói - mindös ze huszon- tervte!jesítése szempontjából 
egyen vannak - az utóbbi Egy panaszuk van a villá
években nyolcszor teljesitet- nyi vasutasoknak: a t:i.zlliány, 

Ez annyira sújtja őket nyaran
ta. hogy ilyen kor tavasszal 
sem feledkeznek meg róla. Az 
állomás egyetlen kútjáról van 
szó, amely nyáron elapad. 

(L-cz) 

• Ha az olajtilzelés gazda
ságtalan, akkor miért 

alakítottak már át több JDOZ
donykazánt olajtüzelésre? ték az élüzem szintet. és része- ---------------------------

sültek vezérigazgatói, vagy 
0 A gazdasági számltá- igazgatói elismerésben.  

soké�t a kormányr�nde- Amikor Villány állomáson 
let ér.te.!mebe� a főmérno� _és , jártunk, a raktá,; vágánynál 
a _fokonyvelo _a ".'�zeto,el néhány vagonból árpát raktak 
:gy�ttes".� felelos. ll1tert . nem ki. A helyi takarmányüzem ré
ervenyesul ez az elv enne! az srere érkezett szállí'mány. 
újításnál? . . . • Kissé távolabb négy kocsiból 

A szomba:hely1 igazgato�a_g útépítókő kirakása folyt. 
a beadott es elfogadott uJ1-
tások tekintetében eddig élen
járt a vasút terilletén. Ered
ményeit nagyrészt annak kö
szönhette, hogy gyorsan in
tézték az újítók ügyeit. Nem 
értjük, hogy ezúttal miért tér
tek le a helyes útról. 

Sebestyén János 

A nehézségek ellenére is jól dolgoztak 
Dorog állomáson nem rit

ka lát,·ánv a tehervonatok 
rendezése. · A személyYonatok 
fogadóvágányain is gyakran 
fo!Jik tolatási munka. 

A legnagyobb fejtörést a 

szédságában Jevő mészmíl 
például 16-17 tonnás kocsi
kat igényel. A mészmú ki
szolgálása bizony a kevés 
számú és kis raksúlyú ko
csi miatt rendki\'üi bonyolult. 

nak. Ezenkívül három sze- �.:._--,----,.-,---_.:..,::__�-------------
mélynek - akik eredménye-

- Az év elején kissé vis.•ui
esett a forgalmunk - mondot
ta Szili Istt,án állomásfőnök. 
aki 13 é\'e vezeti már ezt a 
szolgálati helyet. - Különö
sen az árufe1adás kevés. Pedig 
most tudnánk kocsit a.d ni a 
rakodásho=. nem úgy, m in t  
ősszel . . . E z  a köriilmény 
megnehezíti a tervü nk teljesí
tését, 

Brikett-termelő- és Széndú
sító Vállalat kiszolgúlúsa je
lenti. A gyár l'észére naponta 
30-40 t'ago,i szen érke:ik 
és ebből a ked,·ezötlen mü
szaki adottságok miatt csak 
7-8 kocsi t tudnak egyszer
re beállítani. A nagyvállalat 
„B'' gyára okozza a legtöbb 
zavart. Három fajta szén
ből dolgoznak, ami azt je
lenti. hogy háromféle �ocsi
ból termelik ki a brikett
gyártáshoz szükséges alap
anyagot. Míg az .,A" gyár
ban meghonosították a rakva
rakott mozgalmat, addig itt a 
kocsiból va.ló termelés nehéz
kes és lassú, 

Itt kell megemhteni azt a 
hiünvossagot is. hogy a fő
városból érke,ó szerelvények 
között túlzottan sok a sé
rült kocsi. Nem ritka eset, 
am'i kor egy harminc kocsiból 
álló szerelt·eny közel felére 
kell e/helyezni a vörös bár
cát. Ez a tény nem jó fényt 
vet Angyalfőld és Óbuda ál
lomás kocsivizsgálóira. sen működtek közre a meg

valósításnál - közremű ködői 
díjat javasolt. 

1 963. március 15-én az iga.z
gatóság VI. osztálya nem fo
gadta el a IV. osztály gazda
sági számítását, mert az utó
kalkuláció alapján is ponto
san megállapítható. Ehelyett 
azt kérték, hogy bázisnak 1960. 
október 15.-e és 1961. április 
15.-e között történt felhaszná
lást tekintsék és ehhez vi
szonyítva vizsgálják meg az 
1962. január 12-étől április 
15-ig és 1 962. október 15-től 
1 963. januá.r 1 1 -ig történt fo
gyasztást és a kettó közötti 
különbség képezheti az újítási 
díj alapját. 

A bürokrácia 
tovább szövődik 

1964 májusában az I/4. szak
osztály revizora közölte, hogy 
a javaslatot, mint szerkezí.ti 
módosítást, az igazgatóság 
nem jogosult tárgyalni. A 
revizor egyben utasítást adott. 
hogy a javaslatot terjesszék 
fel az I/7. szakosztályhoz. 

Az l 7. A. osztály egy hó
nap múlva értesítette az 
igazgatóságot, hogy mivel eló
zetesen erre nem kértek en
gedélyt, minden felelősség 
őket, mármint az igazgatósá
got terheli, és mint he!vi 
javaslatot saját hatáskörében 
díjazza. 

Az igazgatóság IV. osztá
lya új gazdasági számítást ké, 
szített, melyet 1 964. január 
28-án véleményezésre át
adott a VI. osztálynak. A VI. 
osztály ezt nem fogadta el, 
mert a bázis adatokhoz vi
szonyítva az abszolút számo
kat figyelembe véve nem 
megt&karítás, hanem ráfizetés 
történt. 

A két osztály hosszas ,·iták 
és többszöri ügyiratváltás után 
1964. július 7-én a Vasúti Fő
osztály elvi állásfoglalását 
kérte, ahol újból azzal adták 
vissza a javaslatot, hogy sa
ját ha !ás körben dön Lsenek. 

A szombathelyi igazgatóság 
IV. osztálya az 1 m' gózter
melés előállltásának köl tsé-

RENDSZERES 
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MEGELŐZI 
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15 dkg tubu, 5,40 Ft 

Nevred �, 7 .50 Ft 

Akkumulátor vagy szárazelem ? Az elért eredményekről már 
szívesebben beszélt az ál lo
másfőnök. 1964--ben végzett jó 
munkájukért kettös kitüntetés
ben részesültek. igazgatói di
cséretet kaptak, és elnyerték 
a Szocialista szolgála ti hely 
címet. 

A nehézségek ellenére is 

Madarász Lajosné Szeged 
állomás anyagkezelője 1964-
ben újítást nyújtoa be a sze
gedi igazgatóság III .  osztályá
hoz a kézi jelzól{unpák szá
raz elemmel történő üzemel
tetésére. Az újítási javaslatot 
a következő indokkal elut::i�í
tották: ., . . .  Egy hasonló ,a
vas latot korábban már a 
KPM is elutasított, mert ak
kumulátoros jelzőlámpák iize
me!tetését teri,ezik. Az akku
mulátoros kézi jelzőlámpa. 
forgalombiztosabb, fénye ál

landóbb és nem költséges az 
iizembentartása sem. Ezek 
alapján a javaslatot nem fo
gadhatjuk el." 

Az Idézett levél dátuma 
1 964. január 28. Azóta tóbb 
mint egy év telt el, de az ak
kumulátoros lámpa Szegedre 
még nem érkezett meg. A 
Nyugati és a Déli pályaudvar 
Yonatkísérőinél lúttunk már 
ilyen kézi jelzőlámpát. Véle
ményünk szerint nem szolbál
ja azt a célt, amit a Mada
rász-féle újítás. Hiszen a for
gahni utasítás és az F. 1. szá
mú utasítás pontosan szabá
lyozza. hogy három oldalra 
kell világítani a jelzőlám� á
nak. Amikor még az ú.iitási be
nyújtották. ez volt érvényben. 
/A Madarász-féle újítás há
rom , az akkumulátoros csak 
egy irányba világit.) 

1965-ben jött egy módosítás, 
amely szerint a vonatkísél'l'k
nél, mozdonyvezetóknél és a 
kis pályakocsi vezetőknél en
gedélyezik az elektromos kézi 
jelzőlámpa használatát. (F. 1 .  
Utasítás B. melléklet 1 2, 13,  Amit a múlt évben vállal-
14. pont.) A forgalomnál azon- lak, teljesítették. A !15 s,.ázalé
ban van még ;ónéhány beosz- kos kocsitartózkodási tervet 
tás, ahol ezt most sem szo.- 99,8. a koc�ikihasználás 98 s,_.\
bad használni. Pé]dáut kocsi- zalékos előlrását 100,7 szá,,arendező, kocsimester, váltóőr, lékra teljesítették. Bale. et
\'áltókezelő, forgalmi  szolgá- mentesen dolgoztak, és az á l lo-
latte\'Ó, tél'felvigyázó stb. mús fegrclme is k i fogástalan 
Ezekre vonatkozóan miért Yo!t. Az üllomáS\'iz i:,.i lat i ,  jó 
nem állapították meg a kézi eredménnyP! zárnlt, Az okta
jelzőlámpa használatát? tasból a múlt év folvamán iga-

De nézzük a gazdaságossá- zolatlanul senki sem hiányzott, 
got. Az akkumulátoros lámpa, s 3,� alatti ,·izsgaeredménye 
ú_gy tudjuk_, hogy 270-_:!80 fo- egy dolgozónak sem volt. 
rmt� k:,r1;1I .  A Madara,z-fele Gu. hmann János és Srhlapp kéz, Je!!�la�pa a MÁV sza�- Ferenc vál tóórök a vál laltlsnak \"á�y kez1 la_mp�J_ábóL ami .,9 1 megfele16en a dolgozók álta
formtba kel'Ult, :-' fon n\os át- János isko!újában tanultak. szereléssel kész1thető el. Te- 1 hát az összköltség 84 for;nt. 1 Árufol'galmuk helyzetéről 
Igaz, a.z akkumuló!ort fillé- 1 Hornung Ferenc árupénztáros 
rekért lehPt tölteni, d� élet- 1ájé 0, tott. 
tartama nem hosszú. mert • a [ sav az ónlemezel:et időre! ki- - Darabáruból jelent6s át
mar)o., s akkor éppen a lt-g- me11öforqalmat bor,yolitunk le. 
drágább részét. az akkumulá- 1 Itt rakjuk á.t az: NDK-ból_ és 
tort kell kic�erélni. Csehszloi:ák1ából J1Lgos:la ,,,a 

Egyszó\'al az az érzésünk, 1 felé irány1Ll6 darabá ru kii lde
hogy ezt a?. újítást nem ke- 1 menyeki.>t. A helyi Ü7.eme ·kel, 
zelték lelki i�meretesen. Jó I 

az állami gazdaság�al. a bor
lenne ismét újból felül\'izs-

l

' .iádi, a ,i l!ánykö,·esdi és a töb-
gálnl. bi tel'melószóvetkezettel na-

Dr. BánkCalvy Gyula gyon jó a kapcsolatunk. Mi 
Szeged pontosan végezzük az előjelen-

Ennek ellenére 
az állomás kollekth·ája 
igyekszik szigorúan be
tartani a grafl konos kiszol-

gálást. 
Különösen a vonatmente. idő
ket haszn,ílják ki előnyösen. 
f!yen kor gyors. szervezett 
munkával l'endet teremtenek 
a tehe1·kocsik között. lg.v né
ha sikerül l'endkivüli  grafi
konos meneteket is  inditani
uk. 
' Az idegen kocsikat külö�ös 

gonddal kezelik.  Az azonban 
mindig nagy gondot okoz a 
dorogiaknak, hogy zömmel 
nagy tengelynyomású kocsi-
kat kapnak. Az állomás szom-

eredmcnyes munkát végez
tek a dorogiak. 

A tehen·onatok átlagos 
terhelésénél 9 százalékkal 
szárnyalták túl a tervet. 
Az  il'ányvonatképzésben 

ug�·ancsak kimagasló ered
ményt értek el. Korábban sok 
baj ,·olt az idegen kocsik tar
tózkodásáYal. Az igazgatóság 
a tervben 24 órát állapí
tott meg. Ezt 18. 7 órára szo
rították le. 

Soku t segítettek az állomás 
,·ezetóinek a szocialist:, cí
mért küzdő brigádok. Külö
nösen Környei Mihály es 
Szabó Gy11la forgalmi szol
galattevó brigádja jeleske
dett. Derekas munkát vé
geztek Magyar Sándor. Jo.
nyik Miklós. Miklot•ics Já
nos, Bocsi I mre tolatásvezetők. 
toYábbá Nagy T, Istrán kocsi-
mester. 

F. J. 

BALESETI l(RONII(A 
Majus 4-én Kiscséripus2ta 

Ablakon kidobott mi l l iók 

Áp,;! is 24-én Szakályhő
gyész állomá�ról az 1052•II .  
sz. 8 darab utánfu .óval köz
lekedő gépmenet egy tér
közbe került az elött, hala
dó 6170. sz. ,·onat•al .  A ,·eszé
lyeztelés.t a 10. sz. sw!gálaü 
hely térkö2öre ok,nt.a a1.1..al, 
hogy a 6170 sz. tehen·onat el
haladása utan a tér:-özeljző 
visszavétele nelkill adott 
visszajelentést. A gépmene
tet csak durrantyúk elhelve
zése útján tudták meg,il
l í tani. Aut Mátyás térközór 
ellen az eljár-ás fo!yama föan 
van. 

állomáson a 2291. sz. vonal 
elcizetes é1·1esités nelkül a 
foglalt I V .  ,·agányra járt é, 
kimélellenül ütközött a� ott 
feloszlatott 2278/b. vonattal. 
A 411 208. sz. mozdon v és 
két kocsi eró,en rongá lóciott 
Személysérülés nem történt. 
A balesetet Kiscséripu�zta 
állomás forgalmi szolgálat
Wvőjének és két váltókezeló
jének mulasztása miatt kö
vetkezett be. akik a 2291 .  sz. 
"'mat behaladása eiótt el
mulasztottak a vonat vágány
útjának ellenőrzését. 

Takarékossági évet kezd
tünk. Remélhelöleg ez az év 
mentes lesz a közhelyként 
ható szólás-mondástól : ,,taka
rékoskodju ruk bár mibe is ke
rül". A korábl:>i takarékossági 
mozgalmak ,·ezérszólamát a 
„sok k icsi sokra megy" elvét 
azonban változatlnnul érvény
ben kell tartani. Háromszor 
is meggondolandó. mi az, ami 
a vasúton elengedhetetlenül 
szükséges és mi az, amit nél
külözni lehet. 

A takarékosság elvéból ki
indulva alapos megfon tolás 
alapján vetem fel a kérdést, 
hO".,y a vasúti vontató já1mú
veket okvetlenül szükséges-e 
sebességmérő-órákkal ellátni 
és awkat nagy költség mel
lett üzemeltetni. 

Évi 25 millió forint 

Ennek elbírálásához tudni 
kell, hogy a vontató járművek 
számát és a sebességmérő 
órák típusait figyelembe vé
ve, q. ;ármüvek. sebességmérő
órával történő ellátása mint
egy 25 millió forintot igényel. 
A sebességmérő-óra rendszer 
fenntartási költsége - azok 
javítását és szalaggal történő 
ellátását figyelembe véve -
további évi több m i ll ió forint
ba kerül, Mindenki úgy gon
dolná, hogy ezért a pénzért 
már lehet biztosítani, hogy 
m inden vontató jármú min
dennemű mozgásáról megbíz
ható adatok á lljanak a vizs
gáló, i lletve az ellenőrző szer• 
vek rendelkezésére. 

Ez nem lgy van. Ilyen nagy 
költséggel fenntartott rendszer 
ellenére a szükséges ellenőrző 
adatok éppen akkor nem áll
nak rendelkezésre, amikor 
azokra a legnagyobb szükség 
van. 

Hogy miért? Azért, mert 
nem minden közforgalmú va
sú ti vontató jármú van ellát
va sebességmérő órával, a 
javítást igénylő órákat pótol
ni megfelelő tartalékóra hiá
nyában nem Lehet, a felmerült 
sebességmérő-óra szalag 
igényt legfeljebb 70 százalé
kig tudják biztosítani - ezt 
is csak átlagban, típusonként 
nem, az arra hivatottak a 
sebességmérő-óra adatszolgál
tatásán� nem tulajdonitan&k 

olyan fontosságot, mint ahog_y 
kellene. 

Miért kell ? 

Onként adódi k  a k érdés, 
hogy ha a sebességmérő-óra 
által rögzített adatok nem 
állnak rendelkezésre minden
kor, amikor arra szüksée 
volna, akkor miért kell ezt 
a nagy költséget igénylő 
rendszert fenntartani. Jólle
het a sebességméró-óra ál ta 1 
rögzített adatokra nagy szük
ség lenne. 

Annál is inkább, mivel a 
forgalmi tevékenység közbeni 
mozgást rögzítő adminisztrá
ció adatai már nem bírnak 
minden tekintetben bizony(tó 
erővel. ezért zömükben feles
legessé válnak. A müszaki 
igénybevételek és méretezések 
határértékei a fokozott 
igénybevétel következtében -
mind közelebb kerülnek ah
hoz a megengedhető határér
tékhez, amelyen túl már alig 
van plusz biztosíték. 

A jólmúködó és megfeleló 
kellékekkel ellátott sebesség
méró-óra nevelő és fegyelme
ző hatása senki előtt sem le
het vitás. 

Meg kell még jegyezni, 
hogy a sebességmérő-órák be
szerzési és fenntartási költsé
geihez hozzá kell számítani 
azokat a kárösszegeket i�. 
amelyek elsősorban azért áll
nak elő, mert hiányzik a fe
lelősség megállapításához 
szükséges bizonyíték. Ezek is 
milliókra rúgnak. 

Helyes lenne ezt a kérdé• 
mielőbb rendezni, mert az ab
lakon !gy kidobott milliók 
egyáltalán nem szolgálják a 
takarékossági intézkedések 
eredményességét. 

Fehérvári Jó:r.set 

* 

Április 25-oo Hajdúszobosz
ló állomáson a 411  255. sz. to
latómozdon.nyal k.iméletlenül 
rájártak a szalmavá!!ányon 
álló kocsisorra. Az erós rájá
rá1t miatt két kocs1 egymásba 
fúródott. A baleset a moz
donyszemélyzet hibája mia.tt 
következett be. 

* 

Április 27-én Duruiúji:áros 
állomáson a 3. sz. tartalékkal 
végzett tolatás kö7.ben Varga 
Jáoos - közelmúltban vizs
gázott kocsirendező - karját 
az üt.közök összenyomták. A 
baleset oka: a tartalékkal egy
szerre két nyílást úgy akar
tak összezárni, hogy m ind
egyik ny!lásközbe egy-egy 
kocsirendezót áll-ítottak. Az 
első nyflásnál. sikertelen 
akasztás miatt a tovább guru
ló kocsik összezárták a máso
dik nyílást. ugyanakkor Var
ga Jánost váratlanul meglök
i.ék. Emiatt nevezett karja 
egyensúlyvesztés következté
ben az ütközök közé került. 

* 

Békéscsaba á1lomás0n a be
haladó 8327. sz. vonat áori l is 
27-én elütötte Párdi Zsigmond 
pályafenntartás; előmankást. 
Állapota súlyos. de nem élet
ve52klyes. A baleset azért kö
vetkezett be. mert nevezett 
a behaladó vonat előtt kí
sérelte meg az átjutást. 

* 

Mátyás László váltóór áp
rilis 29-én Nyékládháza ál
lomáson az V. vágány bizton
sági határjelzője előtt meg
állította a 8431 . sz„ már me
nesztett vonatot. miután 
még nem volt biztosítva a 
,·onat vágányútja. Hasonló ok 
miatt máju• l -én a :Vlakó a)
lomás 11 .  váganvára be.iáró 
8547. sz. személyvonat me�
állt  a hel.vtelenül áll. .18. sz. 
,·ál tó előtt A V'al tó foglalt 
vágányra álÍt. 

* 

Május l -én a 8480. sz. vonat 
400 métenel meghaladta az 
Emőd és Nyékládhti:,a állo
más között levő térköz,ielzöt. 
A veszélyeztetést a mozdonv
s.zemél�•ze.t mulasztása idézte 
eló. akik figvelmetlenséljb51 
elhal�dtak a 33-as. mesráll i  
állású t&rköz.ielző mellett.- A 
vonat csak dunantyúk döl'dü
lése utá1, állt meg. 

* 

lllájus 6-án Apafa állomá
son az 1 720. sz. vonat a sza
bad II I .  vágány heh-ett a 
Tvg menettel foglalt V. vá
gányra járt. A bejáró vonat 
a rakcdás alatt álló Tvg pót
kocsdját erősen megrongál
ta. A baleset Csapó László 
váltóőr és Nam1 Laios főtiszt. 
\'onatmenesztő térfelvigvá,ó 
mulasztása miatt törfént. akik 
a Tve: menet átállítása után 
Plm11bc::?totf:!i1, flZ  1720. sz. 
vo'l�t v:áoányútiának elienőr
zését, i l letve a váltók állítását. 



1965. MA.JUS 15. MAGYAR VASUTAS .s 

A tudomány a biztonságos közlekedés szolgálatában : .._!,;:"!... !�'!'.kE�, �� .. ����k-�:!�,!! ;�, .. -
A Vasúti Tudományos Ku- guk á!Utják. Ennél a témánál munkájára már az országos j E érdekes levelet kaptan, iette azaz panaszolta a forgalmi főirányító Morvai Lás,:lonak, 

tató Intézet iztotóp laborató- egy olyan izotópos jelzöberen- szervek és külföldön is felfi- , � . zerkesz•őségimkhöz \ hogy .,akadémikus" vitája volt az 1075. számú száUítmanyvo-
riuma öt é".ve! . ezelőtt kaJ:ta dez.és kidolgozása is folyamat- �eltek: Fennáll� óta töb� 

j
' i:-:- ;á!�\a 

kí!érő so;aibaI" Engi nat mozdonyvezetőjével. 
meg működes1 engedelyet. ban van, amely a fentiekben kulfo!d. ,  tudomanyos kutato '':'- 0 • . f" Mégpedig egészen különös: arról, hogy mely,ik a jobb _ _  es 
Azóta több jelentős kísérletet említettnél is nagyobb jelen- látogabta meg az izotóp labo- 1 Ja,zsef UJsze�edi ál1omás o- . melyik a bal ,,ágány? A vonat ugyanis egy kenyes _s,:a!ht� 
fejeztek be az osztály tudo- tőségű lesz a vasút biztonsá- ratóriumot. Az elmúlt évben I e.ok. A felado Na�y Lász:óné mánnyal közlekedett. Börgönd állomáson az 52. sz. irasbeli 
mányos munkatársai. fgy pél- go.s közlekedését illetően. pedig  Csehszlovákiába be- �1.C'gedt lakos a kovetkezoket rendelkezéssel _ óvatosságból és helyesen .- arról értesitet
dául a talajtömörség és víz- Számos példát említett még mutatóra hívták meg a talaj-

,

1 írja : ték a vonat- és mozdonyszemélyzetet, hogy Eres, és Százha-
tartalom, _valam_in� a zúzottkő az izotópla1:>0rató1.ium vezető- és zúzottkő ágyazatvizsgáló _ ,,1965. január 5-é•i Új- lombatta állomások között csak a bal vágányon. azaz a pcirat· 
a!Waz:at tor:io.�gen�k m�- je, maid vegezetul . elmondot� csoportot. s.aegedróL Makóra utaztam, és tan számú i•onatok helyes vágányán közlekedhet! Ez az óva· 
tározasát radio izotópok seg,.t- ta, hogy a Jaborator1um edd1g1 Halácsi Dezső a vasúti kocsiba tórténó be- tosság a két állomás között levő híd miatt - tekintettel a -rak· 
ségével. Ezzel a .. m<>ct�i:er�l 

,,,,.--::;·---
1 

.;zá:.áskor a Lépcsőn megcsúsz- mintás vonatra - vált szükségessé. 
az egyes .. �a�ttömonto ge-

0 
tam, leestem. Sútyos zúzódás Ez a .,bal vágány" meghatározás okozta a bajt. A moz• 

pek, eszkozo(< . es_ módszerek • és csonthártyagyú!Ladás lett donyvezető valahogyan megfeledkezett arról az egyszerű sza�· 
hatékon?ságat 1s JÓ! meg lehe- tl baleset vége. Több mint há- mai tézisről. hogy jobb irányú közlekedés esetében - k_ett�, 
tett hatarozm. rom hétig nem dolgozhattam. vágányon - a páros számú vonatok helyes vágánya �indig 

Bevezietés előtt áll  a vasúti Kere,etkiesésem nzonban nem a jobb vágány. s így a páratlan számú vo=tok helyes vagánya 
jármüvek tengelycsapágyának volt. mert a t•asúti jegyem,,, ' csakis a bal vágány Lehet. (F. 2. sz. Utasítás 32. p.) 
szulfidálása. Mint megtudtuk, �(J filléres biztoJ;tási bélyeget Ercsibe, hol a vita folyt, arccal Pest felé állva, a mozdony-
ezá1Lal nagymértékben meg- •i;i•••-� rnoc.sztott az állomás jegy- vezető egyre erősítette, hogy ó jobbról áll. s így tőle balra. van 
javul a csapok siklási tulaj- pér.z:ál-osa. Betegségem ideje a bal vágány. 
donsága, kisebb le:sz � csap ala tt elqondo!kodtam azon, 

1 
Ejn·ye azt a . . •  - így a szolgálattevő. 

es 8: csapágy kopasa, _iavul_ a hogy az a !lornasoJ.on a menet- 1 A vonat csak állt. · 
vonoerő kihasznalása es csok- 1egy váltása köz1Je11 oya kran Ez a bal . . .  ! 
ken a hőn!wtások, az ebból tapasztalható !iir�lmetlen.ség. - Nem! Ez a bal . . •  ! - vitatkoztak. 
fakadó csaptörések száma. ,·ifszautasitás, .őt gorombás- - Jaj. csak volna itt szalma és széna. - fohá.szkodott tt 

l,odás is a kis biztosítási bé- forgalmista. 
Gazdag kutatási 

program 

Milyen kutatásokat vé
gez 1965-ben az iz.otóp labo
:-atórium? - a kérdésre Ma
rosi Béla oszblyvezetőtől 
kaptunk választ. 

"yegek miatt.  A;;: ilyen utasok- Hirtelen mentőötlete támadt a szolgálattevőnek A nagy
Mk níncs igazul.-. ,,,ert a t•as- kalapács, mint meggyőző eszköz, ott forgott a mozdonyvezető 
lit veszélyes ü::em, s bármikor ke,;;ében. Legyen a kalapács a szalma, a szeneslapát meg a azé
tárkit érhet ba leset. még a , 1,a. 

Izotópos vasbetonaljvizsgáJó berendezés üzem közben. 

/e�-nogyobb órnto.�ság m ellett ' - Na, most már - kezdte békésebb hangon háttal 
1.s Ilyenkor nagyon jól jön a 

I 
Pest felé ál!va - jobb kezemben a kalapács. tehát ez a jobb, 

21' vagy 40 fillér ellenében a a:az a helyes vágány. Egyet fordulok - a kalapács marad -
i>iztositást összeg. amiért a megint a kalapácsos oldal a helyes vágány, és így balra va.n 

A szobahőmérsékleten 
mií.ködő szulfidálási eljárás 
alkalmazási terül.eteinek meg
határozása radiói=otópos 
nyomjelzéssel című téma ke
retében folytatni kívánjuk az 
1963-ban és 1964-ben vegzett 
kutatási tevékenységünket. 
Ezt a munkát szeretnénk ki
terjeszteni má� területekJ•p i 
mint például a csapok. a hen
gerperselyek, a fogaskerekek 
sib. kopásállóságanak szulfi
dá!áasa! törtenő nöi,rlésére. 
Ezenkívül a vasúti t..-ngely
csapok kopásá!ló;.ágának nö
wlésére végzRtt eddigi kuw
tásaink eredmén,·einek hasz
nosítása érdekében �)' olyan 
nagyméretű próbapadot ter
,·ezünk. amelyen teljes mére
tű vasúti keré-kpárnn tudjuk 
,izsgálm a szulfidált tengely
csapok hatását a kopás;i és a 
berágódasi viszonyokra. 

1 MAV-pénz
.
tároso•rnak nem a jobb vágány. Tehát, jobb Lesz, ha a balon mennek. mert, ha 

,zemrellányás, hanem kö- a jobban mennének, abból baleset származhatna. 

1 
szbne1 jar." A mozdonyt•ezető gyanakodva nézte a forgalmi szolgálat-

1965. május 29-június 6. Eddig a levél. úgy érezzük. 
I 

tevőt, de azért jobbnak látta elmenni a bal vágányon. 

1 
ehhez nem kell kommentár. - lyf -

1 
1 A jövő színhazi évadban Ünnepi könyv hét 

A hagyományog ünnepi ga ]esz. hogy az iden elös.<ör 
könvvhét ebben az (vben má- június l -én megrendezik a 
jus -29-e es június 6-a között gyermekkönyuek napját .  A ötödször bocsátják ki a vasutas operabérletet 

A ,-asbf't.onaljak roncsolás
mentes. izotópcs ,·ízsgálata az 
atvételnél cimu téma k� 
ben - a vasbetonalj tömör
segmérési témanak eredmé
nyeit is fe!l,asznalva ;ft! olyan atvételi szabályt ktva
nunk ö;szeallitani. amely 
alapján a vasbetonaljakat 
roncso!á.smentesen. tehát tö
rési veszteség nélkül. gyorsan 
meg lehet allopitani. az átvé
teli feltételekben eló1rt minő
ségi követelmél'lyek meglétét. 
illetve hiánvát. 

Automatikus jelzőállító 

A biztooit.ó\>Prende:zé-.ek 
jelzőinek i?.Otópo, működteté
se című temán belül egy uj
az:ení jel:őállitó automatikus 
berendezés letreho:ását ter
vezzük. Eddig kutatási ered
ményeink felhasználásával 
már létrehoztunk egv modell 
pályán múködó bert>ndezést. 
A nézy szakaszból ál ló pá
lyán három kis szerel,·ény köz
lekedik. A jelzőket teljesPn au
tomatikusan a szere1t•tinyek ma-

kerül megrendezésre. Az 1de1 Múvelődésilgyi Miniszterium Szakszei·vezetünk évek óta került kibocsátásra. Akkor 
könyvhét ,s az olva'>Ók és a cz.en a napon több budapesti. nagy gondot ford1t ai-ra. hogy mindös.sze ötszázan éltek a 
mai irodalom 11nnPp1 talalko- és vidéki kórhaz gyermek- 1 a vasutasok családtagJa1kkal lehetőséggel.  Az elsőt azon
zása les, .. amelyen számos elo osztál •ainak, \'alamint ne, eló- 1 együtt meg1smerkedicnek a ban újabb bérletek követték. 
író múvével 1sme1·kedhetnek otthonoknak gye,·mekkünyvtá- • komoly zenevel, az operával S a sok fárado1.ás, a dolgozók 
meg az irodalom barátai. AZ rat ajandékoz. A köny,1eket ,

1 

Négy évvel e1.elótt az Opera- kÖ7.ött yégzett felvilágosító 
ilnnepi alkalomra í5 mü je- kis ünnepség keretében ad- ház igazgatóságával egyetér- munka ,eredményeként az el-
lenik mey, ósszesen 1 , 1 mit- ják át. tésben vasutas ope,-abérlet múlt éYadban már közel más-
lió példányban. A könyY- félezen·e emelkedett a bérlet-
hétnek különös jelentoseget ,----------------------------, tulajdonosok, az előadásokat 
adnak a felszabadulás 20. lá�atók száma. 
évfordulójára megjelent rep-

A pa' lya el ke' szu·· 1t . . . Az 1964/65-os, az eddig rezentatív irodalmi antoló-
giák, mint példaul A meg-
nőtt élet, Tat•asz Magvar- legsikeresebb évad 
országon címü kötetek. Az épületek sarga falain Megszámolni is nehéz már, 

A kortárs i rók múvei kö- szétszóródott a kora tavaszi hány helyen járt Kövesi pá
zött megta!Mjuk az idei Kos- napfény. Fehér függön�·ös ab- lyam<'ster, a dombóvári építési 
suth és Jó;;sef Attila-d1jas lakaik a sinekre tekintenek. főnökség munkavezetoje ki, 
íróink alkotásait. Megjele- Kövesi pályamester az abla- csapatával. Haitotta őket a 
nik tobbc-k közi>tt Garai Gá- kon át a vagányokat nézte. A munka. a soha nem szunó for
bor: Nyárt1ég é,; Váci Mi- hosszu acélslnek mellett egy- galom. S amerre jártak. jó 
hály: Kelet felől című ver- forma távolságban sorakoztak munkát végeztek, becsülettel 
ses kötele, továbbá s1.ámos " leszontó csavarok. A talp- helytálltak. 
regény. fák közeit ki töltő zúzott kő tá-

A mai irodalom reprezenta- volban az állomas peronjával 
tív aJ:kotásai mel lett a klasz- olvadt egybe. 
szikusok. mai killföldi írók A pályamester elégedett 
múveí. ifjúsági köny\'ek. po- ,olt. Örült a jol végutt mun
lilikai és ismeretlerjeszlö mun- 1'ának és arra gondolt. IJány
kák, valamint lexikonok je- szor. de hanyszor kellett a va
lennek mel( az ünnepi könyY- rótl'remben aludnia egy-eqy 
hétre. A Kos.rnth KönyY- kesón érkező kőszállító s�erel
kiadó Tájak. yondok. em berek veny miatt. Mindig idejében 
címmel szociográfiai kötetet gondoskodott létszámról. gép
á l litott össze. A magyar iro- ró!. hogy minden tervszerúen 
dalmi élet v itáiról Utak és haladjon. Most készen áll a 

etvek c1mm<'I a Magvető Ki- mtí. Dombó,,ár és Kaposuár 
adónál tanulmanykötet jele- között elkészült  a pálya. Egy
nik meg. két nap és ismét újabb mun-

A könyvhét egyik újdonsá- kahely várja őket. 

Gondo Mihály 

Emlékét megőríuük 

Gyermán l!Lés elvtárs. a sze
gedi igazgatóság dolgozója 49 
é\'es korában rövid bett-gség 
után elhunyt. 

Gyermán elvtársban - aki 
pártunknak 20 éve tagja volt 
- nemcsak elvtársunkat és 
munkatársunkat. hanem me
legszívű. derűs lelkületű szere
tő Jóbarátunkat i.s eh·eszitet-
tük. B. Gy. 

már a befejezéshez közeledik. 
Május 16-án kerül sor az 
utolsó előadásra, R06Sim : 
Tell Vilmos c1mú operájának 
bemutatására. A látottak 
alapján elmondhatjuk, hogy 
az elöadá5ok v.ilóban !elejt
heteUen éhnén�'t jelentettek a 
nézöknE'k. Enn<'k a vélemé-
nyüknek adtak k1f('jezé:st 
�zaks7.ervezeti.ink képviselői 
is a köwlmúltban. az Opera
ház ,·örös termében megren
dezett munkaértekezleten, 
ahol az Állami Operaház ne
Yében Szirtes György gazda
sái.µ igazgató értékel te a vas
u1asbérletet. 

- Ez a bérlet az Operaház 
részéről nem kizárólag üzleti 
tevéken ys,;g - hangsúlyozta 
-, hane m nyugodtan állít
hatjuk, olyan kultúrmisszió, 
amely minden kulturális in
tézmény feladata a dolgozók u,.,,,,,,.,,,.,.,,,,.,.,.,,.,.,.,,,.,.,.,.,.,,.,.,.,,,.,.,.,.,.,.,.,,,,.,,.,.,.,,,,,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,,,.,.,,.,,,,.,,.,,;,,,.,,,,,.,,,1.,.,.,.,,,,.,,.,.,.,.,.,.,,,,,,,.,.,,.,.,.,.,.,,.,,,.,,/.,,.,,.,.,.,.,,.,,.,,.,.,,.,,,.,,.,.,_,.,.,,,,,,.,,.,.,,,,,.,,,,.,.,.,,,,,.,,.,,,..,,;,,,.,,.,.,.,.,,.,,,,.,.,,.,,.,.,.,.,,,,.,,,,.,,,,.,.,. � ne11elése e ,i; a legszélesebb 

� dolgozó reregek magas színvo-
Jön a. vonat. A mozdony «gy üi!v�zl.et, szük mondatok. � nalu, kulturális ellátása. messziró/ füttybg, mintha üd-

p p LYA o"" R 
erdeklodes llcZ otthon és a gye- � ·• · •  . . . 

vözl.eté! küldené előre. FigyeL-
A A 

rek ut_án. De nem sok ·: . � Koszonet es e!1smer� jár a 
m.eztetes ez is. oiyan. mint a Az oreg fes=es t•igyazzban � vas�tassUlkszen e,.etnek, mert 
t·endég kopogtatása az ajt6n. foga.dja a vonatokat. Most � el�onek . tsmerte f�J - a �nei 
bebocsátást kér. llyenko-r az mar egyre gyakrabban. ott all � muv,el(seg „nö_velesenek fon-
órhá:: megelPvenedik .A pálya- ronat, mint tajat a sin<'k i·o- tott jegyet egy év múlt•a az- mellette a �•cs, Jósk�. ;.

_
s ö is � to.,�agat. �oszonet m�':�azo�

or kapja a lámpát és feszes na la. ::a/, hogy o mernbk szeretne tiszteleg. mint  egy igaz, vas- � nak a , asutas akt1c�l<.nak. 
t•igyázzba all a sinek mellett. Negyven ét,vel ezelőtt vették /enni. Elmentek. elfogytak utas. pedig ő már táL•olabbrn � aki k  a bérlet szer,·ezésében 
A mozdony tijra fütyül a re, a vasúthoz. krampacsolni. • csak Kati, a legkisebb maradt. ,re-:, Jóska a ;auő gyennekl?. � 
mo,;;don1Jl'ezetó risszaint ' a Aztán pályaőr lPtt. Kis ház a Közben hazalátogattak, hozta Esténként. m,ikor halk rsend � 

évre eredményes munkát fej
tenek ki. 

A munkaértekezlet résztve
vői az eddig végzett munka 
éli;ékelése után kézhez kapták az J 965/66-os évad bérlet
műsorának ismertetőjét és 
plakátjait. Az ötödik vasutas 
oper-a bérletsorozart előadá
sain 

ismét nagyszerű élményben 

lesz majd részük a bérlettu
lajdonosoknak. Az új évadban 
Verdi : Á larcosbál és a Végzet 
hatalma című értékes alkotá
sai mellett bemutatásra ke
rül Beethovennek. a renetör
tknet magában álló szellem
óriásának egyetlen operája, a 
nemrég felúj ított Fidelio. A 
bérlet műsorán szerepel még 
�'lotow : Márta cimű vi�ope
rája es Delibe6: Coppélia cí
mű nép zerű táncjátéka. 

Természetesen ahhoz, hogy 
az 1 965/66-os évadban még 
tovább gyarapodjon a bérlet
tulafdo,i,osok száma. még több 
t'asutas foglaljon helyet a;,. 
Erkel Színház nézőterén. a 
megyei és szakszervezeti b:
zottságainknak az eddiginél .� 
szélesebb körű fel világosi '.o 
munkát kell végezniök " 
szolgálati helyeken. Különö
sen azokban a ,·árosokban es 
csomópontokon van szükség 
gondos és felvilágosí1ó mun
kára . az 5. vasutas bérlet mú
sorának ismertetésére. ahol 
nincs színház vagv ritkábbaP 
fordulnak meg az ország vá
rosait, fal\'ait járó együttesek. 

Szakszervezeti bizottságaink 
a jelentkezéseke, a bérletfaJ
ta, a darabszám. a név. a 
szolgálati hely és a lakcm, 
pontos feltüntetésé,·el. össze
sítő íven küldjék meg a me
gyei bizott.ságokhoz. 

(\ f.) 

tisztelgésre és a s:ereli-én y .smek me11tén. egys::e r{i s::oba. es vitte őket a t•onat, hol a le- es sötétsé9 öleli köru/ a házat, � hangos �lPs csa t togassa.l l?lro- konyha, kis kerttet jMzágok- •uilló arcokat lesték izgalom- s csillagfények kísérik a moz- � Több mint 12 mii/ ió forint áruka'r hall, eltűnik a tat•olban. kal. gonddal de örömöl,kel is. mai, hol az ah/akból integető <!oniiszikrákat, a kicsi Jóska � 
J" . k t k l xl 

E: volt az élete a háborúig. kendóket. úrhajólwt „8 mkétákat rajzol. � , . • 
mrne . .  a vona O reg_ge t': Actá n a bel>foó. i,itte a von<it. Men tek a vonatok és az Közben künn a nagyapia � A vasutnak evről evre na-e�tig. e11el-na1"!'al. _A pa l.ynor i,itte a végtelen oro.sz mezők- ének  . . . Kati férjhez ment. s vigyá•za a ,,onatokat Hol § gyobb árt,szál l itási feladatot enel sem alszik. ngyaua a re. az as.szony sírt és intege- eg•"k éJ'szakai 1,,,nattal ;ött •"ld �h 1 me · 1· • l � kell megoldani. s bizrinv elke-l'aspar,pa úrjat Na=! ott • · z �· , .o . o íl piros ennye , .. . • . • · . . 

l�batlan.kodik • kórüÍöt;e 
tett az állomasro .  Végtelen- meg a legdrágóbb t•endég, a /mnyorgatnak a szemaforok. � n;lhe,eU<'n _a serules:. a kár. 

1 1t0ka . k' . J . ka �! nek tíinö hónapok, évek és új- kicsi Joska. Póiyában hozt,i az A 47-es őrhaznál robogna k a � Jo szakmai telkészultséggel. 
.;- k

is. 
k
a ,ca, os · ra ott/ion. de féllábbaJ. Vitte anyja . !�tette, sok.áit1 sírt fölöt- t•onatok a mozdony Plőrekül- � lelkiismeretes munkával a 1 yene ·e, ·erdez: a vonat újra hazafelé. zokatol- te s aztán azt mondta: di fütty

0

ét. A shiek<'n a ker<'- � szállíttat6 é• szállító fél ér-
- Na1n1apa, a mozdonyt kik tak a kerekek. s milyen szép, - Edesapám. Jóska dis.sz!- kek hangja csattog. diibörög. � dekeinek őssuhangolá�á,·a/ csinálják ? Miért szalad ? Es milyen megnyugtató ,,olt a dálf. net•eljék fel a gyereket. r:z az ismerős muzsika olya n � azon ban lehet é.s kPll is ezemitől és mit adnak neki enni? muzsi 1c<i1uk. A-:- asszony újra en npm akarok to,,abb  Plni. - a palyaőr,,ek. mint a t,irágnak � ket a károkat csökkenteni. b:s miért kormosa k a bá<"sik .,irt. de most már brömf?ben ,<: már s,aladt ís „ sinek men- a napfény, Nem is tudná el- � Szük,-eges ez nz�rt is. mert n o mozdonyon Ps te miPrt piros F:lii,,zör man kó1•al kopogott.  tén. szaladt' az esti íll/OrSt>onat, lcepzelni az életét uonatok � vasút évente nagyon ma,rns zaszlóva/ integet,·z nekik?  l,é.sóbb múlabba.l, de dolgozott � halál felé, Az apja uioltirte. nélkül. � kártéríte•t fizet. Ez az t•sz-CsaC'aog a gye-rek. mosolyog ·a a régi helyén. lefogta. Meri az egész élet.S! közöt- � 5zeg 1 964-ben 12 mHlió fo-nagyapa, bic!cent i.s olykor a Ujra jöttek a vonatok. tég- Megbolondultál? Hú.sz tük élte, érkező és tá1•ozó, a � rint t•olt. :J t .3 százali'kkal na-

fejét•el. Nem -�iet a uálasszal. lát honak és Cl'mentet, i,asar ét>es ,,agy, nem rontot.tad el ,·,esszeségben eL1iinó vonatok � g:yobb. mint 1 96:l-ban. 
előbb megrui rja míg elrobo(J a és szálfákat. Hozták messzi ar,nyira. hogy helyre ne lehet- között. Elvitték az ifjti.,ágot , � A hiányos c.somagolást. a feszerelvéniJ. Ó nevelte. azaz földek üdt•özletét a;; órházna.k 'le hozni!  férfi ko;rát s lám most. hogy � lelőtlen · rakodást nagyon sok 
ketten az asszonnyal. kéthetes is. ahol .n'inte mindRn a régi Kati zokogott .Az apja sze- deresedc} üstökkel 1<öszönti � állomáson elmulasztji\k ieJl.Vkora ót.a. Talón eunPk is a vo- t•oLt. A 1711errkek 11őttek, el- méhő! h kiszökött a könny. őket, mintha azok is figyelme- � zőkön.vv„zni és fuvarlevélben nat az okn · · · szállingóztak, Először Jóskát Ha;nali 1'0nat t'itte el s on- ,eb!;>ek„ lennének hozzá. a pá- � Pli•mertetni. Ezt azért te1<z-Mint mindenn<'k. mert ha vítte el a vonat. Pestre, főis- n, n egy másik vonat a;: or- lyaorh�oz ... mint na1111on ked,,es � s�ük 26,·li .  mer1 sa ·nos ez a t-issza,f'.londo! ra. úgy •zövi út kolára. ,1 � mon.rita. tanár szágha.táron ttUra.. A f Prje 1smeroshöz . . .  � kár is a vas\Ítat erheli Gva-az eQész életét a uasut, meg a akar lenni. Aztán Jancsi vál- után. Jön néha egy-egy lap, Pa&aky RÓ7.lia � kori a feladó által tett héiy-

telen sítlybevaClás és az el
/.enőrzómé-rlegelések elnwlasz
tása is. 1964-ben 16 574 eset
ben volt hiány és 20 27 1 a 
helytelen fuvankmánv-keze
lé< miatt fölö• küldemény. 

Gvakori a lopás és a dézs
m:1lás is. A szegPd1 iqazgató
•ág terü!Ptén 1964-ben 7 15  
esetben 373 ezer forint er
t<'khen tö,·tént lopás dézs
málds. 

Ewk az esetek is azt bi20-
nvitiák. hogy a száUíttató és 
a szállítást végző dolgozóknak 
a Ft>ladtl•tóJ a kiszolg�l,í�ig a 
kárme<reli'izési szolgálat kö• 
vpfelmér,veinek me<!fPlelően 
kell munkálukat végezni. 
f,iy kívánja ezt a n<:'oga,da• 
<iílli érdPk R k/1:,&�él!' érde• 
ke 

SzllUI Sándw 
Szeged 



MAGYAR VASUTA!, 1965 M JUS 15. 

Egy világbajnok - közelről A kitüntetéshez méltóan 
dolg ·zn le BESZÉLGETÉS A 20 ÉVES MARÓTH PÉTERREL 

- Figyelemre méltó ered
ményeket értek el az utóbbi 
években Röszke állomas dol
gozói. A szorgalmas munka 
eredményeként a múlt évben 
elnyerték a szocialista szolgá
lati hely címet. A határállo
más dolgozói ebben az évben 
is azon (áradoznak, hogy zök
kenőmentesen bonyolítsák le 
a határforgalmat. 

Maróth Péter 

A Testni:velési Főiskola ví
Tóme:;terképző tanfolyamának 
hallgatója Maróth Péter, a 
BVSC hús.z esztendős spor
tolója, aki az esztendő egyik 
elsö yjJágraszóló sikerével, az 
ifjúsági kardvívó világbajnoki 
címmel ajándékozta meg a 
vasutas és a magyar sportot. 
Nyurga, álmodozá s:zemú, 
halk szavú. a fiatalok köré
ben nagyon népszerú sport
ember az újdonsillt világbaj
nok, akinek nagy vágya, hogy 
a vfvómesterképző elvégzése 
után a TF nappali tagozatán 
szerezze meg a testnevelő ta
nári diplomát. 

- Kilenc esztende;e vívok 
m ndta kérdésünkre a 

BVSC Tanács körúti vívóter
mében. őszintén szólva 
futbal!ista uerettem volna 
len-ni, de édesapám, aki a 
Vasúti Főosztály munkaügvi 
1zako&ztályának főelőadója, 
•zt mcndta. hO{lJ/ válasszam a 
11lvcist, ahol jobban érvénye
aülnek az el71/éfú adottságok. 

S az 

atyai intelem 

)1aróth Péter esetében termő 
talajra talált: 11 éves korától 
nőtt össze é'.ete a vasutas-
1portegyesillet Tanács körú li 
fellegvárával. Mint gyerekkel, 
N4l711 A.-pád foglalkozott vele 
a'aposan és módszeresen. S 
az akkor elsajátított alapfo
galmak nagyszerű beidegzett
sége is ott csillog ma a győ
zelem aranyérmében. 

- A legnagyobb tudású 
1>ív6mesterek el71/Íke Na{/1/ Ar
pád - mondja róla dr. Ne
deczky László. a BVSC vívó
i1.akosztályának vezetője. 
Nagt,jszerúen fo:,lalkozik a 
gyerekekkel, akik amit tőle 
megtanulnak, azt soha nem 
fewijtik el. 

Amikor megkezdődött az 
11.•szózás annyira várt idő
Ewka. a kis Maróth fiú min
den lehetöséget megragado'.t, 

hogy versenyezhessen. A Bp. mostanában Bóbis Ildikó, Er
Vörös Meteor gyerek-sereg- dós Sándor, Pulay György és 
szemléjén már kitúnt szép ví- M«iróth Péter emelkedett in
vásával, amit a harmadik nen a legjobbak köz.é, s szép 
hely kiharcolása fémjelzett. sikereket ért el Fodor Agnes 
1961-ben a BVSC ifjúsági és Kelemen András is. A ví
kardcsapata gyözött az után- vósport nagyjaival, a Kamuti 
pótlás nagy kilzdelemsoroza- fivérekkel és a többiekkel 
tán és a bajnokcsapatnak 6 is együtt ezek a mai fiatalok 
tagja volt. Egy évvel később bizonyítják a legékesebben 
már elsó Nztályú versenyző- hogy a BVSC Tanács körúti 
vé érett, s egyaránt szívesen vívótermében valóban a jö-

A makói XVI. pályamesteri 
szakasz dolgozói a múlt év 
ószén elnyerték a Szocialista 
pályamesteri szakasz címet. A 
siker nem tette elbizakodottá 
a dolgozókat, akik úgy hatá
roztak, hogy 1965-ben is a ki
tüntetéshez mélóan dolgoz
nak. VA!lalták, hogy 6ves ren
des fenntartás! tervüket 102 
száz.-llékra teljesítik. Az éves 
beruházási és felújítási tervet 
határidö előtt négy nappal 
befejez.ik, a beütemezett havi 

költségből 3 százalékot meg
takarítanak és 10 újítási ja
vaslatot nyújtanak be. 

A szakasz dolgozói a felsza
badulás 20. évfordulója tisz
teletére kibontakozott munka
versenyben is az elsók között 
teljesítették vállalásaikat. A 
felszabadulási versenyt to
vább folytatják, hogy éves 
szinten is maradéktalanul tel
jesíthessék a szakm;zra háruló 
feladatokat. 

forgatta t,S forgatja ma is vöt építik . . .  M. L. 
nemcsak a kardot, hanem a 
tőrt és a párbajtőrt ís. 

Kit évvel ezelőtt Bay Béla 
vette át edzéseinek vezetését. 
Egyre gyakrabban következ
tek a sikerek. Bécs város ví
vóbajnokságán, a lengyelor
szági vasutasversenyen egy
aránt kitúnöen szerepelt. 

Péter bizonyított 

Az ifjú.sági trivóvilág
bajnokság elótt - emlékezik 
vissza legfrissebb sikerére -
Bukarestben nemzetközi ifjú
sági víada.lon vettünk részt, .s 
ott ,í.került gyóznöm. Taval11 
Gerevích Gvurival szemben 
egv ponttal maradtam ki a 
viláQ'bajnoki e171/Üttesből, .s 
amikor Rotterdamba utaz-
tunk, el.határoztam, hogy 
minden eróm latbaveté.,ével 
bizonyítani fogok . . .  

A győzelem klvíváse nem 
volt könnyú feladat. A leg
izgalmasabb asszóját a szov
jet Komiszarovval vívta. Vé
gill is 5:4-re gyözött, s ez je
lentette a világbajnokságot. 
Nagy ellenfelének a tavalyi 
világbajnok Navv Z801tot tar
totta, akivel 2-3 éve mindig 
nagy csatákat vívott a győ
zelmekért. Most si.kerillt vele 
szemben is megszerezni a győ
zelmet. 

Az Autóközlekedési Techni
kum elvégzése után egy évig 
a MA V Autófuvarozási Fő
nökségen dolgozott, mint mú
szaki előadó, s most a mester
képző első évfolyamának a 
hallgatója. 

- Miért szeretne testnevelő 
tanár lenni? 

Szereti a testkultúrát 

- Nam,on szeretem 4 test
kultúrát - válasz.olta. 

11:rdekes választ ad an-a a 
.h.érdésre is, hogy miért sze
reti a vívást? 

- Tud<>mány is művészet 
is - mondja tömör megfo
galmazással. Azt vallja, hogy 
további jó eredményeket csak 
akkor érhet el, ha élete je
lentős részét a fehér plaszt
ron világának szenteli. Napi 
5-6 óra szorgalma9 munka 
nélkül nincs siker . . .  

Sporthírek 
Veterán labdarúgók mérkő

zésére kcrillt sor a közelmúlt
ban a tapolcai állomás és a 
fútóház dolgozói között. A két 
szolgálati h�ly „öreg játéko
sai" végigfutva a 90 percet, 
jelesre vizsgáztak a zöld gye
pen. A végeredmény 1 :0 a 
fütöház javára. 

Aprilis közepén rendezték 
meg az 1 965. évi Budapest 
kötöttfogású egyéni birk6<?.ó
bajnokságot. A vasutas ver
senyzók közill C.sepela János, 
a Törekvés pehelysúlyú és 
Pintér lstt,án, n BVSC közép
súlyú versenyzője nyert baj
nokságot. 

Május első felében a Nem
zeti Sportc. arnokban rendez
ték meg az országos vívóbaj
nokságot. Férfi egyéni tőrben 
a BVSC két válogatott ver
senyzője, Kamuti úú:ló és 
Kamuti J#no dr. kö7.ött dőlt 
el a bajnoki cím sorsa. Ezút
tal a fiatalabb versenyzó, 
Kamutí I..ómó sur;,zte meg a 
bajnoki cirne1, fivere, Jenö 
eJótt. Csapatban a BVSC a II 
helyen végzett az Ojpe,tl Dó
zsa mögött. 

Sz. S. 

SZÓSZERINTI KISZOLGÁLÁS 

- Egy utast kérek! 
- Parancsoljon kérem! 

(Kesztyűs Ferenc rajz_a) 

Az ígéret szép szó . . • j A Hivatalos lapból 
A Bp. Déli pályaudvar Mü- A Hlvatalo• Lapból a szakszer-

szaki Kocsiszolg lat dolgozói- vezeu blzou&ágok • Clolgozok 
nak, a föo. ztály 6. szakosztálya i:fif.�1,mebe ajánlJuk • kovetke
még januárban megi érte, 11. •ú.mból: n1 au,11�. 114, a 
hO"Y m:íju I -ig a e arnoki •á- lllAV-Clolgozók által okozott bal-
gán •ok kózott a munkajárda- esfi:.: ,!':fifcs�'�/ �-"1

d
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Marosán Pál Debrec n, Bakó 
Já.nO:i Miskolc. SzJI <11 Sdndor, dr. B.ink!alvy Gyula Sl.eged. Per• 

LAKÁSCSERE 

- 39 évi szolgálat után nyu
galomba vonul Seb6k István 
Berente szénpályaudvar áru
irányl!ója. Ebben a beosztásá
ban közel másfél évtized alatt 
jelentős érdemeket szerzett a 
rakodások megszervezésében, 
a fuvaroztató vállalatokkal va
ló jó kapcsolat kiépítésében. 
Mint szakszervezeti aktivista 
is lelkiismeretesen végeztEt 
társadalmi munkáját. 

- Unkéntes véradó napot 
rendeztek április végén a deb
receni fútóházban. A gondos 
előkészítő munka eredménye
ként 88 fűtőházi dolgozó adott 
vért. 

- Kétemeletes vasúti ko
csik. Az ausztráliai vasútvo,. 
nalakon mind több kétemele
tes vasúti kocsi közlekedik. A 
kocsikban 102 utas számára 
van hely. Mielőtt ezek a sze
mélykoc. ik forgalomba ke
rilltek, az adott ,·onalakon át 
kellett építeni a pályát és a 
mútárgyakat. 

- Nyolc újítást nyújtottak 
be az első negyedévben a za
laegerszegi fútőház dolgozói, 
Ebból hármat már be Is vezet
tek, három pedig mo t áll 
megvalósítás alatt. 

- 24 papát kapott e&'Y fél• 
árva kisfiú. A szolnoki jár
mújavitóban Kövesi Károly 
rugókovács 24 tagú zocinlista 
brigádja örökbe fogadta Ecsé
di Lá zló ötéves kisfiút. akit 
tehetsége és szorgalma szerint 
lskoláztatnak majd. 

- Elhunyt Pó. a Jen.S Kos• 
11tb-dij , nyugalmazott 

MA V•fótanúc o., a m, ar 
vasutak kor-zerú jelzo- és 
bizto,itó berendez einek meg
alapozója. 

turovo, eh zlovák-
magyar közö határállomás 
biztositóberendezé ein k ter
,·eit a MAV Vasúttervező 0V 
készítette el. Az Eleklroimpex 
és a Strojexport csehszlovák 
külkereskedelmi ,·állalat meg
el(yezése alapján a berende
zé, a telefongyárban készül. 
Felszerelését a MAV TB!l:P' 
dolgozói m · g ebben az évben 
megkezdik. 

Neme ak a vasutas sport, 
hanem az egész magyar sport 
nagy vívóbölcsője a Tanács 
körúti vívóterem. Ha csak a 
legfiatalabbakat tekintjük, 

gadJák a kultúrcsoport veze
tői. Próba minden kedden 17 
-zo óra közillt a válla.lat Bu
dapest, V., Ara.ny János uka 
13. sz. (Nádor u. sarok) alatti 
lwltúrbelyi égében. 

laki Gyula Sopron rokl I;tv6n El< er�lnlm l)éC l h6romszo- tAGVAR VASUTAS 
:t,.�:

4.h�z ,!7���j�k. 
lapunk �f�::s:ko�f�no • nag)•meretü. A szen·ez.ett vasutar, dolgo;z:6k lapja 

Tótka Kdroly . · z.ea<"d. Bold.1zaAr belterOl�ü b�d!s;:,�t 

Mf v�!i�!� S7.erken.u • szerkesztO b1zou.sa1 
Gyula Békéscsaba, Fold I.stvc.n ra c1m :  szabó. �l-es. Lenin tcr 1. 1 A !izerkettztö t>izottd.g ve1.�6Je: Budapest. Ur n Lajos M.isko:c, - Elcaerélnlm Budapen XIV „ Gulya.s JtL.'105 Bognár Károly Tapolca: Len�lf'I- Stegedi út '74. sz. alatt levő ala• Szerkesztő Vlal E-erenc: .ket bel:,: zOke m.latt kö10lnJ nrm csony béril MA y kettö,zobás össz. M gjelenlk b.a\.'onta ke�zer 
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Bakonyt Géza Várpalota. KllrnO nagy laklbomat Budapl!'. t terüle-

Vlza:tlntes: 1 . Június tl-m ke· 
riUt rfi or. 13. A Répce bal
oldali me!lekvize H. Esetlen 
leslll. patás állat HaiáJa Ameri
ka és Délkelet-AtSia 15. Gyer
m?kbénulás elleni szérum. J&. 
aDJat hajós 18. Hüz.. !?:O, Kevl"t"
v,� lop 21 Gond p.,ratlan be�űi. 
2! Német 1éveló. 24. Szaggat a. 
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43. Au\ó magánhangzói f9. Azir 
006 betük, 51 Apu betűi keverve. 
53. Haszncilatl érték pénzben kl-

feJe-zve 53. Pintyféle én, klóma
dar. ó7, Teli csapadek 58 Vers
sorok összecsengése. 59 K,.,t us 
előadása. 61. M.nro folyad�k. sz. 
Akol a kö,,.,péli. 63. HJr, pletyka 
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László Hatvan, Bódogh MlhjJy tén lcvO lrettO kisebb lakásra. i:r. Telefon: varost : 229-872. 
Dombóvár: Levelelkel ll!eU!kea dcklődnl lehet : a-l O-lg. 20_22 

OzemJ : -71 
helyre to,·Abbftottuk, 
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6:-álg 8 206-34' telefonon. vagy Terlesz.U 

c..,.,...g1 P�I Baja : Kérésé: m - Bp. Nyugall pályaudvaron 23_32 a Nlpszava r..ar,k:adó Vállalat 
vt.z..sgáltuk. melyre a választ mi„ t<-'lelonon Gergely József MAV- Buaapest Vtt .. Rélkócz.J O.t 54 
Jus e-án elküleltllk. tclüg�·előnél. Szikra Lapnyomda 
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J E G � nyereményei: bEtrendezett csal6di h6z gar6zzsal, Moszkviccsal. 

Balatoni telek v,kendha�zal, autóval. Víkendh6zak autókkal, hütögépek televíziók mag
�.

e!ofonok, r6diók és még 10 OOO nyeremény. V I T  - S O R  S J E G Y ár� 3,50 Ft. Húzás: 
1uhus 1 1 -én. Kapható: KISZ-szervezeteknél, úttöröcsapatoknól, hírlapárusoknál, postahi-

vatalokban és postai kézbesítöknél. 
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Az egység és szolidaritás jegyében 
Eredményes munkát végzett Szófiában a IV. nemzetközi szakmai konferencia 

Amikor küldöttségünk: az 
INTERFLUG IL-18-as gé
,Pén. megérkezett a IV. nem• 
zetközi szakmai konferencia 
színhelyére, Szófió.ba, lép
ten-nyomon az őszinte szere
tet és barátság, a közös ügy 
kovácsolta összetartozás ezer
nyi jelével találkoztunk. 

A konferencia a l3olgár 
Néphadsereg Központi Háza 
nagy tanácstermében folyt le. 
ALphonse Drouard, a Nem

. zetközi Szövetség francia el-
nöke megnyitója és a vendég
látók üdvözlő beszédei után 
Satich Chatter;ee, a Nemzet
közi Szövetség főtitkára tar
totta meg beszámolóját, 

. amelynek címe is már mint
egy meghatározta a IV. kon• 
ferencla munkáját: ,,A közle
kedési, kikötői., és halá.szat
ipari dolgozók akcióegységé• 
ért, az élet- és munkakörül
mén11ek megjavításáért, a 
azakszervezeti és a demokra
tikm jogokért, a nemzett füg
getlenségért és a békéért ví• 
vott küzdelemben." 

A főtitkár - az általános 
beszámolón kívül -. minden 
egyes, a szövetséghez tarto
zó szakma sajátos problémái• 
ról is részletesen beszámolt, 
majd a továbbiakban a gaz• 
dasági_:1 és politikai helyzet 
ala"kul!sát ísmertette. 

A közlekedés fejlődésével, 
az élet- és munkakörülmé
nyek javulásával a szocialis
ta országokban, valamint a 
szocialista országok szakszer-
vezeteinek szerepével és 
nemzetközi tevékenységével 
kapcsolatban az alábbiakat 
mondotta a főtitkár: 

- A vasúti szó.llítás fejló
clését a szocialista. országok
ban magas mutatószámok 
jelzik. A vasúti háló::;at bö
wtt, a műszaki felszerelés 
azinvonala emelkedett, a Die
rel- é& viltanymozdonyoknak 
mind nar111obb szó.mban tör• 
ténó alkalmazása és a modern 
technika és technológiai eljá
rások bevezetése révén. A 
munka. termelékenysége fo· 
kozott, megnövekedett az 
utasok szó.ma és a. száUíiott 
áru mennyisége. 

Egy érdekes adatot is közölt 
a fötitkár: jelenleg a Szov
jetunió rendelkezik a legki
terjedtebb - több mint 20 OOO 

kilométernyi villamosí
tott vasúti hálózattal. 

Ezután az egység és a szo• 
lidaritás kérdésével foglalko
zott a beszámoló. A főtitkár 
hangsúlyozta, hogy a közleke
dési dolgozók és az egyéb 
iparágak dolgozói tudatára 
ébredtek a társadalomban 
betöltött szerepüknek, megta• 

nultó.k ;obban felmérni az 
osztó.lyellenség erőit és jobban 
forgatni fegvverelket. Szak
máink dolgozóinak egységak
ciója évről ,évre növekszik, 
a munkás szolidaritás mind 
jobban kibontakozik. A mi 
nemzetközi &zövetségünkhöz 
tartozó közlekedési dolgozók 
Francíaorszó.gban, Olaszor
szó.gban, Japánban stb. mind 
gyakrabban indítanak közös 
akciókat a közlekedési nem• 
zetközi szövetséghez és a Sza
bad Szakszervezetek Nemzet
közi Szövetségéhez tartozó, 
vagy a független szakszerve
zetekkel. 

Hosszan sorolta a szolida
ritási akciók sikereit, majd 
így folytatta: 

- Szakmánk dolgozói to
vábbra is aktív szolidaritá· 
sukról biztosítják Dél-Viet
nam dolgozóit és népét nem
zeti felszabaditó.si harcuk
ban. Nemzetközi azövetségti.nk 
tevékenven részt vesz a Dél· 
Vietnam dolgozóival ér népé
vel való szolídaritó.s nem
zetközi szakszervezeti bízott-
1ágó.nak munkátataiban. 

A beszámolót követő Vitá
ban a magyar küldöttség ne• 
vében Szabó Antal, szakszer• 
vezetünk főtitkára kért szót. 
Bevezetőben tolmácsolta a 
konferencia részvevőinek, a 
szervezett magyar vasutas és 
közlekedési dolgozók forró 
testvéri üdvözletét, majd 
hangsúlyozta: az elmúlt nér111 
év is igazolta a. budape.sti kon• 
ferenciának azt az elemzését, 
amely miir jelezte, hogy a ka• 
pitalista államok kormányai 
a közlekedési iigazatokban u 
további eredményeket tesz• 
nek a monopolista csoportok 
követeléseinek. Ezzel szem
ben állanak az érdekelt kapi
talista országok különböző 
hovatartozású szakszervezetei, 
amelyek az akcióegység ki
bontakoztatásával kemény el
lenállást fejtenek ki a mono
póliumok és az őket kiszol• 
gáló kapitalista kormányok el
len. Teljes mértékben egyet
értünk a nemzetközi szövet
ség célkitűzéseivel és szüksé
gesnek tartjuk, hogy további 
segítséget nyújtsunk a mono
póliumok ell�ni nemzetközi 
méretű sz1kszervezcti akció
egysél( erősítéséhez. 

- Figyelemre méltó a be
számolónak az a megó.llapí
tó.sa - folytatta Szabó Antal 
-, amely a gazdasó.gilag fej
letlen or.,zágok műszaki káde
reinek hiinyó.ra. hiv;a fel a fi• 
g11elmet. A magyar szakszer
vezetek az utóbbi években 

mind több afrikai ország 
szakszervezeteinek szó.mára 
biztosítanak ösztöndíjat a 
műszaki kó.derek képzéséhez. 

Ezután néhány jellemző 
adatot közölt arról a fejlődés
ről, amelyet a III. konferen• 
cia óta Magyarországon is el
értek a közlekedés fejlődése, 
a dolgozók élet- és munka• 
körülményeinek további ja• 
vulása terén. 

Az akcióegység megterem• 
tésének elősegítésél·ől szólva, 
elmondotta, hogy a magvar 
szakszervezetek szolidárisak a 
;ogaik biztositásó.ért és élet• 
körülményeik megjavításáért 
harcotó közlekedési dolgozók• 
kal. Tevékeny részt veszünk a 
nemzetközi szövetség vala· 
mennyi akciójában. Erkölcsi• 
leg, anyagilag és a szolidari
tás más formáiban fejezzük 
Iá együttérzésünket. A ma
gyar nép növekvő felhábo
rodással fogadja az újabb és 
újabb amerikai légitámadá· 
sok, ,szörnyű kegyetlenkedések 
hírét, amit a Vietnami De
mokratikus Köztársaság el· 
len elkövetnek. · A magyar 
szakszervezetek, a napi sajtó, 
a szaklapok, rádió és televí
zió híradásain kívül, üzemi 
gyűléseken, szakszervezeti 
röplapokon. újságokon ke
resztül ismertetik a vietnami 
helyzetet és a Vietnami Szak• 
szervezeti Szövetség tájékoz
tatóját. A szolidaritás eg11Uc 
megn11itvá1iulása volt a nem
r�g leza;lott gyűjtés is, 
amelyben a mar,11ar nép min
den rétege megmutatta ó.ldo• 
zatkélzségét. A vietnami nép 
nem áll egyedül hősi harcában, 
Számíthat a világ békesze
rető erőinek segítségére. Kö
veteljük, hogy szerezzenek ér
vényt az 1954. évi genfi egyez
mény maradéktalan betartá
sának, szüntessék be az ellen
ségeskedést és haladéktalanul 
vonjak ki az amerikai csapa
tokat Vietnamból. 

A Közlekedési, Kikötői és 
Halászatipari Dolgozók Szak• 
szervezetei Nemzetközi Szö
vetsége Intézóbizottságába 
ismét beválasztották Föld
van Al.adó.rt, a Közleke
dési és Szállítási Dolgozók 
Szakszervezete főtitkárát. A 
nemzetközi szövetség elnöké
vé Jean Brm, t (Franciaor
szág), alelnökeivé Georg1 Sa
je,ikot (Szovjetunió), Hshiao
Hung-chit {Kínai Népköztál·
sa.s " -' és Guido Antoizzit 
(Olaszország), főtitkárává Sa
tish Chatterjeet (India), tit
kárává Viktor Kozint (Szov-
jetunió) és Vazis Bígaglit 
(Olaszország) választotta. 

Vedres József 

A magyar delegáció a tanácskozáson. A kép bal oldalán Szabó Antal főtitkár, jobb oldalán 
F6ldvári Aladár, a Közlekedéal és Szállitáai Dolroz6k Szakszerve:&etének főfükára látható, 

A Szakszervezetek Országos Tanácsa 
elnökségének nyilatkozata 

az Egyesült Államok vietnami agressziójáról 
A magyar szervezett dol

gozók mélysécesen elitélik az 
Egyesült AUamok aa-resszló
jái, amellyet megpróbálja vér
be fojtani a dél-vieínami nép 
hősi szabadságha.reát, $error
bombázásokat folytat a Viet
nami Demokratikus Köziána
ság ellen, az önkény és a11 
erőszak eszközeihez folyamo• 
dik Délkelei-Azslában, súlyo
san veszélyeztetve ezzel a vl• 
lág békéjét is. Ez az USA 
monopo1 köreinek kalandor• 
politikája fel tarlóztatbatatla. 
nul halad a végső vereség fe
lé. A vietnami nép mlnden 
neb&.séget vállalva, önfelál· 
dcrzóan ha.rool az imperlallz• 
mus ellen, és biztos gyözel• 
mében. Vietnami iestvérelnk 
hősi erőfeszítéseit megsokszo
rm:za az a biztos wdat, hogy 
a szocialista orszá,gl)k népei, 
a világ haladó emberel ve• 
Iük vannak és segiiséget 
nyújtanak az a,resszló vin· 
szaverésére. 

A S7.akszervezetek Országos 
Tanácsá.nak elnöksége teljes 
mértékben egyetért, Mlyesll 
és támogatja a Magyar Nép
köztá:r:� konná.nyána.k a 
Vietnam ellen folyó amerikai 
acn,sszlóval kapa;olatos ál· 
Jásfoglalád.t és intézkedéseit. 
Hárommillió szerveuU dol· 
� nevében biztosítja a sza.
badságáéri és függdlenségé• 
éri harcoló hős vietnami né· 
pet, a barbár betolakodók 
megsemmisílésééri kÜ7.Aló Vi• 
etnami Demokratikus Köz· 
társa.sá& dolgcrzóft, erkölcsl-po
litlkai 5%0lidaritásáról és 
anyagi támocaw.sáról. 

Tiltakozás az agresszió, a vérengzés ellen - együttérzés 
az eln.vomottakkal, az agresszorok ellen barcolókkal . . •  
Ezt tükrözi Farkas Aladár szobrászművész Dél-Vietnam-

ról szóló munkája. 
A magyal' dolgor.ók véle

ményét kifejezve követeljük, 
hogy az Egyesült Allamok 
kormánya azonnal szilntesae 
be a Délkelet·A7.!lia �ében 
folyó �resszióJát és hábo
rús eselekedeteit. Vessen vé
l'et a Vietnami Demokratlkld 
Köztársaság' elleni fegyveres 
�. vonja ki feu• 
Vette «6 l Dél•Vieloarnb6L 
K.öveteljillt, boa • t:neaüH 
A.llamo:k k•minY• iá 8ziao
rúan Mll.1Ba tiszteletben az 

1954. évi genll megállapodá
sokat, a dél-vietnami nép ön• 
rendelke-zésl jogát, és ismer
je el, hogy Vietnam két ré· 
szének békés egyesítését 
idegen beavatkozás nélkül, 
a vlelDami népnek kell meg
Oldanla. 

A Szaksurvezet-ek Orszá· 
gos Tanácsának elnöksége ki
fejezi szilárd meggyőződését, 
hogy a macya.r dolgozók a 
8zaknervezetl Világszövetség. 
be tömörült 120 millió sur· 

vezett dolgozóval, a békés és 
a haladást védelmező minden 
társadalmi erővel összefog
va tovább erősítik internacio
nalista szolidaritásukat, az im
perialista agresszió ellen, a 
nemzeti függetlenségért, a bé
kéért, és a népek biztonságá• 
ért küzdő hős vietnami nép
pel. 

Budapest, 1966. május 22. 
A- S,zakl!zerve-..:etek Or. 
s,zágos Tanác,ának li!I• 

nöksige 

Több mint egymilliárdos forgalomra készül 
az Utasellátó 

Hazánk évról évre növekvő bármelyik szocialista ál• 
idegenforgalma és a belföldi 1am valutáját elfogadják. 
túristaforgalom az Utaselló.tó Ezenkívül váitozatosabbá te
Vó.llalatot is nagy feTadatok , szik a menúket, s a különbö
elé állítja. Ebben az évben ző társvállalatokkal - ígr 
eg11miníárd 100 millió fo- például az NDK-beli MIT
Tintos forgalom lebonyolitá• ROPA-val és a bolgár utas
sára készült fel a vó,!lalat. A ellátóval - szakácsok és pin
többi között 55 OOO hektoliter cérek részére tovább szélesi
bor és 240 OOO hektoliter sör, tik a tapasztalatcserét. 
4 millió pár debreceni és 55 Az Utasellátó 1964-ben 105 

vagon egyéb húskészítmény szó.zalékra teljesítette for
eladására számítanak. galmi tervét. Ez azt jelenti, 

A meglévő üzemegysé• 
gek korszerűsítésére 8 
millió 800 ezer forintot 

hogy \"alamennyi feladatát 
túltelje•ítette. Az idén a múlt 
évinél is nagyobbak a íel• 
adatok. Ahhoz, hogy ezt az 
évet is a tavalyihoz hasonló 
eredménnyel zárják, a válla
lat minden üzemegységében 
még jobban, még eredménye
sebben és takarékosabban 
kell dolgozni. gazdálkodni. Ha 
ez igy lesz, a siker ezúttal 
sem marad el. 

(vf) 

fordít a vállalat. 
A többi között felújítják a 
központi húsüzem hútókam
ráját, a lcecskeméti és siófoki 
étterem konyháját és a keszt
helyi üzem épületét. A kiske
re�kedelmi hálózatban 17 új 
pavilont terveznek felállíta
ni. Nagy gondot fordít a vál
lalat arra is, hogy a nagy 
pályaudvarokon és a határál
lomásokon efegendő mennyi
ségű és bő választékú áru vár
ja az utasokat. 

Módosítják a rangjelzők viselését 

Urbán Szabó �éla, a válla
lat igazgatója, elmondotta, 
hogy a május 30-án életbe lé· 
pett új menetrendi változá
sokra. is gondosan felkészül
tek. A nemzetközi és a bel
földi gyorsvonatokon, továb
bá a távolsági személyvona
tokban 110 étkező-, büfé- és 
hálókocsit közlekedtetnek. 
Nemzetközi viszonylatban is 
tovább bővül az Utasellátó 
feladata. Az eddigi vonatok 
mellett a Budapest-Zó.gró.b 
között közlekedő Budapest 
expressz gyorsmotorvonaton 
is a vállalat biztosítja az uta
sok ellátását. 

Május első hetében zajlott 
le Szófió.ban a szocialista vas
utak utasellátóinak konferen
ciája, melyen a nemzetközi 
utasforgalom jobb kiszolgá
lását, az utasok ellátási ní
vójának emelését tűzték ki cé
lul. Megállapodtak abban is, 
hogy a 

nemzetközi vonatokon 

Az egyenruhának igen fon
tos tartozéka a rangjelz.ő, me
lyet eddig vállap formájában 
viseltek a vasutas dolgozók. A 
közeljövőben rendelet jelenik 
meg arról. hogy a vállap rang
jelzők helyett fo1cozatosan gal
lér rangjelzőt vezetnek be. 

Az 1965. második felében 
kiosztásra .ke1iilő egyenru
hákhoz már gallér rangjel-

zóket adnak ki, amelyeken a 
szakcsoportok és az egyes 
rangfokozatok jelölése a vál
lap rangjelzőn alkalmazott 
megjelölések szerint törté
nik. Az új rangjelzók be• 
vezetésével együtt megváltoz• 
tatják a téli sapkák formó.
ját is. Az eddig használt pré
mes sapka helyett müszőr
més sapkát rendszeresítenek. 

Szakszervezetünk argentin 

és kenyai vendégei 
A Közlekedési, Kikötői és 

Halászatipari Dolgozók Szak
szervezetei Nemzetközi Szö
vetsége Szófiában meg
tartott IV. nemzetközi szakmai 
konferenciájának befejezése 
után szakszervezetünk vendé
geként hazánkba látogatott az 
argentin vasutasszakszervezet 
háromtagú delegációja és a 
kenyai vasutasszakszervezet 
vezetője. Vendégeink magyar
országi látogatásuk során meg
Ismerkedtek a magyar vasuta
sok élet- és munkakörülmé
nyeivel. A többi között meglá
togatták a MA V Budakeszi 
Tüdőszanatóriumát, a Benczur 
utcai napközi otthont és böl
csődét, az Északi és a Duna-

keszi Járműjavító OV-t, a sze
ge,;li Vasútforgalmi Techniku
mot és Nevelőintézetet. 

Szegeden beszélgetést foly
tattak a szegedi igazgatóság 
és a vasutasszakszervezet me
gyei bizottságának vezetöivel. 
Május 26-án pedig szakszerve
zetünk központjában Sza.bó 
Antal főtitkár fogadta vendé
geinket. A fogadáson, amely 
szívélyes légkörben zajlott le 
elismeréssel nyilatkoztak a� 
üzemekben és a szociális léte
sítményekben tett látogatásuk 
tapasztalatairól. Különösen az 
üzemi bölcsőde és a kultura
lis létesítmények nyerték meg 
tetszésüket. 
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Vasutas, barmadiziglen . . .  
lgy szakszervezeti bizottsági titk* egy napja 

Még egyszer a K ivá ló dolgozó 

kitüntetésekről 
J<> efO• órát beszélgettünk 

SallM Sándorral, a Déli pa-
1.vaudva r szakszervezeti bizott
sága helyiségének szűkre sza
bott négyszögében Egy pilla
natra sem ült le, végig ott állt 
mellettunk. A 45 es-zten<lós, 
középmagas oktatótiszt vérbeli 
vasutas, s hitvallása e szavak
ban foglalható össze: .,Szere
tem a mo1-«ást, a dinamikát. 
a precíz, pontos munkát, s ta
lán l'l'l<l8t már egész életemen 
át a Jegizgatobb emberi köte
lességet a torgalomirányita.s 
Mgy felelősségében látom .. .'' 

Emlék a fordít6korongr61 

Szabó Sándort majd fél
�vszázadoo. eddigi életpályá
jának több m,nt a fele: hu.-
1zon.Mrom év,, a vasúthoz 
kött. A vasuthoz." amely úgy-
87.ólván meg gyermekkora óta 
eleteleme. hiszen a nagyapák
tói kezdve a családban eddig 
mindenki vasutas volt, s ter
mészetes. hogy ó is az, most 
mar harm.adíz,gle-n: 

- A k.árpátuk.rajn,ai Király
hazán szüZ,,ttem - emlékezik 
gyermekkorára. Rendezó
pályaudi,ar mellett laktunk. A 
V<Utíti éLet utt ro;lott elóttem, 
minden m.ozgá,.�at>a.l. színével, 
hangját-a!, fordul,atossáoaval. 
Pajtása.im mal a fordítókorong 
kórül ta.nyaztwi.k a legtöbbet, 
& nagyon megöriiltii.nk, ami
kor rájöttünk. hogv ezt a k.o-

nyoNzky Józsefné VSZT
ügymtéz6 t>ette át feladatkö
rét. s hat segélyezési kérelem 
ügyében elmen.t 4 jatoaalat a.z 
igazgatósághoz, az albizottság 
pozitív a.jánlá,.,foal. Házaasági. 
szü�si és kórházi ápoláJli 
ügyekben h.o:ztak döntéseket, 
s most az igazgatóságon a 
aor . . .  

Vasutasok 

az iskolapadban 

Ezen a napon terítékre ke
rü l t egy másik fontos kérdés 
is, a kihelyezett általanos is
kola tanárainak ügyében. Ot 
esztendeje az itteni VII. és 
VIII. osztályban tanít a Gel
lérthegy utcai általános iskola 
tanári karából CsisUJr Margit, 
On.d.ru.s Edit és Bánfi Anna. 
Május 2l�n befeJezódött az 
i skolaév, másnap Keszthelyre 
utaznak a két osztály vasutas 
tanulói, egy:.or majd melen
gető emlékeket ébresztő ta
nulmányi kirándulásra. El kel
lett intézni, hogy a ki.séró ta
nárok kedvezményes vasúti 
jegyeket kapjanak. 

A két osztály tanulói átlag
ban hármas osztályzattal vég
zik az évet Főleg raktárno
k.ok, kocsirendezők, váltóke
zelők, pályafenntartási dolgo
zók pótoljá.k iskolai elmam
dottságukat. A szakszervezet 
segíti őket; tanszereket, térké-

peket. körzóket, szögrnérőket Lapunk elői:ő számában 
kapnak díjtalanul tanulmá- részletesen szóltunk az 1022-
nyaik sikeres elvég?.e$ehez. es MT-SZOT határozat mó-

Ezen a napon az 8Zb-titkár, dosításának néhány kérdésé
Gyarmati Jó;zsef vonatvezető ró!. A munkában élenjáró dol
k':'Jtúr(elelős_ és . M�rtony _ Ar- gozók Kiváló dolgozó kitüntepad VSZT-ügyi ntezó koz�n- tésében is új módszereket ir 
segszervezó f1gy;lmét folh1v- l elő a törvényes rendelet. Lé
ta az Uta�ellato Szlnhaz1?.a- nyeges ,•onása a módosított 
rat KlubJaban sorraker_uló I rendeletnek. hogy a termeléelóadásra. A �ma: ,.EgZ!sz- si tanácskozások elé kerülő kitenc�ahz'!'� es a szoC14l�ta tüntetési javaslatok nemcsak •zi_n,ata�aa . Ma egyébk_e1_lt I egy-két vezető ember, hanem meg hatra va_n e_�Y mas1_k a bizalmiak. a szakszervezeti fontos feladat 1s : kozelebbro� csoport tagjai velem nye alai>: 1.s. meg lccll 1 merkedm egJ ján történjenek. uJfelvéte es dolgozóval, aki 1 • .• • 
kocsirendező lesz. Hat héten J Az elmult évben . kozel_ t.z
at kiképzésen vesz részt, el- ezer vastLta.s rés_zes!Llt Kwáló 
méleti é, gyakorlati vonatko- dolgozó kitu ntete.,b,n. s az ez
zá.sban. 

' zel járo közel nyolc nullló fo-
Sok munkája mellett Sza- rint jutalomban. 

bó Sándor sz1ve en foglalko-
zik új ításokkal 1s. Az oktatá�- A kitüntetés ban a falécekből konstrurtlt 
bemutató •inek nyílásaiba el- nagyszeru eszköz 
helyezett saját készítésű jel-
zőtáblával sokkal maradan- az egyeni kiemelkedő teljesit
dóbb a szabálvok es előírások I mények elismerésére, jutal
magyarázata. · Erről is csak j mazá.sára. Vajon megfelelóen 
halksi:avúan, szerényen be- 1 sz:olgálták-e a célt e kitilnte-
szél, mint mindenről, ami I tések? 
hozzátartozik mozgalmas I A mi.,kotci és a H<imdn 
vasutas életébe,;. S e szép I Kató tútóhá.t, Békéscaa.ba ál
megeléged;.,ttséget sugárzó I lomás t>S még tobb szolgálati 
élet egyik fő célját bucsú- hely példája azt mutatja. 
.wul így summázza : hogy &z évi k1tünteté�i keret 

- Szeretném, ha zókk.enó- • helyes feJo,ztása növelt€ a 
mentesen menne a munka, s munkakedvet. javított.a a Ce
szazszázalékos lenne a szak• 

1 
gyelmel, biztosította az egész-

32:e-rvezeti szen•ezetUég . . . séges versenyszellemet. 
l\bro� IA-,i1ló A srotgálati helyek többsé-

ge sajnos nem ontotta fel évi 
k.eretsz6:mát részlegekre, nem 
teremtett kelló nyilváno•a4• 
got a kitüntetés feltételeinek, 
nem adott megfelelő öndllósá
got a középvezetőknek és 
szak3zervezeti partnereinek. A 
szolgálati hely kitüntetési ke• 
retfelosztásának hiánya rész
legekre, túrokra stb. azt ered
ményezte, hogy létszámtól, 
teljesítményektől is sokszor 
elvonatkoztatott aránytalan
ságok születtek. 

A Nyugati J)CllyaudV4r a 
gazdasági hivatalnál 6. a pon
kon 5, a vezetők körében 5 ki
tüntetéssel többet, a vonatkl
sérőknél é. autó ponkon p -
dig negy-négy kitüntetés el 
kevesebbet adományoztak. A 
Budapesti Magasépíté�i Fö
nökségnél. a dombóvári pá
lyafenntartási főnöksegnél a 
fizikai dolgozók terhere mű
szakiakat és veutő l:eosz14-
ruakat tüntettek k1. 

MT-SZOT határozol 
írja elő 

Ai. MT-SZOT határozat � 
vasúti végrehajtási utasítás 
ellenére sem értelmezték egy
ségesen a termelési tanácsko
zás dön tési jogkörét é.- a ki
tiln tetési e!őterje3ztéuk új el
járását. A legtöbb szolgálaii 
helyen helytelenül az „üumi 
háromsrög'' túlhaladott e1mé-

ro-ngot gyermeki erővel is for- }-----------------------------------------=----------------gathA.tjuk. Ez tett a mi nagy 
nnglispilünk. amelyre mindig 
olva.n nagy szeN'tette/ emlé
k:e:em. 

Február közepe ola tölti be 
a Déli pályaudvaron a szak
szervezeti bizottsa,g tiLkárl 
funkcióJát. A nyugalomba vo
nult roki Iswán örökét vette 

. at O1iilt mindenki a Délin a 
,·ála�ztás eredményének, hi
szen az utód személyében is 
1:érbeli va.mtas kerüit erre a 
fontos helyre, egy olyan em
ber. aki - mint oktatóriszt -
kitűnően is.meri a szabályokat 
és i,löírásokat, s szereti a vas
u\a,okat. 

Mi i• a legfőbb dolga e1;111 
�a.k.s;;en•ezeti títka rnak. az 

·ii11en vasuti eletben? Egy ki
csit mm.d,g kél malomkő kö
z,ótt örlődik:  e�vforman szol
ga;ja a �zolgálat.i főnökség és 
a dolgozók érd.-ke1t, hiszen a 
munkana · is zaYartalanul kell 
mennie. de a yasutasokra ,s  
vig_yá:z;ni ke 1 .  

- Nagy sze rencsémre nem 
t>agyok ideges alaptermészetű 
f'mber - jegyzi meg kis mo
soll_va1 a szája szélén. - Le 
ruciom hiogaszta.ni a szemben 
alló feleket még akkor is. 114 
t'lllamelyik oldalon túl:::ort ide
gességet tapasztalok . . .  

Oktatás után segélyezés 

Hogyan is zajlott le egy 
,-"zürke" nap. 1965. május 
21-en, pen elren a Déii pálya
udvar szakszervezeti b,zottsá
gan. ahol az ó-<zhajú. a szak
s7.er,ezeti életet anny'ra is
merő lrMi Ert'i.n. T\,\'Ugdijas 
munkatarssal közösen idézzük 
a nap eseménye, t .  

Ezen a reggelen 5.40-iöl 
'i'.40-ig Szabó Sándor. mint 
oktatótiszt. a forgalmi sze
mélyzettel fog:alkozott. Mi 
,·o't a tanfo1yam a,mapi anya
ga ? 

- A tolctási jelzök és ;,+ 
zesek. a gurita�é' jel:ók. a t>á
ga.nyhidmérleo jelzők és jelzé
sek tanítása. szerepelt a prog
ram ban. 4.:: en feladatom az 
igényes kikerdezés. a ha.llga.
JókP az anyag alapos m.egt.a._ 
nu.lása. 

• 'éh.a zü kség ,·an arra is. 
hogy az elóadó egy-egy trefás 
anekdotával oldja [el a fá
rasztó figyelmet. Ilyenkor a 
humor. a görbe tükör fényé
ben ,•illant fel egy-egy moso
lTogta ó viccel arról : mit je
lent. h.a eg·y vasutas téved. 
ha!lamásra.. l'<l.'JY felületes ta.
pas2talatokra hlt-atkoztk. 

Reggel , óra 40 pe,c után 
köcül iárta a vonatokat és a 
jegyvizsgá!ókal ellenőrizte 
Ezu'án ismét ké órás oktatás 
kö,·etkezett. a vonatkísérő sze
mélyzet ismerkedett az elóirá
sokkal. a szabályokkal. 

- Ma fontos kérdést dön
töttünk el segélyezési ügyben 
- mondja a késfibbiekról. -
Demeter Ré/.a pénztáráta.dó. a 
1enél11ez<'�i albhottság ügyin
té=llie már (!111/ hón,apja beteg. 
most r"ore d11lör" jutott a he
l�tt.esítés problémá,a :  Vis-

A bizalomra tettekkel válaszolt 
1 , 
1 NAGYOBB FIGYELMET ERDEMEL 

Hivatása a gyógyítás. Szen
vedélye a muzsika. Társadal
mi íun.kcioja : kulturnevetéri 
felelős a MA V Kórház szak
szervezeti b1zotu.ugában. 

194'3-ban kerü.lt Maglódra 
pályaorvosnak dr. Novak. 
Emil, a vasúti segédtiszt fia. 
1 948-ban pedig a MA V Kór
házba fül-, orr- és gége,,-zak
orvo nak. A gyakorlott. hi
vatásának élő, köztiszteletben 
álló orvos hamarosan uj fel-

Dr. Nová.l. Emil 

kamarazenekar szervezése J 

volt. A kezdetben hattagú ze
nekar 23 tagú együttessé vált. , emcsak megszervezte, de 
mlnt csellista ő maga is be

a Landler Jenő Járműjavító 
szocialista brigádmozgalma 

ült a rnu2si1.usok. 1orába. Sze- Hat.eves múltra teklnt 
l't>lmese a muzsikanak. A ze- v!.ssza a Landler Jen6 Jár
n kar gyakran �ze1 .pelt a m11ja1,itóhan a szociallsla brl
kórhaz házi rendezvényein eis gádmo.i:galo!TL 1 959-ben 9 bri
munkásszállásokon is. gád 55 fővel kött>tt zerz6-

A több év óta működó üze- dest a S7,()C]ali.s\a cím elnye-
reséért. Ma pedi� már 84 br1-mi állalan - u.kola, a� egesz- Qddba.n 77 l dolgozó t:l'.�z ·e�gyi szabad kadémia. a rfs;:t ebben a mozgalomban. 

betegek és a kórhaz dolgozói Az aktivitás. az akarat nem 
részere szervezett hanaver- hiányzik. A munkásokban 
senyek., maf711arn.ota-estek, megvan a törekvés, hO(l11 szo
mind-mind az ó es közvet- ciali,ta módon éljenek és 
len munkata a, tevékenv- dotaoz::an,ak. Nem egy eset
segehez fúzódnek A �za.ks.,,.;;._ ben . előfordult, ?ogy a!11'ak _a 
vezeti mozgatoméhoz mert az br1gadt1!gnak, aki c�alad1 h?-

. · zat ép1t. a kollek!J.va seg1t. ő tevék�nys ge 1s e mozgalom-
, Van

. nak brigádok, ahol közös 
ban telJe�. takarékbetétkönyvt•el ri>ndel-

A bizalomra bizalommal és 1-eznf!k, s az íitv 66s.i:egyújtött 
tettekkel válaszolt Novák dok· ös zegből segítik f'Ji\.Ymást. 
tor. Tettei batortalanokat ba-

A mozgalom hatására toritanak, hitetleneket bua-
lommal töltenek. !aradtakat nagyon sokan vállaltak, hogy 
frissítenek. és szomorúakat technikumba, gimnáziumba 
tesznek vidámmá. Rangot, va- jhrnak. Bekapcsolódtak a 
losagos gyakorlatot teremtett a komplex lntézkedes:! tervek 
szocialista múvl'lódemek a I elkészitésébe js. A VU. o ztá
M A  V Kórházban és számos lyon a Lévárdi-br1g d példauJ 
munkássz.álláson egyaránt. Az I vállalta. hogy terven felül 
P:rdemes Vasutas és a Szocia- J havonta két darab kocsi fő
lista kultúráert kitüntetések I vizsgáját k.észiti el. tg le
ut.ín a közelmúltban a Szak- hetne még tovább is sorolni szervezeti Munkáért jelvény 

I 
az eredmtmyeket. hiszen a szo.. 

ezüst fokozatát i megérde- eialista brigádok az elmúlt 
mel_ten vehette át dr. NoYák évek alatt politikai, gazdasági Emil. 

1 és kulturális téten egyaránt 
K. J. sikereket értek el 

Ez az eredmény azonban 
meg nagyobb is lehetne. ha a 
szaksze1·vezeti- és a m<lhelybl
wttság tagjai, valamint a 
múszaki vezetők több seg(úi
oet adnának. a brigádoknak <i 

57.erzódések megköté he,. � 
ha menetközben is ellenőriz
nék a vállalásokal Egyes 
brigádok ugyanis a tervtelje
sítésnél vállalt köteleretl5é
geik jelentős rés7.ét nehezen 
vagy eizyáltalán nem tudták 
teljesíteni, mert a mű�zaki 
vezetők időben nem gon
doskodtak megfelelő anyag
ról eis szerszámról. 

Nagyobb gondot 

A szerződések értékeléshiél 
is lazaság mutatkozott. Egye
sek a szám�zerúségre és n.-m 
a mrnöségre törekedtek. En
nek tulajdonítható, hogy olyan 
brigád i1 kapott oklt i,elet, 
címet, ;elvényt ,, zds.:lót, 
amely cMk. mennyiségileg 
teljesítette tervét. 

Több figyelmet. nagyobb 
gondot a szocialist11 brigd
dokra. A mozgalom c ak ak
kor lehet igazán eredmcnyes. 
ha a brigádok több seg/tséget 
támogatást kapnak vállalt 
kötelezettségeik teljesítésé
hez. 

adatra ,·allalkozlk. A vasúti 
szakmával já.ro. tömeges hal
lasszerv1 mcgbétegedések 
megelőzésére, merésére és 
specializált tudományos gyó
gy[k1sára vállalkozik, 1964 
őszétől a kórházban működő 
auódiológiai ál lomás vezető
je lesz. Egy új tudomány
ág - a technika nyújtotta le-
hetőségek felhasználásával - 1------------------------------------------
születésének. fejlődésének. 
hasznosításának szolgálata 
lett szakmai életeleme a hi
vatásos gyógyítónak. 

De hivatása lett a közös-
ség önzetlen szolgálata is A 
kórházba való belépésével 
azonos esztendőt írhat No
vák doktor szakszervezeti 
tisztségének kezdetére is. Kö
ze! 18 esztendeje tagja a 
szakszervezeti bizottságnak. 
Szervezóje és irányítója a 
kórház dolgozói között folyó 
kulturális, nevelő es szóra
ko:::tató munk.á11<1k. 

Eredményes a társadalmi bíróság munkája 
a debreceni járműjavítónál 

Kétevi szorgalma& 111unk.á
rol számol be az a jelentés, 
an1elyet a debreceni jármú;a
vító szakszervezeti bizottsága 
és társadalmi bírósága készi
tett. A társadalmi bíróság 
eredményes munkájáról szá
molnak be a sorok, hiszen ma 
már egy üzem életében - a 
jármúiavító életében is -
nagy szerepet játszik a na
gyobbrészt munkásokbol álló 
büntetőtestület. 

A 25 tagú társadalmi bí
róságban 19 munkás, 4 műsza
ki, 1 adminisztrátor és 1 ki
segítő foglal helyet. Ez a meg
oszlás 1s tükrözi a vállalat dol
gozóinak arányát. A társadal
mi bíróság tagjai szoros kap
csolatban dUna.k az állami 
igazságügyi szervekkel. első
sorban a járási ügyészséggel 
és a megyei bírósággal. A 

éti a b1róság kép,;se!őí Is 
tóbbször ellátogattak az 
üzembe é:; segítséget nyujta
nak a t.ársadadlmi bfróság 
munkájához. 

A társadalmi bíróságnak év
ről évre fokozottan nőit a 
jelentősége. erkölcsi és neve
lő ereje. Míg 1962-63-ban 
nem tárgyaltak egyetlen ügy<'t 
sem, addig a múlt évben már 
14 esetb0n hoztak fegyelmi. 
illetve társadalmi bírósági íté
letet. Helyes az a törekvés 
is. hogy a múhelybizottságok 
mellett társadalmi bíróságo
kat Is létrehozzanak. olyan 
emberekből, akik közelről is
merik környezetüket és apró 
részletkérdésekben is megfon
toltan, körültekintően tudnak 
dönteni. 

amelyben a felelősségre vont 
személy rádöbbent cselek
ménye súlyára. annak hely
telenségére. é:s érezte. hogy 
a társadalmi bíróság, a meg
jelent munkatársak jó ,zán
dékúak es segíteni akarnak 
az elkövetett hiba kijavításá
ban. Az elmúlt évben lefoly
tatott tárgyalásokon, o.z üzem 
dolgozóinak 15-20 azázaléka. 
vett részt. A tárgyaláson min
den esetben képviseltette ma
gát a vállalat vezetősége la. 

Ha a 18 év alatt nem is min
denki nézte jó szemmel, 
hogy Novák Emil gyógyító 
hiYatasa mellett faradhatatla
nul végezte a nevelési ér 
szórakozási munka ezerny< 
apró. sokszor megoldhatat· 
!annak látszó fontos felada
tát, ezért támogatója, köve
tője mindig tucatszámra 
akadt. A közösségben. a segéd
munkásban. a kőművesben. az 
ápolónőben és az orvostársak
ban ,·aló egyforma fogyhatat
lan bizalom mindig meg
hozta az eredményét. kapcsolat természetesen két

a oldalú. hiszen az ügyészség 1948-ban első munkája 

A társadalmi bíróság tár-
g ·alásait minden esetben 
olyan légkör jellemezte, 

A társadalmi blróság által 
hozott ltéletek nevelő hatá
súak voltak. A segítség, az ösz.. 
szefogás. a társadalmi bíró
ság dorgálása tehát seg/tett. 
Persze, az lenne a leghelye
sebb, ha efféle seglt.séget mi
nél ritkábban kellene igénybe 
venni. 

letévrl ülnek le 4 kftüntdlsf!" 
keretelo ztásálio.z, o.z �Qlléni 
kitúntt>té&t ;avulatol< etk.ész,. 
téséhez. A nagy es közép. 
szolgálati h lyeken a saak
szervezeti bizottságoknak, 
mint kollektív vezet6te•tülE"-
teknek. helytelenül. nem ad
nak lehetőséget a keretfelosz
tásra, a múhely- és osztálybi
zottságokban pedig a szemel_.vj. 
javaslatok elkészítésében, fe-, 
lülbírálatában. 

A szakszervezeti csoportok 
sem gyakorolhatjak a szak
szer\·ezeti alapszabálvban biz
tosított jogukat. A Szak'l'Ler
vezetek XX. Kongresszusa 
alapszabálya biztosítja · ··" 
szakszert>ezetl "soport a biia.1-
mi meghallgatása uta.n dönt 
anól, hogy a munkában kt
tiínt dolgozók. közül kit JtJVCt• 
solja. nak kitüntetésre. il!etr• 
.iuta.lma.zasra." A szakszerve
zeti tagság jogainak figyel
men kfvül hagyása, az üzemi 
és szakszervezeti demokrácia 
csorbítása is fokozza a veze
tők tévedéseit. elősegíti. hogy 
egyes ügyeskedők kisebb ét·
demekkel meiielőzzék a leg
jobbakat. 

A kitüntetést érdemek alap.. 
ján, a határozat irányelvei 
zerint lehet 11dományo2n1. A 

,.st>1'on követkPzö", a .,régen 
kapott' adományozási szemlf'
let éppen úgy helytelen, mint 
az érdemek nélküli kitünte
tés. A helytelen szemlélet és 
határozat megsértése útjan a 
Gyöngyösi Valló- é� Kitér6-
gyárban P. Flóriánné anyag
könyvelő adminisztratív dol
gozó a múlt év májusában 
Kh·áló dolgozó okle,:elet. jú• 
niusban jelvényt kapott. 
Ugyanakkor C. Bélát munka
társai és ,,ezetöl háromszor! 
javaslatára sem túntették kt 
,,kerethitiny" miatt . 

A szolgálati !önökségek tu• 
eatjainál 

a hat6rozat ellenére 
nem indokolják 

meg kellően a kitünieté re j• 
,·asolt dol ozók érdemességét. 

Félreerthetetlenül 1sztázott 
az a kérdés 1s, hogy a te.-me
lési taná,,�kozas által odaítélt 
kiWntetést csak ug11anaz 4 
tPstúlet vonhatja. rissza. En• 
nek ellenére Selyp állomáson 
Huszár Jóuefnek odaítélt ki
tüntete t nem adták ki, mert 
az „üzemi háromszög" utólac 
nem fogadta el. A H ,méi, 
Kató fűtőházi szertárban pe
dig a tanácskozáson kitünte
tett Vi$ki Sándor nevét a hár
masjegyz<'ken Fekete Mihály
ra módos1tolták a tanacskozás 
dónté e nélktil. 

A kitüntetésekkel eiwüttjá
ró pénzjutalom adományoú
sában is egyenetlenségek ta
pasztalhatók. zékesíehérvár 
állomáson 26 kitüntetett dol
gozónak Rzemélvenként 150-
250 forinttal. Budaórsön Bé
kefi Ernónek, Ta.k,ks Jáno1-
11a.k 100-100 forinttal keve
,ebbet áll ítottak be a hárma1-
jegyzékbe. A dombóv-án fútb
házban 8. a pécsi rútóházban 
közel hatezer forinttal keve
sebbet fizettek ki, mint amit 
a kitüntetettek érdemeltek 
volna. 

Helytelen szoemlélet 

uralkodik még a l.,a.ndlt'T. az. 
Esia.kí és ml!ko1Ci jár,n>ijav(
tó vezetőinél is. Azért. hogy 
az évvégi nyereségrésze�edesi 
osztalékot forintokkal rövel
jék. az elmúlt é,·ben a kitün
tetési kereteknek csak bizo
nyos hányadát használtak !el. 
A kitüntetettek részére közel 
100 ezer forinttal kevesebbel 
fizettek ki. 

A Hldépftési Fón/füséqnél, a 
Nyugati pdlyaudvaron. Jó
zsPfváros és Ferencváros állo
másokon. a Keleti Műszak, 
Kocsiszolgálatl Fónökségntl és 
mé!! több he1'·en a napokban 
megtartott termelési tanács
kozások Is bizonvították. hogy 
a Kh•áló dolgozó kitüntetések 
odaitPlésében a szakmai veze
tők és szakszervezeti •1erYek 
nem mindenütt iártak el tör
vényesen 

Az egyéni kiemelkedő tel
jesítmények ösztönzésének 
igazságos. nyllváno�. a közös
ségek mel'eléged"•ére •rol�áló 
elbfrlllá•ában mé� sok s ten-
nlvaló. Le,ifonto•abb fl'ladat 
az 1022-es MT-SZ<YT' határo
Z'-'t maradéktalan véar„hA1ti-
sa. 

Kováll6 .IIIJUIS 
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Új menetrend, nagyobb feladatok 
Írta: Lindner József vezérigazgató-ltelyeltes 

A z elmúlt évben úgyi;zólván 
már a menetrend életbe

� utáni napokban meg
kezdődött az 1!16!5-1966. évi 
menet.renddel kapc.'>Olatos elő
készitó munka. majd a monet
:rend szerke-sz-.ese. A cél az 
-volt. bogy az új menetrend 
mi-nóségi jellemző, az előzőhöz 
Tiszonyítva fejlődést biztosít 
sanak, és lehetővé váljon a 
me!l!1.övekedett személy- és 
arufuvarozá.s1 tervek tel jesite
se. 

Az új menetrendi idósz.ak
ban - hasonlóan a1. elmúlt 
esztendőkhöz - az utasok ke
nyelmes és gyors szallít.á.sa ér
dekében az aruáramJatok terv
szerú levezetese. a vonalak es 
állomasok egyenletes leterhe
lése érdekében szerteagazó kö
\retelmenyeket kell kielegíte
ni . Alapvető feladatkmt sze
repelt a menetrendi főbizott
ság es a menetrendszeckesztók 
rzamára. hogy az új menet
rendnek a meglévő és a terv
Időszakban belépő új technika
nak. a rég, e• ÚJ munkaeszkö
zök Jobb kihas;ználását kell 
bi.."'iosftani.4. a 1!7.erve2lE!l!l-mú
�zaki intézkedések. az UJ mun
kamodszerek kihatását pedig 
haladö no,·mák alapjan kell 
törvényesitenie 

A szervezett, jó együttmu
ködés eredmenyekeppen az 
1965--1966. évi menetrend az 
-lizemi munka menn�isegi es 
minőségi fejlódesének egy 
lijabb lépcsőfoka. és tükrözód
neii benne mind a tech'lika. 
mind az üzem.szervezes rcgi és 
ÚJ eredmenyei. 

Az új me-ner,.,,,d ú;abb lehe
tó!egeket ta-r fel az -uzemi 
munkci eredményeinek nöi:ele
•e-re. Ezek a lehetósegek op1 1 -
tnáli5 kihasználása most már 
a Yasút dolgozóinak egeszétól 
függ. Annak érdekeben. hogy a 
menetrend a Yonat-ok közlekt'• 
désének meghatározasan tul 
a vonatforgalommal kapcsola t
ban állo minden <Zohialati ág 
é; �zolgálati hf'I.•· munklijal 
összefogja. perc-n�"i por� t.ó!--sáb· 
ral megsz„bJa e, koordinalt 
tt�,1eken���egre 1ranvít-sa. a 
,,ienet-rendnPk n 1111ako-rlatban 
�ló. tö-rr,n11t>rejú ualósagga 
kt>ll i:ál„ia. 

A szocial izmus alaptörvt-nvé
ból fakado utazási igenyck l,i
tk�1eseben döntő szerepel já1-
1nk a .,zemely•tá/1110 ronarok 
pontos kő,./ekPdeu. mclv nem
�ak az ut.a•ok erdekei t s1.ol
gá!Ja. de eló.,e�ill a, aruszal
lita,; tervszer·ú lebonrolitását 
Is. Az elmúlt é,·ben - a haló
Utt egeszet ei·tekeh·e - a:r. e 
t..ren elen eredmenvek bizc
nyí\Ják. hog,; ma ., M;ropa, o-r
tzagokho� 1·i.<;:::o„11itra flf'm i•a
vvu11k elmarad,,ci. Más kepei 
kapunk azonban. ha az- eg�·es 
fovonalakon közlekedó sze
lnéh·szállíto vonatok. kúlönö-
1:en a nemzetközi ,·onatok köz
lekedéset ,•izsgál.1uk Az elmúlt 
évben halozatunkon. a késett 
belepeseket leszám1h·a. a nem
�etl:ön vo-,,/! toknaJ.: csupan 90 
r:.a:alel:a kö;:lel:edett menet
�end s"?erj?lt. Az új menetrendi 
időszakban elsősorban e téren 
kell ja,itani  munkánkat. Arr-d 
kell törekedni, hogv a tó,·ona
laínkon közlekedő személy
szállító vonatok és ezek között 
�Jsősorban a nemzetközi ,·ona
tok menetrendszerú közlcke-
1!.ése legalább a hálózat.J átla
gos szintet elérje. 

F
igye�E:mbe kell venni, hogy 

az UJ menetrendben a nö
vekvő idei::enforgalom miatt 
brszágunkból induló és a háló
�atunkon keresztűl közlekedő 
ttem::etfrözi 1·onatok s:::áma sza
po-rodott. Növelni kellett az 
ut.izási sebességet. elsősorban 
II. !korszerú Diesel-vontatós ki
széle5ítésé,·eJ. A.z ezé�,-; "a
l'nfobb utas- és áruszállítási 
feladatok miatt 11övekszík ti 
eo-nn.tsúrúség. J.:iilönösen a 
törzsi:ono.li,l:011. melvekre a 
személyszál!ítáFi teljesílmé11v 
66 százaléka j11t. 

A nagyobb vona•súrúség 
rnellett már a kisebb közleke-
11ési za,·arok kihatása Is több 
vonat megkéslelteté-;ét. csat
lakozás mulasztást okozhat bel
földön és külfölrlön eg.varánt. 
Mindezt figyelembe ,·éve pre
\'entív intézkedésekkel kell 
megs7,üntett'i a közlekedési za
,•arok eredőit .  melvek a pá \va 
�• a i,irmG\'ek hih�ibAI ,, l�iz
\osító-berendezések működésé-

nek hiányosságaiból. helytelen 
forgalomszabalyozasb61 szar
mazhatnak. A szolgalati ágak
nttk eg11üttmúköd·ve keH nö
velni a vontató él vontci
tott ;armú·vek üzemkiizsé
ge1 (vonatkozik ez elsősor
ban a nemzetközi vona
tok személykocsijaira), csök
kenteni a vagán11záro.k számcit 
es idejét, úg,;szinté ,i a Lassú
jelek menn11iségét, folwz"i a 
;xi!11afenntartas mi-nóség, mun
kájcit u te-rvs.::erú megelózó 
ka,-bantartással növelni a biz
tositoberendezések és más eu
k.ozök üzembiztonságat. Külo
nösen fontos, hogy a forgalom 
operalív szabályozasa a min
denkori forgalmi és üzemi 
helyzet szakszerű mérlegelésé
vel. elemzéssel, hálózati szem
léletben és az utasttásban 
meg ha tározott fontossági sor
rend betartása,·al történjen. 

A távolsági forgalom menet
rendszerű levezetése mellett 
egyenrangú követelmenyként 
kell kihangsúlyozni az elővá
rosi forgalom - az i ngajára
tok - pontos közlekedesenek 
biztosítását. sok szazezer mun
kábajaró é,i lakóhelyre utazók 
érdekeinek es igenyeinek k1-
elégitéset. 

Az új menetrendre való át
állás ideje ez évben 1 s  próbara 
tesz, a vasut dolgozoit. A vál
tozott új helyzet gyors felism<'
rése. az új tudni,alók elsajátí
tása. a balesetek megelózése 
s::en,ezett intézkedeseket e• 
tetteket igé1111el valamenny1 
szolgálati hely vezetői és dol
gozoi részeről 

A menetrendszerű forgalom 
lebonyohtásának egyik felté· 
tele az, hogy a személyp:ilya
ud,·ari ür,emi terveket a valto
zott heli·zethez igazodoan idő
ben módosítsuk. 

Az analitikusan meghatáro
zott. ÚJ progresszi,· normak ki
dolgozása. a váganyok es be-
rendezesek ú3abb spec1aJíza
lása, a tolatási munka raciona
hzalasa. a forga11111 és műszaki 
mll\·eletek me�,zemenö párhu
zamos1tása teszi leheto,·é az 
UJ menelrend fokozott kii•:etel
men.,·ei nek k1ele�ite•et. Az 
elenjaro al lomasi él> műszaki 
dol,:ozók bc\ona.,a a,: uj tech
nológ1«i fol vamat kidolgozásá
ba. a műveletek mód. ?.ere.s el
len6r,ése. a Yersenvk'nvezök 
korrigálása. az anvági erde
keltscg nöwle,e. a munkamo
rá l m!'gszilardita,a felbt'<'sül
hetetkn se::ot�éget 1c-lenl a 
helri e, hálozati celki tuzesek 
teljes1tese erdekeben. 

A vonatközlekedés- alapját 
k.épez6 reális - viszonylat.okai 
is tartalmazó - szállítási ter- , 
vek igénylése a sxállítófelektől, l 
a terv,ik bí-r.tló elem.zfge utá.n i 
survezdt 7akott íi• ürel! ko- 1 
csiciramlati teroek l«!szíté3e, az /  
irá-n11vonatok sznvezé,e, az 1 
Mukezeléri hel11ek {l'rcifilwno& J ki1zol.gálása ci hálózati munka \ 
te�vszenhégét, 4 tehn-r,o,uitok j 
menetrendgu-rü közlekedl!1ét 
segíti eló. Vi§zont az áruszlil· 1 
lftás tervszerűsége. a. vonat l 
közlekedési terv feltételeinek 
betartása. a tehervonati menet
rendszerűség, az állomasok. i 
vonalak, rendezőpályaudvarok. 1 
vontatási telepek egyenletes 1 
leterhelesét, ütemes munkáját 1 biztosítja és így_ _lehe_t6vl' vá-

1 lik a helvhez kotött es mozgó .,,.,J - f l ételi • ül tet k t H ·d · ,_ ,,. • A , k · t 'k5-
berendez�sek kapacitásának t � . �orszeru . � v_ .. ep • . e . . ap� t aJ us .... son .... omas. va.su,aao es az u azo 

jobb kihasználása. a dolgozók :aönseg egya.rant orül az UJ léies1tmen)'llek. (MTI Foto felv.) 

fizikai igénybevetelenek foko-
1

.rAV�Hu,..,_,....,..,.,.,.,.,,.H,'.u,,nw,..,,u,,J'A'Y.,,.uJiM,l"'.,.un.,.,N',,.,.AílllMVM".l1,51G115,111n,l{lvn..,,,..,,,..,.,.,.,.,.,,.,..n.ll'-'H-''''-H'-''H/''-''..,.,.,...., 
7..ása nélkül is a nagyobb teljr--
sítmények létrehozá�a. 

I B 
• ,f, r • • r r 

a �il�f:!;: e:;�i:lt;;� l emutatJUll a petSI ,gazgatosag 
kiterjesz.tése - ú; techMl6aiai 
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A budapest-záhonyi és !>uda- 1 
pest-ct.rtici vonalon a diese- 1 
lesítés köYetkezményekeppen a Magasak a követelmények már 10 éve itt dolgozik. Fele
tehervonatok utazás• sebessége 

I 
és bizony nem kis dolog �-ös di MliTton árupénztáros 23 

30 km'ó-ára növekiszik A na.gy- , állomás,·izsga eredményt elér- éve vasutas. 19 éve itt dolgo-
1.'.E"°bességú tehervonatok új , ni. A pécsi igazgatóságnál az gozik. Gáb-ris Lajos raktárnok 
helv-zetet teremtenek és a meg• 

,
· iden még csak egyetlen allo- ugyancsak regi dolgozója 

ezok-ott hagyományos munká- más ért �l i lyen osztályzatot: Nagyhar�ánynak. Cltiszi Sdn
val s.ze>nb-en gyökerei; változ- Na1111harsan11. dor. a legtapasztaltabb for
tatiil!t kö,•etelnek. j Ez az állor:-ás a Pécs-B�- galmi szolgálattevönk is 10 

esik száma pedig az elavulá! 
eb a szükségszerú selejtezés 
következtében egyre fogy, 
mind kevesebb ilyen kisko
csi t kap az állomás. 

Nagy könnyebbséget 
jelentene 

A LJM. a TEEM. a hazai 
I 

1"eme�d mellek\'onal menten éve szolgál az állomason. 
. fekszik ugyan de ez emm1t Kiváló törzsgárdájának kö- ha a magasabb tengelynyomá-gyorsteher- es . iranyvon�to_k 

I sem ,·on le j;lentóségéből, de szönheti ez az állomás, hogy sú vi llányi vonallal összeköt
nagyobb távolsagon megallas , meg az sem, hogy a vasutasok az évről-évre növekvő fel- nék Nagyharsányt, bár ah-
nélküli közlekedtetése foko:wt• körében - nem csl!kély iró- adatok ellenére is sikerült hoz 9 k ilométer hosszúságú 
tabb mú,zaki igem·eket tá- niaval - .. burmai vasútnak"' helytállnia. új pályát kellene építeni. A 
ma�zt mind a kocsivizsgálatt.al, 1 ne�·ezi k ezt . a_ �eg�ehetósen - Amikor é" íde kerültem jobb kocsikihasználás révén 
mind a ,árműjavitási és a fiök- elavult • felepttmeny� von�- - emlékezett vissza Biró lst- azonban viszonylag rövid idő 
műhelyi jav,tá�í munkával �:�i!!1�� 

a
�������!�

b
y !]= ván -, akkor még 40-45 ko- alatt megtérülne ez a ráfordf-

be 
..., cs1 feladtisu-nk volt naponta, tál'. szem n. lomás telje·itménye, hiszen mci 140 kocsit>a !  számolunk. A nagyharsányiak a terh� 

A, év el�o negy honapJában eredményeiket valóban nehéz De ha szük•eges, vállaljuk a léH dolgában is igyekeznek. Az 
l<'h<'rvonatainknak mcir 73 ua- lechni·kai adottsii.gok körepet- 150 kocsit i . 1000 tonnás eg11seges terhelé!i 

.zalekci közl<'k<'dtt1 m.e'.lletr�1d- te erlk el. 
Nagyhar any al lomá� va.s- tervet 1.1.10 tonnára teljesitet• 

s-ennt F.zt a, eredményt to- t . k . . k . 1 tő . . ték az irán1,1vonatok-ndl. Te-

• bb ,· 1 1· 
· 

J Kiváló törzsgárda u asai mun aJu Je en sege- hervonati menetrendszerúsé-
va „e Jav1tani az e l<ó,•et- nek . tudatab�n dolgoznak. · gük 9.\,6 százalék, tóob mint kezo na�yobb forgalmú idő- Kocsitarto,kodasban ci terve- 10 százalékkal magasabb ait ,,-.akban 1.  A7. uj mP.netrend 'agyharsánv mindössze utt 18.4 ora helyett 1 2.8 órtl_• igazga•,o· ság,· ce· lk,. tűzes· ne'!, 
az aruszallila• n gv fel dat · négy röd.:I ,·á�annyal rendel- d t t k l N · · · a · a .a:- kezik. f:rkezö és induló teher-

ere menv er e ·  " · em raJ- Nem is csoda, hogy ezen a 
nak megolc.iasaban akkor hatc- vonataikat mindig csak két 

tuk, h_anem _a gyen!Je telepit- kisállomáson „ forgalmisták 
kony e�?koz. ha köt>etk«zetestn ' meny_·u_ ,·onal_on mult, hog_ Y _a nagyon elfoglalt emberek . . . 
t l sk · 11 lk I k vágányon tudják elhelyezni.  k kih J 9g 1 s r.:e • ·o-rue a a maz2u az , Fel,:ételi epületük olyan ki- k 

ocs1 •. a_szn.1 as szaza _e- - Ol11a1m11ira elfoglaltak 
��-,��7;�

a
t��::�;r,�tó::ge�:�

I 
Cl.Íny, hog)' a lig fémek ben- te�Je;lf���
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egrszerus1tjük é,; gyorsítjuk az ne. tonnanal tobbet nem lehet ban a raktMnokoknak kell 
adatszolgaltatást, ha az irányt- 1 Biró lstuán állomásfőnök berakni .  A reg, S meg I ko- segíteni. Egy-egv bányamenet 
to apparátus ;zakértö operatív ----------------------------1 vágiínllútjának beál!;tá.!a n 
intezkedésekkf'l a mindenkori 1 -.10 perc és naponta le"a• 

1lj i'  el a személyforgalomban h J be 
" 

n: a menetrendszeru közte-
e yzet n megteremti a szol-

l �f l -JI tfr 
, t A'-"-,J. , 

lább 10 bányamen.eWnk van. 

kedes es a kulturált uta?.á� 
galati ágak és •zolgálatl helyek 

I JOJ nezu,eA az eve, 'IJ.0JilllSOD 
A napi 16 menetrendszerű sze• 

egymástól el \·álas:r.thararlan 
t
é-

ös�zehangolt együt.tmüködéset. , mélyvonat csak -növeli fel-. ! 
adatainkat. Nálunk �ohA 

nye,:ok. az intézkedeseknek ki 
A 

l !905, 6� �vi új_ men1:t- Az 0N1Zág egyik legrégibb tott - a 90 százalékos el6irds sincs ,,uborkaszezon". M...._ 
kell terjedni a ,,onotok zsú- rend eletbelepes tán 

•s 

foltsá„anak envhitesére. a su- . . k 
· e u j vasútvonala a Pécs-Mohács helyett 98.35 százalékot értek a karács?nyi ünnepek alatt 

" maris meg_ ell kezdeni_ �2 közötti vonal. Az egykori e!. Kocsikihasználásuk 97 is rakodtunk. 
relveny 714gy.,ag reális 171"Yha- 1 9�6 6_7. é\'1 menetrend eloke- 1 gőzhajózási tarsaság azért helyett 99,48 szá.zalék volt. - Mikor érték el a legjoliib 
taro:áso., a ronatosszeallíto..�i sz,teset. Mod

.
· 

szeresen kel) �le: 

1 

epíitette. hogy lehozzák rajta Balesetmentes munkát vé- eredményt? 
r�nd betartása. a sze,eluény- mez_m es figyelemmel k1serm a hajókhoz a Mecoo:k fekete geztek, s a megtartott állo- - Számunkrci eddig a ,,b-4-
forduló idók csökke ntése segit- az e�·,•en�'es menct1;:endet. . A_z gyemántját - a szenet. Azóta más vizsgálat 4-es eredm{!nyt vös határ" a havi 4000 ko
ségével. Mindezen túlmencicn u!asaramlato� tovabb, mere- sok viz folyt de a Dunán, s hozott számukra. csi. Talán most má;usban eze1t 
•zükség nm a menetrend és a se\'el. az aru�ramlat'?k szerve- a hajóknak ma már nem kell Mindhárom forgalmi bri- is túljutunk, hiszen elseje ki
Celvételi épuletekben foli·ó te- 7..esevel. a modosif.ó 3u·aslatok s7.én, nyers-olaj hajtja motor- gádjuk elnyerte a szocialista vételével eddig minden ntt„ 
veKeny.sé'(ek összehangolására, f1_gyelembevetelevel. a menet- jai.kat. A mohácsi vasüt azért c',et - ez persze a múlt évi megvolt a 140 kocsink. Jő
a pénztári, utaskiszolgálási. ta- d1agram�k megállapitásá.na_k mégsem vesztett jelentówgé- munkájuk eredménye volt, vóre már könnyebb dolgunfr 
karítá,i stb. munkák hatéko- elektronikus gépre ,·aló vitele- ből hiszen ma is sok áru ér- Jó eredményekröl tájékozta- tesz. mert 
nyabb megszen-ezésére. az ,·el. a nsút dolgozóinak kezde- kezik vízi úton amit átrak- tott Máté János intéző. a szál
utastáJékoztatás színvonalának menyezését és támogatását igé- nak a vasúli kocsikba. lítmányozás vezetője. Az elsö 
nö,·elé5ére. az utasokkal való nyelve kell lehetővé tenni, A legtöbb munkát a szé- negyedévben 1 11.7 szá;zalékra 
fegyelmezett és ud,,.arias ma• hogy a köYetkezö menetrend Pen fejlődő helyi ipar adja a teljesítették. tervüket. Azt is 
gatart.ásra. még r.agyobb fejlődést biztosít- m-ohácsl vas.utasoknak. Jól elmondta, hogy tavaly má-

Az év első négy honapjában son �-n� � hazai_. mind a �e_m- kezdték az idei első negyed- zsánként 46 fillér költség-
elert személyszállítási eredmé- zetkozi 1genyek Jobb k1elegité- évet. Kocsitarózkodásban megtakaritásuk volt. Am, itt 
nyekhez nagymértékben járul- se. a népgazdasági feladatok amint Somo« Ferenc allo- is igaz, hogy sok kicsi sokra 
tak hozzá a társadalmi ellen- Jobb teljesitese érdekében. 1 masfónökhelyettes Mjékozta- megy, mert 66 512 fori1tt vo!'t 

őrök. önzetlen, lelkes munká• a megtakarításuk. Az idei el-
iuk biztosítékot jelent a meg-r-

---------------------------só negyedévben megvolt a 
levő hiányossá!(ok gyori;abh és mázsánkénti 50 filléres meg-
hatékonyabb felszámolásához. E'vek o'ta eredme'n d lg k tak

a
rítá

s. 

A pontos és kulturált utazás yesen O ozna Szóbakerültek a gondok is. 

erdekében tovább kell eröi;ite-
Napok óta csökkent a fel-

nü.nk. nkölcsi és anyaQi ebs- A tapolcai pa!11afenntartási mérési eredménye a szombat- adás a Duna tavaszi áradása 

meréssel is támogatnunk e jól fö-nökség evek óta eredménye- helyi igazgatóság területén el- miatt. mert nem lehet kavi

beralt szervezet. társadalmi el- sen dolgozik. Eddig háromszor só. országos viszonylatban pe- csot rakni. A vonatlndítással 

leno· ei· k k · · · t kaptak élüzem címei. négy- dig harmadik. A ke-thel•n kapcsolatos az a gond , hogy 
r n · mun ·a10. · -� �- Ma„ya7bólyflál az uto'bb1· hó-szer pedig vezérigazgatói elis- pályamesteri szakasz hézag " 

Az új menetrendi idószak
han a nöYekvó ár ·.1száll ítási 
feladat az eszközök, berende· 
7ések Jobb • kibasznMását. a 
lcrrnclékenység fokozá�át 
igény-ti. Az igén:v kielégttése 
csák a hálózati üzemi munka 
tervszerúségével biztosítható. 
Az üzemi munka tervszerúsé
genek ol11pfeltétele. hogy a ,·o• 
natspecia lizácló megvalóaítá 
sával. a különböző típusú. na
ponta rendes közlekedéiire ki
jelölt terhervonatok az elűfrt 
útvonalon. számukra meghatá, 
rnzott rendelteté.ú eleggyel, 
menetrendszerint közlekedje
nek. 

merést. nélküli felé-pítménye hibapont napokban mind több kocsi ér-
A vonalhálózat állapota. a nélküli. ami szinte egyedülál- kezik Jugoszláviából Csak 

Ber<'znai-féle méróvonat mé- Jó eset. az a baj, hogy 12 óra után 
rése alapján. a bázisidőszak- Kiváló eredményt ért el a 

adnak erről jelentést és a 
hoz viszonyíh·a 28 s>:ázalékkal pályafenntartási főnökség a 

2951-es számú gyorstehervo
ja,'Ult. A jó eredményt nem szocialista brigádmozgalomban 

nat már 12,30-kor indul Mo
töhbletmunkával, nagyobb is. Az évekkel ezelőtt még el-

hácsról. Igy azután gyakran 
óramennyiség felhasználá.sá- sóként kitüntetett három szo-

nem tudják, mennyi kocsi-
val. hanem az =szágos átla!! · 1 . b . á 

val indítsák ezt a \'Onatot. A 
v, .• c1a 1sta r,g d is a főnökség k k · · alatti óramennyiséggel érték területén dolgozik. 

so cson avcigan11 ma már 
el. A pályafenntartás! fo�no··kse· e: 

nag
d
yon_ megnehezíti a koc$i-

r-
~ ren ezest Mohácson, • el-A onökség nem zárkózott el dolgozói jó munkájuk juta!- avultak már O szcikadékszerú az új módszerek bevezetése maként elsők között nyerték depók is. Amikor szenet hord-elől sem. Bátran alkalmazták el a szocialista munkahely cí- t k h 'k 

a tervszerű vágányfenntartás,· 
a a ajo nak. jó volt, mert 

met. A kitüntetésre joggal oda o··mle t tték k módszert é� az alázu' zalékolás! b 
sz e a vsgono -

űszkék a főnökség vezetői és ból a fútőanva�ot. de ma már 
eljárást. Nem véletlen. hogv dolgozni. erre nincs szükség. 
az uzscii pályamesteri szakasz Bognár Károly, Tapolca (1. j.) 

megkezdték az 6/lomás 
bővítését. 

Két üj fogadóvágányt ka
punk és a többit is meghosz
szabbítják úgy, hogy legalábl, 
80 tengelyes vonatok elfér
jenek rajtuk. Ezzel párhuza-
1;10san épül egy űj őrhely az 
allomás Siklós felőli végében. 
egy sorompókezelói helyisé2 
az országút mellett, ahol a bá
nyához vezető iparvágányunl< 
halad keresztül, valamint egy 
árupénztár, es egy raktárn&kí 
iroda. 

Megnéztük a korszerűen 
gépesített kőbányát is .,. 
Sclimieder József üzemvez� 
tőnek feltettül< a kérdést: 

- Hogyan segíti munkáill
kat Nag,·harsánv állomás? 

- A ml munkánk 1U1gyrésn 
4 vaaútra épül hiszen az ost• 
tál11oz6ból kózvetlenül a va
gonokbci tef'me!jük a lcöuet. 
A múlt ét,i nedménveink 
alapján élűze,n lett a vállala• 
tu-nk és ezt nem kis mérték,
ben a vasút segttségl>nek kö
szönhetjük. A nagyhaf'sányi 
vaiutasokkal áilandó és �5z• 
vetlen kapcsotatu-nk van. min• 
den �e_r;ttséget me,:md„ok. hogti 
a közos ·felod„tokat sikef'r,1 
oldhassuk men 

· 

Lőrincz János 
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Elénk vita a pécsi fútöház 
(üzemi fórumán 

Csökkent a balesetek száma� 
de még ·mindig sok a tenn ivaló 

.A t(,rmelési tanácskozás az 
üzem fóruma, amelynek kere
tében minden ,negyedé'V'ben al
kalom nyílik arra, hogy az 
adott szolgálati hely dolgozói 
a legszélesebb körben ,1negvi
ta.ssák tennivalóikat, észrevéte
leket tegyenek, és javaslataik
kal segítsék a szakvonali és a 
mozgalmi vezetés munkáját. 
Amint Keserü Arpád, a pécsi 
fűtóház sza:ksrervezeti bizott
ságának új titkára elmondotta, 
a májusi termelési tanácskozá
sok előkészítése, a ,tagság moz
gósítása a részvételre és a 
tárgykör előzetes :ismerteté,;e, 
az újjáválasztott aktívahál&
zat, a bizalmiak nagy erőpró
bája volt. 

Sikeresen teljesített-ék ezt a 
feladatot, s így vala=nyi 
műhelybioottság 

halározalképes létszámmal 

tarthatta meg máwdik negyed
évi termelés; ta.nácskozá.sát. 

A beszámolót tartó műszaki 
vezetők valamennyi munkahe
lyen értékelték a fútóház első 
n ell'Vedévi eredményeit. El
mondták, hogy a személy ál
lítási tervet 6,5 százalékkal 
túltel;esítették, a tehers2'.állí
ti&ban viszont 4.5 százalékos 
lemaradás volt. Számos meddő 

gépmenet is rontotta az ered
ményt. Csökkent az átJagter
helés, és a vonali mozdonyok 
fordulótervét rem tudták telje
síteni, bár a fordulósebesség 
növelésére tett felajánlásukat 
2,65 százalékkal túl teljesi tet
ték. 

_Beszámoltak arról is, hogy 
a fajlagos szénfog}·asztás 10,6 
kg-ról 9,5 kg-ra csökkent. Az 
időszakos javítás átfutási ide
jének tervét fehérfém és cső
hiány miatt nem tudták telje
síteni. A kocsijavítók az OH
anyagok felhasználásával 9450 
forintot, takarítottak meg. A 
bázishoz képest javult a bal
eseti helyzet: 7-rő! 5-re csök
kent a balesetek száma és 
385-ről 249-re a kiesett mun• 
kanapok száma. Különösen 
;elentős volt <1 túlóra felhasz
nálás csökkenése, ami terv
szerűbb és takarékosabb mun-
ka eredménye. A tavalyi 
5063,5 óra első negyedévi 
túlórával szemben az idén 
1017,5 túlóra volt. ami 27 069 
forint megtakarítást jelent. 

A termelési tanácskozáso
kon mindenütt 

élénk vita 

volt, sokan hozzászóltak a tár
gyalt kérdésekhez. Lengyel 
Géza számviteli ellenőr az 

utazó.személyzet termelési ta
nácskozásán 8 menetlevelek 
vezetésében mutatkozó hiá
nyosságokra, Gyul<ti Imre 
motorvezető a gazdaságtalan 
menetekre hh·ta fel a figyel
m et. Elmondotta, hogy május 
9-én 11 6492-es vonat 328-as so
rozatú mozdonnyal egy ko
csi�•,il közlekedett. Kérte, 
szüntessék meg az ilyen gaz
daságtalan meneteket. Sok 
szó esett a szerelési rendről, 
az olaj túlfogyasztás megelő
zéséről. Horváth II. Lajos 
mozdonyvezető kifogásolta. 
hogy a Déli pályaudvaron 
nem kapnak kötőszenet, ezért 
romlik a fajlagos szénfogyasz
tás. Sándor Imre arra hívta 
fel a mozdonyvezetők figyel
mét, hogy a javítások feladása 
előtt alaposabban vizsgálják 
meg gépeiket, mert ezzel a 
műszak munkáját könnyítik 
és a hibák pontosabb kijavic 
tását segítik. 

A kocsijavító múhelyben 

ifjúsági szocialista brigád 

alakulásáról számoltak be. A 
brigádot, amely Gábor Aron 
nevét ,·ette fel, Hugó László 
vezeti. A kocsiműszaknál el
ismeréssel szóltak a takarítók 
munkájáról. akik az időszakos 
tisztításra tervezett 90 kocsi 

----------------------------. 
helyett. 113 személyk_ocsi 
rendbe hoztak. 

Látogatás a püspökladányi f atelítőnél 
A Püspökl<tdányi Fatelítő ÜV-ben nemcsak a MAI' ha

nem a me:őgazdaság és a banyászat rés:ére is teliten:k. A 
mezőgazdaság részére például sóval t<1rtósitják a szőlókarókat. 
A fMnyag nag11_obb része külföldről érkezik az -üzembe. A Jo
ioriporter a tehtes néhány moz.rnnatát örökítette meg. 

A termalési tanácskozáso
kon több brigádvezető tett 
munkafelajánlást a közelgó 
vasutasnap tiszteletére és 
döntöttek a dolgozók arról is, 
hogy kik kapjanak kjváló dol
gozó oklevelet. vagy jelvényt 
a vasutasnapon. 

A másodi k  negyedévi terv 
meglehetősen nehéz feladatok 

• elé áll ítja a pécsi fütőház do!... ., gozóit. Termelési eredményeik 
ja,·ításához azonban nem nél
külözhetik a forgalom sok
oldalúbb támogatását. S:e
retnék elkerülni az á csorgáso
kat, '1 meddó gépmenetel:et, 
hogy gazdaságosabban ,·égez
he�sék vontatási teladataJ
kat. 

L. J. 

04.LESETET 

HÁRÍTOTT EL 

Bokor István, Alsóörs állo
más főnöKe, ellenorzése al
kalmával észre,·ette, hogy a 
1 125. sz. vonat behaladása 
után a sin 80 centiméteres 
darabon megrepedt, majd ki
esett. A törött sm kicserélé
séről azonnal gondo;kodtak. 
Fekete Imre előmunkás szo
cialista brigádja gyorsan el
végezte a sincseré-t. !gy rö
vicldel a törés után már ismét 
zavartalan volt a forgalom. 

Kiss Lajos 

Az elmúlt évek szállítási 
sikerei nem mindenben vol
tak teljes értékűek. A vas
utas dolgozók összefogásával 
sikeri.itt ugyan az előirány
zott terveket teljesítenl, sőt 
túlteljesíteni, de milyen 
áron. Ez az, ami foltot ejt az 
eredmények értékén. Nem 
lehet eredményesnek nevez
ni azt a munkát. ahol a meny
nyiség mögött anyák, gyer
mekek és hozzátartozók gyá
sz,i, soha ki nem cipadó 
könnye húzódik, vagy cson
kult végtagú életkedvüktól 
örökre megfosztott dolgozók 
állnak. Ez a termelés túlsá
gosan drága_ 

Szakszervezetünk VT. kong
resszu&11 döntő feladatként 
határorta meg ,i balesetek és 
foglalko=ási megbetegedések 
megelőzését szolgáló ellenőr
ző, nevelő és felvilágosító 
munka színvonalának emelé
sét. az egészséges és bizton
ságos �chnológiók kialakí
tását, a fizik<ti erőt igénylő 
munkafolyamatok 11épesíté
sét. 

A határozatnak meg
felelően szakszervezetünk ve
zető szervei rendneresen- fog
lalkoztak a baleseti és üzem
egészségügyi helyzettel, bírál
ták a fogyatékosságokat. segít
séget nyújtottak a gazdasági 
vezetőknek az előttünk álló 
feladat megoldásához. Elnök
ségünk valamennvi üzemi 
szakosztály vezetöjét beszá
moltatta a balesetek, a mun
kakörülmén.vek alakulásáról 
és meghatározta a tennivaló
kat. Hasonló tevékeny&éget 
végeztek a megyei és szak
szervezeti bizottságok is. 

A beszámollatások, de f6-
leg a 34-es tör\'ényerejú ren
delet me!(jelenése után je
lentős fellendülést tapasztal
tunk az irán,·itó szervek 
munkavedel mi tevékenységé
ben. Ez év első négy hónap
jának baleseti stat�ztikája i'! 
azt bizonyítja., hog11 sike,·iilt 
megtörni azt a sorozatot, amely 
az elmúlt években <1 t•asút 
balegeti helyzetében fenntillt. 

1 965 első négy hónapjában 
a bázishoz viszonyítva 12,3 
százalékkal c.,ökkent a bal
eseti>k, 5 sza.zalékka! pedig 
a kie�ett munkanapok szá
ma.. A legörvendetesebb az a 
csökkenés. amely a halálos és 
csonkulásos baleseteknél ta
pasztalható. A halál05 bal
esetek száma a tavalyi 32-ről 
l 7-re, a csonkulás0s balesetek 
száma pedig 13-ről 2-re 
esett. 

A balesetek megelőzéséért 
folytatott küzdelemben elért 
eredmém•ei nk tehát számot
tevőek. Ebben jelentős ré-

sze van annak. hogy a gazda
sági vezetők többsége kezdi 
felismerni a termelés és a 
munkavédelem egységének 
szükségességét, ugyanakkor 
nőtt a szakszervezetek. irá
nvitó, ellenőrző és felvilágo
sító munkája_ hatékonyabb és 
céltudatosabb a munkavédel
mi szervek tevékenysége. 

Az elért eredmények mel
lett azonban látnunk kell, 
hogy a fejlődés nem minden 
területre jellemzó. Például, 
amíg a nagyobb létszámmal 
és szolgálati helyekkel ren
delkezö budapesti igazgató
ságnál a halálos balesetek 
száma a bázis időszak alatt 
1 8-ról 4-re csökkent, addig a 
debreceni igazgatóságnál 2-
ről 4-re emelkedett. 

Önként felmerül a kérdés, 
t•ajcm a debreceni ig<1zpató· 
ságnál nem tették meg azo
k,it az intézkedése1'et, ame
lyek. az esetek megelőzesét 
�zo/,gál;a ? Ezt nem mond
hatjuk. A megelőzés érdeké
ben Debrecenben is hathatós 
intézkedéseket tettek. A hiba 
ott van. hogy egyes felügyelet
tel megbízott személ)'ek nem 
veszik komolyan a tanulságo-

kat. megfeledkeznek alTól a 
kötelességükről, mellyel be
osztott dolgozótársaik testi 
épségéért felelősek. Jellemzö 
erre a Kabán és Nyíregyházán 
elgázolt pályamunkások ese
te. Mindkét helyen az elő
munkás - azért, hogy a mun
kautalványt kihozza az irodá
ból. folügyelet nélkül hagyta 
csapatát. 

A.! esetek túlnyomó több
sége azt bizonyítja, hogy 
megfelelő munkaszervezéssel 
a technológiai :fegyelem be� 
tartásával, a rendszeres fel
ügyelet gyakorlásával és a,i 

egymás iránt érzett felelös
séggel meg lehet a baleseteket 
előzni. 

Ahhoz, hogy további �őre
haladást érhessünk el. meg 
kell sziintetni a munkavédelmi 
őri tevékenység ko.mpányjelle
gét, tová bb kell javít<1ni a 
b,ilesetek kivizsgálását, a bal
esetet előidéző okok feltárá
sát és gondoskodni kell azok 
megszüntetéséről. Ez minden 
gazdaságvezető. szakszerveze
h ti�ztségviselő és dolgozó 
egyetemes ügye. 

r. J. 

Baleseti krónika 
Almdsfü�itő állomáson má

jus 9-én 3.03 órakor a 64. z. 
vonat az 1364. sz. ,·onatt.al fog
lalt IV, sz. vagányra járt és 
azzal összeütközött. A baleset 
következtében a 64. sz. vonat 
40029. sz. gépe szolgála!kép
telenné vált, 6 kocsi kisiklott, 
részben felborult és tönkre
ment. A kisiklot,t és a (elbo
rult kocsik a III.. IV. és V. sz. 
vágányon hosszabb időre for
galmi akadályt okoztak. A 
\'izsgá!at szerint a baleset 
azért történt. mert Pálfi Zsig
mond rendelkező forgalmi 
szolgálattevő a biztosító be
rendezést s7,a bálytalanul ke
zelte, a vágánJ·ellen&zést el
mula ztot.ta, Csicsatk,i Vilmos 
külsős forgalmi szolgálattevő 
az utasítás ellené,:e menesztet
te a vonatot. Eperjesi Gá bor 
váltókezelő pedig nem bizto
sított szabad vágányt. A bu
dapesti igazgatóság neve1.ette
ket elbocsátotta. 

* 

Május 9-én Abaliget állomá
son az 1978. sz. álló vonat vé
gébe bele zaladt a 4 1 1  067 sz. 
tolatómozdony. Az ütközés kö
vetkeztében a zárfék teljesen 
összezúzódott. és a két utolsó 
kocsi egymásba fúródott. A ki
siklott koesik a pályát elzár
ták. A vizsgálat szerint Mül
ler Gvörgy, az 1 978. sz. vonat 

Május 1 7-én a 751.  sz. vonat 
Ültő és Vecsés állomások kö
zött fékeződés miatt megállt, 
és a követő 1759. sz. vonat 
utolérte. Az ütközés következ
tében a befékeződött vonat fe
dezését elmulasztó. ittas álla
potban levő Varga I. Mihált1 
zárfékező könnyebben megsé
rül\. A baleset bekövetkezésé
ért az 1159. sz. vonat moz
donyvezetője. Hort•áth Sándor 
is felelős. mert túllépte a fel
zárkózás közbeni sebességet. 

* 

---------------------------- zárfékezője jelzett ugyan, de a 

Május 1 9-én 8 52 órakC>l" 
Nyíregynáza állomáson a gu
ritóról leengedeU Kz '.!37 323. 
sz. kocsi a 14. és a 24. sz. ki
térök közötti vágányrészen 
dolgozó Hanl<ovs,ki János, 
L11skai Endre és Lipták And
rás pályamunkásokat elütötte. 
Lipták András a helyszíne11 
meghalt. A \"izsgálat megá1la
pitotta. hogy a balesetért Sik
lósi András előmunkás. Z3idai 
Tamás vá! lóőr és Asztalos Ti

bor ,•ezető váltóőr a felel&,;. 
Siklósi felügyelet nélkül hagy
ta csaj)atát. Zsida i és Asztalos 
pedig elmulasztotta a tolatási 
jelző íelállitását, és a vágányok 
között dolgozó pályamunkások 
értesítését. Felelősség terheli 
Meggyesi Zoltán szakaszkezelő 
pályamestert is, aki megtűrte, 
hogy Siklósi András előmun
ká.,. miközben csapata már 
munkát végzett. a pályameste
ri irodában tartózkodjon. 

.\ megfelelően előkészített talpfák kis pályakocsikon kerülnek 
be a 12 atmoszféra nyomású telítöl,.azánba, ahol köbméteren

ként 160 liter olajban telítődnek. 

Vagonfosztogató vasutasokat 
lepleztek le 

Hegyeshalomban számos 
magáról megfeledkezett vas
utas bűnszövetkezetben foszto
gatta az áruval megrakott vas
úti kocsikat. A bünszővetke
zetnek ötven tag;,i volt. Ezek 
közül 36 ellen emelt vád,it az 
ügyészség. Két gyanúsított el
len bizonyítékok hiányában 
megszüntették az eljárást, ket
tő ellen fegyelmi eljárást foly
tatnak le. 

A rendőrség megállapítása 
szerint az utóbbi két évben 
160 esetben dezsmá!ták meg <1 
kocsik<tt. A felfeszített vago
nokból ládaszámra vitték el a 
különböző élelrqiszereket, pa
lackozott és folyó borokat, 
gyarmatárut és különböző ru
házati cikkeket. 

A bűnszövetkezet 50 tagja 
között egy sem akadt olyan, 
aki megálljt parancsait voln<1 
magának vagy társainak. Pe
dig valamennyien tudták, 
hogy becstelen útra léptek, 
amikor a közvagyont sorozato
san megdézsmálták. 

Mélyhűtött serté hús érke
zett Rákosrendezőre, s a va
gon egy ideig mellékvágányon 
állt. Később felfedezték, hogy 
a hússzállítmányból 8 darab 
félsei-t:és hiányzik. A gyanű 
Gombkőtő Ferencre terelő
dött, aki ellen már 1 963-ban 
is folyt büntető eljárás vasúti 
tolvajlás miatt. A rendőrseg 
házkut,itást tartott Gombkötő
nél. és megtalálta az eltula;do
nított hús egy részét, és szá
mos más tolvajlásokból szár
mazó élelmi- és használati 
cikket. 

A tolvaj az eltulajdonított 
húst először az üres teher-va
gonban rejtette el, majd a fel
darabolás után biztonságosabb 
helyre, egy üres víztároló <1k
nába vitte. Amikor a rendőr
ség órizetbe vette, a hús na
gyobb része még az aknában 
volt elrejtve. 

vs. Kiss Sándor szelepes a gépházban figyelemmel kíséri 
előid anyagok mennyiségének pontos elosztását. 

(Horváth Erika felvételei) 

Sajnos, ez az eset nem egye
dülálló. A múlt évben szobi 
vasutasokat ítélt el a bíróság, 
ugyancsak vagon fosztogatás 
miatt. A közelmúltban pedig 

az Rákosrendező pályaudvaron 

A hegyeshalmi bűnszövetke
zet tagjai és Gombkötő Fe
renc szégyent hoztak a vas
utasokra. Cselekedetük elíté
lendő, s minden bizonnyal va
lamennyien megkapják méltó 
büntetésüket. Tettük legyen 
intő példa valamennyi vasutas 
számára. lepleztek le egy vagonfoszto

gatót. - vf -

4 1 1  067. sz. mozdony személy
zete elmulasztobt.a a jelzők és 
jelzésadások megf1gyelé.>ét. 
lgy Müller G:yörgy jelzésadá
sai t sem vették észre. 

* 

Tat<1bánya-felsó állomá,on 
május 1 1 -én a 4 1 1  227. sz. tar
talék a IV. és V. vágány biz
tonsági jelzőjénél horzsolódott 
a 40 001 .  sz. villamos mozdony
nyal. A horzsolódás következ
tében mindkét gép szolgálat
képtelenné vált. Macsány Bé
la vi!Tamosgépkezelő és Ganyó 
István kocsii'endező könnyebb 
sérülést &zenvedett. A baleset 
<1 rendelkező fo-rgalmi szolgá
lattevő, <1 2. sz. őrhely váltó
kezelő;e és <1 villamos mozdony 
vezetőjének mulasztása miatt 
következett be. 

Vigyázat!' 

A nyár, a meleg idö bekö
szöntével nem érdektelen egy 
kicsit a tüzrendészettel is fog
lalkozni. Hiszen amerre a gőz
mozdonyok járnak, ott a tűz• 
veszély mindenütt fennáll. 

Kiilönösen fontos a pály,i
menti avart<1l<1nitás és az lír
ház<tk tisztánt<1rtása. A tűz
esetek száma csökkenthető ha 
a vonalbiztosok vonalbeut�zá
saik során gondos ellenőrzést 
végeznek. 

Egyes pályaőrök a megenge
dettnél több takarmányt tá
rolnak, sőt, több esetben nem 

* 

Május 1 9-én Vásál-osnamén11 
állomáson a 324 656. sz. körül
járó gép elütötte K<tpi Zoltán 
kocsirendezőt. akinek a jobb 
karját a mozdony le, ágta. A 

baleset azért következett be, 
mert Kapi figyelmetlenül lé• 
pett le az álló kocsisorról. 

* 

Sütő Imre, Rákospalota--sUi
pest állomás I. sz. állitóköz
pont váltókezelője május 20-
án, mert a vonatok fogadása 
közben feltehetöen mulasztást 
követett el. szolgálati helyé
nek ablakán kiugrott, s egyen
súlyát veszítve a kihaladó 
1 26/II. gépnek esett. Sütő Imre 
belehalt sérüléseibe. 

tűzveszély ! 
a kisajátítási határ szélén, ha
nem közvetlenül a vágánt1 
mellett. Gondoskodjanak a pá
lyaőrök arról. hogy őrházuk 
udvara és környéke ne legyen 
szemetes és tűzveszélyes. Vo
natkozik ez különösen a Tisza
tenyő-Lökösháza és a Cegléd 
-Szeged közötti vönal mentén 
elhelyezkedő őrházakra. 

Sajnos, már ebben az évben 
is volt tűz az egyik őrháznál, 
ahol nagyobb mennyiségű szé
na égett el. 

Cserháti J óz.sef 
Szeged 
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A vasútegészségügy helyzete 
és fejlődésének kilátásai 

20 éves 11 Budapesti MÁV Szimlonikus zenekac 

Hazánkban több mint 170 
ezer vasutas és 70 OOO vasúti 
nyugdíjas tartozik a vasúti tár
sadalombiztosítás és egészség
ügy szervezetéhez. Ezenkívül 
közel félmillió családtag ve
szi igénybe a szolgáltatásokat. 

A vasúti társadalombiztosí
tás és egészségügy elkülönül az 
altalános tarsadalombiztosltás
tol, ugyanúgy a vasút-egész
ségügyi szolgálat is önálló. Ez 
az -önállóság azonban nem je
lent különálló.ságot is, az álla
mi e&észsegügyi srevezettől, 
hiszen annak felügyeletével 
vegzi munkáját. A uasútegész
ségügy munká;a nem véletle
-nii.l vált kiitön és ne-m iS va
lamilyen új elképzelések alap
ján. A világ valamennyi va,;
úljanak egeszségügyi �zerve
zete önállóan működik. tekin
tettel azokra a sajátos és csak 
a vasútnál fellelhető felada
tokra, amelyek a népgazdaság 
terület� belül egyéb forma
ban nem találhatók meg. 

· A vasút nem telepített üzem. 
Sajátos azért is. mert az áru
szállításon kívül személyszállí
tást is végez. A sajátos.�ág. a 
va.mti személyzet, a s:zállitta
tók és utasok tekintetében kü
lönleges szabályozá.st is igé
nyel. E különleges szabályokat 
egyre.szról a va.,ú tra vonatko
zó szállítási, hffarozási szabá
lyok. masreszröl a különleges 
egésu;egügyi előírások hatá
rozzak meg. 

Az egészségügyi 
szolgálat feladatai 

A vasútegészségügy kö;,el 
sza:céi;es múltra tekint vissza., 
teh<it esaknem a vasút szülc
teseve! egyidös. Viszonylag ko
rán kialakultak úgyneveze'l.1. 
mentóosztagai. és a kormány
zat jog,;zabályokkal kötelezte 
a vasutat bizonyo,; egész:ség
ügyi normák betartásár·a. 
egeszségügyi el lenőrzésre. Ter
még�n � még a mai érte
lemben vett va.;oút-ega-,7.seg
ügyi swlgálathoz nem ,·olt ha
sonlítható. Csupán azért erde
kes me-gemlíteni. hogy ez7.el is 
illusztráljuk a vasút-ei:észség
üg�; �zolgálat sajáto."Ságait. 

A mai vasút-egeszségügy fel
adatai. funkciói rendkí,ül sok
rétűek. egy újságcikk keretein  
túlnőnek. Mégsem erdektelen 
e feladatok fels<>rrrlá�a. Az 
tt(Je�sé.gügyi szolgálat feladata 
mmdenekelött a prevenció. a. 
betegségek elterjedésének 
megelőzése. Ennek érdekében 
széles körű nyil,·ántartó, ku
tató, szfü·ő és kezelési tevé
kenységet keli elvégezni. Fon
tos texiilete. illetve feladata a 
gy6g)·ítás. Ez is rendkívül szé
les skálájú t.evékenvsé"'• 
melybe beletartozik a rendeló
intézeti. gy(>gyházi &, kórh.í.zi 
kezelés egyaránL A fel•zaba
dulás után ki.a.la kult újszerű te
uékenység a; atkalmnsságvi.zs
gátat. a pszichológi<H. járvány
ügyí es bakteriológiai kutatá
,rok. Szintén a !elsz.'.lbadulást 
követően kialakult ál!,az:ctta a 
munka,·edelem. Végül fonto5 
feladata az egészségügy állan
dó fejlesztése. moderni7itl'3•a. 

Hogyan felel meg a vasút
egészségügy e �okrétű felada
tának? Milye,-, fejlődés n\,·ha
tó a jö\'őben? J;;:1,ekre a kérM
sekre kfrá.n röviden válaszol
ni ez a cikk. 

A vasút-egé;zsé,;ügyi szolgá
lat a felszabadulás elő t l<'nve
�esen kevesebb feladatot · lá
tott el. mint napjainkban. A 
színvonal is alacsonyabb ,·olt. 
s természetesen az iránta t:i
ma •ztott követ?.lm„nvek sem 
érték e! n;,pjaink színvonalát. 
A MÁV Kórházon - me1'•ben 
450 féröhelv volt - és a K/iz
ponti Rendelőintézeten kívül, 
el(észségüg�·i halózatról. rende
lőintl'zetekről nem is beszél
hettünk. A pályaOITOSi rend
szer - melynek el'(yébkén.t 
meg,·oltak a maga előnyei -
felszereltsé� vagy más eszkö
rok hiám·ában a legjobb aka
rattal sem volt képes a bete,f
felvételen, -ellenőrzésen és 
esetleg a kórhazi beutaláson 
kívül más viz.sgálatokra, ke
zelésre. 

A fplszabadulást kö,·etöen 
ahogy a nér:gazdaság egész 
te„ületén úgy, a vasúti köz
lel(Pdés is batolmas fejli'ídt>•
nek indult. A vasúti te!Jesit-

mények négy-ötszörősre, a lét
szám kétszeresre nőtt. A2 
elübb vázolt új feladatok el
lá l;ása is megszervezésre várt. 
A vasútegészségügy ennek 
megfelelően jelentős és gyors 
fejlödésen ment keresztül. 
Rendkit>ii.l gycwsan épült újjá 
mi1ulaz, amit a' barbár háború 
elpusztított. Már 1946-ban 100 
ág�yal több férőhely volt a 
MA V Kol'házban, mint a há
ború előtt. Még ebben az év
ben átadásra került az első vi
déki rendelőinté1.e� Pécsett. 
Európában szinte elsőként, 
megalakult a Pályaalkalmas
�ági Vizsgáló Intézet, ha a je
lenlegi működéséhez ,;is=nyít
va kezdetleges formák között 
is. 

Uj gyógyházak é!S több ren
delőintézet épült a különleges 
vasuti betegségek kezelésére. 
Uj szervezeti intézkedések tör
ténlek. melvek mind az ellá
tást. mind az ellátás e.szközeit 
tókéletesrte..tek. 

A Budapesti MAV Kórház 
és Központi Rendelő Jntezet 
1050 ággyal rendelkezik. és 
több millió viz.sgalatot. keze
lést bonyolít le évente. Ha 
ehhez még hozzátes.1zük, hogy 
teszi ezt elismerten .magas szín
vonalon. akkor a kép még tel
jesebb. Régi problemá.t oldoi.
tunk meg - ha még nem ,s 
teljes mértekben - a Pécelen 
letesített utókeulő kárházwl. 
Sok vasutas dolgozó van 
ti_�yanis. aki kórház, efüocsá
tli,a u•\n még ápolásra szorul. 
E� pótolja igen szép ered
mé,nyel ez a lfltesitn1ényünk. 

1�5-ben letesült 250 ágy
gyal - � ma mar nyugodtan 
áll íthatjuk, 

európai hírre tetf szert 

- a Budakeszí Vasutas Tiidó
g11ogymtézet. Igen maga,; szín
vonalú betegellalásban része
sülnek az arra rászoruló vas
ui.a.s dolgozók ebben az intéz
menyben. mely nem kis fel
adatot vállal a. ibc végleges le
kü?dés&>en. 

A beteg dolgo?.ók gyógyítá
sának szol{<alatában áll ma 
már a hévízi, a hark.án11Jü.rdoi, 
a balatonfüredi es a vonvarc
vashegyi gyógyhazunk. közel 
300 ággyal. Három héten ke
res;mil r�ze.sülnek dijmente-s 
ápolikban ezeken a helyeken 
a gyomor- ,,s mozgásszervi 
megbetegedésben sz.enn,dő 
vasutasok A felswbadulás 
előtt egyetlen videki rendelő
intézettel ,;em rendelkeztünk. 
Jelenleg hét ilyen letesítmé
nyünk van, amel11ben tóbb 
mint napi 700 orvosi órát for
dítanak kezelés-re. 

Laboratol'iumi szűr6kocsi 
járja az országot. s menfe,;íti 
a vasutasokat különböző ,;zs
gálalokhoz korábban szüksé
ges utazásoktól, de ami a ieg
jelentÖ<;ebb. hozzájánil az 
e.:,etleg lappangó betegségek 
Ielfedezésehez. A laboratóriu
mi kocsi szervesen bei!le!!zke
dik a pályaalkaimassngi, psZi
chológiai vizsgálatokba. ,·ala
mint az önalló é-; k(lmp1P• 1 
egészségugyi kutatásba. Ez 
a nag)' é,, ru.szetett icnte?.mény 
egyúttal megoldja a bakterio
lógiai és járványüg;; kérdése
ket is a \'asút terület.én. 

Sz�les kerületi és idegorvo
si hálózat is áll a vasutasok 
rendelkezéstre. Ha mindehhez 
hozzáYesszüi<:. hogy i ntézmé
nyeink többsége jól felszerelt. 
a mod.-rn km· kö,·etelménve1-
nek megfelel .  és az ors1.ágban 
ma található és a tudomány 
mai ál lásának megfelelő ,·ala
merrn); vizsgálat elvégzésére 
alkalmas. akkor láthatjuk tel
jes valóságában azt a rendk1-
vüli fejlődést. amely ebben a 
vonatkozásban bekövetkezett. 

Igen nagy szerepe volt k 
van mind az intézmények bő
vítésében. moderni1.álásában. 
mind a betegellátás és -kezelés 
fejlesztésében a Vasutasok 
Swkszervezetének. A vasutas
t"" 1:s�en•ezet tá·rsadalombizto
s'" :sa és a MÁV egészségügyi 
hálózata, szerves egészként 11 

Legszo-,osa,bb együttműködéssel 
volt képes a jelenlegi lehetősé
gek inegteremté&ére. Ez a szo
ros együttműködés a jövőbeni 
fejlődésnek is egyik legbizto
sabb garanciája. 

A MA V egészségügyi szolgá
lat fejlesztésében azonban nem 
állt meg és az eredmények el
ismerése mellett korántsem 
níltha! ki elbizakodottságot a 

jelenlegi helyzet. Sok még a 
tennivaló, es, sokat uárnaf( a 
uasutas dolgozók attól a mun
kától amely ezen a. fontos te
rill et:m jelenleg is folyik. 

Sok még a tennivaló 

Mit várhatunk a közeljövő
ben? Hogyan lehetne felvázol
ni a vasút-egészségügyi szol
gálat és intézményeinek fejló
dési iranyát? 

Korábbi elhatározás ered
ményeként már jelenleg is na
gyobb zabá!;ú fejlődé;:röl szá
molhatunk be. Spü! és 1967-
ben átadásra ke-rül a. szolnoki 
új ·vasutas kórn.áz és rendeló
intezet. Ennek a kórháznak az 
lesz az elsürendű feladata. 
hogy az ott létesített 300 he!y
lyel tehermentesítse a Buda
pesti MÁV Kórházat, kórházi 
kezelés szempontjából ellássa 
a tiszántúli körzetek vasutas 
dolgozóit. Még ebben az évben 
át.adásra kerül a minden 
igényt kielégitö új miskoici 
rendelőintézet. Hasonló rende
lő építését kívánjuk megkez
denj r(Wid időn belül Debre
cenben is. Bödteni fogjuk a 
s7ombathelyi re11delőt. A ,•as
utas-sza kszervezet támogatá
sával új li7.emi rendelők léte
sülnek, vagy bővülnek, I>'ana
keszin. Ce1ldö,nölkii-n. Debre
cenben stb. 

Elkezdődött a Budakeszi Tü
dőgyógyintézet rehabilitációs 
pavilonjának tervezése. Meg
valos1tása lehetővé te.szi, hogy 
a va..,uta� dolgozók lelgyógyu
lása gyors és teljes legyen. 
Felmerült a gondolata - és 
bizonyára. meg,,a.lósíttsa nem 
a tavoli jö·,,ö,·e ,,ár - <'gll t•as
utos szo('1alis otthon tetestteaé
nek is. Az egyedülálló. elha
gyatott idő.. vasutasok. lel:né
nek itt otthonra. Bővülni fog
nak a gyógyhazak es j<'lent(,s 
tovabbi jarnlás varható az 
eie,,;zségügyi intézmén}·ek be
rendezésének. muszerezettsé
gének fej le,iztésében js. 

A let,,,;it.menyek feJl/ldé,fé
vel. i lletve fejlesztésével pár
huzamosan olyan va�út�i:ész
�égügyi irányzatot. az esrl<:ö7..ök 
legjobb felhasználásának lehe
tó,;égére Yonatkozó te,-u�l(et 
kel! kidolgozni, a.melyek a 
1.•asút-egészségu1111 •wlglilatá
ban es a vasut11sok é.s cs<tlád
tagjaik erd<'kében a legjobb 
eredménnyel biztatMk. 

Nagyobb gondot 
a megelőzésre 

Hozzáférhetővé kell tenni 
ez reszben már meg is való
sult - az üzemi orvosi rende
lőket a vasutasok családt.agjai 
számára is. Linyeguen többet 
kell foglalkozni ci betegségek 
megelóze&ével. Ebben a mun-
kában oroszlám-é'<z jut a higié
mkus OlT�oknak. kutatóinte
zeteinknek, laboratóriumaink
nak. 

Hatósági jogkörrel is fel kel
lene ruházni a higiénikus or
vo�okat. hogy az en·t" vonal
koz6 elóírá,oknak jobban ér
vényt tudjanak. szerezni. A 
köugeszsigiigy, é� 1a,r-ván1,1-
ügyi feladatoko.t jobba.ti ki kell 
terjesrrteiti az utazóközönségre. 
de a határállomáaokon is na
gyobb aze·repet kell,n, adni a 
MA V egészségügyi azerQeinek. 

A dolgozók szélesebb rétegét 
kell be,,onni  a vasút-egés1..sé!(
Ligyí szoll\álat munkájába. 
egyrészről higiénikus vonalon. 
másré.szrül az elsősegély vo
natkozásában. Tovább kell ha

ladni a megkezdeft úton. és 
nagyobb mértékben szükséges 
fejleszteni a rehabilitáció.s 
munkát. 

A vasút-egészségügyi mun
ka hosszú múltra tekinthet 
vissza. azonban a korábbi kö
zel 100 év a.latt nem történt 
annyi a. vasúton dolgozó em
ber egészségénPk mPgó1Jása. 
visszaadása érdekében, milit 
az elmúlt néhány é1,ben. Ez 
természeles i$, hiszen ez annak 
a politikának legsajátosabb 
Yoná�a, amely a szocializmus 
építését tűzte zászlajára. 

A vasút-egés7..ségüg;v intéz
ménye. hálózata. mint egysé
ges egész - néhány követel
ménytől -eltekintve - ma már 
kialakult. A legfontosabb. 
hogy helyesen határozzuk meg 
azokat a célokat, amelyeket a 
meglevő l ehetőségeinkkel el
érhetünk. 

s. J. 

1945. május l-én szólalt 
meg először a Budapesti MAV 
Szimfonikus Zen,ekar, amely 
azóta mind n1űvésZi szín
vonal, mind néps.zerűség te
kintetében so.1<at fejlődött. A 
!eJszabadulálS elő,tt csak 
amatőr alapon működő ének.
és zenetársaság volit a rn.s
ú lnál. amely évente 2-3 
koncertet a-dott, de színvonal 
és látoga.toct.ság tekin tetében 
meg sem kfu:eJ.ítette a mostani 
szinúomdkus Zoellekart.' 

A Budapesti MA V Szjmfo
nikus Zenekar a mai Ma

pesti MÁV S2iimfonli.kus Ze
nekar létszáma jeienle,g 86 
fő és a tervek szerint még 
4 fővel kie,gé&zítik az év vé
géig. A jövó évtől kezdve. az 
Orszá,goo FUharmóma· oén·
Jeti sorozatában is helyeit 
kap a renekar. 

1964 szeptemooreben a -ue
nekar sikerrel szerepelt. Fran
ciaors,zágban. A fra,nciaoc
szagi vendé..,"SZe!I'eplésröl el
is.meréss,el nyilatkozott a saj
tó. 1966-ra a Nemzet.kfü.;i Kon
cerUroda nyugat-németországi 
tunnéra hívta meg a zenekart. 

A jövő terveihez tar<toe.iók. 
az is, hogy csakúgy, mint 
eddig. még fokozotta.l:>ban 
megismerteti majd a Buda
pesti MA V Szimfonikus Ze
ne-kar a közönséget a modern 
zene&ZJerwk műveivel. 

A vasutaas dolgorok és -zene
kedvelők nevében lapunk ha
sáb-jain kívánm1,k további 
művészi .fejlődést a. 20 éves 
jubíleunná.t ünnepl.ó Budapesti 
MAV Szimfonikus Zenekar
nak, nemes hivatása betöl� 
tésébez. 

B. L 
gya.rország kulturáU,, 'életé- 1-------------------------
nek jelentő,; tényezóje €S el-
S>Őrendű céljáTuak tekinti, hogy 
módszeres. szívós m unkával 
t-eljes,it� nemes feladaJtát. Az 
első időben fÚVÓIS :renekaT
ként mű:ködtek. később egé
szftetJték ki a !úvós.zernekart 
vonósokikal. 

Egész napos, színes program 
Balatonalmádiban 

A legjobbak közölt 

A zenekar föhi vatás;ú i:m
alló müvélsztestüJ.et. Az elmúlt 
20 év a latt hazánk legjobb 
:umel.ara.inak sorába küzdött.<? 
fel m.ac,á.t. A zenekar egy-egy 
2.enei akciója kult.u.rálls éle
tünlk fontos eseménye. 1 lyen 
a zen.ea,kadémi,a.i bé�leti ho.'Tl(J
verseny.siorozat, ilyen volt az 
1 953-ig müJ..--ödő gördülő
opera. a so<k üz.e,n.i koncert, 
rfl.(l,;ófe!J.epés stb. 

Mint már lapunk előző szá
mában megírtuk, június 27-
én Ba,!atonaLmá.diban kerül 
megrendezésre a vasutas, 
közlekedési és postás ifjúsági 
találkozó. A hagyományok
hoz híven ezúttal is gazdag, 
egesznapos. színes program 
,·árja a fiatalokaL 

A találkozó eseményei már 
június 26-án, szombaton dél
után megkezdődnek. Kiállítás 
nyílik a fiatal újítók, ú1ttásai
ból és a szakma ifjú mestere 
mozgalomban részt vevö fiata
lok legjobb vízsgamunkáiból. 
Másnap. vasárnap reggeltől 
estig, a legjobb öntevékeny, 

vasutas, közlekedési és pÓstás 
együttesek es neves művészeit 
szórakoztatják a résztvevőket. 
Ezúttal sem hiányzik a m ű
sorból a sport. A központi 
szabadtéri színpadon vasutas, · 
közlekedési és postás sporto
tóf( adnak majd ízelítőt tudá
sukból. 

Az idén az eddigiektől elté
rően nem 10. hanem 12 külön
vonat viszi Almádiba a talál
kozó Tésztvevói t. A vidéki 
igazgató1ági sz.Skhl!Z11ek.ről, 
továbbá. Szolnokról és Hat-
1,a11b6l egy-egy. Budapeströl 
pedig öt kfüöni,on.at indul. 

A budapesti Zeneakadémián 
1 947/'l,8-ban indult az azota 
is j!(en népszerű bérleti 
hamgversenysorozat. A cél az 
vO<l.1, hogy el.sösoroan a vas
utasdolg,ozók és családtag
jaik .részére biztosítsiam,a.k: el
érhet.o áron n�s színvo
nalú. a korszerű zenepeda.gó
gia elveinek megfelelően ooz-
1-ze;il,Jítotl műsort. A7.óta is 
e,Q-"re emelkedett e sorozat 
neps7,erú."e,zt,, melynek kere
tében az elmúlt 20 évben 
11ern ki.sebb művészek lé?
tek. a közönség elé. mint Fe
·rencsik Já:nqs. Fischer Anníe. 
az ii&sze6 nagy magyar ze
nei előadóművész. a külföl
di..-k közül S:-t•Jatoszláv Rich
ter, Nyi.1rola.j A noszov, Robl!r, 
to Benzi, Jeanne-Mane Darré, 
Goar Gas-pa.1"ian, Franz Kan-
'l'ítschny és még sok>a!n má
sok. 

Példamutató szakszervezeti aktivista 

Pogány Györgyné, kétgyer
mekes édesanya Kazincbarci
ka állomáson1 mint személy
pénztár05 telJesít szolgálatot. 
Saakmai munkáját kifogáata
lanul ,·égzi. A társadalmi 
munkából is kiveszi a részét. 
Hosszú ideig bizalmi volt. 
Most. az újraválasztásnál ve
zetőségí tagnak jelölték. Dra
hos János. a szakszervezeti bi
zottság titkára így nyilatko:r.ik 

róla: egyike a legszoa:galma• , 
;abb. legügyesebb női dolgo
zóknak. Dolgozótársaival és az 
i.:tasokkal szemben egyaránt 
udvarias. 

Amikor megké1:deztük tőle, 
mik a tervei, igy válaszolt :  ez
utén is úgy a ka.�ok dolgozni. 
hog-11 munkám,ma.l mínden.ki 
meg legyen eUgedue. 

Bebán Rózsa 
Kazincbarcika 

A 7.enekar műl..--ödésének 20 
éves mérlegét megvorwa. a 
követke1,ó szamokat lrapjuk. 
Húsz év alant 

Elkés:mlt Győrnél az új vasúti 

Rába-híd 
288 bérleti koncertet 

tartottak 

a Zeneakadánián. 500 ope
raá előadást., 1500 koncertet 
az Országos Filharmónia 
rendezésében. 100 alkalom
mal ki>zvetítette a rád1ó 
egyenes adásban a zenekar 
műsorát. 300 üzemi han,g
v«-seny1. tartottak, és mint
egy 1 00 operai ha,ngfeh,é
leH. kfflZftettak. 

Jelenleg a zenekar évente 

60-10 vidéki koncertet ad 
cis ez a k-uUurálts missz,o 
re-n.dkivü! Mgy jelenwség-ú 
tt ui.dék; lakosság zenei igé
n!lé-r!Rk és izlé�nek. f<Yrnui
lása. szempontjából. A Buda-

Alig pár hete csak, hogy hi
vatalosan is iítttdták a. forga
lomnak Győrnél az új 1,-aS'útí 
Ráoo-hida,t. Szükséges és jdő
szerű volt ennek az új létesít
ménynek a felépítése, h iszen a 
régi hídon mindössze 25 kilo
méteres sebességgel haladhat
tak át a vonatok. Ez pedig a 
megnövekedett ig<\nyeknek, a 
gyors és biztonságos közleke
dés követelményeinek már 
nem felelt meg. 

Az új h1d, amelyen korláto
zás nélkül. 

akár 100 kilométeres se
bességgel is közlekedhet

nek a vonatok, 

öt nyílásból áll. Ebből három 
az ártér, egy pedig a folyó 
medre fölött van. H<;>ss2a 180 
méte,-. Az új híd teljesen uJ 
nyomvonalon épült, tehát új 
alaptestek, 1alazatok készül
tek. 

Az alapozási és hídfalazati 
munkálatokat generál kivitele
zőként a MÁV Hídépítési Fő• 
nök$ég, a vasszerkezeti mun• 
kákat a Ganz-MAVAG, a pá
lyaépítési munkákat pedig • 
M AV Bud<1.pesti Építési Fő• 
nöluég végezte. A híd terveit 
az UV A TERV készítette., Az 
építés történetéhez tartozik, 
hogy az alapozást először vas� 
betonszekrény lesüllyesztésé____________________________ , vel· tervezték, de később ezt 

Ignácz Gyula főtiszt, re,uf"lkező forgalmi szolgálattevő ,már 
biztos kézzel kezeli Kecskemét állomás forgalmi irodájá
ba.n az integra dominó berendezést. amelyet egy fvvel 
ezelőtt szereltek fel Kecskemét állomáson. Ezúttal éppen 

a 3837-es számú szeméJyvonatna.k biztosít szabad utat 
(Hemző Károly felvétele) 

meg kellett változtatni, mert 
a feltárás során az I. világ
háború előtt épült vasúti híd 
alapozási maradványai ·- fa, 
cölöpök és kőszórás - a vas
betonszekrény útjában voltak. 
Az új terl)ek vasbetcmcölöpöt 
megold<issa.l készültek. A két 
hídfőben és a négy pl1lérben 
összesen 

450 da.rab vasbetoncölöp, 
2500 köbméter beton es 
mintegy 100 tonna. beton• 

,a.cél 
került beépltésre. Az alapok 
kiá,;ása közben megtalálták • 
feltételezett régi híd facölöp, 
jeit is. 

A híd épitése 32 millió forin
tos költséggel 1,962-ben kez� 
dódött. A jobb vágá11yú hítl 
forgalombtt helyezése 1965. má
jus lI-én, a, bal vágányú hidi 
m,ájus 13-án. tiirté11-t ineg. 

A biztosílóberendezé� a leg, 
modernebb íntegra-<lominó
rendszer(\, a vágány hézag. 
nélküU és a csatlakozó pálya< 
részeken vasbetonalJakon fek� 
szik. Az érdekességhez tartor 
zik, hpgy hazánkban ez a.z 11ls� 
hosszabb va-sszerkezetű hicl, 
a,mel11 hézag nélküli vá.gány
hoz csatla.koz;k. 

'l'ótb István 
mémök 
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Budapesten tartja 
elnökségi ülését az US/C 

A Nemzetközi Vasutas 
Sport Szövetség (USIC) 1964. évi nizzai kongresszusa a ma-gyar vasutasokat bizta meg az 1965. évi elnökségi ülés megrendezésével. Az iilésre június 10-13. között Budapesren a Royal Szálló különtermében .kerül sor. Az elnökségi illésen a 11portszövetséget érintő kér• désekkel foglalkoznak. Megállapítják a soronkövetkezó kongresszusi ülés napirendjét, folülvizsgá}ják a különböző bizottságak jegyzóköny-

veit_ megvitatják a sport· érintkezéssel kapcsolatos problémákat, s javaslatot terjesztenek elő az elnökség, a különbözó bizottságok összetételére, az arra érdemes vezetők jutalmazására, kitüntetésére. Amennyiben új országok kérl.k tagfelvételüket, ebben az ügyben Is az elnökség készíti elő a javaslatot a kong. resszusra. A sportszövetség elnökségében 9 ország, közttik Magyarország is helyet foglal, 

Csendes este 

a PVSK ökölvívóinál 

Este hat óra. Ütések csattogását visszhangozzák a Pécsi VSK edzótermének falai. Tizenöt ökölvívó végzi az edzés nem csekély adagját, néma csendben. Csak a bórkesztyűk csattogását hallani, amint a mennyezetról alácsüngő körtelabdákat és a nehéz homokzsákokat ütik szilaj lendiilettel, mintha ellenfelüket soroznák a szorítóban. Persze, van Itt szorító is, Igaz, hogy csak 
edzés céljára feszítették ki a terem egyik sarkában a nehéz köteleket, s az így körülhatárolt négyzetben most Gulácsi 
Gvula és BeTeczky László gyakorol. - Magasabban tartsd a ke· 
,:edet, jobban védd az arcod - szólt Rédainak HoTváth Géza edző, aki kezében időmérő órát tartva lépegetett a sportolók között és mozgásukat .figyelte, majd sípjába fújt. Ismét eltelt három perc, melyet mindig egy perc pihenő követ, mintha a mérkózésen lennének. A rövid szünetben váltottun)s; néhány szót a 25 éves Gulácsi Gyulával, aki ,az idén 

félnehézsúlyban magyar baj
nokságot nyeTt. Keménykötésű, gyorsmozgású ökölvívó. - Mak6T61 kerültem ide a 
PVSK-hoz és naU11on szeTetek 
itt sportolni - mondotta. 
Ideális köTülmények között ké
szülhetünk a versenyekTe. A PVSK ökölvívó csapata most a 3. helyet foglalja el az NB II-ben, de az elsó helyre pályáznak. A tehetséges .fiatalokból álló vasutas együttes minden tagja komolyan készül a következő bajnoki mérkőzésekre. 

Szorgalmasan dolgoznak 
A MÁV Gépjavító űV. szegedi műhelyében készülnek az útátjáró sorompó és a biztosító berendezések alkatrészei közül a váltózár és a vonóvereték csigák. A mű

helyben 9 kollektíva ve,-se
nyez a szocialista brigád cim 
elnyeTéséért. Ezeknek a brigádoknak jelentős részük van abban, hogy 1964-ben 104 százalékra teljesítették a tervet. A brigádok ebben az évben Is szorg<\lmasan dolgoznak. Csiga Lajos 10 tagú kovács-brigádja például 103,8 százalékra teljesítette első negyedévi tervét. Példamutató, fegyelmezett munkájuk jó hatással van a többiekre Is. Tót.ka Károly 

A jó munka alapja ...  

A jó munka alapja a szakmai felkészül tsé'g. Ezt bizonyítja Szentes állomás dolgozóinak példája. Az állomáeiak az éves szakmai vizsgáztatáson ugyanis Hs eredményt értek el. Az év első hónapjaiban elért eredményeikért is jeles osztályzatot érc'emelnek. Az első negyedévben a kocsitartózkodásnál 3,92, a személyvonatok menetrendszerű közlekedésénél 1,25 százalékkal túlteljesítették a tervet. Több mint 191 OOO utast szállitottak, kocsiforgalmuk pedig meghaladta a 67 000-;t. CserhAtt József 

A szerkesztóség üzeni 
Szentgáli István, Gyöngyös: Bog• n.ár Ká.roly, Tapolca; Boldl%sár 

l 
Gyula, .Bélkéoasabe; BehAn Rózsa, Kazíneba.reika; dr. BánldalVY Gyula, Tótka Károly, csedláti Józoet, Szeged; LéVay Imre, Koz
ma István, M1skolc; Szücs Ferenc, 

1 Hatvan; Kiss Lajoe, Alsóőrs: Levrlelket lapunk anyagihoz felhaszm!juk, Tótka Károly, OPerháti Józse!, 
Szeged ; Boldizsár Gyula, Békés
csaba; Bognár K'-roly, Tapolca ; Kiss Lajos, Alsó6rs: Levelei kel helyszQke mlalt kllzólnl nem l\ldJuJL Dr. Bánk!alvy Gyula, Szeged : 
l"okl Istv,n. Budapest: Bozza Jó-zse.f, Acsád : Level�lket llletO:es llelyre tovibbltolluk. 

A korszerű közlekedés korszerű pályát követel 
Nemzetközi vasbetonalj konferenciát rendeztek Miskolcon 

A Közlekedés Tudom.dnyi 
Egyesület vasúti pályaépítési és pályafenntartási szakosztálya és az egyesület miskolci szervezete hat ország tudósainak és szakembereinek részvételével május közepén nemzet
közi betonalj konferenciát tar
tott Miskolcon, az építőipari vállalat kultúrtermében. A tanácskozáson Rödönyi Kát'oly közlekedés- és postaügyi miniszterhelyettes, a MA V vezérigazgatója, a Köz-

Iekedés Tudományi Egyesiilet fótitkára mondott megnyitó beszédet. Vázolta a vasbetonalj használatának elterjedését, összehasonlításokat tett a korábban használt talpfákkal, majd utalt arra, hogy az utób· bi esztendőkben Európa-szeTte és Magyarországon is, mennyire elterjedt a korszerű vasbetonalj alkalmazása. A miniszterhelyettes megnyí tó beszédét két előadás követte. Ewald Schmidt, a DR 

A VIT-sorsjegy nyereményei : berendezett családi ház garázzsal, Moszkviccsal. Balatoni telek víkendházzal, autóval. Víkendházak autókkal, hütógépek, televlziók, magne-tofonok, rádiók és még 10 OOO nyerem#iny. 
VIT-sorsjegy ára: 3,50 Ft. Húzás július 1 1 -#in. Kapható: KISZ-szervezeteknél, úttörócsapatokná� hírlap· árusoknál, postahivatalokban és postai kéz:besítöknél. 

Kísérleti Kutató Intézet főmérnöke az elófe5zitett vasbetonaljakról és azok gyártási technológiájáról számolt be, majd ezután Andre Betot, okleveles francia mérnök, a francia vasutak betonaljalt ismertette. Európában a franciák alkalmaztak elsőnek ilyen tlpusú alépítményt. A tudományos konferenciát azzal a céllal hívták össze, hogy nemzetközi szinten is megvitassák, hol tart jelenleg a vasbetonalj gyártása és milyen műszaki feltételek szükségesek a további fejlesztéshez. A közlekedés fe;lődése. a 
ko,-azerű vonóe,-ök, a naU11obb 
sebessér, feltétlen üzembiztos. 
korszerű pálydt követel. Ez/ pedig csak a vasbetonalja'k képesek biztosítani. Szó esett még a konferencián a betonaljAknak a pályában elfoglalt szerepéről is Pontosabban arról, milyen súlyúnak kell lenni a legoptimálisabb vasbetonaljnak ahhoz, hogy az alépítményt maximális sebesség esetén se terhelje túl. A konferencia utolsó napján 
kiállítás nyilt Miskolcon, a ti

szai pályaudvar mellett. A kiállításon bemutatták a magyar ipar által gyártott va..sbetonaljakat. A külföldi szakembe
Tek elismeTéssel szóltak a ma• 
g-yar betonaljakTól, hiszen ezeknek gyártása és technológiája európai színvonalon áll. A kiállítás megtekintése után a tanácskozás részvevői külön vonatra ültek és megtekintették az l!:M Betonelemgyártó Vállalat alsózsolcai üzemét. A sorozatgyártás a betonalj gépesített félautomatizált készítése nagy tetszést aratott. A konferencia eredményességét bizonyítja az Is, hogy az utolsó napon a cseh delegáció részéről már olyan javaslat is elhangzott, végezzünk velük együtt, közösen kutatásokat. 

(SZ. J.) 

A vendéglátó szakma ifjú mesterei 

Az eredményhirdetés után már felszabadultan mosolyognak az aranyjelvényesek. 
Az Utasellátó szakszervezeti bizottsága és KISZ-szervezl'te a vállalat vezetőinek támogatásával minden évben megrendezi a szakma ifjú mestere vizsgákat. Ebben az évben az ország különböző Utasellátó üzemeiből 21 fiatal vett részt a május 12-én és 13-án Budapest.en megrendezett vizsgákon. A .szakács, a felszolgáló, 

(Horváth Erika felv.) 
a cukrász, a tisztviselő és a technikus fiatalok 12--én írásbeli, szóbeli vizsgát tettek matematikából és kereskedelmi ismeretekből. Másnap pedig a szakácsok, felszolgálók és cukrászok a vizsgamunkákat készítették el. A fiatalok közül néU11en 
szereztek aTany-, ketten ezüst-, 
lleten pedig bronzjelvényt. 

Vasutas KISZ-titkárok Balatonkenesén 

Május 14-18 között mintegy 150 vasutas KISZ-UtkAr és Ifjúsági vezető részvételével négynapos tanfolyamot rendeztek szakszervezetünk bala
tonkenesei üdülőjében. A tanfolyamon több előadás hangzott el a vasút és az ifjúsátP szervezetek elótt álló felada-

tokról, valamint a szakszervezet és az ifjúság kapcsolatáról. Az előadások mellett nakáganként széles körű tapasztalatcsere folyt a fiatalok között. A szabad időben pedig gazdag kulturális és sportprogram várta a tanfolyam részvevőit. 

...... - Magya.r--!'ZOvJei batár• forgalmi tárgyal'5ra kerüli aor május első felében a debreceni lgazi;atóság székházának tanácstermében. A MAV és a szovjet vasutak határforgalmi bizottságának tagjai vitatták meg a személyés árus7.állítás meggyorsításávai kapcsolatos teendőket, s a két v,isutat érintő problémákat. A többnapos tárgyaláson szóba került a két határforgalmi körzet, Záhony P.s Csap kapcso\ataina_k t-0vií bb szélesítése is. 
- Békenagygyúlést tartottak Gyöngyösön a MA V K!térőgyárt6 űV-nél. A nagygyúlPR szónoka dr. Dezséri László. az Országos Béketa"lács fótitkára volt. 
- A felszabadulási munkaverseny hatására fellendült a szocialista brigádmozgalom a celldömölki csomóponton. Az eddigiek mellett, újabb 5 brigád tűzte célul a szocialista bridd cím elTtVerését. 
- Uf vezet-0séi{et választott Veszprém állomás nyugdíias csoportja. A vezetóségvlllasztó taggyűlésen megjutal• mazták és elbúcsúztatták a �zakszervezeti munkában PVek óta eredményesen tevékenykedő, idős v11&uta&okat. 
... J9 brigád tűzte cBul a 'izoclalista brigád cím megszerzését a veszprémi pályafenntartási főnökséghez tartozó pályamesteri szakaszokon. Eddig 15 brigád, köztük nz ajkai 3, a balatonkenesei pályame.;teri szakasz brigádlai négy esetben kapták meg a szocialista briaád címet. 

Otthonossá teszik szolgálati helyüket Unklszolgá.16 étkezökocsikat állítottak forgalomba került föld elrendezését. A Franciaorszáitban Nizza . és A Miskolc tiszai pályaudvar képe az át.építés után úgyszólván teljesen megváltozott. Az utazókö?önség és mi, vasutasok Is jóleső érzéssel tekintünk a fedett szigetperonokra és az aluljáróra. 

lg ' !  t· helyek környékének Pár!zs közö!t, Az utasok meg
��d!z:s�ben, csinosításában határozott osszegért egy eló-
29 s;;ocialista brigádtag vett ételt, eg:I'. fő ételt, egy tészta-

, t A b · ád tök k" .. 1 1 félét és italt választhatnak. Tesz , r,g veze ozu kü}ön em_lftést érdemel Sz.�- - r.suklós (ebervagont ké
man ET;:sebet jegyvizsgáló,,� ssHeU alumíniumból a Szovmaga !s ��- lapátolt a ferfi- jetunló egyik vagongyára. A dolgozok kozott. kocsi önsúlya 20,5 tonna, be• A pályaudvar vágám·hál6zatának átépítése nemcsak a pályamunkásoknak, hanem az állomás dolgozóinak Is nagy feladatot jelentett. Az építés alatt nagyobb körültekintéssel kellett ellátni a szolgálatot. Most pedig a dolgozók társa• 

dalmi munkában végzik az őr
hel11ek környékének Tendbe
hozását és a vágányokról ki• 

A 29 szocialista brigádtag foeadóképessége 130 köbmé-168 társadalmi munkaórát for- ter, teherbírása 65 tonna. A 
dított az őrhelyek környéké- he&esztett kocsiszekrény öm-lesztett gabonaszál)ításra t, nek rendbehozására. Szorgal- alkalmas. ms.s munkájukért dleséret illeti őket. Uval Imre Miskolc 

Megjutalmazták a legjobb újítási 

szakvéleményezőket 

A pécsi igazgató;ág nagy tanácstermében május 22-én a legjobb újítá i szakvéleményezők találkoztak. akiknek többsége tagja a szakszervezeti újítási és ésszerűsítési bizottságoknak is. Legtöbbjük olyan mérnök és technikus. 
aki rendszeresen foglalkozik újító tevékenységgel. Az újítómozgalomban elért eredményeket dT. Szabó Tibor igazgatóhelyettes ismertette. 

v4ló ötlet se men;en "eszen
döbe. Ebben a munkában valóban nagy segítséget nyújtottak az újítási szakvélcményezók, akik közül húsznak műszaki könyveket adott át jutalomként dr. Szabó Tibor igazgatóhelyettes. (IJ) 

L A K A S C S E R E  Az első négy hónapban 187 - Elcserélném XIII. kerületben 
újítási javaslatot adtak be a 1ev6 konyi\a, alkotos, utcai, fflr-pécsi igazgatóság területén a :!:a

b
tszi:;I���C:s 11:�t��

a

�;. tavalyi 185-t..l szemben. Az el- deklódnl 22-58'lt mellék, vagy fogadott javaslatok száma 3/l- 18_.?ri}�;e��t;:6� t;:,,:ro� .. l���l
ról 58-ra, a bevezetetteké 36- kól út 76. sz. alatti egyedülálló vU-ról 49-re növekedett. Az első ���!�o::l.?rt:S-gyJie?ilsté��� négy hónapban elért megtaka- met (csak az el6szoba és a toalett rítás a tavalyi 1 63 670 forin lról �3:i���e�gfe�!���0�

8é�����0

Ji�tit 491 413 forintra növekedett. A köznaponként t8-ZO óráig a 203-kifizetett újítási díj is tükrözi 154_:es 0�;!.��sztl MAV-állomás ezt a fejlódést, hiSZ<'en az 5793 épületében 1ev6 II. emeleti szoba, forintos báziseredményhez ké- ;�t��•·é,;1���.,':i, ����:t?�r.i pest az idén április végéig lakásomat elcserélném budapesti 
18 496 forintot kaptak az úií- �;ffd,;' •1 ���yé�eff��:�11,:"' �:: tók. kásért. erdeklödnl !ellet: Szendrei - Igazgatóságunk műszaki 
dolgozói az idén ;ól segítették 
az újítómozgalmat és nem kis 
Tészük van az eTedmények 
gyo,-s javulásában - mondotta a szakvéleményezők munkáját méltatva Kinczli József, a Baranya megyei bizottság titkára. - A vasút műszaki 
fej�sztésében igen na9.y je
lentőségük van az ú;itások
nak és az ésszerúsitéseknek, 
ezért fontos az újítások gyors 
és szakszero elbiráldsa, a kel
lő műszaki képzettséggel ren
delkező munkásújitók segítéhe. Az a cél, hogy eU11etlen életre-

Kálnuinnénál, Bp. Dunapart állo
máson. 

HAGYA■ VASUTAS 
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. w:::.::r��: A szerkes-ztO bl.zotts•g v,,zet6Je: Gulvé& Jt,,c„ 
Szerkeszt.6: Vtet l'erenc Megjelenik bavont.a 11:étszi,r Fele!lls kiadó: Szabó Antal Szerkes7tl!m'C!: 

Budapest VI., Benczúr utca ,1. Telefon, Vérosl: 1211-4'12. Qzenú: 30-'l'I Ter1eszt!: • N�pszava Lack1adc' v,nalaf Budapest, vn „ Rákóczi út st. Szikra "8pn;yomda 

- Ebben u évben tovább folytatódik a 12 csatornás vivő berendezések Uzembehelyezése. A budapesti és pécsi, továbbá a budapesti és a szombathelyi igazgatóságok összeköttetésein megindult a ke,:eló nélküli választás, a távbeszélő távválasztás. 
Automatikus lrányftás. A svájci vasutak korszerűsíti a Basel-Muttenz-i rendezőpályaudvart. Ujfajta felhúzóber2ndezést létesítenek, a fékeket pedig elektrodinamikus irányvágány fékkel cseréiik fel. 

- tlüzemulnt felett teljesített.ék tervüket május első felében a Miskolc tiszai pályaudvar dolgozói. Az átlagos terhelést 1 ,6, a tehervonatok menetrend szerinti indltását 20,2, a vonatközlekedés! tervet pedig 17,5 százalékkal teljesítették túl 
- Vizsgáznak a szakma. ifjú mestere mozgalom részvevői a budapesti ig„zgatóságon. Hatvan állomásról 15 fiatal jelentkezett vizsgára. 
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A Hivatalos Lapból 
A HJvatalos Lapból a szakszervezeti bizottságok és a dolgozók figyelmébe aJén!juk a következ(iket: 19. szimbóll Ul 102'196ö. l'B. e. A:.l. 196ö/66. évi menetrend életbeléptetése. 101 137/1963. 1/8. D. Közös Kezelési 

Utasítás a NemzetközJ személy- és 
poggyásztorgalomra (PIV). 101 13811965. 118. D. Nemzetközi 
Vasúti ExpresszArukezelési Utasilás (PIEx). ta!fá1�á���2�•aé:"t�f6niff1;'1���: léka. Vendégszobák üzemeltetése. 20. számból: 111 899/1965. 1/2. B. A 
munkások munkakörük szerintJ 
besorolása. 105 17611963. I/3, B. A kisiparosok· kal végeztethető épltésl és egyéb munkAk. továbbá a magánszemé
lyektől történ'5 árubeszerzések és Ingatlanvásárlások szabélyozása 105 871/1965. 1/3. e. A vetet6k és 
a beoc:;ztott felügvelett kö1:eeek biz• tonsá�technikal képzésének újbóli 
szabályozása. 



Leraktuk · a modern közleke�és alapjait 
Országos tanácskozás a gazdaságosa/Jb szállításról 

nak tagja, a Minisztertanács 
első elnökhelyettese is. 

Tervszerűen halad a vasút 

korszerűsítése 

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 PJ A  

Június 4-én Budapesten az 
UVATERV Vigadó téri szék· 
házában a vasúti, a közúti és 
a légikö2ilekedés 350 vezetó 
beosztású dolgozója elött dr. 
Csanádi György közlekedés
és postaügyi miniszter tartott 
beszámolót a közlekedésnek a 
második ötéves terv időszaka 
alatti fejlódéséról, a jelenleg! 
helyzetről s a legközelebbi jö
vő kilátásairól. A tanácskozá
son megjelent Fock Jenő, az 
MSZMP Politikai Bizottságá-

A miniszter elvtárs a többi 
között elm,ondta, hogy bár a 
második ötéves terv idején, 
különösen az 1962-es, 63-as 
években gyakran gondot oko
zott a szállító eszközök hiá
nya, mégis leraktuk a modern 
közlekedés alapjait. A vasút 
villamosítása és dieselesítése 
teljes erővel megkezdődött. 
Ma már a MA V vonalain 
nemzetközi viszonylatban is 
elismert. na.gy teljesítményű 
Diesel- és elektromos mozdo
nyok közlekednek. A magyar 
ipar külföldi tervek alapján 
a �ilá.g egyik legmodernebb, 
3000 lóerős, szilícium-egyen
irányítós mozdonyát gyártja. 
.4. Szovjetunióból megérkeztek 
az első 2000 lóerős DieseI-moz· 
donyak, amelyek a legmoder
nebb vonatbefolyásoló Ireszü· 
lékeklrel is fel vanmak szerel
ve. Az utóbbi években 1200 

kilométer hosszú pályát kor
szerúsítettünk, Az év végére 
4000 km hosszúságú olyan 
korszerúsítetit vonalunk lesz, 
amely megfelel a nemzetközi 
fongalom Igényeinek. 18 vas
útállomás kapott korszerű biz
tosítóberendezést, s a '  jövőben 
az eddiginél is fakozottabban 
alkalm=i fogjuk a rendel
kezésre áaló technikai eszkö
zöket. 

hézagmentes sineken. közle• 
kedhetnek a vonatok. A sze
rel vényelrnek mintegy 75-80 
százalékát továbbitják Diesel• 
és villamosmozdonyokkal. Az
után arról beszélt, hogy a ka
pacitás növekedésével, a tech
nikai felszerelések gyarapodá
sával a vezetésben is új szem
pontoknak kell érvényesül
niök. Elsősorban az együttmű
ködés rugalmasabbá tételére 
hívta fel a figyelmet. Hangsú
lyozta, hogy mind a vasút; 
mind a szállíttató felek részé. 
ról gyümölcsözőbb együttmű
ködésre és az adott időszak 
problémáinak kölcsönös meg
értésére lesz szükség ahhoz, 
hogy időről időre a népgazda
ság legmesszebbmenő érdekeit 
figyelembe véve bonyolíthas
suk le a szállítási feladatokat. 

IX. EVFOLYAM, 12. SZAM Ara 40 fillér 

Nevelés és tudatformálás 
A Szakszervezetek Országos 

Tanácsa júnit1s 4-i ülésén az 
MSZMP Központi Biwttsága 
m.ámus 11-i, az időszerű ide
ológiai feladatokról szóló 
irányelvei alapján megvitartta 
a szakszervezetek legfontosabb 
nevelési tennivalóit. Somogvi 
Miklós elnök megnyitója után 
Kara.kas László, a SZOT tit
kára terjesztette elő a Szakta
nács elnökségének beszámoló
ját. 

A beszámoló kiinduló gon
dolata annak a ténynek tagla
lása volt, hogy a swc:ializmus 
építésének jellenleg:i szakaszá
ban az eszmei-politikai harc 
az osztályharc fő formája. Az 
ideológiai munka kérdéseit 
csak a gyakorlati élethez kap
csolódva, a szocialjsta építés 
időszerű feladataival együtte
ser. helyes értékelni, annak 
fapasztalatait általánosítani. A 
azakszervezetek feladata egy
részről a párt politikájának 
közvetítése, érvényre juttatása, 
má.srészró! hivatása a tömegek 
aktuális politikai, ideológiai 
kérdésekkel kapcsolatos véle• 
ményének, igényeinek közve
ti.tése a párthoz. 

A gazdasági és politikai 
munka összefüggéseimek kap
csán elmondotta, hogy a tö
megek elsősorban saját Metük 
javulásán keresztül mérik le 
és értik meg a szocializmus 
célját. A lét befolyása tagad
hatatlal\,. a tud.at formálására, 
helytelen volna azonban en
nek bekövetkezését spontán, 
automatikus hatásra bízná. Az 
ideológiai tisztán!átás elérése 
érdekében fáradhatatlan ne11e
lő tevélcenységet kell kifejte
niök a szakszervezeteknek, 
Ennek a tevékenységnek hom. 
loklterében ma is a munkáTa 
való nevelés álJ, mint a leg
nagyobb ember- és jellemfor
máló erő. A mi erkölcsi mér
cénk elsődleges foka a munká
hoz való becsületes hozzáállás. 
A s:roc:ialista módon végzett 
munka az erkölcsi &<övetel
mény helyes értelmezése. 

Ahhoz, hogy a munka jel
lem- és gondolkodás formáló 
ereje kileljeredjen. feltétlenül 
szükséges, hogy a. vezetés is 
méttó leo•ien a szocialísta er
kölcs szabályaihoz. A szocialis
ta tudat terjedését féke�, ha 
egyes vezetők nem számolnak 
intézkedéseik erkölcsi hatá
sával, ha helytclen munka
szervezés, anyaghiány akadá
lyozza az egyenlete,; munka
menetet. Az Uyen légkör tá
pot ad a fegyelmezetlenség
nek, a felelöllenségnek. rontja 
a vezetés hitelét. Sokszor ilyen 
eredókből következik a mun
lta!egyelem lazulfaa, amely a 
szocialista tudat elmaradásának 
szembetűnő kifejező.ie. A fe
gyelem megszilárdításának el
sődleges módszere a nevelés, 
az öntudatos munká.sokra va
ló táma •zkod!Í.•. az ericölcd. rs 
anyagi ösztönzók helyes alkal
mazása. 

A munka szerinti elosztás 
helyett azonban még nem egy
szer fellelhető az egyenlősdi, a 
jutalm-0zásoknál al.kalmuott 
sorrendiség, a prémi.umoknak 
jobbára keresetlciegészitő vol
ta. A szocialista elvet követő 
anyagi elismerés, a helyes ösz
tönzési rendszer. oárosulva a 
helyén való erkölcsi elisme
réssel, mind a munka nagyobb 
becsületét. mind a szocializ
mus éoítéséhez való helyes 
hozzáállást, a tudatformálást 
segíti. 

Hangsúlyo'.llta az előadó, 
hogy több intézményünk egész 
rendszere - mint például a 
szerencsejálékok túlzott pro
pagandája - a közvélemény 
gondolk-0dását abba az irány
ba viszi, ihogy miként lehet 
munka nélkül gyc,r<;an meg
gawagodni. Fel ke!l lépni az 

olyan szemlélet ellen, amelll'" 
ben az önzés, 4 minden mó
don való pénzszerzésí vágy 
válik egyesek életcél;ává, A 
szakszervezetek helyeslik és 
támogatják a dolgozóknak a 
bimonságos, jobb élet iránti 
törekvéseit a végzebt munka 
alapján. De elítélik azt, ami
kor a társadalom érdekeinek 
mellőzésével .igyekewek célja
ikat elérni. 

A szocialista demokrácia 
fejlesztésével, mint a szocia
lista tudat formálásának egyik 
igen fontos eszközével is fog
lalkozott az elóadó. Hazánk
ban egyre jobban érvényesül 
a szocialista demokrácia. A 
dolgozók mindinkább hallat
ják szavukat a mlllllka szerve
zését, a tervezést, a vezetést 
illetően. A szocialista. demok
rácia továb bl kibontakozása 
egyben a dolgozó tömegek po
litikai öntudatának növekedé
sét ;elentí. A szakszervezetek 
helyzetüknél fogva elősarban 
ké�k az üzemi demokrácia 
megvalósítására, A szakszer
vezeti jogok érvényesítése 
egyben a szocialista demokrá
cda ki terjedését !s jelen ti. 

Egyes köi,ülmény,ek a fen
tiek érvényesülése ellen hat
nak. Például a dolgozók véle· 
1Mnyének mell6zése ma még 
clég gyakran tapasztalható. A:z. 
Ilyen gyakorlat féke a kezde
ményezésnek, elaltatójll a ete
mélyi f el&.s,égnek, az önte
vékenységnek. A dolgozó vé
leménye =� jobbá, életizúb
bé teheti a határomtokat, 4 
végreha;tás módszereinek leg
szélesebb é1 �Qjobb módját 
adhatja. Az ellenforradalmat 
követ&,;n kialakult helyes gya
korlatot - a fontooabb kér
désekben a döntés előtti nyil
vános v;itát - Jcezdjük elha
nyagolni. A vezetés ped;i.g nem 
nélkülözlhem a dolgozók véle
ményét. Helyes, ha döntés 
előtt számba veszi az intézke• 
désekkel kapcsolatos bírálato
kat. 

A munkás:hatalom szllárdsá
ga egyesekben hajlamot éb
reszt az ügyek adminisztratív 
intézésére, utasítás gyártásra, 
önkényes;kedésre. Az ilyen ve
zetési módszer idegen a szoci
alista. elvei.tói. A vezető jó 
vagy ,rossz példája közvetlen 
hatással van a dolgozókra. S 
ezt minden vezetőnek jól em
lékezetébe ke'll vésnie. A 
kritika. elfojtá.sa, a bírálat lep
lezett megto-rlása, az elvtel.en 
felel6sségrevoná.s gátja a de
mokratizmus szélesedésének. 

Egyesek éppen a törvén� 
ségre apellálva 'követnek el 
törvénytelenséget. A munkás
védelmi törvén11eket nem egy
szer népgazdasálJi érdekekre 
hivatkozva nem tartják be. 
Ez kedvezőtlen légkört szül, 
gátolja, visszaveti a tudati fej
lődést. A szakszervezetek kö
telessége megta.nítani a dolgo
zókat a törvények, jogszabá
l1J01c ismeretére, őrködni azok 
betartása felett. A szakszerve
zetek támogatják azokat a 
gazdasági vezetőket, akik már 
kialakí-tották a szoc:ia.Jista ve
zelé9 stílust. Fellépnek azok
kal szemben, akikt61 idegen 
ez a fonna. 

Végezetül a nevelés mód
szereiről és eszközeiről beszélt 
Karakas elvtárs, kiemelve, 
hogy a tudatformáló tevékeny
ség 4 szakszervezeti aktivis
táktól is határozott állásfogla
lást k!ván a. mindennapi életet 
érin.tó elví és gyakorlati 1.ér
dések:ben. Az ideológiai mun
ka azért folyik, hogy az egész 
nép el.fogadja a marxista vi
lágnézetet, meghonosítsa és 
érvényre juttassa a szocialista 
erkölcs követelményeit. Meg
tanítsa az embereket szocialis
ta módon élni, dolgozni és 
aondolkodni. 

1965. JúNIUS 19. 

Jobb együttműködést 

a vasút és a fuvaroztatók között 

Az igazgatóságok április 
havi teljesítményei a követ
kezők szerint alakultak: 

Bndapest 
Debrecen 
Miskolc 
Pécs 
Szeged 
Szombathely 

103,44% 
102,39% 
101,ll2% 
101,810/o 
95,330/o 

101,660/o 

Az áruszállításban sajnos 
egyre több nehézség jelentke
zik. 

Ezek áthidalásának egyik 
fontos segítő eszköze a 
komplex brigád-mozgalom. 

A komplex brigádok feladata, 
hogy a vasút és a fuvarozta
tók közös tevékenységénél, 
az áruküldemények feladásá-

Az első négy hónap gö.n- nál és kirakásánál - harmogyölített eredményei alapján nikus együttműködéssel a MA V az állami kocsiigé- biztosítsák az egyenletes, 
nyes szállítási tervét 30 mii- Zókkenómentes munkát. őr
lió 513 OOO tonna áru továb- vendetes, hogy a közúti fu
bításával 99,53 százalékra tel- varozás is fokozatosan bekap
jcsitette. Az elmaradás mind- csclódik ebbe a mozgalomba. össze 145 000 tonna. Ami pe- A MA V és az AKÖV között dig a bázis időszakhoz mérten _ elsősorban az AKÖV székelszállított kocsiigényes áru- helyeken - az adottságoknak, mennyiséget illeti, az ez évi s a mindenkori követelmétöbblet teljesítmény - ápri- nyeknek megfelelő brigádlis 30-ig bezárólag - 2 mii- szerződéseket kötnek. E szerlió 59 OOO tonna. zódések célja: a grafikoncs Kedvezően alakultak a terv- kiszolgálás szervezésével, a szerű munkára jellemző mi- kocsitartózkodási idők csöknőségi mutatók. Áprilisban a kentésével, az éjszakai és 

tehervonatok átlagos ter• munka3ziinetes =Pi ra.kodá-
helésénél eddig példa nél• sok folyamatosságának bízto-
kiil álló 952 tonnás ered• sitásáoo.1, a gépkocsik jobb 

ményt értünk el, kihasználásával növelni a 
szemben az elmúlt év leg- oosúti és a közúti fuvarozás 
kiemelkedőbb 926 tonnás hatékonyságát. 
eredményével. A tehervona- Az érdekelt közlekedési 

A továbbiakban a harmadik 
ötéves terv célkitú2Jéseiről, a 
közlekedés egységes szemléle
te biztosításának jelentőségé
ről beszélt. A tervek szerint a 
harmadik ötéves tev végén a 
vasútvonalak 65 százalékán 

Havonta 10 millió tonna áru 

Csanádi elvtárs beszámolója 
után Rödönyi Károly minisz• 
terhelyettes. a MA V vezérigaz.. 
gatója szólt a legközvetlenebb 
feladatokról. Az 1965. évi teI'
vek globális ismertetése után 
elmondatta, hogy az év első 
öt hónapjában a fuvarozásra 
fetkírní.lt áruk mennyisége 1,l 
millió tonnával kevesebb voLt 
a tervezettnél. Ennek követ
keztében az év hátralevő hó
napjaiban az elszállítandó 
árumennyiség havi átlagérté
ke 10 millió tonna lesz, vagyis 
annyi, amennyit az elmúlt év 
csúcsforgalmi hónapjában 
szállított a vasút. Ez azt i11 
jelenti, hogy idén a csúcsfor
g&Jmi hónapban 4-5 százezer 
tonnával nagyobb lesz a száll
lítási feladat. Ezek megoldá· 
sához az év hátr4levő smka· 

(Folytatás a 3. oldalon) 

Központi telet on információ 
a Keleti-pályaudvaron 

toknak valamivel több mint ágak kapcsolatának megjaví- Május 30-tól az 1965/66. évi Az új telefoninformáci6s 
75 százaléka közlekedett me- tása mellett különösen a má- menetrend életbelépésétől új központban - az eddigi öt fó
netrend szerint, amire az el- sodik fél évben visszatérő h1- központi telefoninformációs vonallal szemben - összesen 
múlt évben szinten nem volt bák; rne_gszüntetésének egyik irqdq kezdte meg működését nyolc városi vonalon állnak az 
példa. A kocsltartózkodási á_• kulcskérdése a vasút es a 4 Keleti pálya.udvaron. Ezzel utazóközönség rendelkezésére. 
Iagidő a bázis idószak�oz v1- szól!Wató felek jobb eayütt- egyidejűleg megszünt a Nyu- A 429-150-es hívószámon a 
szonyítva 48 perccel csokkent múkddé.se. Ennek szem előtt gati és a Dé!Ji pá.Lyaud1.,-a.r tu- felvilágosítást végző dolgozók 
és ezzel párhuzamosan a te- tartásával a rendelkezésre álló dakozója, :i'J.letve telefoninfor- automatikus kapcsolás útján 
hervonatok átlagoa utazási se- kocsipark termelékenyebb mációs szolgálata. A három jelentkeznek. Foglaltsági han
bessége 1,04 km,'órával emel• felhasználása érdekében vala- budapesti személypályaudvar got az információt kérő csak 
1.edett. Kedvező képet mutat ?!'.ennyi igazgatóság területén forgalmáról, illetve utazási abban az esetben hall, ha a 
az egy dolgozó, valamint az u"=ekben telefontm kizáróla,g központ mind a nyolc távbe-az eddigieknél fokozottabban ..., 

·1- k '  "1'ké 'dőb-egy vonali mozdonyra e$Ő 100 
a 429_15o-es hívószámon le- sze o eszu e n egyJ = 

etkm teljesítmény alakulása törekedni kell a komplex- beszélnek. 
is. brigád-mozgalom erősítésére, het érdeklődni. 

A városi számon kívüi 11 
__ _:_ _____________________________________ 7 =ta.sok részére 31-51-es hí-

vószámmal pái<buzamos kap
csolású, négykészillékes üzemi 
távbeszélő-állomást is üzembe 
helyeztek. A Budapest expressz pontosan érkezett 

Az új telefoniniormációs 
központ létrehozását a roha• 
mosan fejlődő idegenforgalom, 
a megnövekedett belföldi 
utasforgalom tette szükséges
sé. Ezért idegen nyelvet beszé
lő dolgozók is éjjel-nappal tel
jesítenek szolgálatot. így uta
zási ügye.kiben a külföldi ér
deklődő is választ kaphat kér
déseire . •  

Mint már arról lapunk má
jus 15-i számában, az új me
netrendi változásokról közölt 
írásunkban beszámoltunk, 
Budapest és Belgrád között is 
jelentősen javult az összeköt
tetés. A Pannónia és a Poló· 
nia expressz mellett, a nyári 
főidényben, május 30-tól ok· 
tóber 3-ig közlekedő Budapest 
expressz, 6 óra alatt teszi meg 
az utat a két baráti állam fö• 
városa között. 

Május 30-án, néhány jugo
szláv és magyar újságíró is 
részt vett a Budapest expressz 
első menetrend szerinti útján. 
A négyrészes Diesel-motorvo
nat 6,20-kor, percnyi pontos
sággal gördült ki a Keleti pá· 
lyaudvar csarnokának negye
dik vágányáról. A három mo-

torvezetó, Tóth László, Török 
Mihály és Vincze Imre, a Rá
kosi Motorüzem Főnökség dol
gozói, felváltva vezették a sze
relvényt. 

Ahogy elhagytuk a fővárost, 
a motor fokozatosan felgyor
sult. Soroksár után már 80 
km-es sebességgel robogtunk, 
egészen Kiskunhalasig. Halas 
és Kelebia között azonban 
egymást váltogatták a lassú• 
jelek, Volt olyan szakasz, ahol 
csak lépésben haladhattunk. 

Bizony, nem á.rl:ana, ha 
ezen a 30 km-es szakasr.on 
meggyorsítanák az átépí
tést, mert a rossz pálya 
megkéslelteü a. vonatokat. 

Mi is 8 perc késéssel érkez
tünk Kelebiára. 

- Ha a túloldalon nem fog• 

, Indulás el6U a Budapest expressz. A motor előtt Tóth László 
motorvezeki látható. 

;ák meg a motort, Belgrádig 
behozzuk a késést - nyugta
tott meg bennünket Tóth 
László, régi, tapasztalt motor
vezető. - A jugoszláv vona
lon. már 100 kilométeres se· 
bességgel is roboghatunk. 

Az útlevél- és a vámvizsgá
lat rövid idő alatt befejező
dött. Igy pontosan tovább in· 
dulhattunk. A szomszédos ha· 
tárállomáson, Suboticán sem 
léptük túl az engedélyezett 
tartózkodási időt. S mivel 
utunk végig zavartalan volt, 
motorvezetőink ledolgozták a 
késést. 

A haróti kopcsolatolc 

jegyében 
A Budapest expressz első Az új menetrend életbelé· 

menetrend szerinti útján pon- pésével ismét megindult a 
tosan, a menetrendben előírt nemzetközi forgalom Budapest 
ídőben, 12,50 órakor megérke- és Graz közöbt. A Budapest 
zett Belgrádba. A pályaud,a- Déli pályaudvarról 13.50 óra
ron a Jugoszláv Vasutak ve- kor induló gyorsvonatban 
zérigazgatóságának képviselői szeptember 18-ig -közvetlen 
ünnepélyesen fogadták a mo- grazi kocsi közlekedik. A két 
torvonat személyzetét, s a sze- szomszédos vasút, a MA V és 
relvény első útján részt vevő az OBB a szentgotthárdi me
újságírókat. net megnyitásával közvetlen 

Az első úton egyetlen prob- összeköttetést létesített fővá
Iéma volt csupán: a motorvo- rosunk és Ausztria délkeleti 

része közölt. nat étkezőkocsija nem üze- Az új nemzetköz· járat ün-melt, és még ma sem üzemel. nepélyes megnyitására május Az Utasellátó a tervezett me- 30-án a Grazból induló e!Eő legétel-felszolgálás helyett, vonat Sz�ntgotthárdra ,·aló ércsak mozgószolgálattal áll az kezésekor került sor. (Ez a vo
utasok rendelkezésére. A nrut 16,47 órakor érkezik a Déli 
Jugoszláv Vasutak területén pályaudvarra.) A megnyitó 
még ez sem rendszeres. Jó len- ünn,epségen az Osztrák Va1i
ne, ha a,Z illetékes szervek mi- utak képviseletében mf'gjelent 

ar. Maximilan Schantl az OBB előbb megoldanák ezt a prob- vezérigazgatója. a Ma!!yar Al-témát, mert jelenleg a két fő- Jamvasutakat Rödönyi Károly várost összekötő közvetlen miniszterhelyettes. a MA V vegyorsvonaton, éppen a megfe- zérigazgatója képvigelte. lelő szolgáltatás hiányában, A Szentgotthárd határállo
csorbát szenved a kulturált máson meg,·endez0tt ün r:epség 
utazás. mi'Cc' · ·  · '!\� a baráti kapcsola-

(visi) 1 tok jegyében zajlott le. 
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A Szakszervezetek Országos Tanácsa 
elnökségének határozata 

Új üzem, 
tanácsot 

vá lasztottak 

Köszönő levél 

A május 1-i felvonulás meg- bizottság az alábbi köszlmő le.. 
szervezésében végzett jó mun- velet juttatta el szaks:rerveze
káért a május 1-1 előkészítő tünknek: 

A SZOCIALISTA CÍMET ELNYERT BRIGÁDOK ÉS TAGJAIK 
ERKÖLCSI ELISMERÉSÉRŐL, A TÖBB FOKOZATÚ SZOCIA
LIST A BRIGÁDPLAKETIEK ÉS BRIGÁDJEL.VÉNYEK REND-

A debreceni járműjavítóban 
a május közepén befejeződött 
termelési tanácskozásokon a 

A Szakszervezetek Országos Tanácsa és a Hazaflaa Nép
front Országos Tanácsa nevében ezúton fejez:zii.k ki eliameré
sünket a fáradtságos, oda.adó és aktív munkáért, amellyel részt 
vállaltak a felszabadulás óta eltelt 20 év alatt leza1lott törté." 
nelmi jelentőségű változásokat tükröző május elsejének impo
záns megszervezésében. 

0 A szocialista brigádmoz
galom az elmúlt néhány 

év során hazánkban is nagy 
társadalmi erővé, igazi tömeg
mozgalommá, a dolgozók kö
rében a szocialista munkaver
seny egyik legnépszerűbb for
májává vált. Ma már jelentős 
azoknak a kollektíváknak a 
száma, melyek hosszú idő óta, 
töretlen lelkesedéssel vesznek 
részt a szocialista brigádmoz
galomban, és tevékenységüket 
kiemelkedő eredmények jel
zik. A Szakszervezetek Orszá
gos Tanácsa elnöksége úgy vé
li, hogy társadalmunk megbe
csülésének ki kell fejeződnie 
e kollektívák nagyobb e1'kölcsi 
elismerésében is. Ezért a szo
cialista címet többszörösen el
nyert kollektívák és azok tag
jai ,-észére több fokozatú ki
tüntető plakettet, illetve jel
vényt kell ,-endszeresíteni. A 
szocialista címet egyszer, illet
ve kétszer elnyert brigádok 
elismerésének jelenlegi rend
szere, a Szaktanács elnöksége 
vonatkozó irányel vel szerint, 
változatlanul érvényben ma
rad. 

A kitüntetések adományozá
zásak rendje a következő: 

• 
A SZOCIALISTA 
BRIGADOK ESET2BEN: 

a) A szocialista címet első 
alkalommal elnyert brigádot 
nagyalakú oklevéllel, a máso
dik év után - a cím megsza
kítatlan elnyerése esetén -. 
nagyalakú oklevéllel és zász
lóval kelt kitüntetni. 

b) Azon brigádok részére, 
amelyek megszakítatlanul, fo
lyamatosan elnyerik a szocia
lista címet - 4 év után bronz
plakettet, 6 év után ezüst-, 8 
év után pedig aranyplakettet 
kell adományozni. 

e) A brigádok abban az 
esetben is jogosultak a fenti 
kitüntetésre, ha időközben 
személyi állományuk megvál
tozik, de a brigád a szocialista 
címet megszakítás nélkül bir
tokolja. 

• 
A SZOCIALISTA 
BRIGADTAGOK 
ESET2BEN: 

a) A szocialista brigádtago
kat - akiket erre a brigád 
méltónak tart -, az első év 
után kisalakú oklevéllel, a 
második év után zöldkoszo,-ús 
1zocialista brigádjelvénnyel és 
kisalakú oklevéllel kell kitün
tetni, amennyiben brigádjuk a 
szocialista címet elnyeri, illet
ve megtartja 

b) A brigádok tagjait - a 
szocialista brigádmozgalom
ban való megszakítatlan rész
vételük időtartamától függően 
- a cím folyamatos megtartá
sa alapján - 4 év után bronz
koszorús, 6 év után ezüstko
szorús, 8 év után a1'anykoszo
rús szocialista brigádjelvény
nyel kell kitüntetni. A zöldko
szorús, a bronz-, az ezüst- és 
az aranykoszorús jelvényeket 
egyaránt kis és nagy (ünnepé
lyes alkalmakkor kitüntetés
ként viselhető) formátumban 
kell adományozni. 

e) Az egyik szocialista bri
gádból a másikba történő, il
letve közérdekből. önként vál
lalt áthelyezés esetén, az elő
ző brigádban kapott kitünte
tési fokozat érvényessége az 
áthelyezés után - a másik 
brigádban is - megmarad. 

d) Azok a dolgozók, akik -
a vállalat rendelkezése alap
ján - brigádjukból elkerültek 
és új munkahelyükön nincs 
módjuk részt venni a szocia
lista brigádmozgalomban, a ki
tüntetés elért fokozatait meg
tarthatják és viselhetik, amed-' 
dig arra érdemesek. 

e) Az Időközben nyugállo
mányba ment dolgozóknak -
amennyiben kapcsolatuk a 
brigádjukkal nem szakadt meg 
- a szocialista brigádjelvény 
m�gfelelő fokozatát folyama
tosan adományozni lehet. 

SZERESÍTÉSÉRŐL dolgozók az Uzemi tanács 

• 
A KITONTET&<>EK 
ADOMANYOzASARA 

AZ ALABBI SZERVEK 
JOGOSULTAK: 

szervezet bizottság, fiatalok 
esetében a KISZ-bizottság és 
az igazgató együttesen adja át. 

• 
A KITONTET&'>EK 
NYILVÁNTARTAsA: 

munkájával Is foglalkoztak, 
majd újjáválasztották annak 
tagjait. A vállalat 19 tagú üze
mi tanácsának alakuló ülésén 
Valosinovszki János, a szak
szervezeti bizottság termelési 
felelőse és Szabados Dezső, a 
járműjavító főmérnöke ismer-

A főváros dolgozóinak színpompás, erőt é11 bizakod4at 
sugárzó demonstrációjában, annak előkészítésében és megren
dezésében a résztvevő szakszervezeti szervek lelkes munkája U 
takröződbtt. 

a) A nagyalakú oklevelet 
(az első év után) és a brigád
zászlót, valamint oklevelet (a 
második év után), a termelési 
tanácskozás döntése alapján, a 
vállalat igazgatója és a szak
szervezeti bizottság, flatalol< 
esetében a KISZ-bizottság 
együttesen adományozza. A 
brigád tagjainak egyéni kitün
tetéséről (oldevél, jelvény) a 
brigádkollektíva dönt. 

a) A vállalatok szakszerve- tette az üzemi tanács felada
zeti szervei a brigádok és bri-

! 

l�it_ és méltattak annak jelen
gádtagok kitüntetéséről név, tosegét. 
termelőegység, illetve foglal- _Az üzemi tanács elnökévé 
kozás, fokozat és az adomá- SandoT Lászlót, a sza,kszerve
nyozás éve szerinti nyilván- zet.i bizottság titkárát válasz-
tartást vezetnek. tották meg. 

b) A szakszervezetek me
gyei tanácsai és a szakszerve
zetek vállalatonként. a Szak-

Nemcsak összességében, de külbn-külön is köszönjük mhuf
azoknak az aktívtstáknak, aktk mozgalmi, vállalati, intézménvi 
szinten fáradhatatlan munkájukkal hozzá;iárultak májU& 1. 
sikeréhez. Kérjük, hogy elismerésünket és kbszönetünket 
szíveskedjenek tolmácsolni a szakszervezeti központ, a buda• 
pesti bizottság és a szakszervezeti bizottságok valamenn11i 
olyan tagjának, aktk részt vettek a m.á.jus 1-i feladatok meg
oldásában. 

tanács pedig Iparáganként, 
f d ) • d ' )  Í • ágazatonként statisztikai nyíl- ro a ffll e U an 

A Má.Jns 1-f előkéw"tó blzo!Uás 
nevében 

vántartást vezet. 1 

A A KITONTETO 

Karakas I,ászló, 
a SZOT titkára 

b) A bronzplakettet és a 
bronzkoszorús szocialista bri
gádjelvényeket a szakszerve
zetek megyei, illetve a Szak
szervezetek Budapesti Tanácsa 
elnöksége, fiatalok esetében az 
illetékes KISZ megyei (buda
pesti) bizottsággal együtt; 

U PLAKETTEK 28 
JELV2NYEK l\lEGVONAsA: 

Az ünnepi könyvhét alkal
mából irodalnu délutánt ren
deztek a ferencvárosi vasuta
sok Péceli úti November 7. 
klubjában. Dr. Győrffy Miklós 
tanár, a felszabadulás óta el
telt két évtized legszebb iro
dalmi alkotásaiból tartott ösz
szetoglalót a mintegy 80 
könyvbarát előtt. A fiatal köl
tők közül Vác..; Mihály és Ga
rai Gábor munkásságát és leg
újabb műveit ismertette. Ez
után Mesterházi Lajos és Né
meth László író egy-egy alko
tását elemezte. 

Kellemes napok Vonyarcvashegyen 
e) az ezüstplakettet és az 

ezüstkoszorús szocialista bri
gádjel vényeket az illetékes 
su.kszervezet elnöksége, fia
talok esetében a KISZ KB 
titkárságával együtt; 

d) az aranyplakettet és 
aranykoszorús szocialista bri
gádjelvényeket a Szaktanács 
elnöksége, fiatalok esetében a 
KISZ Központi Bizottsága in
téző bizottságával együtt ado
mányozza. 

a) Azok a brigádok és tag
jaik, amelyek részére - a so
ron következő értékelés alkal
mával - a teTmelési tanács
kozás nem ítéli oda a szocia
lista címet, megtarthatják a 

plakettek és jelv�yek addig 
elért fokozatait. Magasabb ki
tüntetési fokozatot azonban 
csak a szocialista cím újólagos 
elnyerésétől számított két év 
után kaphatnak. A jól is.ikerült irodalmi dél

után után a résztvevők meg
tekintették a klub 20 év leg• 
szebb termékei címmel meg
rendezett könyvkjállítását. 

A közelmúltban 21 napot 
töltöttünk a vasutasszakszer
vezet vonyarcvashegyi gyógy
üdülőjében. Már a megérke
zés pillanatában Is jó benyo
mást keltett az a kedves fo
gadtatás, amelyben részesül
tünk. Kellemesen teltek a 
többi napok is. Ebben fő ré
szük volt dr. �tler Sándor fő
orvosnak, és d1'. Váradi 
Ilona orvosnak, valamint Bol
la Lajos gondnoknak, akik 
mindent megtettek annak ér-

dekében, hogy a beutaltak 
gyógyulását elősegítsék. Az 
orvosoknak már a puszta meg
jclenséük, kedvességük is fél 
gyógyulást jelentett. 

A gyógyüdülőben eltöltött 
kellemes napokért, a kifogás
talan ellátásért, ar udvarias 
kiszolgálásért ezúton i& köszö
netünket fejezzük ki az orvo
soknak, a gyógyüdülő vezetői
nek, személyzetének egyaránt. 

Varró Sándor és 23 ,1.rsa 
• 

A szocialista címet már 
több éve megszakítatlanul 

birtokló brigádok és tagjaik -
a mozgalomban való részvéte
lük idejétől függően -, visz
szamenőleg Is jogosultak a ki
tüntetések esedékes fokozatai
ra. (Azon brigádok, és tagjaik, 
melyeket - a jelen rendelke
zés életbe lépését megelőzően 
- a b1'onz- vagy ezüstplakett, 
illetve bronz- vagy eziútko
szorús jelvény illet meg, azo
kat visszamenőleges érvény
nyel is megkaphatják.) A jo
gosultság kiszámításánál fi
gyelembe vehető legkorábbi 
időpont 1959. január 1. 

b) Az adományozó szerv 
megvonhatja a kitüntető jel
vények összes fokozatát azok
tól a brigádtagoktól, akik a 
szocialista erkölccsel és mun
kamorállal össze nem egyez
tethető magatartást tanúsíta
nak (pl. munka- éi technoló
giai fegyelem súlyos megsérté
se, a társadalmi tulajdon elle
ni vétség, erkölcstelen élet
mód) és az ezekkel kapcsola
tos elmarasztaló fegyelmi, bí
ró.sági, társadalmi bírósági 
vagy kártérítési határozat 
esetén. Megvonhatók a ki
tüntetések azoktól a brigád
tagoktól Is, akiknek munka
könyvébe a „kilépett" meg
jegyzés került. 

Negyedszer is 

első helyen 

Bolgár vasutasok Szegeden 

• 
A KITONTET2SEK 
ADOMÁNYOZASANAK 
LEBONYOLITASA: 

a) A kitüntetések bármely 
fokozatát csak a termelési ta
nácskozásnak a cím odaítélé
sére, illetve megtartására vo
natkozó döntése alapján lehet 
adományozni. 

c) A fentiekhez hasonló 
módon megvonható a kitünte
tő plakett összes fokozata 
azoktól a brigádoktól, melyek 
kollektívája - a szocialista 
erköics és munkamorál súlyos 
megsértésével - méltatlanná 
vált a szocialista brigád cím
re. 

d) A fenti esetekben az il
letékes vállalati szakszerveze
ti, KISZ- és gazdasági szervek 
kötelesek a kitüntetések meg
vonása érdekében az adomá
nyozó szervnek javaslatot ten
ni. 

bJ A brigádok és tagjaik 
bronz-, ezüst- és aranyfokoza
tú kitüntetésére az illetékes 
budapesti, illetve megyei bi
zottságnak a vállalat szakszer
vezeti bizottsága és igazgatója, 
fiatalok esetében a KISZ- • A KITONTETO 
bizottsággal együttesen teszi PLAKETTEK 2s 
meg a javaslatot. JELV2NYEK 

Május közepén a bulgáriai 
Stara Zagora vasúti csomó
pontról 27 tagú bolgár vasu-

Május közepén tartott bri- tas ki.ildöttség látogatott el 
gádérlekczlctet Szeged rende- Sz�edre. A vendégeket a sze
zó A l-es és A 2-es forgalmi gedi igazgatóság nőtanácsának 
brigádja, amelyen értékelték és 6zakszervezeti bizottságának 
ai eddig végzett munkát. küldöttsége Szolnok állomáson 

Kovács László főtiszt bri- fogadta. Szolnokról Kiskunfél
gt.dja negyedszer i6 az első egyházára utaztak, ahol az ál-

lomás vezetői és dolgozói ebéhelyre került. A fajlagos ko- den látták vendégül, majd vácsimozgatást 100 százalékról rosnézésre vitték a kedves 119,4 százalékra, a tehervona-
tok menetrend szerinti indi- vendégeket. 
tá�át 72 százalék helyett 84,5 A küldöttség néhány órás 
százalékra, az idegen kocsik félegyházi tartózkodás után to
u.rtózkodását pedig 100 szá- vább folytatta útját. Szeged 
zalék helyett 103,2 százalékra állomáson a mozgalmi szervek 
teljesítették. és az állomás vezetői virág-

A rendező brigádjai most a csokrokkal fogadták a kedves 
vasutasnapra készülnek. Cé- vendégeket. A megérkezés 
l,x tűzték, hogy a tervet min- után Bo1'SOdi János, az igazde,n tényezőnél 1 százalékkal gatóság vezetője adott fogatúlteljesitlk. Ezenkívül vállal-
ták a szolgálati helyek kör- dást bolgár barátaink részére, 
nyékének tisztántartását és majd az igazgatóság dolgozói-
virágosltá5át. 

1 
val ismerkedtek. 

Dr. Bánkfalvy Gyula Miután a 27 tagú küldöttség 

24 tagja. nődolg?zó volt, lehe

tőség nyílott ar1'a, hog11 a ven
dégek kicseréljék tapasztala
taikat a szegedi vasuta& nő
mozgalom vezerőivel. Egy al
kalommal például részt vettek 
a MAV Petőfi Művelődési Ott
honban rendezett n6tanácsi 
ülésen. A küldöttség férfitag
jai pedig ezalatt a pályafenn
tartási főnökség munkájával 
ismerkedtek. Ezenkívül vár06-
nézés és néhány szolgálati hely 
megtekintése szerepelt még a 
programban. 

A küldöt!.ség tagjai kitűnően 
érezték magukat Szegeden. A 
Petőfi Művelődési Otthonban 
tL�zteletükre megrendezett bú
csúesten meleg szavakkal 
mcndtak köszönetet azért a 
kc-dves vendéglátásért, amely
ben részük volt. Másnap Bu
d.:pestre, majd a Balatonra. 
or.nan pedig Bulgáriába utaz
tak. 

Cserháti Jm.sef 
Szeged 

c) A szakszervezetek buda- FORGALMAZAsA: 
pesti, illetve megyei bizottsá
gai a javaslatot az adományo- a) A plakeftek és jelvények 
zó szerv szervezési és káder- egységes kivitelben történő 
osztályához (káderbízottságá- elkészítéséről - a Szaktanács 
hoz) továbbítják. (Szakszerve- elnökségének megbízásából -, 

Tovább a megkezdett úton 
Látogatás a soproni lűtőhát:Sban 

zetek megyei tanácsai, illetve a Szaktanács termelési osztá-
- Csak akkor e'rezzu··k ták h f· tal k Szakszervezetek Budapesti lya gondoskodik. , ogy a 1a la atosok-

Tanácsa, szakszervezetek köz- b) A plaketteket és jelvé- 1'f>ndjén a dolgainkat - mon- bó; mozdonyvezetőket képez
ponti vezetőségei, Szaktanács.) nyeket a vállalatok szerzik be, 

dotta Bartos Géza szb-titkár nek. Törekvésük sikerrel járt. 
A javaslatokat az adományozó az e célra rendelkezésre álló 

-, ha nincs baj a termelés- Az elmúlt hetekben öt fiatal 
szervhez évente két alkalom- sel. Fütőházunkban egyik leg- =kmunkás került gépre. 
mal, legkésőbb március l-ig alapból. fontosabb feladatnak a terv- Miklósi Gyula termelési fele-
vagy április 2-ig kell eljuttat- c) A plaketteket és jelvé- teljesítést tartjuk. Munkánk- !ősnek, aki kiépítette a mű-
ni. nyeket a Dekorációs Aruház ban nagy segítséget ny-iíjt a szaki patronálók hálózatát. 

d) A javaslat az alábbiakat hozza forgalomba (Bp. V., Fe- szocialista brigádmozgalom. nagy része van abban, hogy a 
tartalmazza: hérhajó utca 12. sz.), és azokat A kitüntető clmért tizennégy munkaverseny élénk a fűtő-

- a vállalat neve és címe, a vállalati szakszervezeti bi- brigád versenyez. Részben házban. 
_ a brigád és tagjainak ne- zottság pecsétjével ellátott nekik köszönhető, hogy a fú- _ A balesetek megelőzésé-

ve, foglalkozása, igénylésre szolgáltatják ki, az tóház 1964-ben teljesítette a re is nagy gondot fordítunk _ a szocialista cím éven- adományozó szerv értesíté- tervmutatókat, elérte az él- _ szólt közbe Németh Ala
kénti odaítélésének felsorolá- sének egyidejű bemutatása és üzem szintet. dór, a szakszervezeti bizott-
sa, a kiadásnak erre történő fel- A kitűnő kollektíva ta- ság munkavédelmi felelőse. _ 

- a javaslat milyen kitün- tüntetése ellenében. pasztalt szakemberei vállal- Tavaly az előző évhez viszo-
tetési fokozatra vonatkozik, ,---------------------------. n11ftva hattal csökkent a bal-

- a kitüntetések átadásá- esetet szenvedett dolgozók 
nak időpontja. 

T 
, 

'k" f" , 
száma. A kiesett munkana-

e) Az adományozó szerv örvenysze I e Jarás pok számát az idén tovább 
döntéséről két héten belül - akarjuk csökkenteni. tppen 
az illetékes �zakszervezet me- olasz vasutasszakszervezet·1 vezeto

q

k ellen ezért részlegenként megala-
gvei bizottsága útján - érte- kitottuk a munkavédelmi őr-síti a vállalatot. járatot. A szocialista brigá-

t) A kitüntetéseket minden A firenzei törvényszék eljá- t6ségét - amelyben kommu- dol, is vállalták a balesetmen
év április 4. vagy május 1. al- rást indított az Olasz Vasuta- nistá.kon k!vül szocialista., pro- tes munkát. 
kalmával - ·idényjellegű ága- sok Szakszervezetének (SFI- letáTegység-szocialista. és szo- _ Gyakran hallan; hogy zatokban a fő termelési idő- CGIL) vezetősége és 35 vas- ciáldemokrata sza-kszervezeti az üzemekben ,,alstik" az szak befejezése q_tán - (elsö utas ellen a múlt év novem- aktívák is találhatók - vád-
alkalommal 1966-ban) ünne- beréoon lezajlott sztrájkok lottak padjára mernek ültet- ú3ítómozgalom - kapcsoló
pélyes keretek között kel] át- szervezése miatt. A második ni. Ez a tény kizárólag a kor- dott a beszélgetésbe Bencsik 
adni. világháború befejezése utání mány forradalomellenes maga- János motorvezető, aki nem-

A kitüntetéseket :,z adomá- időkben első esetben történt tartásával magyarázható. AZ rég vette át az újítási reszor
nyozó szerv képviselője, vazy meg, hogy Olaszországban eljárás ellen a CGJL erőteljes tot. - Nálunk a fűtőházban 
megbízásából a vállalati szak- egy szakszervezet egész veze- tiltakozást jelentett be. nagy az újítási kedv. Az el-

múlt évben huszonöt újítást 
adtak be a dolgozók 

Igen népszerűek a politikai 
és szakmai továbbképző tan
folyamok és előadások Is. S 
bár a kulturális tevékenység
ben némi visszaesés mutatko
z:k. az újonnan megválasz
tott kultúrfelelős, Lurmann 
József azonban gazdag prog
rnmot állított össze. Aktivál
va} közösen elhatározta, hogy 
szellemi vetélkedőket rendez 
és kirándulásokat szervez a 
történelmi nevezetességü vá
rosokba. A fiatalok körében 
élénk a sportélet is. 

- Feladataink teljesítésé
ben számíthatunk a jó bizal
mi gárdára - mondotta be
fejezésül a szakszervezeti bi
zottság titkára. - Főként So
mogyi Sándor fémöntő. Enart 
József akkumulátor kezelő. 
Ei!zenberger Jenó lakatos bl· 
zalmiak munkáját dicsérhet
jük. De sorolhatnám tovább 
mind azoknak a nevét, akik 
szívügyüknek tekintik a moz
g&lmi munkát és támogatják 
az újonnan megválasztott 
szakszervezeti bizottságot. ők 
is úgy vélik, hogy 1965-ben 
tcl."ább kell lépnünk a meg
kezdett úton. 

Forral J'ánotl 
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Cikkünk nyomá11 Élénk zöldóru Közdelem az árral 
Nem magyai'iÍzatot, intézkedést vártunk A sze

::�:::::
ág terü- 1500 ember és 30 000 homokzsál védelmezi 

a komáromi pályaudvart 
Laptmk március 1-i számá

ban Gazdálkodjunk ésszerűb
ben a villanymozdonyokkal és 
a, személyzet szolgálati idejé
vel cimmel cik,ket iközöltünk a 
Keleti fűtőház termelési ta
nácskozásáról. A vitában fel-
5zólal t dolgozók szinte ki vétel 
nélkül bí,rálták a villany- és 
Diesel-mozdonyok gazdaság
talan kihasználását, a magas 
készenléti időt, a menetirányí
tó munka gyengeségét. 

A cikkre, amely a vita ta
pasztalataH summázta, a Vas
úti Főosztály 7. és 8. szakosz
tályának közös vizsgálata alap
ján a 7. szakosztály vezető
helyettese adott választ szer
kesztpségünknek. A levél arról 
tájékoztat, hogy a tehervonati 
villamosmozdonyok teljesít
ménye 10-20 ikilométerrel 
magasabb, mint az előző év 
hasonló időszakában. (Ezt sen
ki sem vitatta.) A cikk az igen 
alacsony haszonkilométer tel
jesítményt bírálta, ezért türel
metlenkedtek a termelési ta
nácskozás résztvevői és tegyük 
mindjárt hozzá, emiatt magas 
a szolgálati órák száma is. 

A válasz ezt a problémát el
hallgatja és helyette a mozdo
nyok napi kilométer teljesít
ményét taglalja. Pedig ezzel 
nem lehet megkerülni az in
tézkedésre váró alapkérdést. 
Közismert ugyanis, hogy a 
mozdonylcilométer teljesitmé
nyek növekedését abszolut szá
mokban nem lehet a vontató
járművek gazdaságos üzemel
tetéséte mérőszámul elfogadni. 
Helytel"'n szemléletre utal az 
is, hogy egyesek személyzet
hiánnyal keresnek magyaráza
tot az alacsony haszonkilomé
ter teljesítményekre, a magas 
rez.5imenetekre és a személyzet 
szol"álati és t:lvolléti idejére. 

N;m lehet a 10-20 kilomé
teres éves haszonkilométer nö
vekedéssel kitérni a gépek vo
nali ácsorogta.tá.sa, a magas 
gépmenellek, a személyzet ma
gas készenléti és rezsi idejéTI-ek 
reális, gazdaságos csökkentése 
elől. De nem lehet a menet
irányítás tényleges irányító 
munkájának igénye elől sem. 

. . . . . !etén Osongrád, Bács-Kiskun Anna! 1s mkabb, rmvel szak- és Békés megyében működnek 
s�ervezetünk köz�azdasági osz- 1 MÉK felvásárló központok. 
talyának az elmult hetekb;n Ezekbeai a megyékben minden 
végzett vizsgálata, is_ bizonyit- évben nagymennyiségű rold ben a város, veszélyben a, Vá$

út! 

A maximum felett 

j:ik, hogy a Kel':ti_ f:'tőház,!>an ség és gyümölcs kerül elszál- - Halló! Halló! Figyelem! százai érkeztek, Pestről és kör
az egy szolgálati orara eso, a lításra. Az idei zöldáru szállí- Az árvízvédelmi munkára ér- nyékéTől, hogy gátat emelje
bázis i�őszakban elért 7,3� tás már május közepén meg- kezett dolgozók csoportvezetői nek a hömpölygő, vad ár elé. 
haszonkilométer 1965. el�o kezdődött. Szatymaz állomáson jöjjenek a forgalmi irodába. Mert a hullámzó kék Duna 
négy hónapjában 7,1 9  kilome- különösen élénk a forgalom. Ez a hangos szöveg fogadott haragos, szürke Dunává válto-
terre vi-�szaesett. Ugyanakkor Ott május végén - hűtővao-o-- bennünket június 15-én, ked- zott. s az a sok-sok melódia és Molnár István állomásfőnök 
az egy szolgálati órára eső nokban - már az export.szál- den délután Komáromban, dallam, amely ezt a folyót egy térképet tesz elém. 
mozdony,kilométer tovább nőtt lítás is megkezdődött. Hama,ro-

1 

ahogy a 22-es számú személy- énekelte meg, most itt is _ Itt ez a 800 méteres sza.-a vizsgált esetekben. A moz- san m�kezdődik a gyümölcs- vonat az állomásra érkezett. kasz _ és a rendezőpályaud-
donykilométer teljesítmények- szállítás is. Ezzel a vonattal is, mint min- egyetlen drámai kiáltássá ol-

vari részre mutat -, ez a leg-
nek csak egy része a hasznot . sz. s. den eddigivel, a munkások vadt egybe: emberek, veszély- veszélyesebb. Ha itt áttör . • . 
hozó üzemi munka, míg a má-

1 No, de ne is gondolju"tk er-
sik .-észe üres menetekból -----------------------------------------, re . . .  borzalmas lenne. 
ered_ A meddő teljesítmények 

1 
" _ Kicsit fáradtnak látom 

mögött gyakran megalapozat-

F E" L s O R O M p o 
- jegyeztem meg. lan gép és személyzet vezény- _ Két nap óta nem hun11-

lések, elhamarkodott, gazda- tam le a szemem, nem tudok 
ságtalan intézkedések húzód- 1 ilyenkor pihenni, amikor ve-
nak meg. fme néhány péMa : 1 ""'$ . .,. ., szélyben a vasút, veszélyben a 

A márciusban és áprilisban pályaudvar. Még pénteken 
viz,gált 20-20 szolgálati

. 

út-

1

1 kezdődött az ár emelkedése. 
ból 10-10 esetben az utak De nem gondoltunk arra, hogy 
üres kilométer teljesítményei ilyen tragikus hirtelenséggel 
meghaladják, sót egyes esetek- bekövetkezik ez a jelenlegi ál-
ben megduplázzák a haszon- lapot. Négyméteres ví.zszint-
kilométer teljesítményeket. emelkedésre nem számított 
Mucskai Imre április 5-én a senki. Normális körülmények 
73. sz. vonatot továbbította. A között Komáromnál 3,5 méter 
14. szolgálati óra alatt megtett a Duna. Ma pedig 773 centi-
85 haszonkilométerrel szemben • métert mértek. 
182 üreskilométer teljesítményt A legkritikusabb napon, 
jegyzett, majd 5 rezsi óra alatt kedden, Komáromba látoga-
további 11 1 önkölts2gi kilomé• tolt dr. Csanádi György közle-
tert tett meg. Vajon milyen kedés- és postaügyi miniszter 
üzemszervező, irányító munká- és Rödönyi Károly miniszter-
ra utal Pósa András 20 órás helyettes, a MÁV vezérigazga-
szolgálati idő és rez.�( idő alatt I tója is, hogy megtekintsék a 
jegyzett 63 haszon, 75 üres és védelmi munkálatokat, és ha 
363 önköltség-kilométer telje· szükséges, ott. a helyszínen, 
sítménye? De sorolhatnánk to- azonnal intézkedjenek, segit-
vabb a példát. séget nyújtsanak. A fö veszély 

Ezek a rossz teljesítmények ugyan elmúlt, a kritikus órá-
nem a tütőház vagy a moz- kat Komárom átélte, de a Du-
donyszemélyzet hibájából, ha- na kiszámíthatatlan, és jelen 
nem a gépekkel és személyzet- pillanatban még nem lehet 
tel való helytelen gazdálkodás- tudni, hogv esetleges újabb 
ból erednek. Éppen ezért ki- esőzés mit hoz. 
zárólag a mozdonyszemélyzet
képzéssel nem lehet a helyze
ten változtatni, de igenis lehet 
szemléletváltoztatáson aiapuló, 
üzemszervezési tevékenységgel 
és azt szolgáló intézkedések
kel. 

Ezt kívánja szorgalmazni la
punk a jövőben is. 

Szeghalomnál a vasút és a 4-es suimú fliközlekedési út keresztezódésénél kísérletképpen 
fényjelzös félsorompó berendezést szereltek fel. A fényjelzóket a vonatok működtetik, a CSaIJÓ· 

rudak az úUcst féloldalá.i zárják le. Hazánkban ez az elsö ilyen berendezés. 
(Horváth Erika felvétele) 

15 00 ember védi a vasufal 

Naponta mintegy 1400-1500 
ember, vasutas, katona, civil, 
gyári munkás és szovjet mű
szaki alakulat tagjai védték és 
védik a várost. a vasutat. 

Országos tanácskozás a gazdaságosabb szállításról l Vasutas kertészek' 
Kőbánya-/ elsőn 

Több mint 30 OOO homokzsá
kot töltöttek meg és rakfák le 
végig a vasút mellé. Szőny és 
Komárom között a bal vágá
nyon ingajáratban közlekedő 
hosszú tehervonnt mé,: kedden 
késő este is szállította a ho
mokzsákokat. 

(Folytatás az 1. oldalról) 

szában munkanapokon 1 5 400, 
mun.Joaszü. neti napokon 10 800 
kocsit kell átlagosan megrak
ni. A csúcsforgalmi hónapban 
ez a szám 15 800, iUetve 12 300 
kocsira kell, hogy emelked
jen. 

A technikai előrehaladásról 
szólva, megjegyezte, hogy a 
vontató jánnűveknek lóerő
ben kifejezett globális teljesí
tő képessége 1965 végén 5,1 
százalékkal lesz nagyobb az 
elmúlt évinél, � 22 százalék
kal növekszik 1961-hez viszo
nyítva . A 20 tonna felettt ten
gelynyomású vonalak hos3za 
1964-ben kétszerese volt az 
1961. évinek. A másodrk öt
éves terv első évéhez képest 
a kétvágánvú vonalak hossza 
5.3 százalékkal növekedett. Az 
egyéb Irányú fejlődést is fi· 
icy-elembe véve, el kell mon
dani viszont, hogy a jelentős 
fejlődés eUeniire is lassúbb 
volt a, mű�zaki színvonal emel
kedése. mi,nt a teljesítmények 
növekedése. Ez a helyzet arra 
késztette a vasutat, hogy egv
re a1aoosabban kidolgozott 
szervezési-műszaki inté2ikedé
seket foganatosítson. 

A kocsiforduló idő a máso
dik ötéves rerv ideje alatt kö
zel azonos szinten mozgott. 
Ezt a szintet tartani kel] 1965· 
ben is. E7. anná,J is fontosabb. 
mert a teherkocsik kényszerű 
selejte7,ése következtében át
menetileg a múlt évinél kisebb 
kapacitás.,al kell a szállításo
kat lebonyolítani. Az e!!Vre 
helve•ebb kocsi�zdálkodás
nak tudh�tó be. hogv a devi
zában fizetendő kocsibér
e(11Jenl,>niin7c a múlt én első két 
hó�11"ljához viszon,,itva, 5.2 
millió devízafnrinttal csök· 
kent. A fentiek fiE!yeiembe vé
telével ez a tény különösen 
na<!V je!('ntóségű. 

Gyorsíliuk u iparvá�ányok 
kiszolgálását 

A kocsiforduló idó csökken
• �•e érdekében az eddiginél is 
' ·  e••szcrúbbé és gyakoribbá 
• -:1_ tenni az ár1,':e?clési he
•. •1, kiszolgálását. A korszerű 

vontatás térhóditásáva1 a te
hervonatok átlagos tel1helése 
állandóan növekedik. Ez ma
ga után vonhatja a kocsigyűj
tési idő hosszabbodását. En
nek ellensúlyozására olyan 
módszereket kell alkalmazni, 
amely,ek a kocsigyűjtési idő 
csökkentésére hatnak. Töre
kedni ke!J arra, hogy a rako
dással képzett irányvonatok 
számát tovább emeljük, s 
emellett fokozzuk a rendező... 
pályaudvarokon összeállított 
irányvonatok mennyiségét is. 

Az idén a teherkocsik átla
gos statikus terhelését 2,2 szá
zalékkal kell növelni - mon
dotta Rödönyi elvtárs. Ennek 
elérése érdekében továbbra !s 
alkalmazni kell a kocsiváloga
tást. Ez, sajnos, egyre nehezeb
bé válik, mivel a k8CSik rak· 
súlykapacitásának növekedésé
hez képest a páJya teherbírá
sának fejlődése kisebb mérté
kű. A fokozódó nehézségek el
lenére a módszerre szükség 
van. mert jelenleg az elszállí
tandó áruknak mintegy 30 
százaléka a 18 tonna és ennél 
kisebb tengelynyomású vona
lHkon kerül ki- vagy bera
kásra. 

A vonóerő korszerűsítése 
követikeztében mód nyílik a 
vontatók terhelésének növelé
sére. 1964-ben ez a mutató 4,6 
százalékkal haladta meg az 
1961. évi értéket. 1965-re egy
százalékos emelés van előirá
nyozva. 

A továbbiakiban arról be
szélt Rödönyi elvtárs, hogy a 
technológiai tervek fegyelme
zett végrehajtása a,z eddigi1tél 
magasa.bb szintű szakképzett
séget követel. Az ilyen irányú 
törekvések lassanként ered
ményt mutatnak. Majd arról 
szólt, hogy erőfeszítéseink csak 
akkor lehetnek még eredmé
nyesebbek. ha a vasút és a 
szállíttató felek együttműkö
dése még gyümölcsözőbb lesz. 
Kérte a szállíttató feleket a 
tervezé5 megjavítására, a ra
kodások egyenletessé tételére, 
a rakodási határidők betartá
s-\ra. Ha a fuvaroztatók részé
ról közölt adatok akár a 
m nnnyist<g, akár a viszonylat 
tekintetében megbíZihatatla-

nok, akikor nem biztosítható 
a vasúti berendezések és a 
szállítási eszközök optimális 
kihasználása. Szólt arról. hogy 
a munkaszüneti napokon el 
nem végzett rakodások nem
csak a hét elejei szállítási telje
sítményeket csökkenti. hanem 
csökkentik a rakodásokhoz a 
hét második felére igényelt 
kocsik kiállításának lehetősé
geit Is. 

A kocsiálláspénz nem cél, 
csak eszköz 

A józsefvárosi pályafenn
tartási főnökség XVII. kerté
szeti szakaszán Kánai Pál fő
kertész vezetésével, 14 kertész 
irányításával, 126 munkáskéz 
dolgozik azon, hogy minden
hová elegendő és szép virág 
Jusson. 

Virágos szo]gálati helyek 

- Kilencvenkét szolgála.ti 
hely, hivatal és laktanya belső 

Ezután részletesen taglalta a virágosftása. évente 30 ezer 
rakodási határidők elhúzódá- cserép növényt követel 
sának kihatásait. A kocsiállás- mondja Kánai Pál. Ez 
pénz problémájáról szólva, el- azonban csak egy részét teszi 
mondotta, hogy 1964-ben fel- ki a munkának. Jelentős a 
meriLlt kocsiálláspénz köteles külső virágosítás is. 225 kilo
idó a dolgozó teherkocsipa.rk méter vona!hosszban a Buda
teljes naptár! idő alapjából pest-Asz6d a Buda.pest-
3,25 százalékot emésztett fel. , Bicske a 'Budapest-Puszta
Ha az így kiesett teherkocsi szabol�s. a Budapest-Eszter
parkot szállításra használhat- gom közötti vonalszalca.szok, a 
tuk volna fel 3,7 millió tonná- körva.sút, az Uttörővasút és a 
val több ámt fuvarozhatott budapesti pályaudvarok virá
vclna a vasút. Hangsúlyozta, gosítása, a pa.rko�. viránok 
hogy a vasút részéről a kocsi- gondozása ad munkát szaka.
!\lláspénz felszámítása nem cél, szunk dolgozóinak. A szolgá
hanem csak es2!köz a rendel- lati hely külső virágosítása 
ke2lé.sre álló teherkocslpark évi 350 Pzer tó virág termesz
szállítóképessége kihasználha- tését igényli. 
tóságának minél nagyobb mér- A háromholdas terület kicsi 
tékű fokozásra. - mondja a főkertész. 

A gyümölcs- és zöldség- üvegház-rendszerünk is el
szállí�sról _elmondot�. hogy avult. Van elég munkáskéz, 
az iden az ilyen árufeleségek- munka Is akad bőven még 
hól 28:2 százalékkal_ több v�r sem tudunk mindig elég időt elszáJ.htásra az elmult évinél. fordítani a növények ápolásá
Fokozza nehézségeinket, hogy ra. Az elmúlt évben is közel 
a szállítás időszaka a korábbi hatezer munkaórát a kerté
éveknél rövidebb lesz. Emiatt szettől ideqen, alépítmén1/Í 
számolnunk kell. hogy a gyü- munkán dolgoztunk. Aztán 
mölcs- és zöldségfuvarozási felcsillan a szeme, mintha va-
igények kielégf1:ése miatt !ami különös öröm érte volna. 
egyes áruféleségek �zére _ Már csak napok kérdése esetleg csak késve tudJa a és # ·k 47 öd l 6 k vasút a kocsikat kiállítani. 

1 
11;e�szuni n ° noz n 

Beszéde befejező részében szoc,ális panasza - folytatta. 
a megyei szillítási - Bő�ül a,z öltöző- és ebédlő-
bizottságok működésének mun- helytseg. 
kájáról szólt, kérve a további 
segftsé,:üket. 

Az országos értekezlet rész
vevői megá11aoodtak abban, 
hogy a tanácskozás tapaszta
latait felhasználva, igyekeznek 
az eddiginél is gyorsabbá és 
gazdaságosabbá tenni az án,
száJlitást. 

Elismert szakmunkasok 

A kertészek nemcsak virá
got nevelnek, hanem tanulnak 
is. Nyolcan technikumba, 
gimnáziumba. ketten kertésze
ti technikumba járnak. Huszár 

Kati, a legfiatalabb, 1 963-ban 
vette kezébe a kertépítő és 
dísznövény-szakmunkás képe
sítő oklevelet. Idén gimná
ziumban érettségizik, s már 
február óta a hatvani kerté
szeti technikum levelező hall
gatója. S ami a legfőbb, elis
mert fiatal szakmunkás. Hiá
ba, ilyen az ifjúság. Egyszerre 
sokat és merészen képes ten
ni, ha segítik. 

Tapasztalt, szorgalmas mun
kások ápolják a természet 
szebbnél szebb virágait. lwti
zedek tapasztalatán nyugszik 
az összeforrott kertészkollek
t!va termelési munkája és em
beri közössége. Surman Al
bert 27. Szilágyi Antal 26, Bo
dó Bertalan 24 éve kertészke
dik itt megszakítás nélkül. Ok 
és még tucatnyi társuk a ve
zető biztos támaszai .  a mun
ka motorjai, a fiatal kertész
generáció önzetlen nevelői. 

Mindenki 

szakszervezeti tag 

Egy nagy család a kóbányai 
kertészet közössége, olyan 
család, a.hol mindenki szak
szervezeti tag. A műhelybi
zottság vezetőségi tagjainak 
túlnyomó többsége több mint 
egy évtizede látja el tisztsé
gét. A legidősebb. a legtanasz
taltabb munkások mellett a 
fiatalok is megtalálhatók a 
vezetőtestületben. A szakszer
vezeti bizottságnak is része 
van abban. hogy a termelést 
többszörösére emelték. 1964-
ben például közel háromszáz
ezer forint tiszta bevétellel 
zárták évi mérlegüket. 

A vasút vezetői Is egyre 
többet törődnek munkájukkal. 
Nagy dolog. S a biztos tovább
fejlődést jelezte, hogy a ker
tészetvezetők tavaszi megbe
szélésén - első alkalommal 
- az igazgatóság helyettes ve
z�•"je is részt vett. 

Kovács János 

Az emberek fáradtak. elcsi
gázottak. de mér.is újabb és 
újabb homokzsák, úiabb és 
úiabb földhányás kerül a 
hömpölygő Duna ária elé. 

A 11-es gépesített pálvames
teri szakaszt hétfőn délután, 
mt1nka után rias�tották, és ók, 
Szőke Zsigmond, Papp Ká
rol11. Garzs6 Elek, Bokor Jó
zsef és társaik )8 órát mei?ál
lás nélkül a gáton töltöttek. 
Vasárnap óta nem Pihentek. 

A felmentés, a váltócsoport 
most, ezzel a vonattal érke
zett. amellyel mi is Komá
romba látog:lttunk. Il?v el?V 
kis lélei,:zetvételnyi iclő. eÍrv 
kis szusszanás, majd jut számunkra. 

Pihenni persze. nem lehet sokat. hiszen a hömnölve:ő szürke ár könyörtelen. Megfé� 
kezni csak szervezett, áldozatos munkával lehet. 

_Yasutasaink. a gy,1rl munkasok, a magyar és szovjet katonák. a civil lakosság itt Komáromban is bebizonvftotta ho.gy a legnehezebb órákban ;; számítani lehet rájuk. 
Munkájuk eredményes volt. A kom:'iromi pályaudvar megmenekült. 

Szerényi Jóuet 

Ú_j üzemi konyha 
Tapolca állomáson 700 OOO forint költséggel új. modern üzemi kom•ha létesült. Az új éoillet a város képét is jelentősen emeli, ugyanakkor ,i dolgozók étkeztetését messzemenően. hiaifoiktts k5rülmén11ek között biztosítja. Csak az a bai hogy az étterem szomszédsál?á� ban ott t:alálh:ató a régi szeméttároló. Egészs,<�; l?Yi szempontból nem valók egvmás mPllé. E?ért helyes lenne mielőbb máshová he!vP?.ni é� helvén e,iy kis park0t léte•ftenl. melv 

dísze lesz nemcsak az üzemi knnvhnnak. hanem az állomás előtti térnek is. 

B. K. 
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ELKÉSZÜLT A VASUTASOK Magasabb összegű csalál�i pótlékot 
kapnak a kétgyermekes dolgozók ÚJ FEGYELMI SZABÁLYZAT-TERVEZETE 

Közel 15  éve annak, hogy 
megjelent a vasutas dol

gozók jelenleg is érvényben le
vő fegyelmi szabályzata. Egy
részről e fegyelmi szabályzatot 
az élet már lényegesen túlha
ladta, másrészről az új Mun
ka Törvénykönyv szabályozá
sainak keresztülvezetése is 
.szükségessé tette egy új, vas
ú ti fegyelmi szabályzat kidol
gozását. A fegyelmi szabályzat 
tervezete elkészült és rövide
sen megjelenik a miniszteri 
rendelet is. 

A régi fegyelmi szabályzat 
korszerűtlenségére mutat, hogy 
nem eléggé rugalmas, alkal
mazhatósága sokszor bonyo
lult, nem követte az életet, a 
fegyelem megszilárdítását sem 
szolgálta valamennyi intézke
désével. A fegyelmi szankciók 
és azok a hátrányok, amelyek 
a dolgozók fegyelmezésére 
szolgáltak, nem juttatták kife
jezésre a fegyelmi szabályzat 
korábban elhatározott célját, 
nem szolgálta kellőképpen 
azokat a szempontokat, me
lyek a szocialista szellemű fe
gyelmezésnek elengedhetetlen 
kellékei. Nem jutott megfele
lő mértékben kifejezésre a 
megelőzés és a javító-nevelés 
szempontja. A fegyelmi bünte
tések veszítettek tekintélyük
ből, fegyelmit kapni jóformán 
semmit sem jelentett. Ilyen 
körülmények között vitatha
tatlan az új fegyelmi szabály
zat kibocsátásának sürgető 
szükségessége. 

Az új fegyelmi szabályzat 
tervezetét az érd2kel t szervek 
- a vasúti vezetők, a szak
szervezeti szervek, a Legfőbb 
Ügyész, a Munkaügyi Minisz
térium stb. - a közelmúltban 
vitatták meg és a vita ered
ményeképpen egy új, a régi 
fegyelmi szabályzat vala
mennyi hibáját kiküszöbölő, a 
modern eljárási elveknek a 
Munka Tön·énykönyvnek és 
rendelkezéseinek legjobban 
megfelelő tervezet készült el. 

A fegyelmi szabályzat ter
w.zete mindenekelőtt abban 
tér el az 1951-es fegyelmi sza
bályzattól, hogy kellő mérték
ben szolgálja a munkafegye
lem megszilárdítását, s ugyan
akkor lehetőséget biztosít a fe
gyelmi büntetések hatálya aló
li mentesítésre, amennyiben 
annaTc feltételei fennállnak. A 
tervezet egyik vonása tehát a 
megfelelő szigor. de ugyanak
kor, ha valaki jól dolgozik, hű 
a munkahelyéhez, korábbi hi
báit ismételten nem követi el, 
megbocsátásban részesül. 

A fegyelmi szabályzatterve
zet e legfontosabb vonásai 
mellett még azt is meg kell 
jegvezni, hogy a régi fegyelmi 
szabályzatból, annak szellemé
ből és szövegezéséből lényegé
ben alig tart.ott meg valamit, 
teljesen ú.j elveknek megfele
lően készült el. Az volt a fő 
cél, hogy a vasutas dolgo-i:ók 
fem1elmezés tekintetében is a 
többi ;pari és közlekedési 
szektor dolgozóival azonos fe
gyelmi elbánásban részesüij.e
nek, csupán azokkal az elté
résekkel, amelyek a vasútnál 
megtalálható sajátos munka
körülményekkel, munkafelté
telekkel és a vasúti szolgálat
nak megfelelő eltérésekkel in
dokolhatók. 

M i az, ami az új fegyelmi 
szabályzatban a régitől 

eltér, ami egyszerűbbé. köny
nyebbé teszi a fegyelmi sza-

bályzat alkalmazását, áttekin
tését s a régihez viszonyítva 
javítja, egyszerűsíti az egész 
fegyelmi eljárást? 

Lényeges eltérés a korábbi
hoz viszonyítva a fegyelmi 
vétséc, meghatározása, mely 
lényegében az egész fegyelmi 
eljárás alapját szolgáltatja. 
Sok vita folyt akörül, hogy a 
fegyelmi vétségeket apróléko
san, a korábbi szabályzatnak 
megfelelően soroljuk-e fel 
vagy változatlanul alkalmaz
zuk a Munka Törvénykönyv 
szövegezését. Végül az utóbbi 
álláspont került a tervezetbe 
és eszerint került megfogalma
zásra a fegyelmi vétség krité
riuma. Ennek értelmében fe
gyelmi vétséget követ el az a 
dolgozó, aki: 

a) a munkaviszonyával kap
csolatos kÖtelezettségét vétke
sen megszegi; 

b) munkaviszonyához nem 
méltó magatartást tanúsít. 

A fegyelmi vétség meghatá
rozásának ezt a formáját az 
teszi indokolttá és helyezi a 
korábbi részletes felsorolás 
elé, hogy megszünteti a vétsé
gek felsorolása okozta bonyo
lultságot, ezenkívül azt a 
problémát, amit egy-egy, a 
részletes felsorolásban nem 
szerepelt ú.j vétség felbukka
nása okozott. E két pontba 
ugyanis valamennyi jelenlegi 
és a jövőben esetleg felmerü
lő �étség belefoglalható. 

Az új szabályzat talán leg
lényegesebb eltérése a koráb
bitól a fegyelmi büntetések 
megál!apításában található. A 
munkafegyelem fokozottabb 
megszilárdításának igényét 
elégíti ki a tervezet, amikor a 
fegyelmi büntetések számát, 
körét lényegesen kiterjeszt! és 

olyan új fegyelmi büntetéseket 
is lehetővé tesz, amelyek fel
tétlenül a _ munkafegyelem 
megjaYulásához vezetnek. A 
fegyelmi büntetések számának 
növekedése a szigorítás mel
lett azt a célt is szolgálta, 
hogy egyáltalán lehetőséget 
nyújtson bizonyos vétségek 
megtorlására. Különösen szol
gálja ezt a célt az egyes ked
vezmények és juttatások meg
vonását kimondó büntetés. 
Ezen belül btintetésként ki
mondható például az üzemi ét
kezéshez nyújtott vállalati té
rítés megvonása, személyi fir 
zetés visszavonása, utazási 
kedvezmény megvonása stb. 

A 
fegyelmi büntetés tekin
télyét, s ezzel természe

tesen a munkafegyelem meg
szilárdítását célozza az új sza
bályzatnak az az intézkedése 
is, mely szerint a fegyelmi 
büntetés hatálya alatt álló dol
gozó nem részesíthető a bünte
tés céljával össze nem férő 
kedvezményekben. !gy például 
a fegyelmi büntetés hatálya 
alatt álló dolgozó személyi 
alapbérét nem lehet emelni, 
nem részesülhet soron kívüli 
kinevezésben, üdülésben és ju
talomban, segélyt vagy előle
get pedig csak rendkívül in
dokolt esetben kaphat. 

A fegyelmi szabályzatterve
zet a munkafegyelem megszi
lárdítása érdekében megszigo
rított és fokozott büntetés ki
látásba helyezése mellett igen 
sok vonatkozásban szolgálja a 

nevelést és a dolgozók rehabi
litációját. Számos helyen in
tézkedik a büntetést kiállt, 
megjavult, a munkában és fe

--------------, gyelemben egyaránt előnyösen 

Dicséretes 

cselekedet 
A közelmúltban a Keleti 

Műszaki Kocsiswlgálati Fő
nökség egyik dolgozója kocsi 
tisztítás közben 351 forint ér
tékű szakszervezeti bélyeget és 
egy bizalmi tömböt talált az 
egyik kocsiban. A névsorból 
sikerült megállapítani, hogy a 
bélyegeket Cs. Eszter, a Május 
1. Ruhagyár bizalmija vesztet
te el. A becsületes megtaláló 
a talá�t értéket awnnal eljut
tatta szolgálati helyének szak
szervezeti bizottsághoz. fgy 
Cs. Eszter bizalmi hiánytala
nul visszakapta az elvesztett 
szakszervezeti bélyegeket. 

megváltozott dolgozónak a 
hátrányok alóli mentesítésére. 
Figyelembeveszi a tervezet, 
hogy a fegyelmi eljárás a dol
gozó számára hátrányos hely
zetet teremt és ennek megfe
lelően a dolgozó eljárási jogait 
is növeli. 

A dolgozók számára legje
lentősebb intézkedés a fegyel
mi határozat hátrányos kö
vetkezményei alól történő 
mentesülés új rendezése. Ed
dig ugyanis a vasutas dolgo
zót csak kivételes méltá
nyosságból, megfelelően indo
kolt kérelem és számtalan tá
mogatás alapján lehetett a fe
gyelmi büntetés következmé
nyei alól mentesíteni. Ez rend
kívül méltánytalan helyzetet 
teremtett a népgazdaság más 
ágazatainak dol,gozóival szem-

ben. Ezt a helyzetet szünteti 
meg az új fegyelmi szabályzat, 
amikor mentesíti azt a dolgo
zót a fegyelmi büntetés hátrá
nyos következményei alól, aki 
a büntetés kiszabása óta elbo
csátás esetén három, áthelye
zés esetén két, egyéb fegyelmi 
büntetés esetén pedig egy 
évet töltött el munkahelyén 
úgy, hogy ez idő alatt újabb 
jogerős fegyelmi büntetésben 
nem ré zesült. Ez azt jelenti, 
hogy a mentesítést a dolgozó
nak nem kell kérnie, az auto
ma tikusan beáll. 

A 'kétgyermekes dolgozók 
eddig 7 5 forint családi pótlé
kot kaptak. A kormány intéz
kedése folytán 1005. július 1 -
től 200 forint családi pótlék
ban részesülnek azok a két
gyermekes dolgozók, akik sa
ját háztartásukban tartják el 
a gyerem,ekek-et. 

A felemelt családi pótlék 
összege 

akkor is megilleti a két
gyermekes dolgozókat, ha. 
az egyik vagy mindkét 
gyermek 11evelói11tézetben, 

- esetleg más helyen van el
helyezve és a gyermek vagy 
gyermekek eltartásának a 
költségeihez, a gyermekre vagy 
gyermekekre e.só családi 
pótlék összegével hozzájárul
nak. 

Kettőnél több gyermekes 
dolgozók három gyermek után 
360 forint, minden további 
gyermek után 120 forint c.sa-

ládi pótlékot kapnak. Négy 
gyermek után 480 forint, öt 
gyermek után 600 forintot é� 
így tovább. 

Egy gyermek után 90 forint 
családi pótlékban részesülnek 
az egyedül álló dolgozó nők, 
valamint azok a dolgozók, 
akiknek a gyermeke testi 
vagy szellemi fogyatékosság
ban szenved, emiatt teljesen 
munkaképtelen, gondozásra 
szorul, és ez a fogyatékosság 
orvosi igazolas szerint a gyer
mek 1 6. életévének betöltése 
előtt keletkezett. 

240 forint családi pótlék il
leti meg július l-től azokat a 
dolgozókat, akik a saját ház
tartásukban eltartott két gyer
mek után ;ogosultak családi 
pótlékra, de az egyik vagy 
mindkét gyermek testi vagy 
szellemi fogyatékossága miatt 
teljesen munkaképtelen, eltar
tásra szorul és ez a be teg.ség 

orvosi igazolás sze1int a gyer
mek 16. életévének betöltése 
előtt keletkezett. 

A fentiek alapján 240 forint 
családi pótlékot élvező két

gyermekes dolgozók akkor is 
jogosultak a családi pótlékra, 
ha a gyermek vagy gyermekek 
intézetben vannak elhelyezve, 
és eltartásukhoz legalább a 
gyermekre vagy gyermekekre 
eső családi pótlék összegével 
hozzájárulnak. 

A kétgvermekes dolgozók 
családi pótlékát a szo1E';álati 
fót.ökségek (MAV Nyugdíj Hi· 
vctal) 

külön kérelem nélkül fo
lyósítjá.k, ha a birtokuk
ban levő igazolásokból két

A tervezet szerint  például a 
büntetésből lefokozott dolgozó 
csak átmenetileg - a mente
sitési szabály szerint egy évre 
- kerül alacsonyabb rangfo
kozatba. melyet a lefokozás 
időtartalmának eltelte után 
automatikusan törölnek és 
visszakerül a büntetés előtti 
rangfokozatába. Ilyen esetben 
a várakozás idejét is be kell 
számítani. Ez azt jelenti, hogy 
a dolgozó, akit így büntettek, 
lényegében várakozási idejé
ben nem rövidül meg, vele 
szemben a büntetés erkölcsi 
ereje érvényesül. Természete
sen a büntetés időtartama 
alatt elvesztett rangfokozati 
bérkülönbözetet nem kaphatja 
vissza. 

ségkívül megállapítható, 
hogy a gyermekeket a dolgo
zók saját háztartásukban tart
ják el, i lletőleg a máshol el
helyezett gyermek után meny
nyi eltartási hozzajárulást fi• 
zetnek. ----------------------------! Azok a szolgálati főnöksé-

Kényelmes utaz.ás 
gek, amelyeknek nincs a bir
tokában olyan igazolás vagy 
adat, amelyből egyértelműen 
megállapítható, hogy a gyer• 
mek vagy gyermekek a dol
gozó saját háztartásában vagy 
máshol vannak elhelyezve, és 
értük eltartási hozzájárulást 
fizetnek, kötelesek ezt az érin
tettektől bekérnl. 

L
ényeges eltérés a jelenleg 
hatályban levő fegyelmi 

szabályzathoz képest a fegyel
mi hatóságnak az a kötelezett
sége, hogy a dolgozót a hatá
rozat hozatala előtt meg kell 
hallgatnia. A tervezet ezt azért 
tartja rendkívül fontosnaK, 
mert ezzel a szocialista törvé
nyességnek kíván fokozottabb 
mértékben eleget tenni. Ezzel 
az igazságszolgáltatás egy 
olyan általános alapelrét ülte
ti át a vasúti fegyelmi gyakor
latba, amely a közvetlenség el
vét fejezi ki. Tehát a fegyelmi 
eljárás alá vont dolgozók a 
jövőben a fegyelmi hatósággal;..1 
közvetleni.tl és zemélve�en 
érintkeznek. Ez nyilvánvalóan 

- Szabad itt egy hely? 
- I\'e tessek szerénykedni . ; .  

{Kesztyűs F�renc rajza) 

Azok a dolgozók, akiket a 
szolgálati főnökségük ezeknek 
az igazolásoknak beszerzésé
re vagy bemutatására felszólí
tanak, saját érdekükben mi
nél előbb tegi1ék meg, mert a 
felemelt családi pótlék részük
re csak ezek benyújtása után 
folyósítható. 

Az 1 959 előtt megállapltott 
alacrony nyugdíjak emetésé 
ról, illetve az emelés mértéké
ről lapunk következő számá
ban adunk részletes tájékozta
tást. 

Krekó Ferenc 
a társadalombiztosítási osztály 

Yezetője 
""T- .rt •• 

i::1ii:�i1::Jv
a����!f!:ln� 1 Egy ú i í t ás a b ü ro k rá e i a -út Vesz tői ében 

A dolgozók jogait nö\'eli az 
új tervezet azzal is, hogy a fe- KLk�nhalas ,állomás egyik � Pénzügyminlszt.érium ál- javaslatot . fE;lhaszn�ltn�, mert 
gyelmi határozatot az ellene I dolgozoJa, Kovacs Elek, 1 962. lasfoglalasat, saJnos, még az I 4. u11tas1 eloado a , 4. 
benyújtott fellebbezés jogerős október 13-tin uj1tási javasla- nem ismerjük.. . . . . C-be a javaslatot nem tovab-
elbirálásáig nem szabad vég- tot nyuJtott be a „Munka- A „Munkava!Jalo1 1gazolas1 b1totta. 
rehajtant. Ezzel elejét vehet- ' vállal?i igazolási �J>?k" ki- lapok" kiál)ítását _vatameny- Ha azonban az egyes intéz
jük egy olyan helytelen ko- toltesenek szabályozasara. Az ny1 igazgatóság saJat renda- kedéseket vizsgáljuk,, kitűnik, 
rábbi gyakorlatnak, amelyben újítás_ a . szabadságok és az lettel szabályozta. Tehát hogy azok lélektelenek, bü-
a határozatot a másodfokú utol.se harom havi kereset rokratikusak. 
döntés meghozatala előtt vég- i:-ögzít�rl: . !e.sz j�va�lalot. Az nem volt egységes Az ügyinth.ésból rehajtották és amennyiben má- allomás1 uiito eloado megsze-

m• te'zke-'e's sodfokon a büntetést enyhí- rezte a szükséges szakvéle- 111 
tették, az újabb határozatot I ményeket és .. azokkal kieg� 
már sokszor körülményesen, �zJl,·e -�eg,kuldte a szegedi 
vagy egyáltalán nem lehet 1gazgatosag III. osztatyahoz. 
végrehajtani. Különösen azok- 1 Az igazgatóság III. oszlá
ban az esetekben fordult elő lya, mivel a Javaslat elbírá
ez a hely-.ret, amikor a dolgo- lá a hatáskörüket meghaladta, 
zót alacsonyabb bérrel járó 1962. november 9-én !elter
munkakörbe osztották be és a I jesztette az I/8. F-nek azzal 
másodfokú határozat megho- 1 a kéréssel, hogy elbírálás vé
zataláig helyét már mással be-

I 
gett továbbítsák a 2. szakosz-

három tanulság 

töltötték. tálynak. 

Utazik az akta 
Új és a dolgozók számára 1 

előnyös a tervezetben a fe- , 
gyelm! büntetés végrehajtá- 1 
sának felfüggesztése. Abban Az l/8. F. osztály vélemé-

l)ye megegyezik az igazgató-az esetben ugyanis, ha a fe- ság III. osztályának vélemégyelmi hatóság az elkövetett nyével és az ügyiratba helye,,étség és az elkövető maga- zés után a javaslatot meg
tartásának összes körülmé- küldi az I/2. szakosztálynak. 
nyeit megvizsgálva, úgy lát- A szakosztály a szabadságok 
ja, hogy a dolgozó büntetésé- feljegyzéséhez rövid észrevé
nek végrehajtását felfüggeszt- telt tesz, _ de mive_l -� �1ill
ve is eléri a kívánt célt azt laJ?Ok �lsosorban ?CnZUJP'I 71-

. . • ' . szamolasok alapJat kepezik, egyev! 1dotartamra megtehet1. tovább küldi az ügyiratot az A felfüggesztés idején a dolgo- 1 1/4. szakosztálynak. 
zó ugyan a büntetés hatálya / Az r;4. szakosztál újítási alatt áll, azonban, ha a fel- előadója 1962. fovember függesztés időtartama alatt 30-án visszaszármaztatja az 
újabb fegyelmi vétséget nem I/8. F.-nek azzal, hogy a ja
követ el, a büntetést végrehaj- vaslat elbírálása a Munka
tani nem kell. ügyi Minisztérium hatásköré-

be tartozik, miután a nyom-

A
z eddig felsoroltak az új tatvány országos szabvány 
fegyelmi szabályzatterve- j A fenti vélemények után 

zet valamennyi vonatkozásai- l az I/8. F. 1962. december 
ra nem térhettek ki és maga 7-én 133 359/1962. sz. alatt a 
az új szabályzat ad majd vá- javaslatot megküldi a Mun
taszt valamennyi kérdésre. kaügyi Minisztériumba elbí
Megállapíthatjuk mégis, hogy rálásra. Ezzel egy időben ér
az új szabályzat alapvető elvei iesítették a szegedi igazgató
jók, megfelelnek valamennyi ság III. osztályát is, majd 
olyan követelménynek, amely utasították, hogy törölje a ja
a vezetők és dolgozók részé- vaslatot az újítási naplóból és 
ról egyaránt felmerült és ki- a statisztikából, 
küszöbölik azokat a hibákat, A MÜM a javaslat átvéte
amelyek az 1951 óta érvény- lét csak az 1/8. F. sürgeté
ben levő és még ma is hatá- sére igazolja vissza, mely sze
lyos fegyelmi szabályzatban rint 1963. március 12-én a 
fellelhetők. Pénzügyminisztériumba küld-

S. J. ték elbírálásra. 

a vasút területén. Ez a fó
könyvelőség C. osztályának 
sok gondot adott. Az egyönte
tűség kialakítása végett 1960. 
o!dóbe,· 6-án Gy. 13 308411960. 
Főkönyv. C. oszt. alatt már 
rendelke?ett a Központi 
Szám,;iteli Főnökség részére, 
hogy a kilépett dolgozók 
Mill-lapjainak kiállítását mi
ként végezzék. Eze.nkívül is 
több elvi állásfoglalást vé
geztek, gyűjtötték a problé
mákat és ezek összegez�se
ként jel-ant meg a 1 15.369/1964. 
I 4. C. sz. rendelet, mely 
egységesen szabályozza a 
Mill-lapok ki töliését. 

Ha jogilag nézzük a javas
lat elbírálását, a vasút terü
letén hiányosságot nem álla
píthatunk meg, mert a prob
lémával már előbb foglalkoz
tak. Azt sem állíthatjuk, 
hogy a kiadott rendelethez a 

feltétlenül levonható: 
1. Az újítási javaslatok be

jelentésére és kezelésére ki
adott rendeletek betartását 
biztosítanj kell és helyes 
lenne a sok körülírás helyett 
egyszerűen megmondani, mit 
tegyenek az újítási előadók. 

2. Újítási előadó szakvéle
ményezése nélkül ne foglal
jon állást a javaslat illeté
kessége szempontjából, mert 
nem tudhatja, nem is ismer
heti az egész területén folyó 
munkát. 

3. Ha az újítót a kormány
rendelet szellemében tájé
koztatják ügyének állásáról, 
akkor nem panaszolta volna 
az ügyintézést, mint ezt a 
szakszervezet vizsgálata után 
elmondta. 

Sebestyén János 

Ittasan a vágányok között 
·Ejfélre járt az Idő. Csendesedett a Nyugati pályaudvar. 

Egyszercsak nótaszó hallatszott a csarnok felől: tdes lányom 
add oda . . .  ts mintha szél fújná össze-vissza a lábait, dülön
gélt egy ember a vágányok mentén. 

- Ho�á öregem? - így az egyik kocsirPndező. 
- Oláh Béla néhányhó11apos pályamunkás, a Terézvárosi 

Pályafenntartási Főnökség 1. pályamesteri szakaszának dolgo
zója így válaszolt: 

- Mi dolga vele? Ha tudni akarja, a Bulcsu utcai szállásra 
megyek. 

Ment is volna, ha engedik, az annyi veszélyt jelentő koc.i:l• 
sorok között a teherpál11audvar felé. De nem engedték nehog11 
baleset érje. 1 ' 

Másnap kiderült, hogy Oláh kilenc gyermek apja és mint 
pályamestere elmondta róla: jó munkás, szelíd ember, ha nem 
iszik. 

Igen, ha nem iszik. Azon az éjszakán azonban a szolgála
tos vasutasok ébersége mentette meg a garatra alaposan felön
tött pályamunkást a balesettől. 

Oláh Béla esetén sokan tanulhatnak! 
- Jyl '-
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VILLÁMINTERJÚ 
Ing. Hassan Mohamed Hemeda docenssel, az Egyiptomi 

Vasútigazgatóság mérnökével 

NEHÉZ FELADATOK ELŐTT 

SOMOGYSZOB ÁLLOMÁS 

Dr. Ing. Hassa.n Mohamed Heme da elektronikus �ús�en 
a kísérleti mérésekkel ka.pcsol.»os leolvasásokat vegzi. 

nyű, míg AssiutetőJ Aswanig, 
egy 420 km hosszú, egyvágá
nyú vasútvonalon bonyolódik 
a forgalom. Ez utóbbi vonal
szakaszon központi forgalom
vezérlő berendezés üzemel. Az 
elmúlt 12 év során a gőzmoz
donyokat Diesel-elektromos 
mozdonyok váltották fel. Míg 
1952-ben 37 Diesel-elektromos 
mozdonyunk volt, addig 1962-
ben ez a szám 525-re emelke
dett. A Diesel-mozdonyok szá
ma 24-ről 317-re nőtt. A 
Oiesel-mozdonyok nagy részét 
Magyarországról importáltuk. 

11:lüzem-csillag ragyog So
mogyszob állomás homlokza
tán. A tavalyi kiváló munka 
eredményeként, immár ne
gyedszer kapták meg ezt a ki
tüntetést. Az állomás nem tar
tozik a nagyok közé, de for
galma jelentős, és ha befeje
ződik a kaposvári vonal kor
szerűsítése, még tovább nö
vekszik. 

Az állomás munkájáról so
kat tud beszélni Palotai Ká
roly, aki már 34 éve vasutas, 
és 13 esztendeje Somogyszob 
állomás főnöke. 

Ezeknek a mozdonyoknak a 
J 

I k f 1 
megengedett sebessége a kai- aVU t a mun a egye em 
rói-alexandriai vonalon 110 
kmróra. A 208 kilométer tá- - Hogyan sikerült elnyer-

. • niük az élüzem kitüntetést? -. voiság utazási ideje 2 ora -5 
kérdezem, és az állomásfőnök perc. nem számokat sorolt, hanem 

-A Vasúti Tud_ományos Ku- ' az emberekről kezdett beszél

nitják a kezdőket, vigyáznak, 
hogy ne történjen baj munka 
közben. Kollektív munka a 
miénk, és az a jó, ha erős az 
emberekben a közösségi érzés. 
Elsősorban ennek köszönhető, 
hogy balesetmentesen dolgo
zunk. 

Valóban. Tavaly októberben 
történt egy jelentéktelen vál
tófel vágás, s azóta nyolc hó
nap telt el balesetmentesen. 
Pedig Somogyszob forgalma a 
múlt évben, 1963-hoz viszo
nyítva, 23 ezer kocsival, az 
idei első negyedévben a tava
lyi azonos időszakhoz viszo
nyítva pedig, 4000 kocsival nö
vekedett. 

Csökkent az idegen kocsik 
tartózkodása 

tatóintézet vezet.őrnek es mu�-
1 ni. A számszerű eredményekről 

ka_tá'._sainak e z  �-ton is megko- _ Az utóbbi másfél évben szólva, elmondotta az állomás
s:ono� n:t az onzetlen segít-

állomásunkon nagyon sokat főnök, hogy kocsikihasználá
seget es tam,ogatást, amP.lybe!l . vult a munkafegyelem. Eb- sí tervüket 95,5 százalékra tel
kutatómun�m során r�szest-

b:n annak is része van, hogy jesítették, annak ellenére, 
tett�k - fe1ezte be ny1latko- kedvező az idősebbek és a fia- hogy jórészt mezőgazdasági 
zatát dr. Ing. Hassan Moha- talok aránya. A szolgálat el- termények fuvarozásával és A Vasúti Tudományos Ku- húzódik. Felső-Egyiptomban med Hemeda docens. 

látásában ez előnyünkre vált, göngyölegszállítással foglal-tató' té tb találkoztunk Kairó és Assiute között 370 ki-
Has�:n 

z
�oi�med Hemedával, Jométer hosszú, ket.tós vágá- Halácsi De7.SÓ hogy tapa.sztalt vasutasok ta- koznak, főként a nyári és az 

az Alexandriai Egyetem mér- ------------------------------------------
, 

őszi hónapokban. Kocsitartóz-
nöki fakultása és közlekedési " kodási tervüket 102,8 száza-
ágazatának 32 éves. rendkívül 

A l,o,-odf 
lékra teljesítették. Tavaly 240 

rokonszenves docensével. A 
Az ·1f1·u'sa·g·1 héketala'lkozo· program1·a ·� kocsinál kellett túlsúlyátra-

fiatal docens tudományos ku- kást végezniük, mert a barcsi tatómunkát végez .nálunk . 
vasutas fiatalok is és a balatonszentgyörgyi mel-

- A kulturális kapcsolatok A vasutas, közlekedési és A divatbemutató után a lékvonal - melyeket Somogy-Intézetének meghívására, 1964 postás ifjúsági béketalálkozó sportolók veszik birtokukba a készülnek Almádil,11 szob trakcionál -. gyenge fel-novemberében jöttem Magyar- rendező bizottsága gondos színpadot. A BVSC válogatott építményű. A gyors átrakás-országra - kezdte a
l �szél�- munkával, nagy körültekintés- vít>ói, a postások legjobb női A borsodi vasutas fiatalok sal jelentősen csökkentették az tést. - A cél az vo t, og

l/ - sel állította össze programját. és férfi tomászai, az Előre SC idegen kocsik tartózkodási dományos kutatómunkát vé- Június 26-án, szombaton művészi tornaszakosztályának 
i%%t

1
�':5�m�1C:

1
��fúsá:f idejét: áprilisban 13,6 óra volt gezzek a vasúti szakágazaton Veszprémben, minteny 120 versenyzői, a Törekvés if;úsá- ....,,, 

d k •k t tó k dá belül, különös tekintettel a hé- " 
f l' 6 t dá béketalálkozóra. A találkozó az i egen ocsi ar z o -

f l' ít · kre vas-utas, közlekedési és postás gi birkózói adnak ze it t u -
színhelyén, Balatonalmádiban sának átlagos idej e A vonat-.zngmentes 
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• •i ifjúsági brigádvezető részvé- sukból. ruegrendezésre kerülő Szakma k' é 'k 1 lgál t.' órá eső Kutatói mun m
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vona I om er Jest m nye 
fők é d'l á sor. Ezen a tanácskozáson, padon folytatódik a kultúr- mestermunkával és 8 újítás- -1 tuk meg és az nt a • at - amely szerves része a talál- műsor. A nagyszínpadon Né- 103,12 százalékos volt a mu t ciós kérdésekkel, a hézagmen
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kozónak, lehetőség nyllik arra, pek táncai és da.lai címmel sto�bt ---�g
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m!st:t:.. f�fá{� évben. Allomásvizsgálati eredtes felépítmény hegesztéséve, bb fi b • 'd 16 - t d '-""' • �• ményük 1960 óta minden évIlletve zsugorodásával foglal- hogy a legjo i · riga veze- mintegy másfé rás musor a - ,S.s a ;ármújavftó fiataljai ké- be-
n 4

�
. kozik. Ha visszatérek Egyip- tök kicseréljék egymás között nak a legjobb öntevékeny szitették el. Az ómisk olci, új• � 

t omba, az itt szerzett tapasz- tapasztalataikat. együttesek. A műsorban fellép miskolci pályafenntartási fő- - Örömünkr e szolgált, hogy 
talataimat egyetemi oktató és A tanácskozás befejezése a Buda.pesten tanuló kubai nökség és a fűtőház fiataljai két szárnyvonalunk, melyek kutatómunkámban eí/1/aránt után a fiatalok társasgépko- egyetemisták kultúrcsoportja, ki>zül 119-en készülnek a vonatközlekedését mi iránytt-hasznositani akarom. cs
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a tánc- Szakma ifjú mestere jelvény juk, ugyancsak szépen dolgo-együttese es nep1 zene ra, a megszerzésére. A miskolci - Magyarországi tartózko- mel ajándékműsort rendeznek debreceni járműjavító és a csomópont KISZ-bizottságá- zott a múlt esztend6ben -
dásom jó alkalom volt arra, tiszteletükre. A műsorban fel- Törekvés Művelődési Ház né- hoz tartozó fiatalok pedig ve- mondotta Palotai Károly. - A hogy betekintést nyerhessek lépnek: Balassa Tamás és szó- pi tánccsoportja és népi zene- télkedőn döntik el, hogy kik barcsi vonalon Nagyatád, a abba a jelentős kutatómun- listái, Toldi Mária, Zárai Már- kara, Domahidi László, a z Al- fogják képraelnl 8 különböző balatonszentgyörgyin pedig kába, amelyet a Vasúti Tudo- ta és Vámosi János. !ami Operaház tagja, Gál Gab- verseny.számokban a fiatalo- Segesd, Böhönye, Mesztegnyő, mányos Kutató Intézet m�nk

! 

a- Június 27-én reggeltől-estig riella és Bojt or Imre magyar- kat. Kisvárdai János és Marcali állomások igazgatói társai végeznek. Reme em, tart a találkozó programja. nóta-énekes, Mede Tibor, a hogy a magyar és az arab ku- Hosszúra nyúlna 'a műsorban Thália Színház tagja. Almási tatók a Jövőben is kölcsönösen szereplő valamennyi együttes 11:va, Vajda Márta és Farkas 

elisme-rést és jutalmat kaptak 
kiváló munkájukért. 

J5 az együttműködés 

Az állomll:s eredményeinek 
kivívásában jel�ntős részük 
van a mozgalmi szerveknek, 
!gy a szakszervezeti bizottság
nak is. Az újabb és újabb fel
adatokra a szakszervezet ak
tivistái mozgósították az állo
más dolgozóit. Berlász lstván, 
a szakszervezeti bizottság tit
kára 21 éve vasutas, és mint 
vonatkísérő dolgozik Somogy
szobon. A szakvonali vezetés 
és a szakszervezeti bizottság 
együttműködéséről !gy nyilat
kozott: 

- A megértés és a kölcsö
nös támogatás n em hiányzik. 
A jó eredmények elérésében 
nagy része van az általunk 
szervezett munkaversenynek. 
Az eredményeket rendszere
sen értékeljük és a fali1íjsá
gon nyilvánosságra hozzuk. 

- Kik voltak tavaly a ver
seny legjobbjai? 

- A két szocialista brigád, 
Kiss J6zsef és Hoss zú László 
túrja. Az id én szeretnénk ki
szélesíteni a szocialista bri
gádmozgalmat. A legutóbbi 
termelési tanácskozáson a vo
natkiséTóknél három briyád 
tűzte célul a szocialista brigád 
cím megszerzését. Ezekbe ösz
szevontan vesznek részt a kis
létszámú vonatkísérő csapa
tok, úgy, hogy három csapat 
alkot egy brigádot. Általában 
azonos körülmények között is 
dolgoznak, mert az egymást 
váltó csapatok kerültek egy 
brigádba_ 

A bizalmiak is aktívan dol
goznak. Jellemzésül csak any
nyit, hogy a legutóbbi bizal
miértekezleten a 29 bizalmiból 
24 jelen volt. 

Somogyszob állomás dolga 
az idén nehezebb, mert a ka
posvári vonalon folyó pálya
építés minden munkanapon 
vágányzárral jár együtt 7-13 
óráig. Az elegytorlódás elke
rülése gyorsabb. körültekin
tőbb munkát kíván. Az állo
más dolgozói mégis bizako
dók, és azt mondják: 

- Mindent megteszünk, 
hogy megtartsuk az élüzem 
kitüntetést! 

L. J, 

kicserélhetik tudományos és művész nevét felsorolni. Gabriella színművészek. munkásságuk tapasztalatait. Néhány jelentősebb müsor- Színvonalasnak ígérkezik a Ez természetesen, még jobban szám, együttes és művész neve Postás Szimfonikus Zenekar elősegíti majd a tudományos azonban ide kívánkozik. tt-kapcsolatokat mindkét ország népszerű opera- és opere 
má 1s j . .. � 

Hetvenhét oldalas életregény 
A ko ra délelőtti órákban Ba.- müsora is, amelyben közremű- A jus e e e1 unneps.,-között. lassa Tamás és szólistái adnak ködnek: Moldován Stefánia, gek alkalmából mintegy 78 

- Hallhatnánk valamit az kétórás műsort. Ebben a mű- Veres tva, Szab6 Miklós és szocialista brigád nyert okle-
egylptomi vasutakról? sort>an Toldi Mária és Korda Domahidi Lá.szl6, az Allami velet, illetve zászlót a Land-

György ismert táncdaléneke- Operaház tagjai. ler Járműjavítóban. Többen - Egyiptom területe egy- sek mellett a televízió Kit mit közülük már másodszor lettek millió négyzetkilométer, né- tud? vetélkedőjének döntójé- A kisszínpadon szellemi ve- a szocialista brigádzászló tu-pessége közel 27 millió. A vas- ben szerepló Balikó t.E>stvérek télkedőre, szavalóversenyre, lajdonosai. Ezek közé tartozik úti pályák hossza 5800 kilomé- is fellépnek. Ezután a Főváro- továbbá az öntevékeny táncze- Huba József brigádja is. 

gádról. Ezért felesleges róluk 
mindazt felsorolni, ami a töb
bi brigádra is jellemző: a ter
vet mindig 100 százalékra, sőt, 
azon felül teljesítik, betartják 
a munkafegyelmet, közösen 
járnak moziba, színházba . .• 

Minóségi különbség ter. Vasútvonalaink legna- si Minta Ktsz divatbemutató- nekarok bemutatójára kerül 
\ 

Az újabb brigádzászló ön
gyobb része a Nílus mentén jára kerül sor. sor. magában is sokat mond a bri- Ha minden brigádra jellem
._,,,..,,\AfVll\,'\l\,-vt""'V\/l;V\,'\l'l,,VV\r,,,,,11\,'\I\M.,,_,V\11;11\,'\I\Nl,'lir,,,,,ll\,'\I\M,..,,\Afl,,V\,,'\I\Nl,'li"-"11;""""'""""'""11\,'\l\,-V,""'""'11;""""',..,,""""V\(ZÓ ez, akkor mi a különbség 

közöttük? - kérdezhetné bár
ki. A konferencia első napJan, 

a főtitkári beszámoló kellős 
közepén, áramzavar lepte meg 
a konferenciát és bizony elég 
h<.'Sszú ideig gondoltunk irigy
kedve Diogénesre, akinek 
legalább egy lámpája volt. A 
derüs, hangulatos időtöltést 
- a sötétség órájában - a 
magyar és a szovjet delegá
ció „találta fel". Szovjet ba
rátaink amikor nótára 
gyújtottunk - nyomban csat
lakoztak hozzánk. Aztán az 
olaszok ka11csolódta..1< bele az 
alkalmi kórusba és később 
már ők vitték a vezérszóla
mot. Néhány perc múlva d a
lolt. énekelt mindenki. A kö
zös nyelv. a dallam adva volt. 
A többi már könnyebben 
ment. Hiszen - egyazon dal
l&mra - mindenki a maga 
nyelvén énekelhette és éne
kelte is az amúri vagy az 
olasz partizánok dalát. 

A sötétségbe borult terem
ben fényesen izzott a szocia
lihta hit, öröm, a legyőzhetet
len optimizmus. 

* 
A nemzetközi szakmai kon-

forenciának voltak olyan 
mozzanatai. percei, esemé
nyei, amelyek nem tartoztak 
a·� előírt programhoz és mégis 
rr.élységesen jellemezték ezt 
a négyéven1,ént sorra kerülő 
nagyszabású megmozdulást. 

Szófiai jegyzetek 
Ilyen esemény volt május 9- gozók szakszervezetének el
ének reggele is, amikor a ra- ntke. A kedves, mindig mo
gyogóan szép, nemrégen solygó, jól megtermett férfi 
épült Balkán Szálló éttermé- valósággal sugározta a derüt. 
ben reggeliző konferenciai Csak egyszer láttam a konfe
küldötteket a vendéglátók rencia napjai alatt haragos
egy-egy tűzpiros tulipáncso- n.-ik. Akkor, amikor a nemzet
kc-rral lepték meg. közi eseményekről beszélt 

A győzelem napja 20. év- kemény szavakkal ostorozta 
fordulójáról emlé-keztek meg a „da!lesi politika" folytatá
az igazi vendégszeretet oaz- sát. 
day tárházát kimerítő bolgár 
testvéreink. Vasárnapra esett 
a győzelem napja, de akkor 
is nagy ünnep lett volna ez 
Szófiában - és egész Bulgá
rir.ban -, ha a naptár hét
kcznapot mutat. Este a Di
mitrov mauzóleum előtt iga
zi, látványos népünnepséget 
fartottak a szófiaiak. Bolgár 
népi zenére fiatalok és idő
sebbek tízezrei járták a szép, 
kPdves, hangulatos népi tán
cokat. A szép, vidám est 
méltó befejezése volt a győ
zelem napjának. 

* 

A konferencia népes kül-
döttségének egyik legismer
kbb alakja lett a szíriai kül
döttség vezetője, Nazir Na
boulsi, a szíriai szállítási dol• 

* 
A búcsú mindig megható, 

Alphonse Drouard, a Közle
kedési, Kikötői es Halászat
i!)l:!ri Dolgozók S7.akszerveze
te=i Nemzetközi Szövetsége 
francia elnökének búcsúja és 
búcsúztatása különösen fel
emelő és megható volt. Tanít
v;,nya, fiatal barátja és elv
társa, az ugyancsak francia 
George Seguy mondott né
htny szívből jövő, keresetlen 
szóval köszönetet az előreha
ladott kora miatt távozó el
nöknek. 

- Fél évszázadon, 50 esz
tendőn keresztül állt kemé
nyen, becsületesen Drouard 
elvtárs helyt a szakszervezeti 
mozgalomban - mondotta 
Seguy. - trtékes tőkét, gaz
dag szakszervezeti tapaszta-

latokat adott át nekünk, fia
talokook. ö építette a mi 
francia szak.szervezet! m-0zgal
munkat naggyá. 11:s Drouard 
elvtárs mégis azt mondja ne
künk: ,,Örülök, hogy fáklyát 
égve tudtam átadni." 

óriási taps, hosszantartó 
ováció fogadta ezeket a sza
vakat. Még tartott volna a 
taps, a szeretetnek és az elis
merésnek ez a ISZÍvből jövő 
megnyilvánulása, ha az emel
vény közepén ülő Drouard -
az ünnepelt - fel nem emeli 
a kezét. Mindenki azt várta, 
hogy válaszol a szép szavak
ra. Am, Alphonse Drouard hű 
maradt önmagához. Amikor 
elült az ünneplés zaja, a 
mikrofonhoz hajolt és csak 
ennyit mondott: 

- Elvtársak. most 
suk a munkánkat! 

* 
A Közlekedési, Kikötő i és 

HalászatipaTi Dolgozók Szak
szervezetei Nemzetközi Szö
vetségének IV. Szakmai Kon
ferenciája méltónak bizonyult 
az előzőekhez. ts méltónak 
bizonyult azokhoz a megal
kuvást nem ismerő, osztály
harcos szellemet sugárzó ha
tározatokhoz. amelyek meg
hetározzák a soronkövetkező 
négy esztendő és a távolabbi 
jövő feladatait. 

Vedres József 

Több szempontból is különb
séget tehetünk. A Huba-bri
gádnál ma már inkább az 
emberek gondolkodásmódjá
ban, szemléletében találhat
juk meg azokat a vonásokat, 
amelyek megkülönböztetik 
egymástól a brigádok „arcula
tát". 

S ahogy Huba Józseffel, a 
brigádvezetővel és Sziics Sza
bó Ferenccel beszélgettünk, 

kirajzolódtak azok a vonások, 
amelyek többet mondanak ró
luk az általánosnál ... 

A brigádvezető a gépjavító
ban. egy szétszedett eszterga
pad mellett szorgoskodott. 
Alacsony, élénk, kék szemü 
Pmber. Nem fiatal, de élénksé
ge rácáfol 56 évére. 

- A brigádról akar írni? -
emelte rám tekintetét. 

- Arról. 
Megtörölte olajos kezét, a 

munkapad fölött levő kis szek
rényből elővette a brigádnap
lót és így szólt: 

- Itt van minden, amit el
mondhatok. Benne uan a bri
g ád egész élete, ami6ta együtt 
vagyunk. 

Az első oldalon szembe tűnt 
a névsor. Az áthúzott nevek s 
a melléírt dátumok ·elárulják. 
hogy többször is változott a 
brigád összetétele. 

- HáromszQT is úJjáal.a.kul
tunk -= vetette közbe. 

Tovább lapoztam a brigád
naplóban. Apró betűkkel írt 
sorokkal rögzítették az esemé
nyeket: mikor, hol voltak 
együtt, mikor adták át a meg
javítás-ra küldött gépi beren
dezést s még sorolhatnánk to
vább. Nyugodt lelkiismerettel 
nevezhetnénk ezt a brigádnap., 
lót a brigád életregényének., : 

Házat építenek 

11:letregényük egyik színes 
epizódja volt (nem is egyszer) 
a közös építkezés, amikor segí
tettek egyik brigádtársuknak, 
Szücs Szabó Ferencnek a laká
sát építeni. 

- Elkészült már az új la
kás? 

- Nem sok van hátra. 
Egyik részébe még az idén be
kö!tözhetünk. Már nagyon vá
r om. Úgy szép a családi étet. 
ha együtt vagyunk mindany
nyian. A gyerek a oogymamá
nál van. 

- Mikor kezdett el gyűjte
ni a házra? 

- Nyolc évvel ezel6tt. 
- Sokat segítettek a bri-

gádtársai? 
- Bizony sokat. 
- Ezek szerint munka után 

otthon is sok tennivaló várja. 
- Csak győzzem. Még a.z a 

szerencse, hogy apám kőmtlues 
volt, s fgy sok mindent meg
tanultam tőle. Különben sem 
tudnék tétlenül ülni otthon. Az 
életnek csak úgy van értelme, 
ha valami leköti az embert, 
kézzelfoghatóan szebbé tudja 
tenni környezetét - mondta 
Szücs Sza bó Fer.enc. 

Fiatal ember. a jövő még 
előtte áll. S ő bátran néz elé
je. Mert van életcélja, ahogy 
van a többi brigádtársának Is. 

S ez az, ami tovább folytat
ja életregényüket. 

T. M. 



• MAGYAR VASUTAS 

Budapesten ülésezett az USIC 

S7.abó Antal főtitkár megnyl1.ó beszédét mondja 

Június 10-13 között Buda
pesten, a Royal Szálló külön
termében tartotta ülését a 
Nemzetközi Vasutas Sport 
Szövetség (USIC) elnöksége. 
A kétnapos tanácskozás ünne
pélyes megnyitójára június 
10--én, csütörtökön este, ünne
pélyes külsőségek között ke
rült sor. A megnyitón jelen 
volt Rödönyi Károly közleke
dés- és postaügyi miniszter
helyettes, a MA V vezérigazga
tója, Szabó Antal főtitkár és 
Gulyás János titkár, Marc 
Pernot, az USIC enöke és dr. 
Karl Kaiser, az USIC főtitká
ra. 

A vasutasszakszervezet el
nöksége és a vasutas--sportolók 
nevében Szabó Antal főtitkár 
üdvözölte az elnökségi ülés 
részvevóit. 

- Megtisztelónek tartjuk, 
11,ogy az USIC XIX. nizzai 
kongresszusa elfogadta javas
la.tunkat és szervezetünket bíz
ta meg az 1965. évi elnlikségt 
ttlés megrendezésével - hang
súlyozta bevezetőjében. 

Francia birkózók 

a Szónyi úton 

Május végén a Frantja 
FSGT Munkás Sportsrovet.ség 
bilr:<kóroi látogattak el hazánk
ba. A francia birkózók a 
BVSC és a Debreceni VSC 
együttesével baráti mérkőzés 
keretében találkoztak. A Szó.. 
riyi úti sporttelepen a BVSC 
birkózói 4,5:1,5, Debrecenben a 
Debreceni VSC peddg 3.5:1,5 
airányban győzte le a vendége
ket. A franciák egyéb-ként 
csak 6 súlycsoportban álltak 
ki. 

Örömmel tettünk eleget a 
megbízatásnak, s mindent 
igyekeztünk elkövetni annak 
érdekében, hogy az elnökség 
eredményes munkát végezhes
aen. Önök közül sokan jártak 
már hazánkban az USIC kü
lönböző rendezvén11ein. Di
csekvés nélkül mondhatom, 
hogy legutóbbi ittjárluk óta 
hazánk sokat fejlődött, erről 
személyesen is meggyőződhet
nek. A gazdasági eredmények 
mellett fejlődött sportéletünk, 
ezen belül a vasutas-sport is. 
Ezt bizonyítja az is, hogy a to
kiói olimpián népköztársasd
gunkat 14 -vasuta, válogatott 
,portoló képviselte. 

Ezután méltatta az USIC 
közel húsz esztendős tevé
kenységét, majd eredményes 
munkát kívánt az elnökség 
tagjainak. 

Másnap, pénteken délelőtt 11 

6rai kezdettel az elnökség 
tagjai - 9 európai ország, 
köztük a magyar vasutas
sport képviselői - vitatták 
meg a szövetséget érintő ak
tuális kérdéseket. Felülvizs
gálták a XIX. kongresszus, és 
az állandó technikai bizottság 
legutóbbi ülésének jegyző
könyvét, megbeszélték, majd 
jóvá ha,gyták a szeptemberben 
Lipcsében sorra kerülő XX. 
kongreS$ZUS programjdt, tnet
ve napirendjét, hogy csak a 
fontosabbakat említsük. 

Az elnökség kétnapos ta
nácskozásán szakszervezetün
ket illetve a vasutas-5portot 
Gulyáa János titkár, Kellner 
István, a szervezési és nevelé
si osztAly vezetője, valamint 
Mrovcsák József, a szervezési 
és nevelési osztály munkatár
sa képviselte. 

(vt) 

Ulésezlk az USIC elnöksége 
(Bemzó Károly felvételei) 

K E R E S Z T R E J TV É N Y  
Vízszintes: 1. 1!165. július 11. 13. 

Cserjenemü növény. 14. A hét ve• 
:iér egyike. 15. KárpátukrajJlitl vá
ros. 16. Magyar pionír. 18. Kreta 
szigetének másik neve. 19. tz. 21. 

Itt készül az újság. (Első kocká
ba ,kettős betű.) 2%. A germanlum 
kémiéii jele. Z.L Gyümölcs. 26. 'Fé· 
01es elem. 27. Pusztit. 30. Tekin-

tély, francra szóval. 32. Mekka na• 
g}'obbik részel 33. Kedvelt disznö
vény. 36. Nem az az úJság. 38. Dél
ben étkezik. 39. Város Algériában. 
40. FöldmUvelő indián tör7.S. U. 
VulkaniL:ált kaucsuk. 44. Jól meg
tanult. 45. Kellemes ital. t7. Gú
nár mással h.angzól. 48. Tóth. Mi
hály. 50, Spanyol város Murcia 

tartományban. 53. Azonos betQk. 
54. A Rajna bal oldali mellék
folyója. 56. Nem a vlss,ája. 59. 
Olasz folyó. 62. Embertestű, ló-
lábú tengeri Isten. 64. Helység eey 
történelmi hágó mellett. 65. Szom
széd nép pénze. 67. Olasz tarto
mány. 68. Lokomot-iv. 68. Távolba
látó készülék. 

Függőleges: 1. A szellemekkel 
való érintkezés tudománya a kö
zépkorban. 2. Be.fejezte az írást. 
3. Női név. t. Ezt a karikát. •· 
Vissza: v'aros Algériában. 6. Alló
viZ. 7. Ont6 Igéje. 8. Azonos betűk.. 
9. Noé leglclsebb fla, a hamlták 
66atyja. 10. Német filozófus (1832-
1920). tonetikusan. u. vasdarab da
rabja. 12. Dohányos teszi. 17. Vlsz
sza : becézett női név. 18. Hím ál
lat. 20, Török méltóság. 21. Sze
rencsés lottózó. 23. Város Törökor
szágban. 25. Verssorok összecsen
gése, 26. l.:getett fúvóshangszer. 28. 
Tolna megyei község. 29. Tető. 31. 
Mesterség. 32. Német csengő. 3f. 
Hasadék. 35. A. E. z. 36. Férfi
név. 37 . . . .  nia, haláltusa. tO. Na
gyon ritka fémes elem. tl. űt. 43. 
Angol edző. 45. Távolit. t6. Komá
rom megyei község (ék.-hlány). 49. 
Húzod tkerszava. 50. Férfinév. 51. 
Mutatószó. 52. Vissza: női név. Sf. 
Magyar országos Szabvány. 55. Isz• 
kol a közepén. 57. Plrul ikerszava. 
58. Fordítva: meggyőződése. 60. A 
mondat eleme. 61. Tiltószó, 63. Ja
pán sportoló. 85. Kettős betű. 66. 
Járunk rajta. 

Beküldendő: vízszintes t. Bekül• 
dési batárid�: július 10, 

Az eJözö rejtvény helyes mec
lejtése: XI. Ifjúsági Talélkozó. Ba
latonalmádi. 

Könyvet nyertek: Keszthelyi Bé
la ny. t6felilgyelö, Újszász állo
más. Hopp József forg. szotg. tevő, 
Gátér á!Jomás. Boróczky Károlyné. 
Debrecen, Bekecs u. 6. Thuróczy 
Józset. Bp. XV., Aullch Lajos u. 
144, Dancs István. Kazíncbarcika1 

Széchenyi 11. 65. 

fedagógusok 
köszöntése 

A pedagógusnap alkalmából 
a vasutasszalmzervezet buda
pesti bizottságának vezetői 
szakszervezetünk Benczur ut
cai J<.özpo,ntjának klubtei:uné
ben köszöntötték azokat a pe
dagógusokat és TIT előadókat, 
altik fáradhatatlanul végzik a 
vasutasok oktatását, nevelését. 
A meghívottakat Parti József, 
a ,budapesti bizottság titkára 
üdvözölte, majd méltatta az 
elmúlt oktatási évadban vég
zett munkájukat. Hangsúlyoz
ta, hogy a különböző .szolgála
ti helyeken működő üzemi 
iskolákban mi-n,tegy 500 ,xu;
utas dolgozót k.észltettek fe! a 
vizsg4kra. A TIT előadói köré
nek tagjai pedig közel ezer is
meretterj esztó - természettu
dományos és világnézeti 
előadáson fejlesztették tovább 
a dolgorok általános műveltsé
gét. 

Parti JóMef rövid ünnepi 
beszéde után a budapesti bi
zottság nevében jutalmat adott 
át a jó munkát végző pedagó
gusoJ<.natk. 

Köszönet 

a gyógyításért 

Ezúton is szeretném meg
köszönni dr. Pénzes László
nak, a MAV kórház orvosá
nak önzetlen áldozatkészsé
gét, amit a kórházban tartóz
kodásom ideje alaU irántam 
tanúsított. Súlyos operálá
som után fáradtságot nem 
ismerve, szombat estétől, va
sárnap reggelig óránként el
lenőrzött. Több esetben szol
gálat után is bejött és meg
nézett a többi betegeivel 
együtt. 

Fogadja hálás köszönetün
ket. 

Pusztai Mátyásné, 
a Landler Jj. dolgozója 

Külföldi 
vendégszereplésre utaztak 

A schwerini vasutas kórus 
meghívására június 9-én tíz
napos vendégszereplésre, a 
Német Demokratikus Köztár
saságba utazott a vasutasszak
szen·ezet Szocialis!a kultúráért 
jelvénnyel kitüntetett központi 
vegyes kórusa Az együttes 
június 11-én Berlinben kezdte 
programját. Az NDK !óváro
sában a vasutasnap alkalmá
ból rendezendó ünnepségeken 
léptek fel 13-án SchweTinben, 
1 5-én Rostockban, 18-án Zip· 
pendorjban, 20-.án pedig a saj
tó ünnepe alkalmából újból 
Sohwerinben adnak műsort. 

A szedesz™ég üzeni 
Totka Károly, cserháti József, 

Szilád! Sándor, Szeged; Kisvárdai 
János, Miskolc; Volosinovsz.ld Já
nos, 1'i.Threcen; szentgáli István, 
Gyöngyös ; Mihalkó Józse!, Nyír
egyháza:  Kiss Lajos. Alsóőrs; Káp
ra1 László, Keszthely; Kovács Ist
ván, Szombathely; Kovács Lajos, 
Budapest; Bognár Károly, Tapol
ca; Sárkány Dénes. Győr; varró 
Sándor. Felsőgöd: Leveleiket. la
punk anyagához telbasznAJjuk. 

Boldizsár Gyula, Békéscsaba; 
Bognár Károly, Dancsa József, Ta• 
polca: Foki L,;;tván, Budapest ; dr. 
Bánkfalvy Gyula, Totka Károly, 
Szilád! Sándor, Szeged : Pinter La
jos, Vácrátót; Kiss Lajos. Alsóörs ; 
Szücs Ferenc, Hatvan; Volosi• 
novszki János, Debrecen: Levelei• 
ket belyszilke miau kö-iölnl nem 
tudjuk. 

Varsányi Károly, Dombóvár; 
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dor, Nagyacsád ; Homonnai István, 
Sárospatak; Bognár Károly. Tapol• 
ca; LeveleJket illetékes helyre to• 
Vábbitottuk. 

Bognár Károly, Tapolca: ,.Csa
ládvédelem" e. javaslatát llletékes 
helyre továbbitot tuk, ahonnan azt 
a vlitaszt kaptuk, hogy a Javaslat 
nem .togadható el. 

MAGYAB VASUTAS 
A szervezett vasutas <lolgoZók lapja 
Szerkeszti I szerkeszt.6 t>izottsAp 
A szerkeszt<l b!zottság vezetője: 

Gulyás Jánoe 
Sz.erkeszt.ö: VJst Ferenc 

Megjelenik havonta kétsZet 
Felelős kiadó: Szabó Antal 

Sz.erkeszt6séR: 
Budapest VI., Bencz'llr utca 41. 

Xelefon: városi: Z2!>-i121 Ozeml: --,J 
Terjeszti: 

• Néps2ava I.apldadd v,natat 
Buda!)5t. vnJ Rákóczi út 5f 

Szlk.ra l.apnfomda 

- 196 részvevővel kétéves 
foogalmi, kereskedelmi tiiszti 
levelező ta.nföllyam indult a 
MA V Tisztképm Intézetben. 
A tian..folyam ÜilJnepé!yes me,g
nyttóját május 27-én tartották. 

- Megkezdték a budafok
albertfalvi vasúti felüljáró épí
tését. Elöreláthatólag az év vé
gére befejezódnek az elókészü
leli munkálatok és a jövő év
ben már gyorsított ütemben 
folyhat a felüljáró építése. A 
terv szerint a felüljárót 1966. 
december 31-ig átadják a for
galomnak. 

- Május 27-én adták át ren
deltetésének Balatonalmádi ál
lomás kor&zeTú, integra do
mino berendezését. Az állomás 
vág.ányhálózaitának átépítélSe, a 
korszerű peronok kiképzése is 
befejezódött. 

- E:vek óta baráti kapcsolat
ban áU egymással a debreceni 
jarműjavító, Egyetértés férfi
kórusa és a Ganz-MAVAG 
Acélhang férfikórusa. A kórus 
május 29-én szombaton e.s.te 
közös hangversenyt adott a 
debreceni járműjavító lcultúr
otthonában. 

- Oti-vcs a gyöngyösi út
töróvasút A gyes:me'knap a,1-
kalmából ünnepeltek csapatuk 
megalakulásának öt&lik évfor
dulóját a gyöngyösi vasutas 
úttörők. A jubileumot ünne
pélyes külsőségek között tar
tották meg az ugyapcsak öt
éves úttörövasút állomásán. 

- Június 21�n kezdődnek a 
képesítő vizsgák a .I\IÁV Tiszi
képző Intézetben. 276 forgalmi 
és kereskedelmi, továbbá 
pályafenntartási, vontatási, va
lamint távközó és biztooító
berendezési műszaki tiszt ad 
majd számot tudásáról. 

10 hónapos nérnetnyelvú ta.n
lolyamot rendezett Nyíregyhá
za állomás =-kszervezeti bi
zottsága. A tanfolyamnak, 
amelynek �o hallgatója volt, 
különösen a jegyvizsgálók ,·e
szik nagy hasznát. 

- Békegyúléseken Ismertet
ték az Országos Béketanács 
felhívását és békehónaJ)I prog
ramját a Gyöngyösi Kitérő
cyártó ÜV-ben. A vállalat dol
gozói csatlakoztak a felhívás
hoz és lli.!takoznaík az ameri
kaiak agressziós vietnami há
borúja ellen. 

- Automata menetjegykl
adó. A hannovari főpályaudva
ron kísérletképpen automata 
menetjegy-kiadó gépet helyez
tek üzembe. Az automata 
Hannover környékén 180 állo
másra nyomtat és &S20lgáltat ki 
menetjegyet. 

1965. JlJNIUS 19 . 

- A vasutasnap méltó meg
ünneplfsére készülnek Zala.
egers:r.eg állomás dolgozói. El• 
határozták, hogy a fel6zaba
dulás 20. évfordulója tisztele
tére kezdeményezett munka
versenyt a vasutasnap tisztele
tére tovább folytatják. A többi 
között vállal!ták, hogy a teher
vonatok terhelését 2, a kocsi
tartó21kodást 14, a vonatköz
lekedésii tervet pedig 5 száza
lékkal túlteljesítik. 

- 60 éves a nyíregyházi kis
vasút. 1905-ben indult meg a 
forgalom a nyíregyházi kis
vasúton, amely ma az ország 
legkorszerűbb keskenynyom
távú vonala. A kisvasút kor
szerű szerelvényei 111aponta 
mintegy 10 OOO utast száll.íta
nak. 

- Közvetlen vasúti össze• 
köttetés létesült Moszkva és a 
norvég főváros Osló körott. Az 
e�ó közvetlen járat jún. 2-án 
a moszkvai Bjelorusz pálya
udvarról, Lengyelországon és 
az NDK-án át közlekedett 
Skandináviába. A Moszkva_. 
Osló közötti út 52 óráig � 

- A norvégiaJ Hamar város-
ban rendezi-ék meg a XVII. 
Nemz.et!,öz.i. Vasutas Eszpe
rantó Kongresszust, am�yen 
17 ország mintegy 500 küldötte 
vett résm. Az ifjúsági tagozat 
ülés.én dr. Ferenczy Imre, a 
győri csomópont üzemi élS el
lenórző orvosa tartott előadást 
n eszperantista fiatalok mun
kájáról. 

Lakáscsere 
Elcserélném 2 szoba hálóllll

kés összkomfortos szolgálati laká• 
somat két egyszobásra, vagy egy 
kétszobásra. Egyik szoba kUlöa 
bejárattal. Cim: Anhalt, Bp. IX„ 
Soroksári út U. 

- Elcserélném 2 szoba ös::::zkom
fortos, kertes, utcaJ budapesti 
MAV�lakásom 1 szoba komfortos. 
esetleg szép szoba, konyhás belte
rUleU tanácsi lakásra. Erdeklődn1 
lehet: 266-880/2*4 mellék, Erdei. 

A HIVATALOS LAPBÓL 
A mvataJos Lapból a szakszerv,r 

zeti bizottságok és a dc.Jgozók tl
gyelmébe ajánljuk a következ�ket: 

21. s7.:lmból: 111 745/1965. I/3. A. 
Rangjelzők viselésének szabáJyozá• 
sa az Anamvasutak terUletén. 

111 286 /1965. I/4. e. AZ Allam
vasutak üzemi Jutaléka egyéni fej. 
tételeinek 1965. évi szabályozása. 

112 814 /1965. 112. e. Felsőfoktl 
technikumok nappali tagozat4a 
végzők foglalkoztatása. kiképzése 
és kinevezése. 

2i. sú.mból: 108 258/1965. I/1. A. 
A Beruházási Köde.x Vasűt1 Szak
ágazati Végrehajtási Utasítása. 

23. számból: 111 58711965. 1/2. A. 
Büntetett előéletű személyek anya
gi felelősséggel Járó munkakörbe 
tbrtén6 beosztásának megakadá
lyozása. 

113 97111965. I /3. e. Előre nem lá
tott események következtében !el
Iep6 járványok megelőzésére rend
k1vill1 védőoltások bevezetése. 

Nyereményei: 
berendezett családi ház garázzsal, Moszkviccsal, 

balatoni telek víkendházzal, autóval, 
víkendházak autókkal, hütőgépek, televíziók, 

magnetofonok, rádiók és még 10 000 nyeremény. 

V I T - S O R S J E G Y  
ára 3,50 forint. 

Húzás, július l l  •én 

Kapható: 
KISZ-szervezeteknél, úttör6csopatoknál, hírlapárusoknál, 

postahivatalokban és postai kézbesítőknél. 



VILAG PROLETARJAI, EGYESVLJETEK ! 

Segít az ország - segítsünk mi is 
A &Zeszélyes tavaszi időjárás, a szokatlanul 

nagyméretű csapadékhublás rendkívül meg
növelte népgazdaságunk gondjait. A megáradt 
patakok és folyók elöször a Nyugat-Dunántú
lon léptek ki a medrükböl és okoztak káro
kat 11 Vas megyei falvakban, városokban. Alig 
vonult le az első árhullám, nyomápan jöt
tek újabbak. Az öreg Duna is hosszú idó óta 
ostromolja már a gátakat. 

Immár &Záz napja annak, hogy megkezdő

egyelőre nem is lehet, de 11 maga kárát min� 
denki ismeri. 

A SZERVEZETT VASUTAS DOLGOZOK LAPJA 
dött a küzdelem. S száz nap óta 500 kilométer 
hosszúságban emberek tízezrei ál!nak a dunai 
töltéseken és éjt nappallá téve néha emberfe
letti munkával védik a gátakat. Száz napig 

Most róluk van .szó, azokról a családokról, 
akiknek otthonát pusztította el a hömpölyglS 
ár. De nincsenek egyedül, mint ahogy a ve
szély elhárítására, most a károk helyreállítá
sára is ·megmozdult az ország népe. A dol
gozók egész sora indított el akciókat, kezde
ményezéseket az árvízkárosultak megsegítésé
re. A lakosság szolidaritásának e szép és gyak• 
ran megható példái arra mutatnak, 
hogy ez a segítőkészség is méltó lesz a közöa 
gondhoz. 

IX. ftVFOLYAM, 13. SZAM, Ara 40 fillér 

"f asutasnapi számvetés 
E 

zekben a napokban ismét 
;., a vasutasok felé fordul 

a közvélemény tekintete. Jú
lius 11-én ünnepeljük a XV. 
vasutasnapot, Az ünnepnek 
mint minden évben-, ezúttal 
is sajátos jelleget ad, hogy a 
forgalom, a SZEl!llélY- és áru
szá,IJ.ítás ezen a napon sem 
szünetel. A pályaudvarok 
ugyanolyan hangosak, llllint 
más napokon. A szo¼lála.t is 
éppen olyan fegyelmezett, 
pontos, -lelkiismeretes munkát 
követel, mint bármikor. Az 
acélsinek országútján egy 
percre sem áll meg az élet. 

A vasutasnap, a vasutasok 
ünnepe mindig jó alkalom 
arra, hogy mérleget készít
sünk a megtett útról, arról, 
hogy mit, hogyan végeztünk 
az elózö fumep óta. 

Panaszra nem lehet okunk. 
A vasút az 1964-es évet 
olyan eredménnyel zárta, 
amelyre eddig még nem 
volt példa. Sokszor írtunk 
már a múlt éVi teljesítmé
nyekrol, a vasutasok helytál
lásáról. Néhány jellemző 
adat awnban ezúttal is ide 
kívánkozik. Aruszállitási fel
adatainkat határidő előtt tel
jesítettük. A tervben előírt 
101,6 millió tonna áru he
lyett 111 millió tonnát szál
lítottunk. A személyszállítás
ban 403,5 millió utas el
szállítását írta elő a terv. Ez
zel - szemben 406,3 mlJlió 
utast szállítottunk. 

Az idén lényegesen :nehe
zebb feladatokat jelent 

a szállítási terv teljesítése. 
Nemcsak azért, mert maga
sabbak a követelmények, ha
nem azért is, mert a jó kez
det után elmaradt e folyta
tás, Januárban 101,75 száza
lékra teljesítettük az áru
szállítási tervet, az első :ne
gyedév végére azonban visz
szae:;tünk, s csak 98,42 szá
zalékos eredményt értünk el. 
A második negyedévbe:n. saj-
111os tovább romlott a telje
sítmény. A félév végéig a 
lemaradás mintegy 2 mil
lió. tonna. 

Ezekután vizsgáljuk meg, 
mit mutat a félév mérlege. 
A terv 56 millió 500 ezer 
tonna áru elszállítását írta 
elő az első félévre. Ezzel 
szemben 54 milUó 466 ezer 
tonnát szállítottunk. Jóllehet 
ez a teljesítmény meghalad
ja a bázisidőszakot, a tervet 
azonban csak 96,4 százalékra 
teljesítettük. Az áJlami ko
csiigényes tervnél és a ko
csikihasználásnál is lemara
dás mutatkozik. Az előbbi
nél 96,9, az utóbbinál pedig 
99,4 ,százalékra teljesítettük a 
tervet. örvendetes vi.szont, 
hogy tovább növekedett a te
hervonatok átlagos terhelé
se és jelentősen javult a 
menetrendszerűség, A teher
vonatok terhelésénél a terv
ben előírt 912 tonna he
lyett 924 tonnás eredményt ér
tünk el. A személyszállító vo... 
natok menetrendszerű közle
kedése 96,62, a tehervonatoké 
pedig 73,63 száza.lék. 

Az áruszállításnál mutat
kozó mintegy 2 millió ton
nás lemaradás 11.em a vasút 
hibájából, nem a vasutasok 
rossz munkája miatt kö
vetkezett be. A vasut a fel
kínált árut elszállította. Vas
útasaink jó munkáját bizo
nyítja, hogy a feladott áru 
késedelem nélkül eljut ren
deltetési helyére. A lemaradás 
főként az elmaradt tranzit
szállításokból adódik. 

H
elytelen lenne azonban, 
ha ebbe belenyugod

nánk, ha megelégednénk az
zal. hogy a bázishoz viszo
nyítva többet szállítottunk. 
Ahhoz ugya.nis, hogy a má-

sodik félévben maradéktala
nu.l. eleget tehessünk szállí
tási kötelezettségeinknek, raj
tunk, vasutasokon i& nag11on 
sok múlik. Mindenekelőtt 
jobban kell dolgozni, mint 
az első félévben. Nagyobb 
gondot kell fordítani a szál
lítófelek k,özötti együttmúk,ö
dés kiszélesítésére is. A bá
zishoz viszonyítva rendkívüli 
mértékben csökkent a rako
dási készség a munkas2iü:ne
tes napokban. Meg kell értet
ni a szállíttató felekkel, hogy 
a vasutn.ak nem kocsiállás
pénz.re, ha:nE!llll üres kocsikra 
van szüksége. 

Az év második felére 58 
miUió 500 ezer tonna áru· 
elszállítását frja elő a terv. 
Zöldségből és gyümölcsből 
28,2 százalékkal többet kell 
szállítani az előző évinél. Ha 
ehhez hozzászámítjuk a több 
mint 2 millió t=ás adóssá
got, nem :nehéz megállapí
tani: nagy eröpróbá;a lesz a 
uasuta.sokna.k a má8odik fél• 
év. Minden eddiginél na
gyobb erőfeszítésekre lesz 
szükség, ha azt akarjuk, hogy 
adósságmentesen zárjuk az 
évet. 

A személyszállítási :Igény 
is állandóan növekszik. Az új 
menetrendben szaporodott az 
országunkból induló és a há
lózatunkon keresztüI haladó 
nemzetközi vonatok uáma,. 
A korszerű Di.esel-vontatás 
k.iterjeszté6ével növeltük az 
utazási sebességet, személy
szállító vonatai:nk pontosab
ban .kÖzlekednek a múlt évi
nél. Az utazási igény ma
radéktalan kielégítéséhez 
azonban ma már nem elég a 
nagyobb sebesség és a pon,. 
tosság, a kényeLme&, a. kultu
rált utazá.st is bizt<>&ltani 
kell. Ebben a tekintetben bi
zony van még tennivaló 
mind a pályaudvarok, mind a 
személyszállítóvonatok tiszta
ságát illetően, 

A z idén is jelentős össze
geket fordítunk vasúti 

beruházásokra, új létesítmé
nyekre és a meglevő beren
dezések felújítására. A Szov
jetuniótól 52 darab 2000 
lóerős, korszerű vonali Die
sel-mozdonyt vásároltunk, tel.. 
jes alkatrészkészlettel, a ja
vításukhoz szükséges felsze
relésekkel és szerszámokkal 
együtt. Az UJ mozdonyok 
elsö példányai már üzemel
nek vonalainkon. A szakem
berek véleménye szerint ki
tűnő gépek. Miskolc és 
Diósgyőr között, továbbá Mis
kolc és Felsőzsolca között 
befejeződött a vonal villamo
sítása. Jelenleg Tatabánya 
és Oroszlány között, továb
bá Szerencs térségében foly
nak a munkálatok. Rákos és 
ú jszász között megkezdődött 
a második vágány építése. 
Miskolcon júliusban adják 
át rendeltetésének az új, 
modern reodelóint.ézetet. Ke
lenföldön UJ munkásszállót 
kaptak a páJyaépítók. A kü
lönféle járművek felújításá
ra, gépekre és berendeZ>é
sekre mintegy 800 milliót 
irányoz elő a terv. 

Ebből a rövid, hézagos fel
sorolásból is kitűnik, hogy 
kormányzatunk minden se
gítséget megad a vasútnak. 
Most rajtunk a sor. Nekünk 
vasutasoknak kell bebizonyí. 
tani, két kezünkkel, szívünk
kel, becsületes, fegyelmezett 
munkával, hogy a nagyobb 
feladatok megoldására is .ké
pesek vagyunk. 

A XV. vasutasnap Jegyen 
minden vasutasnak egyben 
fogadalomtétele is, hogy si
keresen fejezzük be az 
évet, második ötéves tervünk 
µtolsó esztendejét. 

Vlsi Ferene 
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Tiltakozunk! 

nem volt pihenő, csak állandó készenlét. 
A gátakon őrtállók seregében a veszélyezte

tett falvak és városok lakói, üzemi munkások 
és termelöszövetkezeti parasztok, katonák és 
munkásőrök között megtalálhatók a vasuta
sok is. Nekik, a gátak mentén száz napja hö
sies küzdelmet vívók összefogásának, eröfeszi
tésének köszönhető, hogy hazánk területén 
eddig sikerült elhár!tani a még nagyobb ká,·t, 

A Debreceni Járműjavitó a katasztrófát. A három hónapon át szünte
SiZB/kszervezeti bizottsága szo- lenül áradó Duna sehol sem tudta áttörni a 
lidarltási nagygyűlést szer- gátakat. De az árterületeken, a mélyebben 
vezellt, amelyen az üzem fekvő településeken számos üzem és lakóépü
dolgozói tiltakoztak az ameri- let került víz alá, rongálódott meg, vagy dőlt 
kaiaik vietnami agressziója össze. 
ellen. Követelték a dolgozók, A gátak mentén még napjainkban ís so�Jln 
hogy az Egyesült Államok dolgoznak a déli Duna-szakaszon, ahol csök-

kent ugyan, de még nem szűnt meg a vekormwa tar1sa tiszteletben szély. Má.s helyeken, ahol az ár már elvonult, 
az 1954. évi genfi megál- megkezdődött a heLyreál!ítás, az új termés 
lapodást, a dél-vietnami nép veszteségmentes betakarítása. 
önrendelkezési jogát. A A Duna apad, de még hosszú ideig őrt kell 
nagygyűlés résztvevői alá!rá- (i!lni az ttázott, meglazult gátakon. S aki 
sukkal is megerősítették bé- nincs ott az őrtá!lók között, aki az üzemek-
keakaratukat. ben, a hivatalokban és a vasúti szolgálati he-

A vi tn . 
.6 el- lyeken dolgozik, gondolatban együtt van ve-

. e am1 �= . lük. De együtt érzünk azokkal is, akiknek az 
len t1ltaik.oztak meg a bekés- árvíz károkat okozott akik teljesen hajlékta-
csabai pályafenntartási fó· 

1 
tanná váltak. 

nöloség dolgozói és a hódme- Az árvízkárok következtében óriási veszte
zövásárhel1/Í nyugdíjas vas- ség �rte a lak_ossáa�t és a népgaz�sái?,ot. BM 
uta.sok helyi csoportja is. 4 karokat meg tel1esen nem mertük fel, 

Ebben az egész társadalmat átfogó meg
mozdulásban a vasutasok segítségére is szá
mítanak a bajbajutottak. Számítunk mi u 
mindazokra, akik az elmúlt évek során már 
többször is bebizonyították, hogy együtt érez
nek azokkal, akiket elemi csapás ért és min
denkor készek arra, hogy önzetlen támogatá
sukkal enyhítsenek mások gondjain. 

Az igazi vasutas szolidaritás, amelynek dol
gozóink a felszabadulás óta már oly sokszor 
tanújelét adták, bizonyára megmutatkozilc 
majd az elkövetkezendő napokban is, amikor 
az árvízkárosultak megsegítésére indított ak
ció keretében mindenkit felkeresnek a szak
s;zervezeti aktivisták, a bizalmiak. 

Államunk már eddig is nagy összegeket for
dított a védekezésre. Pártunk és kormányunk 
a veszély első napjától kezdve jelentős anyagi 
és technikai erőket biztosított a védelmi mun
kálatokhoz. Gépek, hajók, uszályok, szállító
eszközök ezrei, homokzsákok tízezrei érkez
tek az ország minden részéből a ves.zélyezte
tett helyekre. De segít államunk az árvízká
rok helyreállításában is. 

Anyagi erejéhez mérten szakszervezetünk is 
segít. Az árvízkárokat szenvedett vasutasok
na1c eddig mintegy 140 ezer forint segélyt fi
zettünk ki. Seaítünk azzal is, hogy ingyenes 
üdültetést biztosítunk az árvízkárosultak 
gyermekeinek is. 

Segítsünk mi vasutasok is, ki-ki anyagi le
hetöségéhez mérten azokon, akik a legszebb 
nyári hónapokban az árvíz által megrongált 
otthonuk felépítésén fáradoznak. 

----------------•••---------------

A XV. vasutasnap ünnepi programja 'Vasutasok az árvízkárosultakért 
Az idén július 11-én ünne

peljük a XV. vasutasnapot. 
Ebből az alkalomból szak.szer
vezetünk képzőművészeti kri
dDlítást rend.ez Budapesten, a 
Központi Képzlíművésreti Is• 
kola Nép.színház utca 29. sz. 
alatti helyiségében. A kiállí
tá:3 megnyitására július 8-áo 
ünnepélyes külsőségek között 
kerül :sor. 

Július 10-én, szombaton es
t.e a Halászbástyán ünnepi 
hangversenyt ad a V asutMOk 
Sz,a.kszerve;retének Központi 
SzimfóniJcu.s Zeneloara.. A mű
sorban fellépnek Moldován 
Stefánia és SZabó Mik,l,ós, az 
Allami Operaház művészei. 

Július 11-én, vasárnap a 
Szónyi úton egész.napos ün
nepregx-e kerü1 sor. A szak· 
szerveret kulturális és gport
ümiepélyének lkeretében dél
előtt a labdarúgópálya zöld 
gyepén rendezik meg a vasu
tas tisztek avató ünnep,ségéic 

A tisztavatás után 14 órai 
kezdettel meghívásos atlétuca; 
és kerék.páros pályaver$enyre. 
torna- é.s repülómodenezö !M>
muta.tóra, nemzebközi I.abda
rúgó mbkózésre, tréfás sport
versenyelcre, az uszodában 
vizila,bda. mérkőzésekre é,• 
műugró bemutatóra kerül 
sor. 

A gyermekek rész.ére a A pécsi szert.Mtőnökség dol-
sűllyesztett kézilabda-pályán gozói június 25-én röpgyűlé
különböző tréfás versenyeket. sen határozták el, hogy egy 
izeU.emi fejtörőket rendez- napi keresetüket felajánljálk 
nek. A m-Osorban fel1épnek a az árvíikárosultatk meg.segítié
mesecirkusz művészei is sére. A felajánlásnak június 

A spartolólc után különb/\- 28-án már eleget is tettek, 

zö művészeti csoportok szóra- 5390 forintot fizettek be az ár

koztatják a közönséget. A kul- ví1Jkárosultak megsegítérere 

turális program keretében nyitott 10 200-as csekkszámlá· 

fellépnek: .Ba.liassa Ta,'171,(U ra. 
tánczenekara és szólistái., a Elhatáro,;ták a szertár dol
Vasutaso'k Szakszervezet.ének gozói azt Is, hogy tá.rsadalmi 
Központi Szimfónikus Zene- munká.V'al - szabadnapju.kon 
kara a Szocialista Kultúráért _ is segítenek az árví:zlkáro
jelvén.nyel :kitü:n,tetett vegyes- sultalkmalk. Június 27..m 25, 
kara, Moldován Stefánia, Sza.- 28--á.n és 29-én 10-10 dolgozó. 
bó Milolós, az Allami Opera- összesen 315 óra társadalmi 
ház művészei, Bojtor Imre és l munkát végzett Mohácson a 
Madaráaz Katalin magyarnó- gátak megerősítésén. 
ta énelkese'.k és wkan mások. A szé�fehérvá.ri járműja-

Megkezdődtek a soproni hetek 
Sopron város veretői a több - ez egyben a beutazási en

mint 30 éves hagyományhoz gedél1/ - bárki eluta2lhat a 
híven ebben az évben is meg- régi, patinás, barokk városba. 
rendezté� a soprf>!'i hete�et. A június 26 és július 19 kö
Sopron ismét szelesre tárja ··tt „ i het k 'de'én kapuit minden vendég előtt és 20. az un,nep e „1 .. J . 
július 19-ig a soproni hetek mmtegy 70-80 ezer ikülfoldit 
zárónapjáig határsáv nél'kül a I várnak. Részt vesz és fellép 
Hazafias Népfront által kibo- az ünnepségeken a budapesti 
csátott 8 forintos meghívóval MÁV szimfonikus zenekar is. 

Szolidaritás, béke és bardtság 

A fenti hármas Jelszót tűzte zászlajára a XI. vasutas közleked&I éli POStáa ifjú
allgl béketalálkozó. A fiatalok béke melletti kiállását jelképez'41 a swmbatbelyi lgazga• 
tóság különvonatának mozdonyán elhelyeze lt dekoráció Is. 

!Kfpriport az 5, olg_alon, (Fejes László felv.) 

vító forgácsoT.ó műhelyének 
dolgozói június 18-án felhívás-
sal f.ordultak az üzem vala
mennyi dolgozójához, hogy 8 
órai - munlkabérüknelk megfe
lelő ös.reget ajánljanak fel az 
árví:zikárosultak megsegfté
sére. A felhívás nyomán az 
üzem kü'lönbözö múhelyeiben, 
röpgyűléseket tartobtalk, me
lyeken a dolgozóik elhatároz
ták, hogy csatla,kozna;k a f<:n'· 
gáesolómíLhely feLh!vás.l.hoz. A 
vállalat szalrszerveT,eti bizott
ságának jelentése szerint ed
dig mintegy 60 �5 OOO fo
rintot ajánlottak fel a dolgo
zóik. 

A sookesf.ehérvárl pálya
fen:n bartási fónöikség Béke sro
cia.!lsta brigádjának tagjai is 
egynapi keresetüknek m,egfe• 
leló összeget, 800 forintot a.;<in
!ottak fel. Ugyancsak egyniapl 
keresetüknek megfelelő ös:z
s-zeggel segítik az árvízkiáiro
sultakat a Budapesti Magas
építési Főnökiség Rákóczi szo
cialista brigádjának tagjai. 

A gyöngyösi MÁV Kitérő
gyártó dolgozói egy havi fize
tésük három százalékát adják 
az árvízkárosuJtaknak. Ez 
mintegy 45-50 ezer forintnak 
felel meg. 

Vállalta a f elelösséget 
Kihallgatták a vasutas.szak

szervezet (SFI--CGIL) fötit
kárát, Deg!i Esposti,t :is a múlt 
év novemberben sztrájkoló 
vasutasok ellen a firenzej bí
róság által, indított perben. 
Degli Esposti a sajtón.lik adott 
nyilatkozatában váUalta a <tel
jes fel.e.lősséget a sztrájk be
indítá.sáért, amely az 81kot
mány által biztosított szt<rájk
jog elveinek megfelelöen zaj
lott le. 

tlllllllllfflfllUll1Ulflnn1• 

47 év 

a MAV szolgálatában 

Mihály János, a szolnoki 
járműjavító kocsiosztályának 
dolgozója 47 év szolgálat után 
nyugalomba vonult. Szolgála
ti idejének legnagyobb részét 
a kocsiosztályon töltötte. A 
vasúti kocsikat kiválóan isme
ri és országos viszonylatban is 
elismert szakember. 

A búcsúztatáson kijelentet
te, hogy továbbra is felajánlja 
segítségét és szaktudását a ko
csiosztálynak, mert a munka 
és a vasúti kocsik nélkül, bi
zony, nehezen tudja elképzelni 
az életét. 
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Két év munkája a mérj KIKET ÉS MILYEN MÉRTÉKBEN ÉRINT 

A NYUGDÍJTÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA? 
Ülést tartott szakszervezetünk központi vezetősége 

Az Elnöki Tanács az 1965. 
évi 12. sz. törvénye.i:ejú rende
lettel módosította az 1959. ja
nuár l-én életbe lépett nyug
díjtörvény néhány pontját. 

nyugdíjazott vasutasok közül 
sokan elmentek újból dolgoz
ni az akkori alacsony össze
gű nyugdíjak miatt. Akik ak
kor lemondtak nyugdfjukról, 
vagy ha nem mondtak le, de 
újabb, legalább tízévi mun
kaviszony alapján kérték 
nyugdíjaztatásukat azért, hogy 
magasabb összegű nyugdíjat 
kaphassanak, a rendelet alap
ján joguk van kérni nyugdí• 
juk visszacserélését arra a 
n11ugdíjra, amelyikról lemond
ta1,. Természetesen ez csak 
akkor célszerű, ha részükre 
az a kedvezőbb. 

Szalksz.ervezetünk központi b6 Antal főtitkár és Gulyá.3 
vezetósége június 18-án ülést Já:n= titkár. 
tartott. Az elnökségben helyet Végh Lajos megnyitója után 
foglalt dr. Csanádi György Szabó Antal főtitkár tájékoz
közlekedés- és postaügyi mi- tatta a köz�nti vezetőséget 
niszter Rödön · Károl ._ szakszervezetunk VI. kong-

' 11' Y nu resszusa óta eltelt két év 
niszterhelyettes, a MA V ve- munkájáról a VI. kongresszu-
7.érigazgatója, Végh Lajos el- son hozott ' határozatok vég
nök, Pánti Béla alelnök, Sz.a- rehajtásáról. 

Ami megvalósult a határozatból 

Bevezetőjében a vezetés 
színvonalával, a szervezeti 
elet er&ítésével kapcsolatos 
kérdésekkel foglalkozott. El
mondotta, hogy a. határozatok 
végreha,jtására. elnök$égün,k 
osztályai intézkedési tervet 
készítettek. Ebben rögzítették, 
hogy a határozatban foglaltak 
végrdtajtására milyen szerve
zeti intézkedések, vizsgálatok 
vagy anyagok elkészítése szük
séges. 

Ezután a területi szervek 
munkájával foglalkowtt a be
.számoló. A főtitkár elvtárs 
hangsúlyozta, hogy az elmúlt 
évben kidolgoztuk és bevezet• 
tük a. területi bizottságok 
rendjét. Ennek segítségével 
igyekeztünk áthidalni a vas
út szervezeti felépítése és a 
megyei szervek közötti terü
leti különbséget. Ugyancsak 
kísérletképpen néhány vasúti 
csomóponton létrehoztuk a 
csomóponti szakszervezeti in
téző bizottságokia t. 

A határozat ut.al arra is, 
hogy a tagság különböző ré
tegeivel többet és rendszere
sebben kell foglalkozni. Ebben 
a tekintetben értünJ<: el ered
ményeket. FeLmértük a. va.s• 
uttu dolgozó nők élet- és 
munka.körülményeit. Ezzel 
.kapcsolatban központi vezető-

ségünk megfelelő intézkedése
ket fogadott el. Megerősítet
tük szakszervezetünk és a 
KISZ-szervezetek ka�latát. 
Sikerrel és egyre szélesebb 
körben -rendeztük meg a ha· 
gyományos országos vasutas 
ifjúsági találkozót. Tovább 
javult és szervezettebbé vált 
a nyugdíjasok problémáinak 
intézése. Azt tapasztaljuk, 
hogy egyes helyeken a nöbi
zottságok létrehozásával elin
tézettnek vették a nők problé
májával való foglalkozást. 

A határozatban kiemelt he-
l11et ka.pott a. bizalmiakka.l 
való behatóbb foglalkozás 
szükségessége. Sajnos nem ér
tük el a k.lvánt eredményt. 
Az ügyintézést és a tájékozta
tást illetően megmaradtak 
ugyanazok a fogyatékosságok, 
amelyek szervező munkánk 
hátráltatói. 

A vasút tervezési rendsze
réről szólva elmondotta, hogy 
az eltelt lkét év alatt a Terv
hivatal és a minisztérium több 
alkalommal foglalkozott a 
tervezéssel A szállítási ter
vek rugalmasabbá tétele ér
dekében történt néhány in

tézkedés, de a tervezésnek a 
közlekedés jellegének megfe
lelő módozatát mt'.!lg nem tud• 
tuk megvalósítani. 

Tovább szélesedett 
a szocialista brigádmozgalom 

- A oo.sút terofetadatainak 
végrehajtására a. szakvezetés• 
sel együttmu.kődve minden 
évben kidolgozzuk a uocia
lista. munka.verseny célkitűzé
seit - folytatta. - Ezt köve
tően az igazgatóságok és a 
szolgálati helyek gazda.sági és 
mozgalmi vezetői intézkedési 
terveket készítenek. Szakszer
vezeti szerveink mind nagyobb 
segítséget nyújtanak a munka.
versen11 szervezéséhez, a szo.. 
cialista. brigádmozga.lom kiszé
lesítéséhez. 1962-ben 4139 bri• 
gádban 35 900, 1964-ben 5961 
brigádban 55 604 dolgozó ha-r• 
colt a szocialista brigád cí
mért. Tovább szélesedett a szo
cialista üzem és szolgálati 
hely címért folyó versenymoz
galom. Javult a jó munkát 
végző dolgozók, szolgálati 
helyek a.nya.gi és erkölcsi el• 
ismerése, népszerűsítése. Nem 
jutottunk azonban előre a 
verseny nyilvánossága tekin
tetében. 

A személy- és árufuvarozás 
termelékenységének emelése 
érdekében hatékony intézke
dések történtek, amelyek 
eredményeként 1964-ben ked
vezóen alakult a vasút telje
sítménye és a teljesítmények 
költsége. Javult a. személy
szállltás kultúráltsága, bevált 
a.z ingavonat rendszer. A kul
túrált utazást segíti elő a 8. 
szakosztállyal közösen létre
hozott társadalmi ellenőri há
lózat tevékenysége is. A mű
szakfejlesztési bizottsággal 
együtt ja.vaslatoka.t dolgoztunk 
ki az árukezelés technológ� 

jára és a. ra,kodásgépesités ;a.
vitásáro. .A. rakodásg_�tés 
helyzetét a tárea koli a 
külön napirendként tárgyal
ta. Javaslatunk alapján a 
szakmai kollégium intézkedé
seket tett a vasúti járműpark 
javításához szükséges anyag• 
ellátás szervezeteinek megvál
t-Ozta tására. 

Az előadó ezután a vasút át
bocsátó képességének növelé
sét jelentó pályaépítéselkről, 
korszerüsítéselcről beszélt, 
majd így folytatta: 

- Helyesnek bizon11tLlt a 
VI. kongresszusnak az a ha
tározata., hogy szakszerveze
tünk elnöksége mellett a. köz
gazda.sági osztály kebelén 
belül létrehozzuk a műsza.k
fejlesztési, üzemszeroezési és 
újítási társadalmi munltibi
zottságot. Ez a. bizottság vi
szonylag rövid idő alatt is 
eredmén11es munkát végzett. 
Megalakulásuk óta. mintegy 14 
olyan témát dolgozta.k fel, 
a.melyek a vasúti munka. -ra
cionálisab;.. könnyebb elvég
zését célozták. 

Az újítási feladattervek át
gondoltabb elkészítését szol
gálja, hogy a szakosztályok 
együtt, összevontan adják ki 
újítási feladatterveiket. Ez 
elősegíti azt, hogy az Orszá
gos Találmánv! Hiva.tal ide
vonatkozó irányelveit fokozot
tabb mértékben betartják, 
emellett jobban érvényesül
nek a központi elgondolások 
is. Javult az újitók a11ya.gi és 
erkölcsi elismerése, közülük 
többen kaptak Kiváló dolgozó 
oklevelet. 

Javult a dolgozók élet- és munkakörülménye 

A vasutasok élet- és mun
kakörülményeinek javítása ér
dekében tett intézkedések kö
zül elsőnek említette az 1964 
ja.nuár 1-tól vég,rehajtott bér
rendezést. Ez a 156 OOO dol
gozót érin tő átlag 10 százalék 
béremelés jelentős mérték
ben javította a vasutasok 
anyagi helyzetét. Ezzel egy
időben a gazdasági szervekkel 
együttműködve az ipal1hoz ha• 
sonlóan kidolgoztuk a vasuta
sok bérnomenklatúráját, vala
mint új rangfokozati rendsze
rét. Az anyagi érdekeltség 
fokozottabb érvényesítésére 
ösztönző, ha.tékonyabb pre
mizálási rendszert dolgoztunk 
ki. 

Erőfeszítéseink ellenére 
sem sikerült azonban e!érni, 
hogy a. vasutasok munkaide
jét általánosan 210 órára. 
csök1centsük - hangsúlyozta. 
- Sót a.z utazók és ipari 
munkások esetében visszaesés 
történt. Nem javult kellő mér
tékben a vonta.tó járművek· 
kel és a. személyzettel való 
gazdálkodás rendje sem, a.n
nak ellenére, hogy ezekre az 
állapotokra már kö.<°panti ve
zetőségi ülésen és kollégiumi 
ülésen is felhívtuk a figyel
met. 

Számos intézkedés történt 
az üzemegészségügy tovább
javítása érdekében. Illetékes 
szervekkel együttműködve nö
veltük a.z üzemorvosi és szak• 

beszámolója után dr. Csanádi 
György közlekedés- és posta
ügyi miniszter kért szót. 

A, vasút 
korszerűsítésében 

nagyot léptünk előre 

A rendeletnek a nyugdíj
törvényt módosító paragrafu
sai főként az idósebb, munkát 
vaLlal11i már nem bíró, ala
csony összegű nyugdíjat élve
zőkre vonatkoznak. Mit mond 
ezzel kapcsolatban a módosító 
rendelet: 

20 százalékkal kell felemelni 

orvosi óra.számokat. A félszá
zalékos alap segítségével több 
üzemi orvosi rendelő épült, 
illetve áll épülés alatt. A 
MAV egészségügyi szolgálatá
val együtt kidolgoztuk egész• 
ségiigyi szolgálatunk átfogó 
tervét, amelyet lehetőségeink
hez képest fokozatosan meg
valósitunk az ország egész 
területén, fóként a nagyobb 
vasúti csomópontokon. A kö
zeljövóben elkészül a szolnoki 
MAV Kórház és Rendelő In
tézet, amely nagymértékben 
tehe1mente.síti majd a buda
pesti MAV Kórházat. Tervbe
vettük azt is, hogy a közeli 
években a. MAV Kórh<íz és 
Rendelő Intézet mellett egy 
korszerü. új rendelőt létesí
tünk. Ezáltal a jelenlegi kór
ház épületét teljesen a gyó
gyítás &zolgálatába tudjuk ál
lítani. 

Mindenekelőtt örülök, 
hogy erre a.z ütésre 11W?ghi
vott a központi vezetőség és 
módom van itt olyan felad.a· 
tokról beszélni, a.mel11ekre a 
közeljövőben kerül sor azoknak a saját jogukon öreg-
mondotta bevezetőjében. ségi vagy rokkantsági nyugdí-
Az elkö1JeLkezendő években az jasolmak a nyugdíját, akiket 
egész k.özleked<is irányltásá· az 1954. október 1. előtt érvé-
ban bekövetkező változások nyes nyugd!jjogszabályok 
eg11 hosszú folya.ma.tot ké· 

j 
al�pján! és 10 száza!ékka.l azo

pezn,ik. Közlckedéspolitlkán.k- ket, akik 1954. oktober 1. és 
nak a.rra. kell irán11tLlnia, 1958. december 31.  között ke
hogy olya.n teljesítőképessége rültek nyugellátásba. Az így 
legyen a vasútnak, amell11el I felemelt nyugdíjak összege 
minden feladatot meg tudunk azonban a. házastársi pótlékkal 
oldani. Ket-három évvel ez- 1 együtt sem haladhatja. meg az 
előtt, ami.kor a vasút vezetői 1 000 forintot. 

Emberi kötelesség kijelentették, hogy a meglevő Az 1954. október 1. előtt 
Külön foglalkozott a beszá- kapacitással nem tudjuk a fel- megállapított nyugdíjakat 

moló a csökkent munkaképes- kínált árut elszállítani, vé- azért emelik 20 százalékkal 
ségúek foglalkoztatásának g_igjártuk az?kat a . míni�té- mert azok átlaga a megállapí� 
problémáival. A társadalom- riumokat, a.kikkel összekotte- tás, idején alacsonyabb volt 
biztosítási osztály 1963-ba-n tésben vagyunk és megma- mint az 1954. október 1. � 
országosan felmérte és a mun- gyaráztuk annak szü�é�e� 1958. december 31 . között meg-
kavédelmi fófe!ü.gyelóséggel gét, !hogy egy tárcakoz1 bi- állanított nyugdíjaké. 
együtt kidolgozta, hogy me- zottságot .kell létrehozni. Bn-

lyek a=ok a munka.körök, ahol nek a bizottságnak az volt a A házastársi pótlék összeg 
a. csök.kent munka.képességú fe�da_ta, hogy felt:iérje a le�- t-Ovábbra is 1 00 forint marad� 
dolgozóka.t teljesértékű mun- uukse_gesebl> szállí_tásokat es Ha azonban az újonnan meg
kásként lehet foglalkozuitni.. odaadjuk a kocsikat, .. ahol 

I 

állapított nyugdíj és házastár
Nem győzzük eleget hangsú- azokra a legnagyobb szukség si póUék együttes összege meg-
lyozni, hogy a munka közben v� tolsó k t három 

,.....
..... 

haladja az 1000 forintot, pé!
balesetet szenvedett, vagy u e - . . e,..,.,., dául a ;nyugdíj 900 forint fe
megrokkant dolgozók ellátá- :--- folftatta a miruszter -, . lett van, a házastársi pótlék 
sáról emberi kötelességünk Jelentos beruházási . keretet crak akkora. összeg lehet, 
gondoskodni. Ez nem lehet kaptunk. Ennek tula.Jd0.1:1tha• amely a. nyugdíjat 1000 forint
beruházás, felújítás vagy tó, hogy a. másod!� otéves ra. egészili ki. Ha p ldául va
anyagi ráfordítás kérdése. Az tervben nagyot 1e:i>tunk elóre. laklnek 940 forint lesz az 
eddig tett intézkedéseink a Leraktuk az . alapJait a villa- újonnan megállapított nyugdí
Jávor utcai rehabilitációs osz- m0s- és .. Diesel-von�tás_nak, ja, a házastársi póUék csak 60 
tály, továbbá Budakeszin ké- megkezdtük a korszeru bizto- forint lehet. 
szüló rehabilitációs részleg a sító berendezések felszerelé

problémn megoldásának csak sét, a személy- és teherkocsi
a kezdetét jelt?Dtheti. park korszerűsítését, a pályák 

Központi kérdésként kell felújítását. 
](ffelni a va.iuta.sok szociális Dr. Csanádi Gyöz,gy befeje

ü m11nka.körülményei?iek ja.- zésül a harmadik ötéves terv

vítását. Annál is inkább, mi- ben előttűn!k álló feladatokról 
ve! még mindig nagyon sok a beszélt. Hangsúlyozta, hogy az 

korszerűtlen, túlzsúfolt, egész- egyéb feladatok mellett olyan 

ségtelen szociá!t.s létesítmény. rugalmas irányítást kell ki• 

Tisztában vagyunk azzal, hogy a!akíta.ni, a.mely a. szii./c.Séglet• 

a vasút rendelkezésére bocsá- nek, megfelelően vezeti és irá• 

tott beruházási és felújítási n11ítja a közlekedést - ezen 

keretből viszonylag rövid idő belül 4 vasutat is. Ebben a 

alatt nem lehet 600 mil1iós rá- szakszin:vezetnek együtt kell 
fordJtást eszközölni, de azzal d?lgozni a pórt. és a gazd.a
semmi1céppen sem értünk • sao, vezetéss_el. Csak akkor 
egyet, hogy a nagyon régi és tud�nik igazan er;?ményt el
elavult berendezéseket, ame- érni: ha _ nem h1anyzlk a jó 
lyek a dolgozók jobb munka- �F_uttmu.köclés, ha minden
körülményeit vannak hivatva k� =er1 a feladatok nagysá
elősegíteni, ne jav1tsuk kellő g�t. Ha a �olgozók tudjá.k mi
mértékében. rol van .szo, mindent megtesz

nek a siker érdekében. 
Szabó elvtárs a beszámoló 

további részében a balesetek 
megelőzése érdekében végzett 
munkáról, munkavédelmi in
tézkedésekről, a nyugdíjasok 
helyzetéről, a kedvezményes 
üdültetésról, szakszervezetünk 
nemzetközi kal){'Solatairól, to
vábbá a nevelésról s a tudat
formálásról beszélt, majd be
fejezésül a !következőket 
mondta: 

Szakszervezetünk VI. 

A központi vezetőség ezután 
köszönetét és elism€Tését fe
jezte ki az árvízvédelmi mun-
kában derekasan helytálló 
va.su.ta.sokna.k, majd javasla
tot tett a legodaadóbb, legk!
emelkedóbb munkát végzó 
vasutasok elismerésére, jutal
rnazására. 

Szervezeti és személyi 
változások 

- A központi vezetőség vé
gezetül szervezeti kérdéseket 
tárgyalt. Az 1965. február 5-én 
tra.gikus hirtelenséggel el
hunyt Bán István osztálvve
zető emlékét jegyzókönyvileg 
is megörökítették. 

A központi vezetőség Bán 
István elvtárs helyett Ignácz 
István elvtársat, a Nyugati 
Műszaki Kocsiszolgálati Fó
nöksé.? _dolgozóját, a központi 
vezetoseg póttagját rendes 
tagnak, Végh Ferenc elvtár
sat, a vasutasszakszervezet 
Fejér megyei bizottságának 
titkárát az elnökség tagjának 
elfogadta 

Az elnökség május 7-i ülé
sén Kellner István elvtársat 
a szervezési és nevelési osz
tály, Pere József elvtársat pe
dig a. főkönyvelóség vezetésé
v,:,1. b1zta meg. A központi ve
zetőség mindkét elvtársat 
megerősítette beosztásában 

Ismeretes, hogy a törvény
módosítás előtt a házastársi 
pótlékkal együtt 850 forint 
volt az 1959. január 1 előtt 
nyugljfja:zotf;llltwí,L: a nyugcHj 
felsó határa. A jelenlegi ren
delettel. ez a felső határ 1000 
forintra. emelkedett fel. 

Itt kell megjeg)•ezni, hogy 
a házastársi pótlék azokat a. 
nyugdíjasokat i., megilleti, 
akik 1959. január 1 után ke
rültek nyugdíjazásra, és nyug
díjuk 1000 forint alatt van, de 
a 850 forintot eléri. A nyug
díjmegál!apítás idején a 850 
forintos felső hat.ár miatt 
nem lehetett ug11anis a há.zas
társi pótlékot részükre megál
lapíta.ni. A házastársi pótlék 
ebben az esetben is 1 00 forint 
de ha a nyugdíj 900 forint fe� 
lett van, az &szeg nem halad
hatja meg az 1000 forintot 

A törvénymódosítás kiterjed 
azokra a nőkre is, akik az öz
vegyi nyugdíj mellett munka
viszonyuk alapján saját jogu
kon is jogosultak nyugdíjra. 
A két ;ogon szerzett ellátás 
együttes összege eddig 700 fo
rint volt, a. rendelet szerint ezt 
az összeget 800 forintra kell 
felemelni. 

Az 1954. október 1. előtt 

Arra kérjük a vasutas nyug
díjasokat, hogy vegyék elő a 
nyugdijaztatásukkal kapcsoia
tos okmányaika.t és alaposan 
tanulmányozzák á.t. Ezekből az 
okmányokból nemcsak azt 
tudják meg, hogy egyáltalán 
emelik-e nyugdíjukat, s ha 
igen milyen mértékű lesz az 
emelés, hanem azt is, hogy 

szükséges-e benyújtaniok ké
relmet a MAV Nyugdíj HiL'4• 
ta.lhoz a rendelet előírásai sze
rint. Gondosan tanulmányoz
zák nyugdíjuknak az összete
vőit is. (Nyugdij, házastársi 
pótlék, egyéb.) 

A nyugdíjnak 20 vagy 10 
százalékos emelése a házas
társi pótlék nélkül történik. A 

felemelt n1ftLgdijhoz adják 
hozzá az esedékes házastársi 
pótLékot. 

Azoknak a nyugdíjasoknak, 
akiknek a nyugdíja a házas
társi pótlékkal együtt eddig is 
850 forint alatt volt, részükre 
már állapítottak meg házas,. 
társi pótlékot. Nekik a házas
társi pótJ.ék megállapítását 
kérniök nem kell, azt kérelem 
nélkül is tovább folyó,;ltják. 
A:i:oknak a nyugdíjasoknak 
azonban, akiknek eddig még 
nem állapítottak meg házas
társi pótlékot, mert 850 forint, 
vagy ennél több - de 1000 
forintnál kevesebb - a nyug
díjuk, és a jelenlegi nyugdíj
emeléssel nyJlik meg erre az 
igényük, 1965. december 31-iQ 
kérniök kel! a. háza.stárst pót
lék megátlapítiűát. A házas
társi pótlékot 1965. július l-ig 
visszamenőleg megkapják, ha 
jogosultságuk rpár akkor is 
fennállt. 

Ugyancsak december 31-ig 
kell kérni nyugdíjuk visszacsP
rélését azoknak, akik annak 
idején lemondtak róla, de a 
kedvezőbb feltételek Colytán 
a jövőben erre tartanak 
igénvL 

Azokra a nyugdíjasokra, akik 
1959. január 1 után kerültek 
nyugdíjba, valamint azokra, 
akik függetlenül attól, hogy 
melyik évben mentek nyug
állományba, de nyugdíjuk 1000 
forint felett v&n, a jelenleil 
módosító rendelkezések nem 
vonatkoznak, nyugdíjuk em<>
lésére most nem kerül sor. Az 
özvegyi n11ugdíjak emelésére 
sem kerül sor. 

Az Elnöki Tanács módosító 
rendeletére a következő �zá
munkban még visszatérünk. 

Krekó Ferenc, 
a társadalombiztosítási 

osztály vezetője kongresszusának határoz.ata.i 
többségükben helyesen sz.ab• 
ták meg a k.övetkezó kong
resszusig végrehajtandó fel
ado.tokat. A határozatban fog
laltakat jórészt már megvaló
sítottuk, vagy megvalósításuk 
folyamatban van. Különösen 
eredményes munkát végez
tünk szakszervezetünk szer
vezeti felépítésének, az egész 
szakszervezeti mozgalom fej
lödésével párhuzamos kiépíté
sével, továbbá a bér- és mun
kaverseny vonalán. Javult a. 
tennelést segítő munkánk és 
ió eredményekről számolha• 
tunk be a va.sutas dolgozók 
egészségü.g11i és társada.lom
biztositási helyzetét illetően 
is. Ugyanakkor további erőfe
szítésekre és hatékonyabb 
munkára van szükség a szak
szervezeti bizottságok és a 
bizalmiak munkájának megja
vítása, az ösztönzési rendszer 
még igazságosabbá tétele, a 
csökkent munkaképességű 
dolgozók helyzetének továbl>
javitása, a vasutas dolgozók 
nevelése, általános műveltsé
gi színvonaluk növelése, a fe
gyelem továbbjavít.ása érdeké
ben. 

Héjja, Gyula és Török Ká
roly elvtárs, a számvizsgáló 
bizottság tagjai elfoglaltsá
gukra való hivatkozá
sukkal kérték lemondásuk 
tudomásul vételét. A közpon
ti vezetőség a lemondást tu
domásul vette. 

A központi vezetooég ülését 
Vé!lih Lajos elnök zárta be. 

Balatonalmádiban, az ifjúsági találkozó színhelyén jún. !6-án, 

szombaton délután kiállítás nyílt a Szakma ifjú mestere moz• 

galomban részt vevő fiatalok legjobb vizsgamunl<áiból, a fia

tal újítók újításaiból, illetve az íljú képzőművészek müvei
ből. Mint az a felvételen Is látható, a fiatalok nagy érdekló-

Szabó Antal főtitkár elvtárs déssel tekintették me&' a kiállított alkotásokat. 
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JEl,EN'l'ÉS BJIBJIN'JfJÍB Ór. 1 
A VONAL 

LEGSZEBB ÁLLOMÁSA 

Az árvíz el leni küzdelemben is 
Mező!aikon 196°2-ben épült 

át az állomás vágányzata. A 
dolgozók ekkor határozták 
el, hogy rendbe hozzák az 
épületek környél{ét. Elha.tá
rozásukat tett követte. A bon
tásj anyagokat összehordták, a 
hepehupás talajt elegyenget
ték, majd egy virágos par
kot létesítettek, melyet azót-� 

I N T E G R A 
D O M I N Ó  

helytá l lnak a vas utasok 
Már három hónapja tart a 

Dunán a magas vízállás, 
amely az árhullámok sűrű 
egymásutánjában ezernyi ve
szélyt jelent a máskor oly 
nyugodtan hömpöJygó „öreg" 
folyó partjai mentén. Az ál
landósult árvízves?.ély az 
utóbbi hetekben különösen a 
magyar Duna alsó szakaszán, 
Baja és Mohá.cs térségében 
okozott árvízves?.élyt. 

Kétirányú segítség 

A veszélyeztetett területe
ken az árvízvéde!mj szervek 
a környékbeli lakosság, a 
honvédség alakulataival kar
öltve vívják a küzdelmet a 
megáradt folyóval. A gátak 
védelméhez nagv segítséget 
adtak a vasutasok, köztük a 
pécsi igazgatós,á,g dolgozói is. 

lyü'ket és la'kásu'kat elöntötte 
a helyenként feltörő és a fára
dó, átázó gátakon átszivárgó 
VÍZ. 

Sajnálatos baleset 
A legutóbbi nagy dunai ár

víz után a gemenci erdőben 
ma.gas töltéseket építettek, 
hogy esetleges ár jdején oda 
menekülhessenek az erdő 
vadjai. Mos,t, ez a minden 
képzeletet meghaladó áradás 
elborította ezeket a töltése
ket is és a vadak számára 
nem maradt más menedék, 
mint a vasúti töltés. Sajnála
tos baleset következett ebből, 
mert az egyik, éjszakai i,onat 
ózekből és szarva.sokból álló 
csordába rohant Pörbölynél. 
Itt egyébként már valóságO<!I 

is lelkiismeretesen gondoz
tengerré srelesedett a· folyó, 7!"-k. Mezőlak állom�s az- : 
amely elöntötte a bajai hid- ota a vona,J legszebb á!lomá-

1 
hoz vezető országutat és már 

I 

sa. 
csak a vasúti föltés dacol az Az állomás dolgozái ezzel 
árral nem elégedtek meg. Turbók · 

Rezső forgaJmi szolgálattevő-
Végezetül szóljunk arról is, vel az élen elha�ározták, 

hogy a pécsi igazgatóság a2 ho,gy megszerzúk a szocialista 
árvízvédelem területén is szo- brigád dmet. A brigádna'k 
ros kapcsolatot tart a jugo- Mózes Károly állomásfőnök 
szláv illetékes hatóságokkal. is tagja. Azóta cldevelet, 
A közelmúltban, amikor a jelvényt és zászlót nyert a 
Dráva is kiáradt, Gyékénye- brigád. Időközben Horváth 
sen keresztül magyar terület- Imre málházóból váltókezelő, 
ről biztosították, a folvó bal- Ambrus Józs.ef váltókezelőból 
partján levő Gó!a., Zsdála, forgalmista lett, Turbók Re
Gotála és más j1lgoszláu köz- zsó, a brigád vezetője pedig 
ségek, ellátását. A községek ki- harmadéves joghallgató. 
ürítését is ilyen módon készí- A mezóla�i szocialista bri- , 
tették elő, erre azonba,n az ár gád becsülettel, balesetmen- ' 
gyors levonulása következté- tesen végzi mun'káját. Ter- 1 
ben szerencsére nem került 

I 
vük: a szocialista munka 1 

sor. szolgálati helye cím elnyPré.�e. 1 
Lőrincz János Bognár K�y 

1 

A segítség kétirányú - köz- :--------------------------------------- .Június 3-án helyezték lizembe Püspökladány állomáson a:a 
integra.-domlnó berendezést. Képünkön Rostás Ferenc és 
Györkönyi Tamás a jelfogó helyiségben a berendezés relé• 

vetlen és közvetett. Abban, 
hogy a Duna hullámai eddig 
nem tudták áttörni a gátak 
íóvédvonalát Baja és Mohács 
térségében - az árvízvédelem 
irányítóinak véleménye sze
rint - nagy részüU< van a 
vasutasok gyors és lehetetlent 
nem ismerő munkájának, ál
dozatkészségük:nek. 

A pécsi vasut.Mok külön 
menetekkel továbbították a 
,:eszélyeztetett helyekre a gá
tak erősítésére és a második 
oédvonal megépítéséhez szük
séges földmunka gépeket, 
amelyek gyors munkábaállí
tása a védekezés sikerének 
kulcskérdése volt. Azután 
megindult a védekezési anya
gok „áradata" és a veszélyez
tetett területek kiürítése. 

A Bátaszék és Mohács egyes 
!erületeinek, különösen pedig 
Mohács-sziget községeinek ki
ürítéséhez kelló memil/ÍSégú 
üres kocsit !locsátottak re-nael
kezésre. Igy lehetóvé tették, 
hogy a víz alá került  és a ve-

A nagy főszerep 
Másoknalk segít. S iközben 

neki is vannak gondjai. Férjét 
háromszor operálták. Most Is 
beteg. Két gyerekról kell gon
doskodnia. De ez soha nem 
látszik meg az arcán. Mindig 
derűsen jár--Otel munkatársai 
között. 

brigád gyermek.e. A kislány 
most hét éves és Debrecenben 
jár iskolába. 

- Az elmúlt évben megld.. 
togattuk a. hajdúszobosz,lói 
-nevelőotthont - meséli a bri
gádvezető. - A (llJi?Tekek. sze
retettel vettek körül bennün
ket, énekeltek, szava,ltak, tán-

Közös rendezvények co/.tak. Ott ismerkedtünk meg 
Erzsikével. 

- Az egyik alkalommal fel- Ezután már egymást érték 

egységének utolsó ellenörzését végzik. 

szélyeztetett területekről , 

keresett dr. Na.gy Istvá.nné. az események. A téli valkációt 
Örömmel újságolta, hogy szö- Erzsike Kozma LA.szlóék.nál 
vetllreze<tl laikást kapot>t. össze- töltötte, al{iJmelk hasonJó korú 
fogtunk mi, a.sszonv<>k, segí- kislányával kitűnően megba
tettünk a költözködés n.él és az rátkozotl.. A kis gondozott az
új lakás berendezésében is. óta megfordult valamennyi 
Most hallottam, hogy az =- brigádtag laikásán. Igen jól szonyka az üremi részesedés- érezte magáot, és szinte nem 
bői porsziyót vásárolt. Nagyon tudott vála.sztani a i;QI,. . ,.maboldogok va,gyutlk:; ha vala- m4" kdzött. Miután elérkezett 
melyikünk fel tud mutatni Erzsike életében a nagy pil-

1 
valamit. lanat, mE:gkezdte tanulmá-

Debrecen fő utcáin gyakran nyait, a brigád úgy határozott, nemcsak a lakosságot, hanem 
az összes élő állatot is biz
tonságos helyre sikerült szál
lítani. Az árvízvédelmi anya
gok továbbításának nemcsak 
zöld utat, de gyorsitott to
vábbítást is biZtosítanak. Leg
utóbb például homokzsák ké
szítés céljára 7 kocsi üres zsá
kot továbbítottak külön- me
netben Budafokról Mohácsra. 

Állandó ügyeleti szolgálat 

A pécsi igazgatóság forgal
mi és kereskedelmi osztályán 
állandó ügyeleti S2!0lgálatot 
tartanak és a Vasúti Főosz
tály, valamint az árvízvéde
lem operatív szerveinek irá
nyításával teszik meg a szük
séges intézkedéseket. Rend.kí
vül jelentős a védekezés szem
pontjából a kő szállítások 
gyors megszervezése Komló
rói és Erdósmecskéról. A leg
több napon három irányvonat 
vitte a követ .a Mohácsi gátak 
erősítéséhez. A vonatok ér
kezését 12 órával elóbb jel
zik, hogy az illetékes szervek 
idóben gondoskodhassanak a 
kocs1k kira'kásához szükséges 
közmunkaerő megszervezésé
ről. Most a zúzc.Lékanyag szál
lítása a legfontosabb, s a kö
zeli néhány nap leforgása alatt 
800 kocsi építőanyag helyszín
re szállításával segfti!k a vas
utasok az árvízvédelmet. 

Azok a vasutas, dolgozók, 
akik a veszélyeztetett terüle
teken teljesítenek szolgála
tot, becsülettel helytállnak a 
gátakon is. Különösen kitűnt 
a Pécsi Pályafenntartási Fő
nökségnek az az 56 tagú sza
kasza, amely Aranyos István 
fóti.szt vezetésével hetek óta a 
mohácsi árvízvédelemnél dol
gozik. Lak6kocsijalkban fel
váltva pihennek néhány órát, 
c;le volt olyan nap, hogy rövid 
pihenőre sem volt lehetéí5ég. 
Áldozatkész és szakszerű mun
kájukkal a helyi árvízvédelem 
„rohambrigádját" aLkotja ez 
a.z egység. 

Baja és Mohács térségében 
a vasútvonala.kat különösebb 
árvízveszély nem fenyegeti. 
Hét vasutas család azonban 
már napok óta vasúti kocsi
ban lakik, mert szolgálati he-

megfordulnak a brigádtagok hogv helyet biztosítanak szií- Márki Sándor f6tlszl, forgalmi szolgálattevő már megdsmerke-
után, amikor közös mozi, va!}l/ mára a Zrinyi ILona. Nevelő- 1 dett az úJ forgalmi asztallal. 
színházi előa.dásra. siet'll,ek. Va- otthonban. Igy került Erzsike 
!amennyien ízlésesen, divato- Debrecenbe, a brigád közelébe. lrtak a gyóriek. 

(Forrai János felv.) san öltözködnek. Viselkedésük Nemrég levelet kiaptaJc a 
Néhány héttel ezelőtt az is k.ulturált. Ebben a kollekti- győri Há,mán Kató brigádtól. 

egész ors-z.ág látta őket. A vában gyalmrialk a közös ren- ők is követni aikarjálk pé!dá
szemfüles operatőrök ka,merá- 'dezvények. A közelmúltba't'I jukat. 

(Horváth Erika felvételei) 

Az igazgalóságo� 
jukk:al örökftették meg a bri- jól síkerillt estet rendeztek a _ örömmel o!oo.stu.k a ked
gádot. Paita.ki Elekné és kol- debreceni Szabadság Jl:trerem ves levelet. Mi is azt klvánjuk 
lektívája egy esti televízio- külöruterrnében. A vacsorára a győri brigádnak, hogy to
adás ffuzereplője lett. eljötte'k a család<ta.gok is, és vábbra is maradjanak a.z élet 

májusi teljesítménye 
A televíziómúsorban 'köny- felejthetetlen élményben volt ,.főszereplői". Mutassanak pél-

A I tósá k á·u ha-• l "" részük. dát mindazoknak, akik a s-zo- . z �az?a . g� m ? 5 
�:� l!���: ���s;fr��;e-'. 

cialista emberré vál.ás útjáTa I 
v1 te!Je_s1tmenye1 a _követke-

rebb kitúruni. DebN?cen áUo- Erzsike a brigád le6nya léptek _ mondotta befejezésül zők szermt alakultak. 

máson ötvenhárom szociaUsta A félárva wkato.s Erzsike 
Pataki Elekné. 

1 
Budapest 102,38 százalék 

címért küzdő brigádot tarta- élete is megváltozott, mióta a Forrai János Debrecen 102,11 százalék 
nak nyilván. Paitaiki Elekné és Miskolc 101,60 százalék 
brigádia ermyi vetélytárs kö- 1-------------------------- Pécs 101.25 százalék 
zött is főszerepet ját<szi'k. Ho- Szeged 97,43 százalék 
gyan jutottak el idáig? Azt a 

A T T ,4 s u,_.,-1 Á S' 7\. T A PRA 
Szombathely 101,37 százalék 

Jegilletékerebbtől tudtuk meg. y L1 .J.. L1 1 "L1 
_ Allomásunkon a.z elmúlt A fenti eredmények alapján 

években külön turonként a.la- - a forgalmi és a.z üzemi bal-

KE
.,.
sz u• • L NEK 

esetekből adódó levonások kultak meg a személypénztd- után _ a budapesti igazgató-ros brigád.ok - kezeit-e a be- ság 346 300. a debreceni lgaz-szélgetést Patakiné. - Később gatóság 97 500, a miskolci 
egyesült a három brigád. Szakszervezeti bizottságunk a tapolcai pályafenntartási fő- Igazgatóság 110 OOO, a pécsi 
Nemrég kaptuk meg a „szo- területén 18 szolgálati hely nökség dolgozói - a tapolcai igazgatóság 92 700, a szombat
cialista üzemrész" oklevelet. 186 dolgozója csatlakozott a vasúti csomópont üzemi kony- helyi igazgatóság pedig 
Tervünket 105 százalékra tel- vasutasnapi műszakhoz - fr- hájának ép!tését - olvastuk 100 OOO forint jutalomban ré-
jesttettük. S hogy a munkán- ja levelében Hoffmann József Dancs József levelében. szesült. 
kat minél jobban el!á.tha.ssuk, Veszprémvarsányból. Az ed- az új üremi konyhában már 1965. els5 öt hónapjában a igyekszünk türelmesen foglal- digi munkájuk során már ki- el is fogyasztottuk az első íll- MA v vonalain elszállított árukozni az utazóközönséggel. Ez váló eredményeket is értek el. letes ebédet. Ugyancsak a vas- súly _ beleértve az import és 
a magyarázata annak, hogy a Agoston Lajos mozdonyveze- utasnap tiszteletére a Hídépl- a tranzit küldeményeket -, 
pana.szkön11vben kevés bejegy- tő, Pethő Károly fűtő és Ta- tési Főnökség és az Sszaki JJ. 1 359 OOO tonnával haladta meg 
zést találni. kács Dezső vonatveretó pél- kollektívája határidőre fejez- az előző év azonos időszaká

Idegen nyelvet tanulnak 

Ezután a brigádvezető el
mondotta, hogy többen nagy 
kedvvel tanulnak. Dr. Nagy 
Antalné az orosz. Máté László
né a román és Gárdos Járws
né a német nyelv elsajátításá
ban mutat nagy Igyekezetet. 
Igy, ha külföldi vendég érke
zik a pénztárablalkhoz, nem 
lepődik meg a brigád. Szót ér
tenelk vele. 

Munkake,;;déskor régi 
szokáscnn, hogy végigjár a te
kin.tetem az asszonyok és lá
nyok a.rcán - folytatta. -
Úgy ismerem őket, hogy a leg
kisebb szomoní.s�o-t. bajt ís 
észreveszem a szemükben. S 
ha kell, segítek megoldani a 
problémájukat. 

dául a 7166-os számú tehervo- te be a tapolcai fűtőház moz- ban továbbított árumennyisé
nattal 364 tonna helyett 524 donyfordító korongjanak épí- get. Ugyanakkor 
tonnát továbbítottak Veszp- tését. Ezzel a fűtőház moz- a berakott árusúlynál a rémvarsányból Bakonyszent- donyfordítási gondjai meg- bázisldöszakhoz vtszo-lászlóig. Bw;zkék vagyunk rá- szűntek. nyitott többletszállítás juk. A krisztinavárosi pálya- 1 989 OOO tonnának felel 

Zalaegerszeg állomás dolgo- fenntartási főnökség puszta- meg. 
zói a vasutasnap tiszteletére szabolcsi VII-es pályamesteri Ennek továbbításával a belvá!!alták a tehervonatok ter- szakaszának két szocialista földön jelentkező szállítási helésének 2 százalékos, a ko- brigádja a vasutasn ap tiszte- igényeket általában kielégítet
csitartózkodás 14 százalékos, a letére vállalta, hogy a párat- tük. 
vonatközlekedési terv 5 szá- Jan oldalon beépített ÚJ. kité- A ló ó é b lért t 1• zalékos és a raksúlyk.ihaszná- z e z v en e e ,e-

rőket Pusztaszabolcs állomá- sítményekhez mérten mln5-lási terv 1 százalékos emelé- son vegyes brigáddal alázuza- ségi szempontból Is számottesét - írja Markos József za- Jékolják. Nemcsak a sínillesz- vóen javult a vasutas doh:tolaegerszegi levelezőnk - A tések alatt, illetve azoktól zók munkája. A személyszáll!vonatkísérők vállalták, hogy 
jobbra és balra végeznek alá- t6 vonatok 96,8. a tehervona-az egy szolgálatj órára eső ki- tok 14,3 százalékoa menet-

lométerteljesítményt a koráb- zuzalékolásokat, han,em az szerű közlekedtetésével, a fel-ban elért 3,25 óráról 3,4 órára egész sínhossz alatt, mert ez- szabadulást verseny k.eretéemelik. re! növekszik a pálya stablli- ben tett vállnláaatnkat túltel-
A határidó előtt 55 nappal tása - olvastuk Molnár Ar- jelftettük. A menetrendszerű-

előbb fejezték be az építők - ·pdd levelében.. ség kedvező alakulásához hoz-

zájárult a vanatközlelkedési 
terv teljesítésének eredménye 
Is. Ezt világosan szemlélteti 
az, hogy előző év azonos jdó
szakában a tehervonatoknak 
csak 47,6 százaléka indult 
menetrendszerint, az előírt 
eleggyel és az előírt viszony
latban, szemben az ez évi 61,8 
százalékkal. 

A vonó- és vontatott jármú
velmél elért eredmények is 
jónak értékelhetők. A teher
vonatok átlagos hálózati ter
helése - az első öt hónapban 
-, 12 tonnával haladta meg 
az állami tervet. Ennél a mu
tatónál 

májusban hálózati szinten. 
954 tonnával olyan ered
ményt értünk el. mire m. 
ideig még nem voU példa. 

A mozdonyok gazdaságos fel
használásának a budapesti, a 
debreceni és a miskolci igaz
gatóság egy vonali mozdonyra 
eső teljesítménye májusban 
első ízben haladta meg a 
40 OOO százelegytonnakílomé
tert. A vasút hálózatán ennek 
eredménye a bázishoz viszo
nyítva közel 9 százalékos fel
futást je1ent. 

A ieherkocsik gazdaságo, 
kihasználására jellemző cél
ki tűzések teljesítésénél, így a 
statikus és a dinamikus ter
helésnél - bár eredményeink 
ezeknél a mutatóknál is job
bak, mint az elmúlt esztendő
ben -, a tervhez viszonyítva 
némt ebnaradás muta.tkoZik. 
Az eredményesebb munka bi• 
zonysli�ául szolgál azonban Itt 
is az, ho,zy a kocsitartózkodásl 
átla!! idő csökkenése - a bá
zisf.dős:z:ak eredményéhez mér
ten -. elérte a 70 percet, ami 
s7,\mcttevő medt:lő kocsióra ki- · 
kOszöbölését eredményezte. 
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Kik kaphatnak üzemi jutalékot Kormányrendelet írja elő 

az üzemi balesetek kötelező bejelentését A Szakszer. ezetek Orszá
gos Tanácsa 1964. decemberi 
- 80/1964. (XII. 19.) számú -
határozata újabb irányelveket 
adott az üzemek, vá!Jalatok 
dolgozoi által évenként kiér
demelt nyereségrészesedés fel
osztásanak rendezéstre. E 
határozat alapján a nyereség
részesedés - a vasutnál üze
mi jutalék - felosztásának 
szabályait összhangba kelle'.t 
hozni a Munka Törvény• 
könyve időközben módosított 
fejezetével. 

A SZOT határozata szerint 
a nyereségrészesedés felosz
támnak szabályait az irány
elvek alapján az üzemi taná
csok állapitják meg. Az üze
mi tanácsok a vasút vállala-

tainál önállóan határozzák 
meg a feloszt.asi szabályokat. 
Ezek a szabályok csak az adott 
vállalat dolgozóira vonatkoz
nak. 

A vasút - nem vállalatok
nál, vagy költségvetési szer
veknel foglalkoztatott - doJ
gozo1 1959-tol üzemi jutalék 
cimén részesülnek a vasút 
lobbleteredményeiból. Az ure
mi jutalék felosztásának 1965. 
évi szabályozásait a Hivatalos 
Lap folyó évi 21.  számában 
tették közzé. E rendelkezés 
az egyéni jogosultsag feltéte
leit, az üzemi jutalék össze
gére vonatkozó szabályokat 
és a vegyes rendelkezéseket -
ezen belül a jogorvoslati le
hetöségeket - tartalmazza. 

a javító-nevelő munkán töl
tött ideje az év folyamán 
együttesen eléri a három hó
napot, 

- és az évközben elhalálo
zott dolgozó (ilyen esetben az 
üzemi jutalékot hátramara
dottJa - óróköse - részére 
kell kifizetni.) 

Az u'óbbi időben több dol- tők felelössé9é,i,ek 
gozó fordult szakszervezetünk se, sokszor anyagi 
munkavédelmi fófelugye!á6é- ge forog fenn. 
géhez azzal a kér· 1, hogy a mindehhez 

elkendó:é
érdekel� 
Hozzájárul 

korábban �zerzeLL sérülést - a sérülést elöidé7ö valódi 
melyet otthon történt baleset- okok feltárásának hiánya, 
nek tüntettek fel. vagy egyalta- a baleset\ i••gálalok elég-
lan nem vették fel a telen é!l'e, 

Ezeken kívül - a ledolgozott nyilrantartasba, illetve a bal- továbbá az is, h Y a baleset 
idó arányaban részleges esetbejeQllzési könytbe - is- bcjelenté, és adatszolgaltal 1 
üzemi jutalékot kapnak azok mert uk el uzemi baleset- kötelezettség elmula ztásához 
a dolgozók is, akik meghatá- nek. eddig nem lúzódtek jogkovet-
rozott munkára, t'<IQI/ határo- Nem szorul különos magya- kezmények. 
zott i.dóre voltak, illetve van- rázall·.i, horu, ezeknek a sérü• A kormány, a SZOT és a 
nak a lkalmazva, feltéve. hogy lés kne!k utólagosan uzemi Legfőbb Üg)'. ,z elolerjeszlére 
a M.\ V-nál Jegalabb barom balesetn.ek valo eli ertetese alapján rendeletet howll, 
hónapos folyamatos munkavi- milyen sok nehézséggel jar. melyben az územi balesetek 
szom·uk van... _ • Az e el k nagy reszénél meg- be3elentésével összeJÚQgő kö· 

Lapun� k�v�tkezo s7.amá- állapítható. hogy a balesetek telezettségek elmulasztá.!át 

könyvet, va�y a bal<!6et nyil
ván tartásba vételéröl nem 
gondoskodik. A jövőben ilyen 
e! etben - szabály�tési eljá
ras ll1.éllőzé. ·vel - a a.:a.k
s:ert"e::et nwnkavédelmi fel
ügyeleti szervei s:intén 3000 

forintig terJedhetö birsciggal 
büntethetik a mulasztókat. 

Az ege z or zág é!-deke azt 
kívánja - és az azocialistn 
tarsadalmunk jel.legéb9t adó.. 
dik -, boey a bal ti ok<l'k 
fol tárásava!. ennek alapján a 
megfelelő intézked sek megté
telével megelozzuk a balesete
ket, elejet vegyük az egész-

Az üzemi jutalékra jogosults6g egyéni feltételei 
�n az uzemi Ju_talek .. �»;- bejelentésének ltit.kolása, szabalysért-ésnek nyilvánítja. 
gere .-:- eze� belu_l a ,wvelő es illetve „nem üzemi baleset"· s,.abáiysérté"t követ el és 3000 
a cso}'kento, teha_t �� egyé-

1 

ként való kez�lé<e hátterében forintig tc.rjedl1etó pénzbirsag

�i károsodásnak. A szabály• 
r1ési rendelet értelmében 
megengedhetetlen, hogy 
a balesetek elfükolá · -
,·al, eun belül e es dol
gozók bát.rányos h yzet
be hozásával szépitsük a 

A Munka Törvénykönyve 
több rendelkez.ése előnyösebb 
helyzetbe hozza azokat a dol• 
_eozókat, akik a vállalatnál 
hosszabb idó óta dolgoz,iak, 
vagy hosszabb idótartamú fo
lyamatos munkaviszonnyal 
rendetkeznek. Az üzemi juta
lek szabályzat is biztosítja 
ezeket az elönyőkel Ugyanis 
alap!eltétcl, hogy azOk kap
hatnak üzemi jutalékot, akik 
december 31-ig egyéves fo
l11'4matos munkai•tszonnyal 
rendelkeznek, de kétévi folya
matos mwlkaviszonyra van 
szükség annál a dolgozónál, 
aki korábbi m unkaviszonyát 

- egy éven belül kétszer, 
vagy többször, 

- illetve az ilyen évet kö
vetöen csak egyszer is fel
mondta - kivéve az Mt. V. 
30. §. (2) bekezd� a-f pont
jaiban említett eseteket - to
vábbá, 

- akinek elözó munkavl
v.onya bCrói ítélet, vagy fe• 
gyelmi határozat következté
ben elbocsátással szunt meg. 

A felesleges reklamáció 
megelőzése végett emlitJük 
meg, hogy még az 1-2 napos 
fizetés nélkuli szabadSa{IOk., 
vagy Igazolt távollétek Is 
megszakitiá'k a ténylegesen 
munkában tóltötl időt, a mun• 
ká folyamatosságát. 

Vannak azonban olyan ga
zolt távollétek, amelyeket ugy 
kell tekinteni. mintha a dol
gozó ez idő alatt is munkát 
végezne. Szabályzatunk III. 

rész 2. pontjában tételesen fel• 
sorolja ezeket az eseteket. 
Eszerint a ténylegesen ledol
gozott időn kívül munkában 
töltött időnek kell tekinteni: 

a) a fizetett szabadságot, 
b) a szülési szabadságot, 
c) a fegyveres testületek-

hez (hom•édséq, munkásőrség) 
továbbképzé -re behívottak 
szolgálati idejét, 

d) azt az igazoltan mu
lasztott idót, amelyre munka• 
bér jár (Mt. 69. §.) 

e) a mozgalmi szervek és 
a MA V részéról történt isko• 
lára, tanfolyamra küldés ese• 
tén az ott eltöltött időt, 

f) a dolgozó önhibáján kívtll 
betegállományban töltött idót, 
továbbá az üzemi baleset és 
gyermokápolás címén fizetett 
táppénzes idótartamot, 

g) a MAV-nál utolsó éves 
Ipari tanuló minőségben eltöl
tött időt. 

A felsorolá ban zerepló tá
vollé�ket - kedvezményként 
- azért kell munkában töltött 
időnek tekinteni, mert azok 
vagy ,közérdekből való távol· 
létek. (a tartalékos katonai 
szolgá.lat, ülnöki megbi=atás, 
iskolára küLdés) vagy mert 
más jogszabály bizto}ítja a 
dolgozónak, hogy munka nél
kill is munkabérben és egyéb 
juttatásban részesüljön (fi,ze
tett, vagu a szülési szabadság.) 
A vasútnak különös érdeke 
íúzödik ahhoz, hogy figyelem
be vegye ezeket az időket. 
például a MA V-nál az utolsó 
éves iparitanuló minőségben 
eltöltött időt. 

Üi kedvezmény 
Mint új kedvezményt, küli:Sn 

ki kell emelni és ledolgozott 
időnek kell tekinteni azt a2 
idót ia, amelyet a dolgozó ön
hlbá.ján kiviil tölt betegállo
mányban. Eddig csupán azo
kat a betegállományban töl
tött időket sorolta ide a ko• 
rábbl szabályzat. melyeknek a 
dolgozó önhibáján kívül ke
letkez<'lt üz„rni baleset volt az 
elói::léaíje. A kedvezmény ki-

szélesítését indokolja, hogy a ne�ent� uzemi • JUta! ·ot be- C!!)Tész a dolgozók kellö fel- gal sújtható az územn ·, vál
va utas dolgozók a sajátos t01Y:15<l10 t�n;·ezokre - vor.i�t- világositásának hiánya, má - lalatnak, szolgálati fónö�
munkakörülmények folytán ow szabal)okat i mertetJuk. részt a vállal-at k. szolgálati !'ek az a felelii6 dolgowja. aki 
legtöbbször nem önhibaiuk· BiUtka Jó=t helyek, ezen belul egyes ve.::e- az üzem, balesetet az arra 
ból kerúlnek betegállományba, i lletékes s;i:ervekn · - az 
hanem éppen az !döjarás, va.gy 1---------------------------- 1955_ évi 17 sz. MAV Hlvata• 
egyéb �di·ezótlen klirúlmé- los Lapban i�mertetett &SZer-
nuek okozzák megbetegedésu- veknelk - nem j entl be, a 
ket. tudomásár: jutott lesel ere-

Egyes esetekben méltányta- de ·t nem vizsga!ja ki. a bal-
lan lenne, ha a korábban em- esetről nem vesz !cl jegyzó-

baleseti staUsztikát. 
Valamenny!Unknck arra kell 
törekedni, hng • az a 
helyte:en szemi<>] ., amely a 
balesetek , ZS"álatánál. beje
lenléséné:, 111 •e elhW<o'.ásá· 
ná.l még feollelhetó, min-él 
elöbb megszünjoo. 

T. J. 
lilett egyéve folyamatos 
munkaviszony hiánya miatt 
nem ldhetne az egyétiként ar
ra érdemes dolgozót üzemi 
jutalékban részesíteni. Sza
bályzatunk tehát méltá.nyolja 
azokat az eseteket, amikor a 
dolgozónak egészségi, csaló.dt, 
vagy el7!1<?b körülményei foly-

Munkavédelmi vándorkiállítás 

tán különös érdeke fÜZódt.k 
ahhoz, MQIJ munkatn'szonya 
egyéves folyamatoss4'ának 
bei'árá.sa nélkúl lépjen ki 
munkahelyéról. Az ilyen mél
tány!a t érdemlő esetekre 
mondja k1 a sz:abályzat, hogy: 

R�szleges üzemi jutalékra 
jogo ultak a ténylegesen és 
folyamatosan ledolgozott idő 
aranyában - az egy-,, es !o

lyamntos m unkavi zonytól 
!uggctlenúl - az a dol"O· 
zok is, akiknek a munkavi
szonya az Mt. V. 30. § (2) be
kezd a-f. pontjainak vala
mely ér 
ti az Mt. 32. 
a:.....t>. pontJa1ra alap1tott fel
bon lás kovetkezt.óben szúnt 
meg - feltéve, hogy a tárgy
évben legalább 'három hóna
pot a MAV-nál ledolgoztak. 

Részleges üzemi jutalék is 
fizethető 

Vannak olyan esetek is, 
amelye indokolttá teszik, 
hogy az egyéb feltételek fenn
forgása esetén akkor i.s kapjon 
a dolgozó részleges uzemi ju
talékot, ha ténylegesen nem 
dolgozott 3 hónapott a MAV
nál. Ezeket az ese'ekei i té
telesen !l<>rolja fel a szabály
zat, mely szerint há.rorn hó
napnál kevesebb folyamatosan 
és tényleg�sen ledolgozott 
munka alapjá.n is jogosult 
üzemi jutalékra az a dolgozó, 

- akinek évközben átszer
vezés, vagy létszánúelesleg 
címén (Mt. 29. §, (1) bekezdés 
b., e. pont alapján) felmond
tak, 

- akit a MAV-hoz, i llető
leg a MA V-tól áthelyeztek, 

- akit a MAV-tól párt
vagy tömegszervezetekhez, 
államigazgatási szer\"ekhez 
!izetés nélküli szabadsággal 
átengedtek, vagy fizetés nél
küli szabadság beszüntetése 
mellett onnan visszarendel
tek, 

- aki önhibájából volt be
tegallományban, 

- aki a dolgozó anyákat 
kötelezóen megillető fizetés
nélküh szabadságon volt, (l\It. 
98., 98/A. és 98/B. §.) 

- aki évközben nyugdíjba 
került, 

- aki tényleges katonai 
szolgalatra be,·onult, vagy 
onnan le zerelt (utóbbi eset
ben azonban csak akkor, ha 
a MAV-tól vonult be és a l.c
s:erelcst követóen közvetlenül 
a M,1V-nal jeleritkezett szol
gálat tételre), 

- akit közép- vagy felső
fokú tanintézet nappali tago
zatára vettek fel, 

- akit a fegyelmi bitntetés 
hátrányos következményei 
alól évközben mentesítettek, a 
mentesítést követő idó1·e 

- aki a MAV-nál j�vító
nevelő munkán van, feltéve, 
hogy a ténylegesen és folya
mato-san ledolgozott ideje é5 

Júni';i 
nác<;án 

Már több mlnt egy hc e an
nak, hogy félevcs orsz gjáró 
utjára indították a vasuta • 
szak zervezet és a Va utl Fő
osztály munkavédelmi ván
dorkiallltásác. 

A két vasúti kocsiból átala
kltott tága klálhtásl terem 
ralóságoa dokumentum g fÚi· 
temény a kónnyelmuségról. a 
felelőtlen �gról. F nyk pek, 
megdönthetetl n bizonyítékok 
lzagolj,1k, menn)ire ki:Snnyel
müen ve!lzik egye ek felelős
ségtl'ljes munkájukat S talán 
az elmúlt évi azomorú sta
tf zttka i� - amel el az egyik 
tablóról jegveztünk fel -. a 
63 halála; · 38 csonkulá 01 
bales mask pen alaku1ha 
tol volna. ha ponto an betar• 
tották volna az utas, okat, 

rendeletcke 
zabályokat. 

munkavédelmi 

Csak az el mere. hangján 
s7ólhatunk erről a kezdemé
m ezesr61, a k10l11 s megren
dez érőt. hiszen félév alatt -
ennyi ideig 1 z távol a kiállf
lru -. az ország valamennyi 
nagyobb csomópon tját, allo• 
másat bejária majd. 

A vándork1álhtás anyagán 
kívul a látogatók még mun
kavédelmi oktatófifmeket is 
láthatnak - a kocsiba vetitó
gepet i .s szereltek - és bal
esetvédelmi elöadá.sokat 1s 
hall ath lnak majd. 

Budapes rőt Záhon)•ba in
dult a k llítás, majd folytat
ja vándorutját tovább az acél· 

ineken. leked i é po t · ifjú ági zoclalista bri&ádvezetok. A ta
nác kozá.st Zubor J Iván, szaks-zerve-zetünk közgazdasá"i o z
tályának vezetője nyitotta meg, majd Bujáki Kon tantin, a 
Közleked · • · · Po taügyi lnbzlérlum zemélyzell é mun
kaüui főo zlályának vezelój tartott beszámolót a zoclali·ta 
brigádmozgalom h lyzetérol, ezen belül az ifjú ági zociafüta 
brigádok tevékenységéről. 

Baleseti l.ró11il.a 

(Hemz/1 Károly telv.) 

KEDVEZMÉNYES ÜDÜLTETÉS 

A SZÁMOK TÜKRÉBEN 
A nyari üdúl főidény 

minden évben a 13. turnu ·• 
sal kezdődik a 18. tur
nussal ér vé et. Ez gya-
korlati! azt j lenti. hogv 
iumu elején kezdődik es 
augusztus végéig, szeptem
ber elejéig tart. 

Mo�t az üdülé i fószezon 
nyitánya után 1d&zerü szám
ba venni, hogy a vasutas 
dolgozók közül hányan re
szesültek az elmule et'l,en 
kedvezményes .�zakszervezeti 
üdültetésben é8 há.nyan 
üdülhetnek ebben az éi-ben. 

teté i „l{ciója keret 'boo 355, 
családdal egyutt 297 gyer
mek üdült. A v, utasszak
szervezet budapesti bizottsá
ga 1964-ben 810 gyermeket 
üdúltetett ugyanc�ak a SZOT 
gyermeküdúltet�s keretében. 
Szakszervezetünk balatonke
nesei üdi.llőtelepén pedig 
1263 általános é,; középisko
lá� gyermek üdült. 

Balatonkenesén eddig 1200 
-1300 gyermek üdültetését 
sikerült biztosítani. Ebben 
az évben az üdltló kapaci
tá · nak jobb kfh ználá á
val 2-400 gyermek udülteté
sére van lehetosé . 

A feinótl üdültetésnél az 
idén már ervénybe lépett a 

Május 29-én a 25�0 sz. sze
mélyvonat Rako -állom;ison 
elütötte Oláh Ferenc vonatkí
sérót, aki kórházba zállitás 
után belehalt . éruleseíbe. A 
vizsgálat szerint a baleset 
azért következett be. mert 
nevezett a Rákos allomáson 
áthaladó 451 sz. gyor teher vo• 
nat elöl 11 2530 sz. személuvo
nat úrszerelvényébe lépett. 

* 
Június 3-án a Kőbánya 11'• 

herpályaudvaron áthalad6 
3713 sz. vonat halálra gázo ta 
Hering Károly koc. lrendezöt. 
A baleset azért következett be, 
mert Hering a 3663 z. össze
záró vonatnak a 3713 sz. vonat 
ür zerelvényében állva adolt 
Jelzést. 

* 
Június 4-én Tarcal állomá-

son a 2386 -z. vonal os zeállí
tása kénben a zúzott kővel ra
kott szalasztott 4i0 539 kocsi 
elölótle Ha1du János zárféke-

zöt. Nevezett bal lábát a kocsl 
szétroncsolta. A baleset Hajdu 
János figyelmetlensége miatt 
tortént. 

* 

Június 17-én 15 óra 20 perc-
kor a debreceni szertárfónök• 
ég munkásfürdójében elhe

lyezett boyler erősen korro
dalt füstc öve túlnyomás kö
vetkeztében fel zakadt. A für• 
d ben tartózkodó Mózes Jó• 
zsef, Szabó II. Imre é Do
monkos Já.nos szertári dolgo
zók a felszabadult nagymeny
nyiségü forró gőztől égbi sé• 
rüléseket szenvedtek. A kór
hdzba szállítás után mindhá.• 
rom dolgozó belehalt sérülé
seibe. A viz ·gátat megállapf
tá:;ai szerint  a balesetet a 
rendszeres ellenőrzés és fel
ügyelet hiánya a nyomástartó 
berendezésekre vonatkozó sza
bályok elmula. ztása okozta. A 
vizsgálat még tart. A SZOT elnö'.<ségének hatá

rozata értelmében 1964�ben 
szakszervezettink 13 830 da· 
rab beut�lój 1uet kapott. 
Ebból 12 319 beutalot hasz
náltak fel. A vállalato - és 
hivatalok által üzemeltetett 
üdülókben a szakszervezeti 
bizotbágok 4958 felnott és 
2223 gyermek udúlteté;ét 

SZOT 196-4. december 19-i 
határozata, mely szerint 

egymást követő föidény
ben a dolgozók nem ré-

A közgyűlés határozatot hozott 

zervezté:-: meg. 
A felnötl<"k zárna 697. 
a gyermelteké 23t-gyel 
volt magasabb az előző 

évinél. 
A SZOT elnoksége vonat

kozó hatarozatai alapján to
vább javult a beutalójegyek 
felosztá i -rendszere. Külö
nösen az üdulö�zanatóriumi 
beutalók egé z évre. a ked
vezménye beutalólmál pe
dig a félévre történt kiada 
jelentett előnyös változást. 
Az alapszervezetek így terv
szerübben tudnak gazdálkod
ni a beutalójegyekkel. 

Kúl!öldi üdültelé ben 639 
dolgozó részesült. Üdülősza
natóriumi beuta-Jot 530 vas
utas vett igénybe. Kedvezóen 
alakult a iwermeküdültetés is. 
A SZOT nyári gyermekudúl-

sze ülhetnek ked,·e-zmé- A Vasutas Biztosító Egyesil-nyes szak•zervezeti üdül· let jún,us 20-án tartotta 89. tet • ben. évi rend'es közgyülé:iét. A köz-
Ez a rendelke?.és már az gyülés reszlvevói a violág bé-
1964. évben SZOT-üdülésben keszeretö népeihez csatlakoz
részesultekre is vonatkozik. va elítélték az Egyesült AJ-

Az üdülőjegyek elosztási lamoknak a Vietnami Demok-
rend3=ere is megi:ál(ozott. A ratikus Köztársaság ellen irá
SZOT elnók ége a beutaló- nyuló agresszióját. A közgyülés 
jegy keretseámokat az egyes határozata alapján az egyesu
sz1kmák tertiletenkénti szám- let - a szolidaritás jeg:eben 
arányának megfelelöen 19 or ·zágszerte megindult al ció-
megyére és külön Buda- hoz csatlakozva - 7000 Ft-ot 
pestre osztja fel. 1965-re ajánlott fel a vietnaml nep 
kedvezményes feln ·tt. e alá- megsegítésére. 
dos felnott. üdülószanatórium 
21 napos. hajó belföldi .  kül- A közgyülé megemlékezett 
földi, külföldi e ere és tu- az árvíz által sújtott lakossag
rista üdUlési lehetóségeket ról, a védekezé·ben részt ve
figyelembe véve a buda- vők példamutató hclytállá á
pesti bizottság összesen 3342 ról. Az árvíz.káro ultak meg
darab beutalójegyet kapott. segítésére indult országos 
Országos viszonvlatban a mozgalomból az egyesület is 
ta,·alyihoz hasonló mennyi- részt vállal. A károsultak 
ségü beutalójegy áll ren- megsegítésére 8000 forintot 
delkezésre. ajá.nwttak fel. 

A felajánlott összeget az 
egyesület az ügyvitelében 
előírt takaréko.sságL intézke
désekkel bizlooít;a. 

Új vágányhídmérleg 
A Hódmezovásárhelyl Mér• 

leggyár mü zaki kollektívája 
és a szegedi rakodó karban
tartó műhely mfrlegré.szlegé• 
nek Béke szocialista brigádja 
új vasúti mérleghidat épített 
Hódmezövásárhely állomáson. 

A mérleg az eddigi �ge
cselési eljárás helyett hegesz
téssel készült. 1 1 00 kg-mal 
könnyebb és lényegesen ol· 
csóbb a réginél. 

C erháti Jóuef 
Szeged 



1965. JúLIUS 5. MAGYAR VASUTAS 

Másodpercenként ezer. művelet 
� 

Beszélgetés egy fiatal kibernetikussal 

§ 
§ § 
§ § 
§ 
§ § 
§ 
§ Fehh Má,tyá.s$4I, a fekete, elegy.áramlat felmérését há- segítséget nyújt. Itt van pél-� 

göndör hajú, mindig mosoly- rom fővonalon, Ferencvá- dául a. széneiosztá.s - folytat-� 
geí6 fiatalembe1Tel halt év=l ros-Záhc.,y, Bud,apest-Mis- ja továibb. - Ma má-r ponto-� 
ezelábt tailállkoztam utoljá<ra. kowc-Zálhony és Budapest-- san meg,/J.a.tározzuk, hogy a bá-� 
Akkor még a budlapesti Köl- Hegyeshalom között végezzük. nyáloból és a ha:tá.-rállomások- � 
csey Gimnázium tanulója volt. Ha el.készül a program, az -ró! a sainet melyik fűtőházba, � 
S most, az évek múlása után előzete.� számítás, a killönböző mennyit és milyen títvonal.on. � 
a hat év előtti diákn·a:k csaik a al<ternatíva, akikor mindezt be- száUit.mk. A gép által megka- � 
vonásait fedezem fel. A IV/a táplálj_uk a gépbe és az ponto- pott útvonal ugyanis a leggaz- � 
osztályos tamulóból azóla ma- sa.n közli az eredményt, hogy daságosabb és a legközelebbi.� 
tematikus lert. Ezt bizonyí,tja például Feren...--városból Zá- A Ikonszerű kö20Iekedés � 
diplomája is, amelyet a honyba, mondjuk leggazdasá- igényli a tudományos módsze- � 
mos2'kvai Lomonoszov egyete- gosabb srolnold rendezéssel rek alkalmazását. A kiberne-� 
rnen állítottak ki és írtak alá továbbítani a srerelvényt. tika, az elektronikus számi-� 
1964. december 27-én. tóglépek, a matematikusol. � 

Mindössze fél éve, hogy is- - Egyszóval a kibernetika irányitásávw erre 100 szál!lalé-� 
mét Budapesten van. Talán alkaJ.mazá.sa. a va..mt munká- kig képeSE!k. � 
kissé még szokatlan is. De jába.n eDkép)ielheitetlenül nagy Szerényi József � 
ahogy elné,ie,n otthonos, köz- § 
vetlen mozgását itt, a MAV r---------------------------

i 
Adatfeldolgozó Főnökség Mé-

V � száras utcai emeleti szobájá- asutasnapra § ban, az az érzésem, megba,rá!t- § 
kozott már környezetével, a � munkatársakkal és a Déli pá- Az én apám is fékezőként kezdte. ;:: lyaudvar füstös, kormos leve- Majd kalauz lett, s az már nagy dolog 

� gőjével is A bajuszát ha hegyesre kifente, 
� A lányok szeme, jaj, hogy villogott. § 

Ilyen a vcrsúf Később a kalauzkocsiban trónolt, 
� Ss szolgálatban ó sosem ivott, § 

Az íróas2ltalon végighúzza az A trombitát megfújni, ó, de jó- volt: � 

A szolidaritás, 

a béke és a barátság 

jegyében 
ujját, majd felém mutatja A „vezér tír" csak e-r-re indított. � 

- Lá,tod, ilyen a vasút, ko- � Ragyogó napsütéses idő, lga-
,.om. és füst _ majd elm.aso- Bátyám - míg élt - a mozdonyát vezette � zi nyári kánikula várta jú-
,.__,,1,, (Mely négyszázhuszonkettes számú volt), � nius 27-én, Balatonalmádiban -.rvu=.. A rét s qz erdő elmaradt mögötte, � 

Tudom, hogy viccel. Talán A szél fütyült s ő oly büszkén dalolt . . . § a XI. vas.utas, közlekedési és 
egy kicsit zavarban i& valll, Míg egy vadászgép - nagy horogkeresztes - � POStá5 ifjúsági béketalállrozó 
mert még ő is, én is keressük A nyílt pályán orvul támadta meg, � résztvevőit. A szolidaritás, a 
a szavakat. Sokáig ültünlk és I!:s á-rva lett a négyszá.zhuszonkettes, � béke és barátság jegyében 
'--�lg.,.,,�,.. l · .a.. A felesén s a két kicsiny nyerek. � megrendezett találkozó zök-""""'"" e •• �..., ami!: ism._. a " " 

� kenőment.esen bonyolódott le. régiek voltunk. Azóta látom, egyre jobban látom; § Az egész napos műsor, amely 
Furcsa egy helyzet. Hol ő A kék zubbony mily nagy szívet takar. 1 kora reggeltől alkonyatig, a 

kérdez, hol én, majd félbe- A szárnyas jelvény nékem jó barátom, � különvonatok visszaindulásáig 
sl'Jakít. Me-rt szép jelent és szép jövőt akar. � tartott, a legigényesebbeket is 

- A kibe-rnetika bonyoLu1t Babéron ülni nem szabad ma mélán, 1 kielégítette. 
vezetési és irányítá.si p-roblé- Nem írok hát sem ódát, sem zenét, � A találkozó résztvevőit Har-
mákkal tc;la.l;k=ik. Analógo- Egy p.?rc elég. S én megszorítom némán � mati Sándor, ve2'érigaz.gatóhe-
'ka.t, összefüggéseik-et ke-res A vasutasok munkás két kezét. � Jyettes köszöntötte. 
különböző tudományok között, B&logh Gyula 

� kutatja a törvényszerűségeket, 
:,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,.,.,.,.,..,.,.,.,.,.,.,..,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,� a.z a.nya.gi megva!ó.mlá.stól füg- § 

get!enül, és ezeket aUcaLma.zza i 
:

on 

:i::;:ft:• 
a

;:,�o!� Nagy sikerrel vendeg' szerepelt az NDK-ban � Mindezeket a kutatásokat ter- � 
mészet.esen az elektronikus � 

�t�
ógép segltdgével végez- szakszervezetünk központi vegyeskórusa ! 

� Ember és gép 
együtt dolgozik 

ala'kulásáról, a szocialista ép!-� 
tés új sikereiről. � 

s 

Harmati Sándor vezérlgazgatóhelyettes, megnyUó beszédét 
mondja. 

Az AdatfeldoJgow Főnökség 
'kis épületében halkan züm
mög a francia Buli-Gamma 
gyártmányú elektronikus gép. 
Jelenleg a fuvardíj elszámo
lást ellenőrzi és számlázza 
nagy sebességgel. Másodpe-r
cenk.ént eze-r múV€le-tet végez. 
Nagyon soklllak tűnik ez a se
besség, de akik tudják, hogy 
Iflásodpercenként egymillió 
sebességü gép is van, az.ok 
nem csodálkoznak. 

Négy évvel ea,elótt, 196 l�ben 
volt első ízben kéthetes ha.ng
verseny,köníton a schwerini 
vasutas kórus megh.fvására 
szaikszervezetünk lrozponti 
vegyeskara a Német Demok
,·atikus Köztársaságban. A 

sc:hwerinie!k vendég:s,rerete!e 
tartós barátságot teremtett a 
két kórus dalosai között. Az
óta ooksror fordult a posta az 
NDK és Magyarors7Jág között. 
Rendszeresen 1:>eszámolta'k 
egymásnak életük, munkájuk 

Június l0�n a S.zocialista � 
kultúráht jelvénnyel és a 1 
Népművelési Intézet Aranyko- � • • - ék "t szortíjáva.! kitüntetett központi � A Budapet1ten ta.nulo kubai egyetemisták ontev eny egyu -

vegyeskárus 60 ta,gja, Ha.Lász � iese latin-amerikai dalokat adott elő a találkozón 

Igen, a sebesség, a gyorsaság 
az egyik döntő tényezője az 
elek,troniku.s gépe�nek. Egy 
egyetemi tankönyvben ezt ol
vashatjuk ezekről: .,Az ele'kt
ronikus számológépek előbb a 
tudományos, majd a gazdaság! 
életbe való bekapcsolása to
vábbi lehetőségeket tárt fel, 
amelyek aJkaJmasnak bizo
nyul,tak az olyan bonyolultabb 
feladatok gépi végrehajtására 

· is, amit a múltban lehetetlen
nek tartottak. Az elektronikus 
gépek legfőbb előnye a hagyo
mányos gépeklkel. szemben, 
nemcsak a nagyobb sebesség• 
ben és nagyobb lrapaeitásban 
nyilvánul meg, hanem abban, 
hogy képesek algoritmizálb 
feladatok automatikus megol
dására, illetve végrehajtására. 
A gyorsasá,g és a kapacitás 
bármilyen mértéke sem leheb 
hatékony akkor, ha nem páro
sul emberi ért.elemmel." 

Tehát a gép és az ember 
együtt dolgoznak. 

Fehér Mátyásnak is az a fel
adata, hogy kiszolgálja a gé
pet, programokat készítsen, 
hogy aztán a gép bennünket, 
a társadalmat, a ha:ladást, a 
jobb és ga:zdaságosahb mun� 
ká.t segítse. 

Kibernetika 
a vasút szolgálatában 

Visszatértünk az irodába, 
ahol egy vaskos matematikai 
számítást mutat. 

- Ez a most készülő egyik. 
programunk, Azt vizsgáljuk. 
kollégáimmaJ. együtt, ho(m 
egy adott fővonalon milyen 
elellJlet célsze-rű és gazdasá.goo 
i-ránvvoMtként vagy vegyes
vonatké?U továbbítani. Az 

-------------------------� Béla, a s:zakszer=et 'köz.ponti� 
zeneiskolája igazgatójának ve- � 

Ne lragyjul.. ga!Zdátlanul 

a ve!Zényletet 

Egy esztendeje annak, hogy 
a három nagy budapesti 
személypályaudvlll'OO meg
szűnt a vonatkwérói segéd
vezénylő szolgálat. Azóta a 
Déli pályaudvaron egyálta
lán nincs, a Kelet! és a Nyu
gati pályaudvaron pedig 
csak egy ál}andó 8 6rás nap
palos segédve?.ényló teljesít 
szolgálatot. Vasár- és ün
nepnapokon, valamint éjjel, 
gazdátlan ez a sok embert 
mozgató szolgálat. 

Nem ok nélkiil 

panaszkodnak 

Ez a körülmény szüntelen 
szóbeszéd tárgyát képezi az 
érdekeltek körott. Számtalan 
kérelem, jelentés és sok
sok elégedetlen hang jutott 
el ezzel kapcsolatosan a 
budapesti iga2Jgatósághoz. Ed
dig azonban nem hall!!aHák 
meg az érdekelteket. Pedig 
nem ok nélkül panasllkod
nak. 

Csendes szemlélői voltunk 
egy estének a Nyugati pá
lyaudvaron, amikor a segéd
vezénylő szerepét az érke
zési il!!Veletes tiszt látta el. 
Ne�yvenöt perc alatt Ko-
má-rom, Ö-rkény. Szentes, 
Szeged, 'Nylregyháza, Zá-
hony, Sturovó és Monor 

felöl érkeztek vonatok. Ilyen
kor természetesen az ügye
letes a téren tartózkodik. fo
gadja a vonatokat, felügyel 
és szükség szerint váltóellen
órzést tart. 

Az induló vonatokhoz :ie
!entkezó és az érkező vona
eoktól lejelentkező személy
zet vagy vá-rakozik, vagy 
im,mngát jelentkezteti, azaz 
jelöli ki a vezénylési napló-

bó!. Ez semmiképpen sem jó, 
sót alkalmas arra, hogy a 
szakasz hiányosan, vagy 
annak egyik-másik tagja 
esetleg ittas állapotban ke
rüljön a vonatra_ 

Az ügyeletesnek egyébként 
sincs módjában a szakaszok 
mozgását áttekinteni. Nem 
tud kapcsolatot tartani a 
szoms2Jéd telepállomásolfkal. 
De nem áll módjában az 
sem, hogy az esetlegesen 
megkésó vonatokkal érkező 
fo-rdas:zakaszok pótlásáról Me
jében gondoskodni tudjon. 

Hétvégi problémák 

Az egyik forgalmi szolgá
lattevőtől tudtuk meg a kö
vetkezóket: április 25-én, 
vasárnap meg!késett a 3439 
számú vonat, me1Iyel a 3412 
számú vonat szakasza éclce
zik. Ahogy ez ilyenkor lenni 
szokott, az induló vonatról 
keHett levenni em1-egy em
bert', hogy a 3412-es késés 
nélkül indulhasson. Ebben 
időben és gycksan intézkedhe
tett volna. 

A vezénylö tiszt é9 a 
nappalos segédvezénylő min
den igyekezete ellenére is 
sok a p-robléma vasárnap es
ténként, amikor 8-10 indu
ló szerelvényt kell elküldeni 
a hétfői munká&vonatok ré
szére. A szombaton délelőtt 
megbeszélt dolgok könnyen 
feledésbe mennek vasárnap 
estig, ha nincs ki kézben 
ta-rtsa azokat. :es mert nincs, 
ezért kell olyan megoldások
hoz folyamodni, melyek sok
szor ellenkeznek az utasí
tá.s-�al, vagy a vastít érdekei
vel. Igy történt ez június 
rn-án, vasárnap este a 
Nyugati pályaudvaron is. 

zetésével, ismét elut.aoott � 
Schwerinbe. A vendéglátó kó-� 
rus küld.őbtel már a denx:,kra- � 
tikus Németország határállo-� 
má.sán. Bad-8cha<ndauba:n fo.. � 
gadták kórusUrJJkat. � 

Az első szereplésre Be-rlin-� 
ben került sor. Kárusun!k a � 
szovjet és csehszloválk, vala-� 
mint a német te9!.vérikórusok-� 
� együtt részt vett a német� 
vasutasnap központi ünnepsé- � 
gein, a �edrichsbadt HailJ.é-� 
ba:n. � 

Az NDK fővárosából Schwe-� 
rinlbe ubaztak, ahol a régl ba- � 
rátok erernyi figyelmes,;égét � 
és vendégszeretetét élve2Jhet-� 
ték. Sehweri.nben eZ.Ső a,D/00,-� 
Lom,ma,l a vasutasok kuUú-rott- � 
h-Onába.n léptek fel, közel fél- � 
ezres közimség előtt, majd � 
nagysikerú műsort adtak a Sza-� 
bad Német SZSJ1csrerveret.ek � 
megalakulásának 20. évfordu-� Nagy sikerük volt a Népek táncai és dalai cfmú műsorban 
lója alkalmából rendezett vá- � fellépő öntevékeny, vasutas népi táncesoportoknak 
rosi ünnepségen. 1 

Ellátogattak a kedvelt Ke-� 
leti-tengeri üdülőhelyre, Küh-� 
lungsbornba is, ahol önálló � 
hangverrsenyt adtalk a.z üdülölk � 
részére. A hangversenyen a � 
magyar SZOT üdülócsoport is� 
rés2't vett. A lel>kes és népes � 
nemzetközi halligj1teí6ág viha- � 
ros tapssal, nagy e!ismerés.s,el � 
jutalmazta a kórus produkció-� 
j� � 

Az egyik legnagyobb Keleti-� 
tengeri hajó'kikötőben és vas-� 
'úti pályauclvaTOn, Rostockbain, � 
majd Wa.rnemündében, Wis. � 
1na-rban és Zippendo-rfban is � 
látoga lást tett az együttes. � 

A vegyeskórus feledihetetlen i 
1--áti találkoz&, hangver- § 
senysikerek, igaz barltok sze- � 
retetének élvezetével tért ha-� 
za. A baráti látoga,tás visoon-� 
zására most a Budal)eSti Köz-� 
ponti Kórus, ': debreceni és a � Erő, szépség, ügyesség - ezt jelképezi a postás tornászlányok szeged, �Itu_rmunkások és� erend"-orvakorlata dalosok Jreszülódnek. A sehwe-� 1 ...,, 
Tini kórus ugyanis augusztus � 
közepén látogat el hazánkba.� 

Kovács JánOB � 

Szöveg: VISI FERENC 

Foki: FEJES LAszLO 
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,,Meg kell szeretni, A gépgyalu 

•ég nem gyalul 

s meg kell szerettetni ezt a sportot·· 
A tapolcai pályamesteri sza

kasz asztalosműhelye a regi 
kiselejtezett gépgyaJu helyett 
hosszú huzavona után egy 

Ez a hitvallása Pintér Istvánnak, aki 30 éve él a BVSC birkózóinak világában 
újat kapott. Pontosabban csak 
a kiutalást kapták meg, a fö
szereplő, a gépgyalu még nem 

Amikor a Nyugati pályaudvarról elindult a bukare3tf 
gyorsvonat, a vasutasokook és a várakozó utasoknak feltűnt 
egy ide-oda futkosó férfi. Csakhamar kide,-ült. hogy görög ál
lampolgar. Az egyik kapus, Gombai Lászlóné tolmácsolta tör• 
ténetét. 

11:ppen harmincöt esztendeje 
annak, hogy a Kecskeméti 
Torna Egylet tornacsarnoká
ban az FTC-KTE ökölvÍvó
viadal elótti ifjúsági bemu
tató mérközésen klubtársa na
gyon eltaláta az akkor 17 esz
tendoo Pintér István orrát. 
Hamar véres lett ezután ellen
fele kesztyűje, a két fiatal 
ökölvívó meze, s az egész küz
delem nem volt valami épü
letes látvány. Meg aztán még 
valami börtént: bár a találko
zó elött kihirdették, hogy nem 
állapítanák meg gyözt-est, vé
gül ez is megtörtént - a fia
tat spD'l'toló a hazai közönség 
elótt fájdalmas vereséget 
szenvedett. Ekkor dölt el 
hogy végleg búcsút mond � 
bokszkesztyűnek . . •  

Menj haza fiacskám, 

erósödj meg , . •  

Egy helyen tartották az 
egyesület ökölvtvói és birkó
zói edzésüket emlékezik 
vissza a mo11t 52 esztendoo 
sportember, a BVSC birkózó
szakosztálya és az ifjúsági vá
logatott keret edzóje. - Né
hány nappal később előbb 
megvártam szép csendben, 
amig az ökölvívók eltávoztak, 
majd nagyon félénken, 47 ki
logrammos testsúlyommal oda
mentem az edzőhöz, Lakó 
Lászlóhoz, azzal a kéréssel, 
hogy vegyen be a birkózók 
közé: ,,Menj haza, fiacskám, 
erósödj etóbb meg, s azután 
jelentkezz!" - ez volt a vá
lasz, immár második nagy 
szomorúsá.gként a fiatalember 
életében. 

Pintér István elmondja, az 
volt akkor a szerencséje, hogy 
a KTE birkozószakosztálya el
lentétbe került az edzővel, aki 
egy évig nem látogatta az ed
zéseket. Mégisc.,;ak elkezdhe
tett birkózni, kitűnó ered
ménnyel : Csongrád város ifjú
sági bajnokságán győzött -a. 
légsúlyban, s hamar kiszorí
totta a KTE elsó csapatából az 
akkor már szép sikereket el
ért Muha Pált. Ime, így kez
dődött . . •  

Indulás a Szónyi títon 

- Azóta sok minden tör
tént - mondja Pintér István, 
aki jelenleg felügyelói rang
ban a Vasúti Föasztály könyv
tárában dolgozik. Éppen 
harminc évvel ezelótt feljöt
tem Budapestre, s a B. Vas
utasban, a Szőnyi úti birkózó
t.eremben Elód József edző 
már szívesen fogadta jelent
kezésemet. Allást is kaptam a 
Ferencvárosi Pályafenntartási 
Fónökség pályamunkásaként, 
majd a Kerepesi úti Ozletve
zetóség irodasegédtisztje let
tem. Katonáskodás is zavarta 
egy ideig fejlődésemet a 
sportágban, de késöbb egyre 
több jó eredményt vallhattam 
magaménak. 

1936-ban és 1938-ban har
madik lett a magyar bajnok
ság könnyűsúlyú katagóriájá
ban, majd a következó évek
ben - amellett, hogy több
ször nyert Budapest- és Új
pest-bajnokságot - már má
sodik helyen kötött ki, sőt 
1943-ban bajnoki címmel gaz
dagította a magyar vasutas
sport történelemkönyvét. 

- Az igazi ,szép sikereket 
azonban már a felszabadulás 
után értem el, fóleg mint ne
velő - mondja. - Két évig a 
válogatott keret tagja is vol
tam, s már majdnem pakol
tam, hogy én is részt vegyek 
Bóbis Gyulával és a többiek
kel a londoni oltmpiai baj
nokságon. Ekkor jött egy na
gyon kellemetlen térdsérülés 
amely azután erösen vissz:>
vetett a sportolásban. 

Három ifjúsági, hal felnótt 
csapatbajnokság 

Abban- az idóben különösen 
erős volt a vasutasok birkózó
gárdája: Bóbis és Pintér mel
lett Szilágyi Gyula, Kovács 
Gyula és Szilvási Miklós jelen
tette a sportág „ászaít". 1947-
ben az akkori MÁV Consum 
edzője lett. s azóta egyik irá
nyítója a BVSC birkózó sport
jának. Pin tér István, aki a 

Pintér István 

Testnevelési Főiskolán meg
szerezte a legmagasabb edzői 
képesítést, munkájában - volt 
vasutas birkózók - Tormási 
Károly és Tarr Gyula segéd
edzők tátn.ogatják. Az egyesü
let jelenleg is hét válogatottat 
ad a keretekbe. 

- A mostani utánpótlás i. 
értéke., - mondja az edző. -
Nem kevesebb, mint 25 ma-

. ; érkezett meg Tapolcára tgy 
gyar if;!l$ági bajnoki ctmet a pályamesteri szakasz aszta
szereztek t'ersenyzőink az losai továbbra is kézi erövel utóbbi években, s ha hozza- végzik ezt a nehéz, faradságos 
vesszük a fiatalok legutóbbi munkát. 
három. s a felnőttek hat orszá- Bognár Károly gos kötöttfogású csapatbaj
nokságát, elégedettek lehe
tünk. Mégis azt szeretném, ha 
a fiatalok részvétele ebben a 
sportágban, amely annyira 
munkaigényes, nem tenne 
olyan rapszódikus, mint ami
lyen. Egyszer ;önnek, másszor 
elmaradnak az edzésekről . • •  

A hetven fé\t számláló' szak
osztály, amely a sportág nagy
jait tekintve Bóbis, Kovács 
Gyula, Szilvási és mások 
nyomdokain halad. tehetséges 
fiataljai: a válogatott ifjabb 
Pintér István, Varga István és 
a többiek révén még sok örö
met szerezhet a sportág sze
relmeseinek. Bízhatunk eb
ben, hiszen ennek a nagyon 
szerény modorú sportember
nek, akit hivatali kollégái is 
szeretnek, ez a hitvallása: 
„Mindenkit arra intek a 
szakosztályban, s ha tehetem a 
sportág egyéb területein is, 
hogy meg kell szeretni, s meg 
keU szerettetni ezt a szép 
küzdósportot . . .  " 

Maros Lászlö 

A.'-'''''''''''''''''"" 

Közlemény 

A forradalmi munkás-pa
raszt kormány és a Szakszer
vezetek Országos Tanácsa el
nökségének 1001 -1965. (1 .  16.) ! 
sz. együttes határozata alap
ján az „'.Észrevételek, javasla
tok naplója'' előreláthatólag 
augusztusban jelenik meg a 
Táncsics Könyvkiadó kiadásá
ban. A napló tartalmazza a 
kormány é., a SZOT együttes 
határozatát, és ismerteti hasz
nálatának módját is. 

A napló 192 oldal terjedel
mű, müanyag kötésben 14 fo
rintos áron kerül forgalomba. 

A vállalatok, gazdaságok 
stb. a részükre sztikséges pél
dányszámot a Táncsics Szak
szervez.eti Könyv- és Folyó
irat Kiadónál (Budapest VIII., 
Mező Imre út 19. b.) rendel
hetik meg. 

A vasúton való beszerzésére 
külön történik intézkedés. 

Miközben a padon ülve várakozott a Berlin-Prága fel'5l 
érkezö és Bukarest felé induló gyorsvo11.atra, összebarátkozott 
egy fiatalemberrel. Amikor a vonat megérkez<?t-t és az utas az 
eU1Jik. bó-rönddel felszállt, a másik börönd<lel a fiata!embe1' 
kereket oldott. 

Néma csend támadt. _4. vasutasok és az utasok arcára pír 
ült ki. Mindenki szégye!te magát egy eléggé el nem ítélhetll 
cselekedet miatt. 

- Rendör! Rendőr! - hallatszott itt is ott is. 
A pályaudvari őrszobán gyorsan intézkedtek. Alig telt el 

egy óra, telefonon közöltek az őrssel, hogy a szemé!yleirál 
alapján a VIII. kerületben egy szemfüles rendór elfogta 4 
tolva;t. 

A t'asutasok együtt örültek a most már örömében könv
nyezó görög utassal. 

Tanulság: 
Nem mindig barát az az idegen, aki segítségét ajánlja fel! 

Nekünk t'asutasoknak pedig mindig nyitott szemmel kell jár• 
nunk, hogy segíthessünk leleplezni a bűnözőket. - lyf -

- Átadták rendeltetésének 
az egymillió fori.n t költséggel 
épült új bajai szertárat. A 
korszerú, minden igényt ki
elégítő épületben ebédló, für
dő, és öltözó áll a dolgozók 
rendelkezésére. 

- Véradóankétot tart.ottak a 
szombathelyi JármüJavítóban, 
Az ankét részvevői a véradás 
jelentőségéröl és a vér szere,
péröl hallottak ismeretterj
tő elóadást, majd megteltintet
ték a Száz éve alakult a Vö
röskereszt és a Nem az én 
ügyem című filmet. 

UJ öJUizószekrényekd 
kaptak a Déli pályaudvar vo,
natkísérói. Ezzel régi problé
májuk oldódott meg. 

Bemutatjuk a To/nai•ikreket, A llit'Olalos Lapból 

- l\flnor 125 néven k.lsmé• 
retú villamos múhelydarut ál-
1,tottak üzembe a francia vas
ut.i műhelyekben. Az új darut 
főként esztergapadok, nagy 
teljesítményű daruk, csiszoló
gépek és egyéb készülékeken 
megmunkált alkatrészek moz
gatására használják. A · mind
össze 15 kg súlyú daru rádió
hullámmal is irányítható. 

Személypénztáros-ta.nfo
lyamot rendezett Alsóöns állo
máson a szombathelyi igazga• 
tóság III. osztálya, A tanfo
lyamon 30 dolgozó vizsgázott 
eredményesen. 

a Pécsi VSK válogatott tomásznőit 
A H l-valalos Lapból a szak 

sz.ervezetl bizottságok és a dol 
fg���ke��;;,mébe ajánljuk a 

Toln"i Klára 

Május 30-án Ózdon ren
dezték az országos VÍdéki fel
nótt női tornász bajnokságot. 
Ezen az I .  osztályú versenyen 
a bajnoki címet és a máso
dik helyet a ToLooi .lá:nyok, a 
Pécsi VSK kitűnő versenyzői 
szerezték meg. 

Pécsett, a Számviteli Fónök
ségen, munkahelyükön keres
tük fel Erdősiné Tolnai Már
tát és ikertestvérét, Tolnai 
Klárit, hogy gratuláljunk szép 
sikerükhöz. 

- Köszönjük a gratuláctát 
- mondta Márta. 

- Hallottuk, hogy testvé-
riesen megosztoztak a szeren
kénti verseny gyózelmein . . .  
- jegyeztük meg. 

- Nem egészen - szólt 
Klári - mert én csak geren
dán nyertem, Márta pedig 
korláton, tala;on és l6u.grá.,
ban i3 első lett. 

Klári két héttel késöbb az 
országos felnótt női elsó osz
tályú egyéni. bajnokságon a 
negyedik helyen végzett. 
(Mártát a Szövetség nem en
gedte indulni.) 

A két 23 év,es tornásznő 
megtévesztésig egyforma, le 
sem tagadhatnák, hogy ikrek. 
De egyformák abban is, hogy 
1952-ben egyszerre kezdtek 
tornászni a PVSK-ban. 

- Bizonyára a versenyeken 
is szurkolnak egymásnak? 

- Különösen én - mondta 
Klári - jobban izgulok Már
táért mint magamért. Az ed
zéseken is mindig együtt va
gyunk, főként amióta mind
ketten a válogatott keretben 
edzünk hetenként kétszer, 
Budapesten. Itt Pécsett HD'l'
váth Leooo, az egykor sokszo
ros válogatott tornásznő az 
edzónk, a válogatott keretben 

it. súmból: Ut 306 1116.1. AJ. 
E. Fogyó- � ál!óeszköz- szilkség
letek blz:osilásilnak rendje az 
1966. évre. 

25. sdmból: 1 13 33511965, 
1/7.A. A vi llamos energia hő• 
feJlesztés céljára va:6 re:hasz• 
�;��Jk��t�1��1/
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- 15 fiatal hatvani vonat
kíséró közül 10 eredményesen 
vizsgázott a Szakma Ifjú Mes
tere mozgalomban. Közülük 
ketten arany-, négy-négy fia
tal pedig ezüst-. illetve bronz
jelvényt szerzett. 

- Elektromos meghajtású, 
1,5 tonnás rakodögépet készí
tettek a Szovjetunió kalinyin
grádi vagongyárában. A daru 
bármilyen csomagolású áru 
ki- és berakására alkalmas. 

és klegészllésérOI. - Szakmai tapas'l:tala.lcse- - Megtartották a Szakma 
rén vett részt Cur!Jci határál- Ifjú Mestere mozgalomban 
lomás . wc:iálista brigádja a részi vevók vizsg:ijái Szeged 
békéscsabai fűtőházban. A állomáson. A vizsgázók 
swcialista brigád baráti láto- közül hét fiatal arany-, 10  
gatását örömmel fogadták a ezüst-, 1 pedig bronzjelvénn 
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A szerkesztőség uzeni 

Stil4d1 S4ndor, Tólka Károly, 
dr. Bánklalvy Gyula. Cserháti Jó
zsef, KRsza Péter Szeged; Pjntér 
LaJo• Vácrátót; Bognár Károly, 
Dancs Józ�e-f Tapolca; Rapai Ist
ván, Kiss Jozset, Foki István, Lau
kó Jáno!'I Budapest; Boldizsár 
Gyula Békéscsaba; Kovács István, 
Szombathely ; Szentgáli István 
Gyöngyös; szacs Ferenc Hatvan: 

békéscsabaiak. szerzett. 

Tolnai Márta 

Naqy Jenón.é tanít bennünket. 
Az edzéseken is mindig segít
jük egymást, megfigyeljük 
egymás mozduJatait és kija
vítjuk az eseUeges hibákat. 

Nemcsak mi vagyunk 
torná.swk a családban, hanem 
a nővérünk is, Eszter, asz
szony nevén Elekes Gé7.áné. 
ő tornatanárnö Komlón. 

VolosJnovstki J nos Debrecen: 
Molnár Arpád Pusztaszabolcs; 
Markos József Zalaegerszeg; Hoff
mann Józset Veszprémvarsány; 
Kertész József Szeke�fehérvár; 
Kiss Lajos Als66rs ; Kosár :Mihály 
Bódmezöv4�árhely : Leveleiket la· 
punk anyag4hoz fel.ha.sználjuk. 

szacs Ferenc Hatvan: Boldizsár 
Gyula Békéscsaba ; Németh L4szl0 
Budapest: Leve lelket hetyszük:e 
miatt közölni nem tudjuk. 

Boldizsár Gyula Békéscsaba; 
Markos József Zalaegerszeg; Foki 
rstván Budapest: Borsányi Lajos 
Mez.őt\lri Pintér Lajos Vácrátót : 
Leve1elke1 Jlletékes helyre tovib.
bltottuk. 

Cseh Zoltán Szo!Dol<: .,47 év a 
MA V szolgálatában" e, verse köz
lésre nem alkalmas. 

- Uj típusú vasúti pályako
csii készítettek az NDK-ban. 
A Garant 32 vezetője és a kí
sérők fedett fülkében foglal
hatnak helyet. A pályakocsi 
45 köbcentis Diesel-motorja 
órán.ként 4o--45 kilométeres 
sebességet is képes ki!ejterui. 
Teherbíró képessége 6 tonna. 

- Vasúti kocsikböl átalakí
tott öltözői és mosdót kaptak 
a gyöngyösi Kitérógyártó OV. 
dolgozói. Az öltözőrészben 120 
dolgozó kapott helyet. 

- A Keleti pályaudvar ki
helyezett üzemi gimnáziumá
ban véget ért a tanítás. Az el
múlt oktatási évben még csak 
a III. osztályig jutottak el az 
öregdiákok. 
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Lahúscsere 

Budapest központjában le• 
vó Ill. em�lcll nagyméretű 2 
f;�f:o!��������ér�� m

1
f 1

1

� 
bá.s lakásra. Teleron mui>kaldO• 
ben: 297-300. 296 mellék. Ku• 
tlné. 

Pecsl 3 szobás 1\ssz.kom· 
fortos nagyméretű, olcsó bérű 
lakásomat elcserélném budapes� 
li kétszobás korofor10s l\!AV
lak.\sért lgényjogo,ulttal. Clm: 
Szabó, Pécs, Lenin tér 1 .  

- Elcserélném 1 szoba össz .. 
t01J0r!�s :r..'i/rr.,X�

á l
!z�ig�fa�i lakásomat 2 szoba összkomfortos 

tanácsi rendelkezésU lakásra. Ser• 
fózc5 János. Déli pu. Nemzetközi 
intormá.ció 55-11. 

- Elcserélném egyszobás, sze
mélyzetis társbérletemet fürdőszo
ba használattal, hasonló társbér-

- Az én férjem is sportem
ber - mesélte vidáman Már
ta - a PVSK NB I-es férfi 
kosárlabda csapat6ban ;át
&tik. 

____________________________ letre, esetileg önálló szoba, kony-

Erdőst Lajos, Márta férje 
egyébként ugyancsak vasutas, 
s ő is a Számviteli Fönőksé
gen dolgozik. 

A F .ÓV I Z S G A L Ó 
Alighogy elindult a vonat Sárospatak állomásról, máris 

- Terveik? terjedt a hír: itt van Gruber. Csak így röviden emlegeti 
_ A legnagyobb vágyunk mir':den�i - utasok és jegyvizsgál�k egy�ránt - a szigorú 

_ mondotta Márta _ hogy a I tekmtetu, katonás rendet parancsolo ellenort. 
következll olimpián, 'Mexikó- A� tt ta�ok között_ is gyorsan szétfutott a vészhír! Készít-

ban m ·ndketten részt vehes- gettek elo a menet3egy�ket. 
"nk t - Huszas - mond3ak szinte egyszerre egy kártyázó vas-.s-u • • • utas társaság tagjai. 
- Van ew közelebbi cé- - Az arcképeseket is kérem felmutatni így a jegy-

lunk is - vette át a szót Klé- vizsgáló, 
ri. - Felvételre jelentke:!tünk Kelletlenül kotorásznak a zsebekben. Amikor a kalauz 
a Testnevelési F�kolára. tovabb megy, az egyik megjegyzi: 
Nagyon közeledik már a fel- - Ilyenkor, amikor Gruber felszáll milyen hivatalosak. 
vételi vizsga ideje és ott - Gruber ide, Gru ber oda, negyvenszázulti - kiá!t;a az 
úszásból, labdajátékokból meg egyik kártyás. 
atlétikából is felvételiznünk - Csak meg ne bánd! - dünnyög a másik. 
kell. Ez nem les2 könnyű, hi- - Mit? az ultit? 
sz.en nekünk a torna meJJetl - Nem is a Grubert! hangzik nagy nevetés kisére-
más sportágakkal eddig nem tében. 
nagyon volt alkalmunk fog- Közben belépett a fóv!zsgál6. Erélyesen, de udvariasan 
lalkozni, szól: 

- Kérem a jegyeket ellenórzésre felmutatni! 
- Most a férjem tanít ben

nünket kosárlabdázni - je
gyezte meg Márta - és így 
remél;ük, a labda;átékokkal 
sem lesz baj. 

Munkahelyükön és a torna
teremben is nagyon szCYrgal
ma.sa,k a Tolnai •lányok. Bizo
nyos, hogy a felvételi vizsgán 
és a következö versenyeken 
is megállják a helyüket. 

(Lörincz) 

Itt is, ott is rendben van minden. Csak a nagyhangú em
ber keresgél egyre idegesebben. 

- Az ulti megvan, de amint látom az igazolvány nincs! 
- mond;a az ellenór, miközben a kalauzra kacsint. 

- Otthon maradt - hangzik búnbánóan. Csend lett. Csak 
a kerekek egyenletes danája hallatszott. 

Holnap reggel az állomásfőnök elvtársnak bemutat;a az 
arcképest - ítélkezik a fóvizsgáló, és megy tovább a dol
gára. 

Megint csend lett! 
Csak az ultis ember szólt: Nem is olyan veszedelmes em

ber ez a Gruber! 
Főző 1s,ván 

hás lakásra. E.rdelclödn1 lehet: 
Pitzer Tibor, 11-00, vagy 228-672 
telefonon. 
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Felhíriiii/ 

A Vasutasok Szakszerveze
tének Zeneislrnlája felvételt 
hirdet az 1965-66. tanévre a 
következő tansza.kokra: zon
gora, hegedü, cselló, gitár, 
harmonika, ének, klarinét, 
szaxofon, trombita, harsona, 
szolfézs és zeneelmélet. 

Tandij: vasutasszakszerveze
ti tagoknak és hozzátartozóik
nak évi 200, másoknak évi 400 
forint. A tandij három rész
letben fizethdö. Beiratás: 
szeptember 1. 2. 3 és 4-én dél
elölt 10-töl délután 18 óráíg 
a zeneiskolában: Bp. VU., Ró
zsa Ferenc ut-ca 22. 

MAGVAR YASUT AS 

A s:zerve:2:ett vasutas t1olgoznk taoja 
Szerkesz.t1 a tzerkesztO bizottság 

A szerkeszt<'\ bt.zottsáEt vezet6je: 
Gulv&E János 

SzerkesztO· Vis'J Ferenc 
M=-�el�nik �vonta kfl't.:szer 
Felelős !eladó: SzabO Antal 

Szerk.,..c::1tl1�t!o11· 
Budapesl ,•1., Bencrúr utca U„ 

Telefon: va.r·,s:i · 229-m.. 
Ozemi: !J9-'1? 

Ter1eszt1: 
!l Ndpszava Lack1a::.1t' Vt\tlatat 
Budapest, VTI R.1k6C'Zl ú\ 54 

Szikra r.apnyoroda 



ÚJ VASUTAS TISZTEKET AVATTAK 

A SZERVEZETT VASUTAS DOLGOZOK LAPJA 

IX. EVFOLYAM, 14. SZAM Ara 40 fillér 1965 . .J'OLIUS 17. 

A KPM KOLLÉGIUMÁNAK HATÁROZ.ATA 

Saját erőnkből pótoljuk 
az árvíz okozta veszteségeket R-0dönyi Károly mlniszterhelyettes, a MAV vezérigazgatója., a,va.tó beszédét mondja. 

(Riport a 3. oldalon) 

A Köz.lekedés- és Posta
fígyi Minisztérium július 6-
án kibóvített kollégiumi ülést 
tartott a vasúti főosztály kul
túrtermében. Az ülésen a 
minisztérium vezérkara é6 
pártbizottsága mellett részt 
vettek a vasutas, a közleke
dési, a pootás és az épftók 
amkszervezet.ének vezetői is. 

A kibővített kollégiumi 
ülésen amelyen megtárgyal
ták az' árvíz okc,zta károkat, 
Szabó Antal, szakszerveze
tünk főtitkára elnökölt. Meg
nyitója után dr. Csanádi 
G-JJÖl'f/1/ közlekedés- és pos
taügyi miniszter mondott 
beszédet. 

- Ez az elsó olyan kollé
giumi ülés, a,melyen a. köz
lekedési tárca dolgozóit fel
ölelő négy szakmai szakszer
vezet vezetői ú együttesen 
f'észt vesznek - mondotta a 
miniszter. - Az árvíz elieni 
1'édekezé& nagy áldozatokat 
kivlin a közlekedés dolgozói
tól., ckik naw mfflnyiségü 
cnydgot, Oépeket és a véde-
kezéshez szukséges egyéb 
eazközöket gyorsan szalli-
tották a helyszínre, a legve
uélyeztetettebb helyeken pe· 
ciig fflll411Lk is részt vettek a. 

tnentésben. 
A nagy dunai árvíz az 

előretes felmérések szerint 
több mint 110 millió Ft kárt 
okozott a Közlekedés- és Pos
ta.ügyi Minisztériumhoz tarto-
2li5 vállalatoknak. Közös fel
cdatunk, hogy a. károk helyre
t!litásáva,l ne terheljük a 
ftépr,a.zdaságot, ne kérjünk 
t.öbblet béralapot, anyagot, 
iforgóeszközt és ne terhel
;iünk más tárcákat sem. A 
minil,.ztérium a szükséges in
tézkedések megtételével sa.
;át erejéból ú képes pótol
ni az árvlz okozta károkat. 

A miniszter beszéde után 
beterjesztett határozathoz 
csatlakozott Szabó Antal, a 
VasutaBOk Szakszervezetének 
főtitkára, Földvári Aladár, a 
Közlekedési- és Szállítási Dol
gozók Szakszervezetének fő
titkára, dr. Zsuffa Smbolcs, 
a Postás Szakszervezet fóti t
kára és Reszegi Ferenc, az 
l!:pitó-, Fa- és Építőanyag
ipari Dolgozók Szakszerve
zetének elnöke. 

A kollégiumi ülés részt 
vevői egyhangúlag elfogad
ták az 1965. évi ár- és belvfzkárok he1yreállításának feladatairól beterjesztett határozatot. 

A minisztérium irányítása alá tartozó szervezetek közlekedési, hírközlési, ipari és 
építőipari dolgozói az árvíz
zel folytatott küzdelemben, a veszély elhárftásában, a károk helyreállításában eddig is példamutatóan vettek részt. Szolidaritásuk, segíteni akarásuk megmutatkozik a károsultak megsegítésére indított kezdeményezésekben, az lirvfzkárok következményei
nek felszámolásában is. Ezért az együttes ülés köszönetét 
és elismerését fejezi ki. 

Az egész magyar társadal
mat átfogó nemes megmoz
dulásban a közlekedés és hírközlés dolgozói is számos munkafelajánlást teftek. Különösen jelentős kezdeményezés,ek indultak el a szo-

cíalista brigádoktól, ame
lyek tagjai vállaljak: jobb 
munka.szervezéuel, a. munka
termelékenység fokozásával, 
takarék.a$ ga.zdátkodással el
érik, hogy a közlekedés és 
hfrközl.és egésze önerőből, a 
népgazd.a8ág újabb megte1'
helése nétkül állít}a. helyre 
az ágazat termelő be!'ende
zéseiben, útjaioon, oosútja.i
oon, posta., hálózatában ke

letkezett károka.t, teljesítik az 
éves tervelöírárok mennyisé
gi és gazdaság�i muta
tóit. 

közlekedési, a pootás és az 
építő szakszervezet elnökségei 
felkérik a közlekedés és hír
közlés dolgozóit az árvízká
rok saját erőből való helyre
állításához szükséges 004· 
adó, fegyelmezett, balesetmen
tes munkára. A gazdasági 
vezetők rugalmas intézkedé
sekkel folyamatosan biztosít
sák a második félévi munka 
szervezettségét, a vállalások 
teljesítésének feltételeit. A 
mozgalmi szervek aktivistái 
adja.114k meg minden politi
kai segítséget a. mozgalom si
keréhez, a. vállalasok teljesí
téséhez. 

Az együtt.e& ülés részt
vevői meg vannak győződve 
arról, hogy ebben a munká
ban is biztosan számíthat
nak a magyar közlekedés és 
hírközlés dolgozóinak öntu
datára és munka.szereteté-
re. 

Tiltakozó nagygyűlés 
A milinól vasutasok tilta

kozó na.gygyú,lésen fejezték ki 
felhá.borodásukat a sztrájkolé 
vasutasok elleni bírói eljárá
sok miatt. Az SFI fóti tkára, 
Degli Esposti, be5zédében han
goztatta, hogy bár a perbe fo
gott vasutasokat felmentették, 
mégis a legfőbb politikai ha
tóságok és a vasútigazgatás 
egyetértésével folytatott eljá
rás megfélemlítési célokat 
szolgált és határozott megsér
tése az alkotmányban biztosí
tott sztrájkjognak. A nagy
gyűlés a slltrájkjog tisztelet
ben tartását követelő határo
zatot fogadott el 

A Közlekedés-- és Postaügyi 
MlJlÍSztérium kollégiuma, a 
minisztérium pártbiz.ottz;ág,a. a 
Közlekedési és Szállítási Dol
gozók Szakszervezete, a Vas
utasok Szakszervezete, a P06-
tások Szakszervez,ei>e és .az 
Építő-, Fa- ét!c Építóanya� 
ipari Dolgozók Szakszer�_eze
té.nek elnökségei egyuttes 
ülésükön azámbo vették az 
árvízzel kapcsolatos eddigi 
kórokat, • he'1,reálhtá1 leg- ,_ ____ .,;,_....,..,;,_ ________________ _ 

sü,-gó,ebb te.mdőit, • terme
lési teljesítnWÍ'll.yí tervekben 
az 6.rviz miatt ti:írtént lema
radások behozásának fel
adatait. Támaszkodva a köz
lekedés és hírközlés dolgo
zóinak eddigi kezdeményezé
sére, munkalendületére, lel
kesedésére, az együttes ülés 
résztvevői elhatározták, hogy 
a Központi Bizottság 1964 
decemberi határozatának vég
rehajtását változatlanul fő 
feladatnak tartva, felhívják a 
közlekedés és hírközlés dol
gozóit, vezető szerveit: 

a) országunk további gaz
dasági fejlődése, a párt• és 
a ikormány célkitűzéseinek 
érvényesítése érdekében az 
lirviz okozta károkat saját eró
oól, a minisztérium szakága
zatainak tervében biztosí
tott személ,v, anyagi, mfu;za
ki feltételek ésszerűbb fel
használásával, a népgazdaság 
újabb megterhelése nélkül 
állítsák helyre; 

b) a termelési, teljesítményi, 
önköltségi tervek végrehajtá
sában bekövetkezett kiesése
ket a II. félévi nagyobb szál
lítási feladatok elvégzésé
vel, a. munka jobb megszer
vezésével, takarékos gazdál
kodással pótolják, illetőleg 
hozzák be. 

A fenti célkitűzések meg
valósítása a tennivalók részle
tes számba vételét, a felada
tok végrehajtásának rangso
rolását, az anyagi-műszaki fel
tételek takarékos felhaszná
lását követeli meg. Gazdasági 
és mozgalmi szervetnk veze
tői segítsék eló a. dolgozók, 
a szocialista brigádok és 
üzemrészek vállalása.i114k tel
jesítését. 

Az árvíz okozta károk 
helyreállítása, a teljesítményi 
és önköltségi tervekben mu
tatkozó elmaradás behozá
sa, a II. félévben előttünk 
álló növekvő szállítási fel
adatok lebortyolítása, .az 
erők szervezett átcsoportosí
tása, eredeti célkitűzéseink 
maradéktalan végrehajtása 
mellett az eddiginél is na
gyobb erőfeszítést kfván 
meg. 

A közlekedés- és postaügyi 
miniszter, a miniszt.érium 
pártbizottsága, a Va6utas, a 

Kiváló vasutasokat tüntettek ki 
A XV. vasutasnap alkalrná- szerepéről, fejlődéséről és az 

ból július 10-én, szombaton utóbbi években elért eredmé
délelőtt bemöséges 1lnnepség nyeiről beszélt. Az úi, a mo
zajlott le a Vasúti Főosztály dern vasútról, a.melynek a 
kultúrtermében. A vasúti másodík ötéves tervben rak
munkában kimagasló ered- tuk le az a.lapjait. Ezután mél
ményt elért dolgozóknak ek- tatta a vasutasok helytállását. 
kor adtálc át a kiváló vasutas Hangsúlyozta, hogy a dolgozók 
jelvényt. nagy erófeszitéseket tettek az 

Az ünnepségen megjelent állami tervek teljesítése érde
d!'. Csanádi György közleke- kében, de hósiesen helytáll
dés- és postaügyi miniszter, ta.k az árvíz elleni küzdelem-
Rödönyi Károly miniszter- ben is, 
helyettes, a MA V vezérlgazga- ünnepi beszéde befejező ré
tója. Szabó Antal, a vasutas- szében emlékeztetett a máso
szakszervezet főtitkára, továb- dik félévben a vasútra, a köz
bá a Vasúti Főosztály számos lekedésre háruló nagy felada
vezetó beosztású dolgozója. tokra, majd 154 arra érdemes 

A Himnusz elhangzása után vasutasnak adta át a kiváló Rödönyi KMoly vezérigazgató vasutas jelvényt. 
köszöntötte a vasúti munka A kitüntetettek nevében 
élenjáróit, a meghívott vendé- Sásdi Zoltán intéző, a Kelen
geket, majd dr. Csanádi földi pályaudvar forgalmi szol
György mondott ünnepi be- gálattevóje mondott köszöneszédet. Bevezetójében a vasút tet. 

Dr. Csanádi Gyilrgy közlekedés- és postaügyi. miniszter átadja · 
a kiváló vasutas kitüntetéseket 

(He�ző Károl11 felv.) 

(Hemzö Károly felv.) 

Felajánlások az árvízkárosultak 
megsegítésére 

Az árvízkárosultak megsegí
tésére indított mozgalom a 
vasutasok körében is egyre 
szélesebb méreteket ölt. La
punk előző számában már 
hírt .adtunk néhány olyan 
szolgálati helyről, ahol az 
elsők között ajánlottak fel 
segítséget. Az elmúlt na
pokban is számos olyan levél 
érkezett szerkesztőségünkbe, 
amelyben az árvízkárosultak 
megsegítését·ől olvashattunk. 
Ezekból a levelekből szedtünk 
éi6sze egy csokorra valót. 

A szolnoki járműjavító dol
gozói elhatározták, hogy egy 
napi keresetüknek megfelelő 
ooszeget juttatnak az árvíz
károsultaknak. Ez 159 OOO fo
rintnak felel meg. 

Szolnokról kaptuk a követ
kező hírt is: a szolnoki fűtő
ház Tisza táncegyüttese egy 

külön műsoros estet rendez, 
amelynek bevételét befizetik 
az árvízkárosultak számlájára. 

A pápai fűtőházban a szak
szervezeti bizottság és a szol• 
gálatf vezetők irányításával 
rendezett gyűjtésen a dol
gozók csaknem 10 00 forintot 
adtak össze az árvízkárooul• 
tak részére. 

A Nyíregyházi VSE labdarú• 
gó-csapata két mérkőzés bevé
telét ajánlotta fel az árvízká
rosultak megsegítésére. Ha
sonló céllal rendeznek mérkő
zést a Székesfehérvá,ri MAV 
Elöre ökö1vívói is. 

A miskolci rendezópályaud
var szocia.li.<lta. pálya.mesteri 
szaka.szának dolgozói másfél 
napi, a békéscsabai vasutaso� 
és a sturovói Majus 1 szocialis-
ta brigád tagjai E:gy napi kere• 
retüket ajánlották fel. 

Tú-, a· félé.,,en 
A megnövekedett szállítási 

feladatok és az ebből szár
mazó nehézségek tették sZÜk
ségessé, hogy Szegeden a két 
legnagyobb szállító fél, a 
MAV és az AKÖV vezetői 
megtárgyalják az eddigi ta
pasztalatokat és tennivaló
kat. 

A feladatok nagyok. Az 
1964. évihez viszonyítva a vas
út által elfuvarozandó áru
mennyiség 3,3 százalékkal, az 
autóközlekedésé pedig 15,3 
százalékkal emelkedik. Mind
ezek további erőpróbát je
lentenek a MA V és az 
AKÖV fuvarozási feladatai
ban és kapcsolatuk alakulá
sában. A központosított el
és felfuvarozási rendszer be
vezetése óta a szegedi lgaz
gatooág felügyelete alá tar
tozó 17 központosított vasút
állomáson az autóközlekedési 
vállalatok 1964-ben 100 034 
kocsit kezeltek. Az igazgató
ság területére érkező áru
küldemények szállítása meg
nőtt. Bizonyítja ezt az is, 

Köszöntötték 
az érdemes vasutasokat 

hogy a.z elsó negyedévbe!l 
9977 kocsival érkezett több, 
mint 1964 hasonló időszaká
ban. 

A tanácskozáson mindkét 
részről jelenlevő egy-egy szo
cialista brigádtag elmondot,. 
ta, hogy egyszerre több 
helyről érkezik irányvonat es 
ez zavart okoz a kirakásban 
és elfuvarozásban. Itt nagy 
szükség van az irányító szol
gálat körültekintő és figyel
mes munkájára. Szó esett ar
ról is, hogy növelni kell a 
gépkocsik átlago& foglalkoz
tatottságát. Az éjszakai ,-a,.. 
kodások számának emelése is 
fontos tényező lenne az áru-" 
fuvarozás meggyorsitása ér
dekében. 

Ez a tanácskozás Is bizo
nyította, hogy szükség van 
a két legnagyobb fuvarozó 
félnek a közös megbeszélés
re, mert csak együttes erő
vel lehet megoldani a vasútra 
és az AKOV-re váró szállítási 
feladatokat. 

Sz. S. 

Segít a termelőszövetkezet 
A debreceni fűtőház moz

donyszemélyzete közül nagyon A budapesti igazgatóság ar- sokan Szepesről járnak be dolra érdemes vasutasainak jú-
lius 9-én az igazgatóság kul- gozni. A vezénylő mozdonyfel-
túrtermében adták át az Érde- vigyázónak mindig gondot 
mes vasutas kitüntetéseket, Az okoz a környező községekben 
ünnepségen megjelent Rödö- lakó személyzet értesftése. Sze
nyi Károly miniszterhelyettes, pesen ez különösen nehéz, 
a MA V vezérigazgatója és mert csak megálló rakodóhely 
Szabó Antal, a vasutasszak- van és állandó szolgálatot 
szervezet főtitkára. A részt- így nem tart a vasút. A 
vevőket Parti József, a vas- személyzet kiértesítése a sze
utasszakszervezet budapesti pesi Győzelem Tsz telefonján 
bizottságának titkára köszön- keresztül történik. A tsz iro
tötte. Hangsúlyozta, hogy a dájában levő dolgozók vagy 
budapesti igazgatóság dolgo- az éjjeliőrök a debreceni fűtőzói derekasan dolgoztak az el- ház értesítését azonnal taváb
ső félévben. Rövid beszéde bítják és még egyszer sem 
után Rödönyi Károly mi- fordult eló, hogy szepesiek érniszterhelyettes 125 dolgozó- tesítés miatt késtek volna a 
nak adta át az Érdemes vas-1 munkából. 
htas kitünteté$t. Marosán Pál 
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Még egyszer a nyugdíj Visszatérő probléma 
Tudjuk, hogy az OPW jel

res mit jelent a kocsikon. De 
arra már kevesen gondolnak, 
hogy ezeknek a kocsiknak a 
zavartalan közlekedése milyen 
sok gondot okoz, különösen 
akkor, ha a kocsi megsérül, 
vagy éppen kerékpárcsere vá
lik .szükségessé. 

és a családi pótlék emeléséről 
Lapunkban a nyugdíj és a 

családi pótlék emelésének 
egyes kérdéseiről már számot 
adtunk. Előző cikkünkben va
lamennYi á tcserélés kérését a 
megfelelő végrehajtási rendel
kezés hiánya miatt a MA V 
Nyugdíjhivatalhoz irányítot
tuk. 

Az átcserélés iránti kérelme
ket csak azok a nyugdíjasok 
küldjék a MAV Nyugdíjhiva
talhoz, akiknek az újabb nyug
díját is ott folyósítják. Azok
nak, akiknek újabb nyugdíját 
a SZOT Társadalombiztosítási 
Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító 
Ig&zgatósága folyósítja, kérel
müket az ő címükre Budapest, 
V„ Guszev utca 10/12. számra 
kell megküldeni. 

Kik tekintendők 
teljesen árvának 

tésben elszerwedett üzemi bal
esetből meghaltak özvegyeire 
is. A kiküldetés helyére és on
nan lakásra történő menet köz
beni baleset Is kiküldetésben 
elszenvedett üzemi balesetnek 
számít. 

Azoknak az üzemi baleset
ből megrokkant nyugdíjasok
nak, akiknek nyugdíját 1959. I. 
1. előtti törvény alapján álla
pították meg és azért szüntet
ték be, mert a munkaviszony
ból eredő keresetük miatt fo
lyósítani nem lehetett, 1965. 
július l-től, a 4 fokozatú bal
eseti járadékot kell folyósí
tani. Az ilyen baleseti járadék 
folyósításának megindítását a 

nyU{7díjasnak trásban kell 
kérni a nyugdíját folyósító 
szervtől. 

Annak a nyugdíjasnak, aki 
nyugdíjazása után munkavi
szonyba lép és ott üzemi bal
esetet szenved, nyugdíját az 
1 965. VII. l-től érvényes mó
dosítás alapján szabályszerúen 
fel kell emelni 10 vagy 20 szá
zalékkal. A baleseti Járadék 
50 százalékát az emelt összeg 
felett. még akkor is megkapja 

a nyugdíjas, ha azzal 1000 fo
rint fölé emel!kedik az ellá
tása. 

Az új módosítás lehetőséget 
ad arra is, hogy azoknak a 
rokkantsági nyugdíjasoknak, 
akiknek ellátását az 1954. ok
tóber 1. előtti szabályok sze
rint állapították meg és ellá
tásukat munkába lépésük 
miatt teljesen beszüntett.ék, ha 
egyébkL. t jelenleg is rokkan
tak, 1965. július l-től a be
szüntetett ellátásukat folyósít
ják. Az ilyen ellátások megin
dítását is írásban kell kérni a 
nyugdíj folyós! tó szervtől. 

A békéscsabai szertárba 
rendszeresen érkeznek kerék
párok. Van azonban egy ren
delkeres, mely szerint az újak 
helyett 24 órán belül a selej
tes, javítás végett les:rerelt 
kerékpárokat fel kell adni. 
Igen ám, de honnan szerezzen 
tudomást a szertár arról, hogy 
ilyen küldeménye érkezik. A 
teroen kívílli fel.a.dá$ mindig 
problémát okoz. 

Mit tesz Ilyenkor a szertár? 
Ha ilyen küldemény érkezik, 
népgazdasági érdekből azon-

Hadigondozottak ,-észére a nal kocsit rendelnek. Eddig, l\IAV Nyugdíjhivata! hadirok- ha problémával is sikerült, 
kunt ellátást nem folyósít. Tá- de mind töl>bször hallják: 
jékoztatas céljából közöljük, tervezzék meg, igényeljék a 
hogy a saját jogú hadirokkant tervben. Csak azt nem mond
cil.átást is felemelte kormány- ja meg senki, hogy hogyan. z:itunk. Az emelés járadék- Az ilyen küldemények réosztályonként meghatározott szére az igényléskor a felme
összeg. rülés pillanatában kellene ko-

A nyugdíjasok családi pót- 1  csit biztosítani. Ezáltal meg
lékát a tényleges dolgozókéhoz 

I 
szűnne a mindig visszatérő 

hasonlóan ugyancsak felemel- probléma. 
ték. CserhliU Jfnsef 

Papp András Szeged 

Az ellátások emelése kiter
jedt a teljesen árvákra is. 
Teljesen árva alatt azokat 
kell érteni, akiknek egyik szü
lője sem él. Teljesen árvának 
tekintendő az is, akinek élet
ben lévő szülője rokkant, vagy 
elhagyta, és eltartásáról nem ,_ ___ ..;;.. _________________________________ _ 
gondoskodik. Az ilyen árvák 
arvaell.átása az özvegyi nyug
díjként járó nyugdíj teljes ösz
szegével egyenlő. Eddig a leg
k!sebb összege 250 forint volt, 
a jelenlegi törvénymódosítás 
alapján ez 350 forintnál kisebb 
összeg nem lehet. 

Annak az árvának ellátását 
nr.rn lehet felemelni, aki az 
előzőekben ismertetett feltéte
leknek nem felel meg. 

A hozzátartozók ellátásának 
együttes összege eddig a dol
gozót. vagy nyugdíjast hailála 
esetén megillető III. fokozatú 
rokkantság, üzemi baleset ese
tén II. fokú rokkantság vagy 
az öregség esetén megillető 
nyugdíj 125 s7..ázaléka volt. 

Az új törvénymódosítás 
alapján a hozzátartozók ellátá
sanak együttes összege az öz-
1.•egyet megillető nyugdij két 
é.� félszeresében lett megálla
pítva. Ez kedvezőbb az eddi
ginél, mert az özvegynek a férj 
halálakor járó ellátását az 
1963. évi 20 százalékos emelés
sel együtt kell számitásba ven
ni.  Ez az emelés maximum 
500 forintig terjedhet. 

Új lehetőségek 

Nyugdíjfolyósítás szempont
jából a feleség (élettárs), a 
gyermek és a szülö értendö 
hozzátartozók alatt, Ha ezek 
többen jogoslliltak ellátásra, 
nyugdíjuk összegét kedvezően 
befolyásolja a nagyobb összegű 
lehetőség. 

Több olyan nyugdíjas van, 
aki a 10 vagy 20 százalékos 
emelést 1965. VII. l-től meg
kapta az akkori állapotának 
megfelelően. Ha állapota vagy 
feltétele a nyugdíjazását köve
tően megváltozna, az őt megil
lető emelést az új feltételnek 
megfelelően újból meg kell ál
lapítani. 

Nyugdíjasaink közül többen 
tartózkodnak külföldön, és e1-
·1át.ásukat is oda folyósítják. A 
törvénymódosítás lehetöséget 
biztosít arra, hogy ezek el!.átá
sát is felemeljék, de csak azok
ban a szocialista országokban, 
ahová a MA V Nyugdíjhivatal 
folyósítja vagy megtéríti a 

• nyugdíjat. Ezek emelését már 
végre is hajtották. Nem lehet 
azonban az egyéb külföldi or
szágokba folyósított nyugellá
tásokat felemelni. 

Előző cikkünkben tájékozta
tást adtunk arról is, hogy az 
az özvegy, akinek saját jogán 
és mint özvegy is jogosult 
nyugdíjra, két ellátását az ed
digi 700 forint helyett 800 fo
rint összegben lehet folyósí
teni. Mivel több olyan nyug
díjasunk van, akik 1965. jú
nius 30-ig az eddigi 700 forin
tos határ miatt csak egy ellá
tást kaptak, a nyugdíjfolyó
sító szerv a második eUátásra 
jogosultságról nem tud. Ilyen 
esetben 1965. december 31-ig a 
nyugdíjat folyósító szervtől 
frásban kell kérni az ellátás 
800 fori,ntig való felemelését, 
mert azt kérés nélkül nem 
emelik fel. 

A baleseti járadék 
kiterjesztése 

A jelenlegi módosítás az ál
landó özvegyi nyugdíjra jogo
sultságot kiterjeszti a kikülde-

p 

ErdeJtne szerint ♦ ♦ •  

ményben a tagság kritikája, 
akarata egyaránt érvényesült. 
Arra is utal, hogy sok még a 
megoldásra váró feladat, de 

' sok a javítanivaló a ta.gság ér
dekeinek képviseletében, a ne
velés és művelődés szervezé
sében, és a szociális ellátást 
illetően is. 

Nem csekély feladat hárul 
a főnökségnél Sz.entesi Sán
dorra, a szakszervereti bizott
ság titkárára és a vezetőség 
tagjaira. A szervezett dolgo
zók bizalma, és a 200 válasz
tott tisztségviselő ugítókész
sége azonban újabb feladatok 
megoldására ösztönzi. Tudja 
jól, hogy közösségben az erő, 
e:z:t érzi a szálláshelyi esti be
szélgetéseken, a szakszerveze
ti bizottsági ülésen, és sziiló
faluJában is, ahol már öt esz
tendeje tanácstag és a sport
kör vezetőségének is tagja. 

Szenlesl Sándor szb-fükár. 

Tízéves korában maroksze
dő az isaszegi grófi földön. 
1945-ben az új demokratikus 
hadseregben menetel a fasiz
mus maroknyi, és egyre mor

Soron lévő f e/adatok 

A vezetési munka nagyobb 
nyilvánossága, a dolgozók ha
tékonyabb bevonása a veze
tésbe, most a soron levő íel
adat. A szaksrerveze!i bizott
ság tagjainak és a bi'Zalmiak
nak is rendszeresebben Jtell 
beszámolni a tagság előtt, 
ugyanakkor nagyobb nyilvá
nosságot kell biztosítani a 
munkájuknak. Az ellenőr7.és 
rendsz.erességén és módsz.e
rein is van Javítanivaló a 
szakszervezeti és gazdasági 
vezetés vonalán egyaránt. 

�lete bsszeforrott családja, 
a sr/U.6/alu Is a szervezett 
munkás.tág f11JQ11 C$alád;áeval, 
melyért több mint tizenöt 
esztendeje dolgozik a marok
szedő gyerekből lett szakmun
kás, pályamester és szakszer
VC?.eti vezető. 

11:rdeme szerlnt kapta az el
ismerő kitüntetést is. 

K. J. 

;,.solódó csapatai ellen. 1941- ,---------------------------
ben mint iparos, a va.,útnál 
dolgozik. Az újjáépítéi része
se a józsefvárosi osztál ymér
nökségen. Két év múlva tár
sai bizalmából szakszervezeti 
bizalmi. 1954 Júniusában a 
szakszervereti bizottság füg
getlenített termelési felelőse. 
1955 óta pedig a MAV Ma
gasépítési Főnökség csúcs 
szakszervezeti bizottságának 
titkára Szentesi Sándor, akit 
felszabadulásunk 20. évfor:
dulója alkalmával a dolgozók 
másfél évtizedes szolgálatá
ban szerzett érdemeiért a 
Szakszervezeii Munkáért jel
vény ezüst fokozatával tün
tettek ki. 

Szétszórt munkahelyek 

A MA V Magasépítési Fő
nökség munkáslétszárna a 
nyolcszázat sem éri el. A mun
kahelyek száma 1963-ban 184, 
a következő évben 157, és az 
idén is jóval a 100 fölött van, 
szétszórva az ország különbö
zö részeiben. Mintegy 400 dol
gozó munkásszálláson él a hat 
építésvezetőség területén. 
Nagy gond ilyen körülmények 
között a gazdaságos beruházás 
és felújítás biztosítása. 

A főnökségnél lassan ha
lad a munka centralizálása, 
emiatt az építkezések átfutá
si idejének rövidítése, a gaz
daságossági tényezők javítása. 
E gondok jelentős részében 
osztozik a szakszervezeti 
csúcsbizottság, és az építésve
zetóségeken működő vala
mennyi szakszervezeti bizott
ság. Nehéz a szocialista mun
ka verseny szervezése is. 

A szétszórt munkahelyen a 
dolgozók szervezése nevelése 
is nagy gondot l!>koz'. A két vá
lasztás között a munkaerő-
vándorlás miatt 40 százalékos 
volt a fluktuáció a szakszer
vezeti tisztségviselőknél. A 
legutóbbi választáson a szak
szervezeti bizottság tagjainak 
több mint 50 százalékát újjá
választották, Ebben az ered• 

Csak a fűtőház vízmüve üzemelt 

A nagy ves7.ély már elmúlt. 
A Duna lecsendesedett. De az 
emberi helytállásról, a hősies 
munkáról sokáig beszélnek 
még. 

Derekas munkát végzett a 
Rámán Kató Fűtőház vizes 
csoportjának szocialista bri
gádja is, amikor Angyalföldet, 
Rákosrendezőt és a fűtőházat 
vízzel ellátó kutakat veszé.. 
lyeztette a Duna. A villamos
berendezéseket kellett legelő
ször óvni. Gregácz Pál mű
vezető, Gyulai György és 
Sisa Ferenc a VI-oo kútban, 
Bányai Mihály brigádvezető, 
Láng József és Balogh Károly 
a VII-esben csuromvizesen 
dolgoztak a szivattyú besze-

relésén, hogy a kútban feltö
rő talajvizet klsz!vattyúzhas
sák. 

A felázott töltésen az elekt
romoo vezetéket közben ki
mosta a vf:t. Tóth József, Se
reg Pál és Martinek József 
v11lanyszerelő 500 méteres lég
vezetéket húztak a kúthoz. 
Emberfeletti munkát végez
tek. Atázva, fáradtan és éhe
.en, de fáradtságot nem is
merve, több órai nehéz mun
ka után sikerült a kutakat 
megmenteni. 

A Duna ugyan elöntötte a 
szigete, de a fútőház kútját a 
&zocialísta brigád megmen
tette. 

Iván Gyula nyugdíjas mozdonyveze«I hét év alatt kéuftette 
el egy 1 :10 méretarányú gázüzemű mozdony modeUJét, A mo
tlell minden alkatrészét, valamint az üzemeléshez szükséges 

berendezéseket saját kezűlec k�zítette. 

(MTI Foto - Mikó László felv.) 

1965. roLIUl!!I l'f. 

Nyereség részesedés 

L41od, megmondtam, hogy ha hajrizunk. akkor el&-
Jllll. / 

(Kesztylls Ferenc rajza.) 

KITÜNTETÉSEK 

AVASUTASNAP ALKALMÁBóL 
A xv. vasutasnap alkalmából 

eredményes munkájuk ellsmeré
séID Kiváló vasutas kltt1J1teiésben 
réazeaOlt.ek: 

Sis<ll Zolt6n rend. forg, s,:olg. 
tevO, Kclenföld; Szintó Bálint, ko
cs1rendez6, Ferencváros: Lévai An· 
tal vonatmeneszt6 tértelvigy .• Diós• 
gyOr vasgyár áll.;  Bogdán György 
kocs1Ugy1 el6adó. Debrecen fth. ;  

Kószegt. Lá.,zló csop. vez., Pécs tg.; 
Darvas Ottó forg. szolg. tevő, Ba• 
latonszentgyörgy; Kardos Sándor 
motorvez., Szeged fth.; Funtek Jó
zsef k6muve.s, Pápa Ptt. FOn. i 
Szolga Kál.man mozd. vez., Veszp-
rem-kUlsO fth. i Mezei Miklós asz• 
talos csop. vez., TB Ep. !<'ón., Kol• 
lár László vonali menetirányító, 
KeleU pu.; Fehérviri József mozd. 
vez., Szé.kes!ehcrvár fth.; Tamás 
József kocsimester, Rákosrendező 
áll.; Komáromi Béla !Oépitésve,:., 
Miskolc l!:p. Fc5n. ; Pongrácz Antal 
áll. főn., Mátéazalka; Kiss Ferenc 
von. menelirá.nyító, Nagykanizsa 
Vonalfónőkség; Czömpöly Elemér 
áll. vez., Boly; Korom Pálné forg, 
szolg. tevő, Szeged; Pintér Józseí 
pályamunkás, Tapolca PfL Főn.; 
Marac5ok6 Sándor csiszoló, i:szald 
Jj. UV.; Hidasi István lakatos 
csop. vez., AutOfuvarozási Főn.; 
Szekeres István von. kezelö, Szol• 
nok P!t. Főn.:  Nagy Lajos éli. 
vez., Bicske 4ll.: Bukor Lajos 
számadó, Győr Szertárfőn.; Hor
váth Peter ép. vez., JBFF.: Laka
tos Alajos tolatásvez., Dell pu.; 
csonka Pál külsős forg. szolg. te
vő, K<!bánya teher pu.; Róua 
Sándor mozd. vez., Ceglédi :tt.h.; 
Bagi Mlklós csap. vez. előmunkás, 
Miskolc l!:p. Főn.; Splsák András 
k:ocsirend., Miskolc Tiszai pu.; 1'..,al• 
kus József vez, váltóőr, Záhony 
áll,; VeselY József vez. mérnök, 
Nagykanizsa fth.: Varga László 
vágánygondozó, Sopron Pft. Főn.; 
Sablauer Uona szem. pénztáros, 
szombatbety; Jávor Antal cs6sze
rel0 brlgádvez., Landler Jj. UV.: 
Tömör Mihály munkás, Gépjavító 
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Egyetem; Klss István vonalbiztos, 
Bp. lg.; Hegyi József vonalell., 
Távközlő Fennt. Főn.; Seregélyes 
László vlzsg. főkalauz, Miskolc TI· 
szai pu. i szabó Sándor mozd. vez., 
Jászapáti ft.h.;  Farkas József vo• 
natmenesztc5 tértetvigy., Nyfregy• 
hé.zaj Pongrácz János pályamun• 
kú, Nagykanizsa Pít. Fön.; Salac 
István áll. főn. h .. Kiskőrös ; Ko
vács Károly munkás, Celldömölk 
Szertárfön. :  Fedák Dezsc5 mérnök 
f6el0adó, liG, Szakoszt.; Pálmai Je
nO felilgy ., Bp. lg.; Mészáros Jó
zsef főfe!Ogy., Acs, Kondlc,: La· 
Jos felv!gy., Bp. Angyalföldi Pft. 
Főn.; vasas I<Aroly fOint., Záhony; 
Kósa Imre főlnt., Dunaújváros 
Plt. F6n.;  Hltner Ferenc müsz. 
ellenőr, KaposvAr fth. i Feleky Pál 
műsz. fOfelügy., Kecskemét Pft. 
F6n.:  Huszár László felilgy ., Ta• 
polcai Vonaltc5n. :  Kézelman László 
fc5ellenőr, Debreceni Jj. 0-V. ; N� 
meth Ferenc mérnök főint.. Bp. 
lg.; Hidasi JenO felUgy., Vasűt! 
Főoszt.; Szabó János fOlnt .• Fate
lltő UV.: Hornung Géza műsz. fő• 
lnt., Hatvan, Salgótarján Plt. Főn.; 
Halmos László keresk. vez. h., 
Nyugati pu.; Hajnal Miklós me
neUrányftó, Szombathely: Debre• 
czeny Imre oszt. vez.. KJtérö
gyártó UV.; Mány János mozd. 
ilgyl e!Oadó, Hatvan fth.; Viola 
László egyezményes vagonldrakó, 
Szolnok Szertár főn. ; Káldi István 
gazd. vez ..  TUdőgyógyint. i PerlakJ 
József mozd. vez., Széke!-llehérvár 
fth.; Józsa Ferenc von. vez.. Ke
leU pu.; s·Ocs Gábor főelóadó, 
BVKH.;  Ti!';Jér lslvén csop, vez .. 
Krisztinaváros Pft.; Puské.s József 
segéd.kezelő. Szerencs fth. ;  Márka 
István elektrikus. Nyíregyháza 
tth, ;  Farkas József fc5nöJcség vez .. 
Pécs TBFF.:  Hegvesl Tibor kocsi
mester, Miskolc Tiszai pu.: Na�y 
tc;.tvá.n ép. vez.. Szombathely 
TBFF. :  Szabó Jánl')s kompresszor
kez .. Miskolc Jj. Uv.: dr. Horváth 
Jenő fóelőadó, I/3. Szakoszt. ; Széll 

Béla főel6adó. Bp. lg. : Mezei 1-úz• 
ló vi.&énygondozó, Gy6r Pft. Főn.; 
Czipra KAroly motorvet., Ferenc,. 
város fth.; dr, Nqy József IS, h., 
Tudományos Kutató Int.; Vermu 
János munkavez., Omiskolci Pf't. 
Főn.; Tóth József f0clóac1ó, Deb
recen tg. ; Váradi Pat mozd, vez.� 
Pilspökladány fth.:  Fekete Péter 
kocsirnester, Pécs; Darabos Imre 

.. mas.z. reszortos, Békescsaba fth.; 
Sárvárt Ferenc mozd. ügyt elóadó. 
Bp. lg.; Fejes LáJizlóné nyUv, tar• 
tó, Bp. Számviteli Főn.; Szilág)1 
János anya.ggazd.t Szentes Ep. 
Főn.; Simon János f6elc5ad0, Szom• 
bathely ig.; Szuroml tstván megyei 
titkár, szakszervezet Heve& megyei 
bizott.s&ga ; zarnóczay Sándor id6-
elemző, Dunakeszi Jj. IJV.; LO
rtncz István !őelc5ado, H. Szalt• 
oszt. ; Ncuscb.l Gyula tervhivatal• 
nok. Dorog; Id. Torma Emc5 pá
lyarnest.er, J'ózse!város P1t.; Far-
kas lmre mozd. felvigy ., Ha mén 
Kató fth. ;  Simon S.!lndor vonal• 
Jelentő pályaőr. Debrecen Eszakl 
P!t.. ; .Erdi Ferenc villanyszerelő 
csop. vez., Pécs fth.; Kálm&n Fe
renc szakmunkás csop. vez., Be,-, 
késcsaba fth.; Völgyi Imre fő' 
könyv., Székesfehérvár Jj. UV.; 
Gáti KároJy főelőadó, 1/8. Szak
OSZ.t.; Csonka János kocsimester, 
Székesfehérvár; Horvith József 
szb·titká.r, S1.ombathely; Gergely 
Lé.sz.Jó balesetv17.sg., Bp. tg. ; Szen• 
czl Istvlin azakaszkez. pályame.,. 
ten Eptlletlt'nntart.. F6n.i Pados 
Károly alváz.I&kato.s csop. vez .• 
Szombathely Jj. UV.; Marosa N11n• 
dorné VSZT•Ugyint., Pécsi Novák 
József megbízott vez., Hatvan VUL 
Vonalfelügy.; Tóth Béla tOzlkovács, 
Nyugati MU.szak.; Lovász István 
oszt. vez., Szeged 1g.; Kovács Sin• 
dor west1nglak.at.os1 Hámán Kató 
fth. ; Staller János szak:iszke;,,., 
BBFF. ; Herczeg János lakatos 
csop. vez.. DiósgyOr fth.; Ivlln 
Miklós mozd. ve,: •• Sétoraljaűjhely 
fth.; Tölgyesi György fc5előadó, 
Debrecen 1g.; GiczJ Kálmán sza
kaszkez. pályamester, Dunaújvá• 
ros Plt. ; Brucker Albert szakasz• 
kez. pályamester, Kiskunhalae 
Pft . ;  Krajla Ernő oazt. vez., Deb
recen 1g.; Somogyi Dezső k.isven
dégh5 vez., Utasellátó Uv.; Tátrai 
István oszt. vez., Gépjavító UV,; 
Bogdándl Sándor blokkmester, 
Debrecen TBFF.; Gál Gyuláné sze
mélypénzt., Déli pu.; Pintér Ist ... 
vin as:z:ta1os. Zalaegerszeg Ptt.; 
Tóth Károly főelőadó, Szeged 111. : 
Kovács Sándorné beJs6elLenör, Deb• 
recen, Számv!t, F<'!n.; Odorán Jó
zsef mérnök főelőadó, n. Stak• 
oszt.; dr, Gámán József ilgyvez� 
t!tk., Közlekedés Tud. Egyeslllet; 
Remes Jenő csop. vez., Szeged ig.; 
Varga József csop. vez., t·9. Szak• 
oszt.: Békési Lőrincz mozd. vez .• 
Komárom fth.: dr. Mintái Tibor 
csop. vez., Pécs tg.: Farkas Já"nos 
f6elc5adó, I15. Szakoszt.: Reznák 
Ferenc munkavez., Terézvárosi 
Pft. Főn. ; Frauendorter Elemérné 
munkaerőgazd., Keleti Műszak. ; 
Kiss Sándor oszt. vez .• Szeged ig.: 
Nylrl Béla fOelőadó, Miskolc lg.; 
Kapusi Arpád áll. főn., Hajdűná• 
nás; dr. VámaJ Andor oszt. vez., 
Nyugdlj Hlv.; Horváth István fő• 
eI6adó, GYSEV soproni ig. ;  Ga
rami Antal szakaszkez.. Miskolc 
TBFF. ; Hortobágyi IstvAn csop. 
vez .• Rákosrendező; ntés István 
főmunkatárs. Ill. Szakoszt.; Gőcz:i 
József keresk� hivatalnok. S7om
bathely; Gyónl László rend. forg. 
szob,c. tevő. Vámosgyörk; Kovács
István mozd. vez., Nagykanizsa 
tth. ;  Gacsádi J61.sef anyagcsop. 
vez., Kisújszállás P!t. Főn.: Miklós 
László rend. forg. szolg. tev6, J'e,. 
ren<"város: Kiss János forg. szo1c. 
tevő, Mezőhe)lyes: Juhász János 
csap. vez. elómunkAs, Ferenc,·i
ros Ptt. Főn. ;  Tótb A. Gábor VO

natmenesztö tértelvigy., Rákos; 
Fejes Lás7.16 vonalbtztos, Tapolca 
Von11.lf6nöl(ség; Má.r.td- Ferenc gvár
részle,;vez., Dunakeszi .r�. OV.: 
E.in,ed István csap. ve7. rMn,u� 
kás, Zalaegerszeg Pft. F6n. 

Fokozatosan fejlődik az újító mozgalom 
Az új gépek, a modern tech

nika alkalmazásán kívül a 
különféle módszerek, ésszerű
sítések, újítások alkalmazása 
Is tennelékenyebbé, könnyeb
bé teszi a munkát. A szombat
helyi járm1ljavítóban évek óta 
szorgalmazzák az újítások el• 
terjedését, bevezetését, az úji
tómozgalom szélesítését. En
nek eredményeként az újító
mozgalom fokozatosan fejlő
dik. Az 1963 első négy hónap-

jában beadott javaslatok szá
ma 30, 1964-ben már 48, 1965 
első négy hónapjában pedig 80 
újítást adtak be a dolgozók. 
Három év alatt csaknem há
romszorosára nőtt az újítások 
száma. 

A vállalatnál több olyan 
újítást vezettek be, amely biz
tosította a balesetmentes mun
kát, a munkakörülmények Ja
vulását. 

Kovács Wv'8 
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Az 1965. évi intézkedési tervek 
· végrehajtásának tapasztalatai! 

Az egész vasúti kö2llekedés 
területén az 1965, évi intézke
dési tervek az MSZMP KB 
1964. december 10-i határoza
tának figyelembevétele alap
ján készültek el. Az intézke
dési tervek azoknak a felada
toknak a megoldását foglal;ák 
m4gukban, melyeknek végre-

hajtása termelékenyebbé, gaz• 
daságooabbá és hatékonyabbá 
teazi a vasutas dolgozók mun
káját, az űzemi jutalékot be
folyásoló tényezők alakulását, 
az anyagi érdekeltség haté
konyságának növelését, a szo
cialista munkaverseny éa az 
újítómozgalom továbbfejlődé• 
sét. 

FeHendült a szocialista brigádmozgalom 

Az intézkedési tervekben 
foglaltak megfelelnek ezeknek 
a követelményeknek. Megad
ták az alapot hazánk felsza
badulásának 20. évfordulójá
nak tiszteletére kezdeménye
zett munkaversenyhez, amely
nek eredményeként fellendült 
a szocialista brigádmozgalom, 
1zámos új üzemrész, termelő
egység, illetve szolgálati hely 
dolgozóí kötöttek szocialista 
uerzódést, és tndultak harcba 
a szocialista munka szolgálati 
helye, részlege stb. megtisztelő 
cím elnyeréséért. Fellendült a 
Szakma ifjú mestere cím el• 
nyeréséért folyó verseny, va• 

lamint az újítómozgalom is. 
Ennek bizonyítéka, hogy a 
budapesti, debreceni és mis
koict igazgatóság dolgozói az 
év első öt hónapjában célki
tíl.zéseiket 101-103,5 százauék 
között teljesítették. Ermek ha
tása az egész vasúti közlekedés 
hálózati célkitűzéseinek telje
sítésében mutatkozik meg. Az 
tsza.ki Jármújavitó 1,öbb mint 
:.i.O millió forinttal teljesítette 
túl termelési tervét. A Feren.:• 
várost Fűtőház dolgozói, a kü
lönböző takarékosság_[ inté:zJke
dések eredményeként mintegy 
4 millió forintot takarította!, 
meg. 

Az intézkedési tervekröl általa1,cm 

Június első felében megvizs
gáltu.k 63 szolgálati hely, il· 
letve vállalat és öt igazgató.ság 
intézkedési tervének teljesíté
sét. A vizsgálat kiterjedt nem
csak az intézkedési tervekben 
foglaltakra, hanem az üzemi 
jutalékot befolyásoló tényezők 
alakulására is. 

A vizsgálat tapasztalatai azt 
bizonyítják, hogy az intézke
dési tervben foglaltakat mind 
az igazgatóságok, mind a szol• 
gálati helyek és vállalatok ne
gyedévenként értékelik. Az ér
tékelés általában a sza.k3zer-
1'ezeti azervfk nélkül történik. 
Több szakszervezeti bizottság
nál, mint például Szeged, Hat
-.an csomópont stb. nem áll a 
szakszervezeti bizottságok ren
delkezésére az intézkedési terv, 
tehát így kellően nem is tud
ják segíteni, illetve befolyá
sQJ.ni az abban foglaltak telje
aftését. 

Tapasztalatunk szerint mind 
az jgazgatóságoknál, mind a 
szolgálati helyeknél az tntézke· 
dési tervek kés6n kerültek ki· 
a;dásra, illetve ;óváh.agvd.ara. 
Ez gyakorlatilag azt jelentette, 
hogy az intézkedési tervben 
foglaltak végrehajtását a dw· 
gozókkal csak a második ne
gyedévi termelés! tanácskozá
son tudták megtárgyalni. Itt 
hívjuk fel az illetékesek fi• 
gyelmét arra, hogy az 1966. 
évi intézkedési tervek eikészí
té!ére nagy gondot forditsa
nak, és tegyék céltudatosabbá, 
tervszerűbbé ezt a mtmkát. 

Szinte egy időben készültek 
a KPM I. Vasúti Főosztálya, a 
vasútigazgatóságok, valamint a 
külszolgáJati helyek és a vál
lalatok l.ntézkedési tervei. A 

külszolgálati fónökségeknek 
csupán néhány nap ánt ren
delkezésére a felsőbb szervek 
intézkedési terveiből adódó 
tennivalók konkrétizálására. A 
tervek elfogadtatása a dolgo
z6k.kal több hetet vett igénybe, 
például a budapesti és a. 1ze• 
gedi igazgatóságok területén. 
Az akadályozó körülmé:iyektől 
eltekintve, jó intézked6si ter
vet kész! tettel: a budi:r,e,tf és 
debreceni fgaz,:atósú:;míl, me
lyekben megfelelően kifPjezés
re jut a g::12:da.ság� szem
lélet. Az intéúcdési tervek 
ewik általános hibája, hogy 
azokban. Jórészt csak a gazda• 
sági ;eiter,ú feladatok megol
dása szerepel, a mozgalmi jel• 
legú, a munkaverseny, a dol
gozók anyagi ösztönzésének 
hatékonyságára nagyon kevés 
helyen történt kon.kret intézke
dés. 

Ösztönz6bb 
módszereket 

Nem ösztönző az olyan mód
gzer sem, amelyet a szombat
helyi igazgatóság követett, 
ahol az igazgatósági verseny 
keretében előírt havi célki tű
?.ések teljesítése után kíérde• 
melt pénzjutalmat nem havon
ként, hanem cs,ak ne(}11edéven
ként, vagy e(}ll-egy ünnep al
kalmával fizették ki. A területi 
bizottság sem tudott ered
ményt elérni a központi utasí
tástól eltérő gyakorlat megvál
toztatásában. 

Az igazgatósági célkitűzések 
teljesítése után járó jutalom
összegek kifizetésével kapcso
latosan a miniszterhelyettes és 
a szakszervezet főtitkára által 

aJ.áírt végrehajtási utasítás ki
mondja, hogy: ,,A kiérdemelt 
jutalomösszeget tartalékolni 
nem lehet, a2t az eredmények 
értékelését követő 10 napon 
belül kí kell fizetni." Ennek a 
rendelkezésnek minden igaz
gatóság szerezzen érvényt. 

Az anyagi ösztönzés haté
konyságának növelése érdeké
ben legtöbbet tett a budapesti 
igazgatóság, bár itt is történtek 
hibák. A március havi igazga
tósági célkitűzések teljesítése 
után kiérdemelt jutalmat pél
dául csak a forgalmi és von
tatási szakszolgálat részére fi
zették ki. 

A tapasztalatok azt bizonyít
ják, hogy nincs rendszeresen 
elemezve az intézkedési tervek 
részarányos vé,,"rehaj tása. Bár 
negyedévenként értékelik, de 
többségében magyarázatokkal 
tán1asztják alá a lemaradáso
kat, !Jéldául a szegedi igazga
tóságnál. A budapesti !gazga
ti\ságná.l jobb a helyzet. A bu
dapesti bizottság is figyelem• 
mel kíséri a végrehajtást. Ezt 
bizonyítja a kocaitartózkodási 
idő csökkentésében elért kima
gasló eredmény is. (Mintegy 15 

millió forinttal csökkent a ko
csiálláspénz a bázisidőszakhoz 
viszor.y!t1,a..) Hálózati szinten 
leghatékonyabbnak bizonyult 
az idcge..,i kocsik tartózkodási 
idejének csökkentése. 

A p,llyafenntartási és építési 
szakszolgálatnál a havi egy 
főre eső túlórák száma 12 órá· 
val csökkent. Ennek ellenére 
még mindig magas a túlórázta
tás. A pá!yafenntartásnál 1�. az 
építési szolgálatnál 13. az egy 
!őre eső túlóra. Jelentős a jár
mííjavítókban az egy főre esó 
termelt.'sl érték növelése, és az 
önköltség csökKent.ése terén el
ér. eredmény is. 

Hatékonyabb munkara 
va:., szükség 

Az intézkedési tervek végre-
hajtásának segít.ése érdekében 
rendszerezettebb ellen6rzéssel, 
hatékon11abban k.elL foglalkoz
ni az év hátralévó részében az 
igazgatóságoknak, a külszolgá
lati helyeknek és a ,zakszeroe
zetí ,zerveknek e(}llaránt. Az 
anyagi ösztönzők felhasználá
sát is hatékonyabbá kell ten
ni. Nagyobb gondot kell fordí
tani az ezzel összefüggő pro
paganda hatékonyságára is. 

A területi és a helyi sz�
szervezeti szervek a félév be
fejezésével üléseiken értékel• 
jék az intézkedési terv végre
hajtását, és határozzák meg a 
további feladatokat. A harma
dik negyedévi termelési ta
nácskozások beszámolóiban pe
dig foglalkozzanak az intézke
dési tervek teljesítésével, és 
az üzemi jutalék alakulásával, 
az ezt befolyásoló téoyezók 
alapos elemzésével 

Szabó IL József 

Új vasutas tiszteket avattak 
�.,.,.,.,,,.�,#.,,=. �•-� 

termelékenység növelksének 
másik fő tényezőjét, a szak
mai hozzáértést. önök a Tiszt
képző Intézetben tíz hónapon 
keresztül sajátították el, is
mert.ék meg a vasút fejlődő 
technikáját s fejleszthették 
tovább elméleti tudásukat. 
Visszatérve szolgálati helyeik
re, a nagyobb tudás birtoká
ban, nagyobb hozzáértéssel 
végezhetik munkájukat. 

.1 

A női század tagjai feszes vigyázzban hallgatják az ünnepség 
k-ezdelén elh11-ngzó Himnuszt. 

Az elmúlt hetekben lezaj
lott képesítő vizsgák eredmé
nye amelyeken hárman kitú
nő 'és huszonkilencen jeL<Nl 
eredménnyel vizsgáztak, to
vábbá a 3,76 százalékos átlag
eredmény is bi:ronyitja, hogy 
önök és a tanárok sikerrel ol
dották meg fel.adataikat. Most 
arra van szükség, hogy az el
méletet helyesen kapcsolják 
össze a gyakorlattal. Munká
juk közben soha ne tévesszék 
szem elől a vasúti munka fon
tosságát. A XV. vasutasnap központi 

ünnepségeínek az idén ls ér· 
dekes színfoltja volt a tíszt
avat<U. Az avatóünnepségre 
július ll�n, vasárnap délelőtt 
került sor a BVSC Szónyi úti 
sporttelepén. Az ünnepségen 
megjelent dr. Csanádi György 
közlekl'dés- és postailgyi mi
niszter, Rődlml/i Károly ml· 
nlszt.erhelyettes, a MA V ve
z.érigazgatója, Szabó Antal, a 
vasutasszakszervezet főtitká
ra, továbbá a vasút számos 
gazdasági és mozgalmi veze
tője. 

RödönYi Károly miniszter
helyettes személygépkocsiján 
hajtott be a sporttelepre, 
majd Kún Dezső tanácsos, a 
MA V Tisztképző Intézet igaz
gatója, továbbá a tiszti száza. 
dok parancsnoka kíséretében 

(Hemző Károly felv.) 

térsége, valamint a Rá
kos-Újszász közötti vonal fej• 
lesz:tését. és a szolnoki csomó
pont korsz.erúsítését. A har· 
madik ötéves terv célkitűzé
seit is további korszerűsítés 
jellemzi. Folytatjuk az állo
mások kapacitásának és a vo
nalak átbocsátóképességének 
növelését. A Szerencs-Nl/Ír• 
egyháza-Záhony és a Buda
pest-Szajol-Nyíregyháza kö
zött folytatjuk a vonal villa
mosítását. Befejezzük a szol
noki MÁV-kórház építését, és 
számos szolgálati helyen léte
sítünk új üzemi konyhát, öl
tözőt, mosdót és bölcsődéket. 

A technikai ellátottság, a 
technikai feltételek biztosítá
sa mellett azonban nem sza· 
bad fi(}llelmen kívül hagyni a 

Rödönyl elvtárs ezután a 
va.sutashivatásról beszélt. 
Hangsúlyozta, hogy vasutas
nak lenni nem egyszerűen fog
lalkozást jelent. Ez a pálya 
nem azoknak való, akik ké
nyelmet, állandóan nyugodt 
egyformaságot keresnek a 
munkában. 

- Önökre és var.amennyi 
vasutasra nehéz feladatok há
rulnak az elkövetkezendő hó
napokban. Mi azonban bízunk 
abban, hogy mind a 270-en, 
akik sikere., képesítő vizsgát 
tettek és most a vasutasnapon 
itt önöket tisztté avatjuk, 
megállják majd a helyüket -
fejezte be ünnepi beszédét a 
miniszterhelyettes. 

(visi) 

elhaladt az avatásra felsora- ,-------'------------------
kozott tisztek előtt, és utána 
elfoglalta helyét az elnökség
ben. 

Az avatóünnepséget a Him
nusz elhangzása után Kún 
Dezső nyitotta meg, majd Rö
dőnyi Károly elvtárs mondott 
ünnepi beszédet. 

- A va.ruta„map olya,n -ün
�é vált hazánkban, melyen 
a va,ú,t minden dolgozója. ér· 
zí munkájának elismerését, és 
az egész -nép szeretetének, 
megbecsiüésének kífejezését -
mondotta bevezetőjében. - A 

t>a.SÚt, a vasutasok mun.kájá
n.a.k ;e lentőségét nem kell 
m.}Itatnt, ezt va1.amennvten ;ól 
ismerjük. A vaaú.ti wíllíiások 
tervfela.da.taiban pontosan 
tükröződnek ötéves tervünk 
iráni,.számai, és ezen keresztül 
jól Iemérh.et6 az ország Je;lf>
dése, a termelés növekedése. 

A miniszterhelyettes ezután 
a vasút előtt álló megnöveke
dett szállítási feladatokról be
szélt, majd így folytatta: 

- A megnöveki!dett felada
tok sikeres megoldásának elő
segítése és biztosítása érde
kében tovább korszerűsít;ük a 

va,utat. Folytatjuk Záh.ont1 

Üzemszociológiai tanulmányt készítettek 
a miskolci igazgatóságon 

A miskolci Igazgatóság a nál 1,7 százalékos csökkenést, 
dolgozók helyzetének joob míg a nőknél 39,4 százalékos 
megismerése érdekében szé- növekedést eredményezett. Az 
les körű űzernszociológiai vizs- is figyelmet érdemel, hogy a 
gálatot és felméréseket foly• dolgozók 40 százaléka 35 éve? tatott. A vizsgálat több fon• aluli. 
tos kérdéscsoportra terjedt ki. 
lgy többek között an-a, hogy 
az elmúlt években hogyan 
alakultak az állományi lét
számtényezók, milyen adatok 
jellemzik a műszaki, forgalmi 
és az adminisztratív dolgozók 
arányát, milyen a dolgozók 
életkor szerinti megoszlása, és 
a szolgálati évek szerinti ösz
szetétele, a dolgozók gyerme
keinek szám szerinti megosz
lása stb. 

Az elem:!lések kiterjedtek a 
dolgozók iskolai végzettségé
nek vizsgálatára, a munka
erőhelyzet stabilitásának ala
kulására is. Az üz.emszocioló
giai tanulmányban 

Az igazgatóság területén a 
dolgozók 77,09 százaléka 5 
éven felüli s:rolgálati idővel 
rendelkezik, tehát a törzs
gárdához tartozik. Fel kell fi
gyelni arra a megállapításra. 
mely szerint a dolgozók össz
létszámának 

csak 35,'7 százaléka lakik 
munkahelye körzetében, 
64,8 százaléka pedig vl• 
dékről já.r szolgálati he-

lyére. 

igen érdekes ada.toka.t 
gyújtőttek össze a dolgo-v„.u,✓,,;.,,✓.,✓,,,.,H".,.,.,.,,.,,.,.,,.,.,.,,.,.,,,0.,.,.,,.,,.,.,.,,.,.,.,.,.,,,.,.,,..,,u.,.,,..,.,.,,.,..,.,.,,.,.ll"Al',,n.u,..,.-,.,.N',.,,u.,,u-,.,.,,_,,.,.,.,.J"ZiV✓✓/.,..,..,.,.,.,,,.,.,.,.,.,u,,,.,,,.,u��,�.,.,,n.,.,,,.,.,.,.,�.,.,.,�u.,,�,, zók anyagi helyzetének 

� alakulásá.ról, és az életkö

A szociológiai tanulmány 
értékelése, az ezáltal nyújt-ott 
megfigyelések, útmutatások 
rendszerezése, valamint a 
szükséges intézkedések kidol· 
gozása még hosszú i ·leig fon
tos feladatot jelent az igazga
tóságnak. Annál is inkább, 
mivel a felmérés adatai rész· 
ben a rendelkezésre álló nyil
vántartásból, de túlnyomó 
részben egyszeri adatszolgál
tatás útján kerültek feldolgo
zásra, ugyanakkor a szemé
lyes helyzetre vonatkozó ada· 
tok a dolgozók 10 százaléká
nál kérdőívek, és 2,5 száz:tlé• 
kánál elbeszélgetés útján, rep• 
rezentatív felmérés alapján 
kerültek feldolgozásra. 

Nem valami hamar jut el 
az ember Hamarba, e tiz.en• 
négyezer lakosú norvégiai 
városba. Amíg a gyorsvonat 
�lrÖPitl utasait Prágán, Ber
linen, Maim6n keresztül 
messzi északra, bizony addig 
kétszer is lenvugszik a nap, 
és jó né/Lány pecsét kerül az 
útlevélbe. fgy történt velünk 
Is, amikor a közelmúltban né
hányan a 17. nemzetközi vas
utas eszperantó kongresszusra 
utaztunk Norvégiába. 

Utunk első állomása - ahol 
időztünk -, Osló volt. Meg
tekintettü!t a norvég főváros 
nevezetes� :geit, el1átogattunk 
néhány n- .ízeumba is. A Frog
ner-park· ln elhely€zett Vi• 
geland-•· 1borcsoport megte
kintése álményt jelentett szá
munk- 1, E park a maga ne
mébn egyedülálló a világon. 
Gus·w Vigeland, a nagy szob
ráf•, kőből. fából, és bronzból 
ö•,kítette meg az emberek és 
t· :atok világát. 

Oslótól 126 kilométerre 
Jszakra \'an Hamar. A mi Ba· 
latonunknál valamivel na· 
gyobb Mjósa-tó különös va· 
r�zst ad ennek a kisvárosnak. 
l!:vről évre növekszik a város· 
ba látogatók száma. Killönö
sen télen keresik fel sokan. 
Itt ta,lálható Észak-Európa leg• 
korszerűbb téli stadionja, és 
Norvégia egyik legjobb síugró
sánca, Hamar másik neveze
tessége az 1896,ban létesített 
vasútmúzeum. Régi mozdo
nya'<, vasúti kocsik, jelzőbe
rendezések, egyenruhák emlé· 

Tíz nap  Norvég i ába n  
keztetnek itt az egykorí nor
vég vasútra. 

Felt.éUenül említést kell 
tenni a jelenlegi norvég vas
utakról.. Utazásunk nagvon ké· 
nyelme& volt, a vasúti kocsik
ban szabályozható üléstám
lák, kifogástalanul működő 
szellőzöberendezések, a kocsik 
folyosóin gombnyomásra mú
ködó iv6vízpa.lac1,ok, és szá• 
mos praktikus berendezés te
szi kényelmessé, kulturálttá 
az utazást. 

A kongresszuson 17 ország
ból 450-€n vettünk részt. A 
programban szakelőadások, 

tudományos filmbemutatók, a 
helyi járműjavító mű-hely 
megtekintése, kirándulások 
szerepeltek. Az ismerkedési 
esten kívül nemzetközi bált is 
rendeztek - nagy sikerrel A 
megnyitó ünnepség volt a 
kongresszus egyik legimpo
zánsabb eseménye. Ordfóder 
Audensen, a város polgármes
tere, Satersdal, a Norvég Ál
lamvasutak igazgatója, és a 
részt vevő országok küldött
ségeinek vezetői üdvözölték a 
megjelenteket. Ezután színvo
nalas hangversenyt rendeztek 
norvég zeneszerzők mííveiból. 

Réal mozdony a ha.mari vasúimúzeumban 

A kongresszuson e!foga<iiuk � rülméJlyek mikén,U javu• 
a Nemzetközi Vasutas Eszi>e- � lásá.róL 
rantó Szö".etség új 5.�rvezeti � Az üzemszociológ!ai tanulszabál_:rzatát. Elemeztük és ér- � mány 144 oldalon értékeli, és tékeltuk a csehszlovák vas·§  táblázatba to.glalja azokat az utas eszi>;erantómoz�mat. El- � adatokat, amelyek ma már verum varosban pedig felavat- �  nélkülözhetetlen útmutatást és t�� Európa 451. Eszperantó ut- � tájékoztatá.tt adnak az előre-ca1átl § látó tudományos alapokon N orvégla! tartózkodásunk � nyugvó vezetéshez, a gazdasá-60rán ellátogattunk néhány § gi munka jó megsrervezésé. norvég család otthonába is. A � hez, és a dolgozókról való kőnorvég emberek általában � vetkezetes törődés megvaló.sí�rl_cózot1;_ak, szűkszavúak, de i tásához. 
rov1d !do al�tt -�sl';;barátkOZ· § A vizsgálat eredményéből !lak a messzi foldrol érkezett � kitűnik, hogy a miskolci igaz-1d��enekkel. Szokás,, hogy a �  gatóság dolgozóinak jelenleg háziasszony a vendegek tísz- § 14 1 százaléka nő é 85 9 száteletér! fe';ér lábtörlőt helyez i zaÍéka férfi. Enn�k 

s 
alapján a az ajto elé. Benn a szobában � létszám alakulása 1964-ben kávéval és kalácc5;81_, kínálják § 1957-hez viszonyítva a férfiaka vendégeket, mikozben az � 

asztalnál wertyát (}1/Újtana.k, � 
ugyancsak a nagyrabecsüit � 

Az üzemszociológiai felmé• 
rés azt mutatja, hogy sokféle 
értékes Lehetőség rejlik az 
tlyen tanulmányban, és a ter
melékenység emelésének, a 
dolgozókkal való fokozott tö
rődés biztosításának fontos és 
né lkillözhetetlen eszközévé, 
útmutatójává válhat. 

K. L. 

idegenek tiszteletére. � 
A kávé Norvégiában Is § 

nemzeti ital. és aránylag ol- 1  
csó. A szeszes italok viszont � 
drágák_ A n.orvégok nem iS � 
nagyon látogatják a vendéglő- § 

A vasutasok is készülnek 
a szegedi szabadtéri játékokra 

ket. Inkább otthon ülnek I A szegedi szabadtéri játé
vaov kirándulnak. ' � kok ideje alatt 200 ezer ven

A tíz nap gyorsan -eltelt. § déget várnak Szeg�dre. Ez a 
Sok szép .elménnyel gazdagod- � vendé?5ere� a _ vasut .forgal
va tértünk haza.. Norvég ba- � mát 1s növeli. Igy érthető, 
rátaink, a kongress1JUs szerve- � hogy a sok neves művész 
zói minden elismerést megér- § mellett a szegedi vasutasok is 
de�elnek a jól sikerült kong- � iz_oat�!t�n készül�ek a sz�bad• 
resszusért, 17 ország vasutas § tert 1atekokra, hiszen m1g a 
eszperantistáinak nagy rande- i művészeknek a színpadon, a 
vújáért. Egy év múlva a hol- 1  vasutasoknak a pályaudvaron 
Jandiai Utrecht fogadja a � kell jól szerepelniük. 
kongresszust. 1 Röszke állomás, amely nem-

Dr. FereDCZ)' Imre � rég nyerte el a szocialista szol-

gálati hely címet, már napok 
óta készül a jugoszláv vendé
gek fogadására. 

A szegedi főpályaudvaron 
és Szeged Rókus állomáson 
növelik a pénztárak számát 
bóvUJ az információs szoJgá� 
lat, és készülnek már az ízlé
ses transzparensek is, hogy a 
hagyományokhoz híven igazi 
magyaros vendégszeretettel 
köszönthessék a szabadtéri 
játékok vendégeit. 

Tótka Károly 



4 MAGYAR VASUTAS 

Az üzemi jutalékra jogosultság 
egyéni feltételei 

dult, h'ogy a z  átmenetileg 24.'24 
fordulóban foglalkoztatott dol· 
gozó :részére a többlet munká
ért járó szabad időt három hó
napo.n belül nem adták ki. 

b) Az igazolatlan mulasztás 
minden napja 25 százalékkal 
csökkenti a mulasztó dolgozó 
üzemi jutalékát. 

Lapunk előző számában is
mertettük, hogy milyen ese
tekben és milyen előfeltételek 
mellett jogosult a dolgozó év 
végi üzemi jutalékra. Ezúttal 

az üzemi jutalék egyénenkénti 
összegét befolyásoló - nővető, 
illetve csökke11.tő - tényező
ket ismertetjük. 

vüli testi vagy szellemi alkal
matlanságot). 

Ezeken kívül nem fizethető 
üzemi jutalék annak a dolgo
zónak, 

c) A létszám és átlagbérterv 
minden 0,1 százalékos túllépé
séért 1 százalékkal kell az il
lető szerv vezetőjének üzemi 
jutalékát csökkenteni. 

Miből áll az üzemi jutalék 
- akit fegyelmi határozattal 

elbocsátottak, 
- akit a fegyelmi jogkör 

gyakorlója a dolgozók testi 
épségét veszélyeztető felelőt• 
len magatartás, illetőleg társa
dalmi tulajdon sérelmére elkö
vetett vétség miatt áthelyezés 
büntetéssel sújtott, 

A gazdaságosságot hátrányo
san befolyásoló és egyéb vét
ségek esetén is lehet a vétke& 
dolgozó üzemi jutalékát csök
kenteni, ha ez a dolgozók ne
velése érdekében szükséges
nek látszik. 

Elsőnek vizsgáljuk meg, 
liogy miből áll az üzemi juta
lék: 

a) alap üzemi jutalékból, 
b) a vasútnál folyamatosan 

eltöltött - és az áthelyezéssel 
hozott - idők után járó több
let üzemi jutalékból, továbbá 

c) a gazdaságosság érdeké
ben végzett kiemelkedő mun
ka alapján engedélyezett több· 
let üzemi jutalékból. 

A b) és a c) pont alattiak 
nóvelik az üzemi jutalék alap
összegét, viszont bizonyos 
üzemi jutalék szabályzatban 
felsorolt esetekben (valami
lyen vétség elkövetése esetén) 
csökkenteni kell azt. 

Felvetődik hát a kérdés, kik 
kaphatják meg az alap- és kik 

- kaphatnak felemelt összegű 
üzemi jutalékot, to,·ábbá mi
kor kell csökkenteni az egyéb
ként járó üzemi jutalékot. 

Az üzemi jutalék ala-pössze
gét megkp.pják mind.azon dol
gozók, akik a korábban ismer• 
tete.tt egyéni jogosuitsággal 
rendelkeznek - feltéve, hogy 
valamilye11, vétségük nem zár
ja ki őket a jogosultságból, il
letve az elkövetett vétség mi
att nem keli az üzemi jutalé
kot csökke1iten i. 

Felemelt összegű üzemi ju
talékot kétféle címen is kap
hat az arra érdemes dolgozó. 

A többlet üzemi jutalék -
húségjutalom jellegű juttatás 
- a MAV-nál vagy más hazai 
vasútnál és a szomszédos álla
mok vasútjainál megszakítás 
nélkül eltöltött szolgálati évek 
alapján illeti meg a dolgozó
kat. Ugyanis minden - a vas
útnál megszakítá& 11.élkül -
betöltött két év után 1 .száza
lékkal .növelni kell az alapösz-
5zeget. Az ilyen címen adható 
többlet dolgozön/:ént változil, 
attól függően, hogy kinek 
mennyi a megszakítás nélküli 
szolgálati ideje. (A betöltött 
20 év szolgálati idő alapján 10 
százalékos többlet üzemi juta
lék jár.) 

gyakran vagy indokolatlanul 
változtatók munkája pedig 
hátrányosan érinti, befolyá• 
solja a vasút gazdaságosságát, 
kisebb nyereséget ér el a MAV 
és ezáltal kevesebb kerülhet 
felosztásra. 

Mikor nem kaphat 
valaki üzemi jutalékot 
Ezek szem előtt tartásával 

meghatározza a szabályzat, 
hogy bizonyos esetekben 11.em 
kaphat a dolgozó üzemi juta
lékot, enyhébb vétségek ese
tén pedig csökkentett üzemi 
jutalék illeti meg. . Nem jogosult üzemi jutalek
ra az a dolgozó: 

a) aki nem rendelkezik 2x3 
hónapi minimális folyamato
san ledolgozott munkaidő\'el; 

b) akinek munkaviszonya az 
év folyamán a folyamatosság 
megszakadását eredményező 
módon szűnik meg; 

c) akinek a tárgyévben 4 
vagy ennél több napi igazolat
lan mulasztása van; 

d) akitől az üzemi jutalékot 
bűncselekmény, fegyelmi vét
ség vagy társadalmi bíróság 
határozata alapJán meg_ kell 
vonni ; 

e) akinek nincs egy éves fo
lyamatos munkaviszonya (a 
kivételeket lapunk legutóbbi 
számában ismertettük); 

f) akit korábban elbocsátot
tak vagy aki munkaviszonyát 

- akit a bíróság társadalmi 
tulajdon sérelmére elkövetett 
bűntett miatt bármilyen bün
tetésre jogerősen elítélt, 

- a felettes szerv azo.n ve
zetőjének, akinek területén az 
év folyamán ismételten elő
fordult, hogy az átmenetileg 
24 24-es fordulóban foglalkoz
tatott dolgozó részére a több
let munkáért járó szabad időt 
három hónapon belül nem ad• 
ták ki. 

Csökkenthető 
az üzemi jutalék 

Az itt felsoroltaknál eny
hébb ,·étségek esetén nem kell 
az üzemi ju-talékot megvonni, 
hanem meghatározott mérték
ben csökkeiiteni kell. 

a) 50 százalékkal kell csök
kenteni az üzemi jutalékát; 

- annak a dolgozónak, akit 
a fegyelmi jogkör gyakorlója 
a dolgozók testi épségét veszé
lyeztető magatartás, vagy a 
társadalmi tulajdon sérelmére 
elkövetett vétség miatt áthe
lyezésnél enyhébb büntetés el 
sújtott, 

- a felettes szerv azon ve• 
zetőjének, akinek területén az 
év folyamán egyszer is előfor-

1965-től mindennemű fegyel• 
mi vétség elkövetése esetén 
fegyelmi büntetésként is ki
mondható az üzemi jutalék 
csökkenté,;e vagy megvonása 
is. Az üzemi jutalékot azon
ban ugyanazon vétségért két
szeresen - tehát az üzemi ju• 
talékszabályzat alapján ís és 
fegyelmi ha.tároza.ttal is -
megvonni ,•agy csökkenteni 
nem szabad. 

Azokban az esetekben, ami
kor az üzemi jutalékszabály
zat nem irja elő kötelezően a 
jutalék csökkentését, hanem 
annak lehetőségét állapítja 
meg, a vezető, a szolgálati fő
nök mérlegelésére bízza, hogy 
az elkövetett vétség indokol
ja-e a csökkentés elrendelését. 
A fel nem sorolt esetekben te
hát a vezetők mérlegelésére 
bízza, hogy élnek-e és milyen 
mértékben a csökkentés lehe
tőségével 

Hangsúlyozni kell azonban, 
hogy minden olyan esetben, 
amikor a vezetö mérlegelésé
tól, döntésétől függ az üzemi 
jutalék csökkentése, csak ak
kor lehet a csökkentést vég
rehajtani, ha a t•étség elköve
tésétől vagy annak feiderítésé
től számított 15 napon belül 
írásban ertesitik a dolgozót a 
csökkentés okaról es mérté
kéről. 

B, J. 
jogellenesen szüntette meg, az 1----------------------------
elbocsátástól, vagy munkavi
szonya jogellenes megszünteté
sétől számított két évig; 

g) aki előző munkaviszonyát 
egy éven belül kétszer vagy 
többször vagy az ilyen évet kö
,-etően akár csak egyszer IS 
felmondta. a legutolsó felmon
dástól számított két évig. (Ki
,·éve az MT. V. 30. § (2) bekez
dés a)-f) pontjaira alapított 
felmondás eseteit); 

h) akinek a MAV alkalmat
lanság címén felmondott (ki
véve a dolgozö önhibáján ki-

Kis a/lomos a Balaton partján 
Balatonederics kis állo-

más a Balaton partján. Dol
gozoi fegyelmezetten, lelki
ismeretesen végzik IDU11ká
jukat. 1964. évi teljesítmé
nyükért a szombathelyi 
Igazgatóság vezetője és a 
szakszervezet megyei bi
zottsága oklevéllel és 2000 
forinttal jutalmazta ok.el. 
Vöroo György, az állomás 

\-ezetője külon oklevélben 
és Jutalomban részasült. 

Az állomás belső és külső 
tisztasága kifogástalan. 1965 
elso ncgyedéYében a kocsi
tartózkodásban 107,82, a ko
csikihasználásban pedig 100 
százalékra telj esitették ter
vüket. 

Káprai László 
Keszthely 

Új vonás és lehetőség, hogy r-----------.:..._;.._;.. ___________ ..;.. ______________ _ 

1965-től már az áthelyezéssel 
ho:i:ott szolgálati évekre is jár 
többlet üzemi jutalék. Az 
olyan dolgozónak, alti korábbi 
munkahelyeiről áthelyezéssel 
került más munkahelyekre és 
a MA V kötelékébe is, az áthe
lyezéssel hozott időket üzemi 
jutalék szempontjából figye
lembe kell venni, s ezekre az 
időkre kétévenként 0,5 száza
lékos többlet üzemi jutalékot 
kell kapnia. Ha egy dolgozó a 
hazai vasutalµJál és valamely 
szomszédos ország vasútjánál 
összese11. 20 évet töltött el és 
ezenkívül 6 éVi áthelyezéssel 
hozott, nem vasúti mu11.kavi
szonya is van, akkor a vasúti 
szolgálati évek után 10, a nem 
vasúti munkaviszo11.ya után 
1,5, összesen 11,5 százalékos 
többlet üzemi jutalékra jogo
sult. 

A gazdaságosság érdekében 
végzett Jtiemelkedő munkára 
engedélyezhető többlet üzemi 
jutalékot az érdemek egyé
n enkénti elbírálása alapján 
adományozhatja a szak
szervezeti bizottsággal egyet
értésbe11, - a szolgálati . hely 
főnöke. Azt kell mérlegelni és 
elbírálni, hogy melyik dolgo
zó mennyit tett. a szolgálati 
hely munkájának sikere, gaz
daságossága érdekében. Az 
egyénenkénti érdemek alapján 
engedélyezett többlet üzemi 
jutalék 20 százaléknál több 
vagy ennél kevesebb nem le
het és azt a szolgálati évek 
után járó üzemi jutaléktól füg
getlenül meg kell kap.ni annak 
a dolgozónak, akinek a szol
gálati főnök és a szakszerve
zeti bizottság adományozta. A 
fenti példából kiindulva a ki
emelkedő munkát végző dol
gozó üzemi jutalékán:3-k ö�s�e
ge így alakul: alap uzemi Jtl
talék 100, a szolgálati évek 
alapján járó többlet üzemi i'!-
talék 11 .5. az érdemek aZa;pJan 
a.dott többlet üzemi jutalek 20, 
összese11. 131,5 százalék. 

A dolgozó jó munkájával 
hozzájáru1hat ahhoz, _l:l��y 
több üzemi jutalék kerul1on 
felosztásra, rossz, hanyag, fe
gyelmezetlen, munkahelyüket 

. ,. 

Atadták az új 

miskolci MAV Rendelőintézetet 
Miskolcon, a tiszai pálya

udvar közelében, a városba ve
zető útvonal mentén épült az 
új MA V Rendelőintézet. 

A hivatalos átadás előtt ér
keztünk oda. Sasvári József, a 
miskolci igazgatóság I. osztá
lyának vezetője mutatta meg 
a 16 millió forintos költséggel 
épült egészségügyi intézmény 
minden zegét-zugát. 

A bútorok, a berendezések, 
a műszerek és a vizsgálóaszta
lok még hiányoztak. Csak a 
tisztára súrolt szobák fehérre 
meszelt falai fogadtak ben
nünket. A röntgent és a fogá
szatot berendezték ugyan, de 
ezt is csak amolyan bemutató 
céllal. Hiszen a gyógyítás, a 
„nagyüzem" augusztus elsején 
kezdődik. 

32 oldalas hibajegyzék 

Ennyi idő kell egyrészt az 
átköltözéshez - eddig a város 
különböző pontjai11. voltak a 
miskolci igazgatóság egészség 
ügyi szervei -, másrészt pe 
dig „nem készült el" egészer 
még az intézet sem. Pontosab 
ban azoknak a hibáknak éc 
hiányosságoknak a kijavításá 
hoz kell még idő, amelyek " 
műszaki átadáskor 32 gépelt 
oldalt töltöttek meg. 

Építőiparunk most sem re
mekelt. önkéntelenül is fel
merül a kérdés: miért? Saj 
nos nem ez az első eset, hogy 
egy új épület átadásakor egész 
sor hiányosság adódik. A víz 
csapok közül nagyon soka' 
már most nem lehet elzárni 
ablakokat pedig kinyitni. Meg
lepő az is, hogy a több ezer 
voltos röntge11.gép biztonsági 
földelését már a tervezők is 
kifelejtették, így azt most te!• 
jesen újonnan kell elkés�íte� 

ni, hiszen addig a készüléket 
nem is használhatják, mert 
életveszélyes. 

Sorolhatnánk tovább a hi
bákat, hiszen csupin az elekt
romos szerelők 84 ezer forint 
értékú mu11.kát 11.em vég�ztek 
el és a felmerült hiányosságok, 
minőségi kifogások összértéke 
1 7 1  862 forint. 

A Borsod megyei l1:pítólparl 
Vállalat és a szakiparosok ez

úttal nem szolgáltak ra a di
cséretre. Annál inkább azok, 
akik hosszú éveken keresztül 
szószólói voltak az új rende
lőintézet mielőbbi létrehozá
sának. Sokat jeZe11.t ez az épü
let a Miskolc környéki MAV
betegekn.ek. Nem kell 3-4. 
helyre szaladniuk, hogy egy 
vizsgálatot eredményese11, el
végezzenek, és 11.em kell az or
vosok11.ak, az egészségügyi dol
gozóknak sem egészségtelen, 

zsúfolt körülmények 
dolgozni, gyógyítani. 

Mindennek van helye 

közőtt 

Az új épületben mindennek 
van helye. A III. emeletre köl
tözik az egészségügyi főcso
port, a földszint, az I. és a II. 
emelet pedig 1 6-féle szakren
deléssel szolgálja. majd a be
tegeket, a gyógyulni vágyókat. 
Az épületben helyet kapott 
egy gyógyszertár is. tgy a be
tegeknek még a felírt gyógy
szer után sem kell messzire 
menniük. 

Az új egészségügyi intéz
ményt július 9-én, péntek dél
után Szücs Zoltán vezérigaz
gató-helyettes ünnepélyes kül
sőségek között adta át dr. 
Pásztor Pálnak, a miskolci 
igazgatóság vezetőjének. 

(Szerényi) 

Az új rendelőintézet 
(MTI Fotó Birgés Arpád felv.) 

1965. J"ÜLIUS 11. 

Több segítséget 
a társadalmi bíróságoknak 

A t•asutas szakszervezet bu• 
dapesti bizottsága területén 
eddig 9 szolgálati helyen hoz
tak létre tarsadalmi bíróságot. 
A tapasztalatok azt bizonyít• 
ják, hogy bár a társadalmi bí
róságokkal nem minden szol
gálati helyen foglalkoztak 
megfelelően, munkájuk figye
lemre méltó. 

A társadalmi bíróság 
segítségével 

Legtöbb ügyet az 1:szaki 
Jármú.javító tarsadalmi bíró
sága tárgyalt. Ennek megfele
lően a nyilvánosságot is ennél 
a vállalatnál biztosították a 
legnagyobb százalékban. A 
társadalmi bíróságok rendsze
re nagymértékben megköny
nyíti a panaszok orvoslását. 
Az ügy intézése egyszerű és 
hatásos. Jó példa erre Ninusz 
Já11.osné esete, aki családi 
problémával fordult az :E:.szaki 
Járműjavító szakszervezeti 
bizottságához. Elpanaszolta, 
hogy férje, aki szintén a vál
lalatnál dolgozik, mi11.den ke
resetét itatra. költi. családjá
val, gyermekeivel nem törő
dik. A szakszervezeti bizott
ság jarnslatára a társadalmi 
biróság tárgyalta az ügyet. A 
tárgyaláson a következő hatá
rozat született : a fér; fizetését 
minden hónap 14-én és 28-án a. 
feleség kezéhez kell kifiZetní. 

Azokon a szolgálati helye
ken, ahol megfelelően foglal
koznak a társadalmi bírósá
gokkal, ott mindenben megfe
lelnek a szocialista törvényes
ségnek, a közösség, a kollek
tíva akaratának. Bizonyítja ezt 
az is, hogy a társadalmi bíró• 

sági í életek ellen fellebbezéa 
nem törtent. 

Téves szemlélet 

Sajnos a budapesti igazga
tóság területén múködö 9 szol• 
gálati hely társadalmi bírósá
ga közül mindössze három 
funkcionál. Olyan nagy válla
latnál például, mint az Utas
ellátó, egyetlen ügyet sem tár• 
gyaltak. Ezt azzal magyaráz
zák, hogy vállalati fegyelmi 
iigyeik bonyolultak, és nem 
tartották alkalmasnak, hogy a 
társadalmi bíróság elé vigyék. 

Mondani sem kell, hogy ez 
a szemlélet téves, a társadal• 
mi bíróságok már bebizonyí
tották, hogy bonyolult ügyek
ben is képesek reális, emberi 
és tórvényei11.knek megfelelő 
ítéletet hozni. 

Nagyobb baj az, hogy sok 
helyen még ma sem ismertek 
fel a társadalmi bíróságok je• 
lentőségét, társadalmi fontos• 
ságát. 

Hiányosságként kell megem• 
líteni azt is, hogy a vezetők 
11,em tájékoztatják a fegyelmi 
ügyekről a. szakszervezeti bi• 
zottságokat. !gy a szakszerve
zeti bizottságoknak nincs mód
juk kiválasztani a fegyelmi 
eseteket. Az érintett szakszer
vezeti bizottságoknak és a tár• 
sadalmi bíróságok vezetőinelc 
a jövőben közvetlenebb kap
csolatot kell egymás között 
kialakítani. 

A vasút területén aktívab
ban kell bevonni a társadal
mi bíróságokat az ügyek in
tézésébe. A budapesti bizott
ságnak is több segítséget kell 
nyújtani a kilenc szolgálati 
helyen múködö társadalmi bí
róságnak. 

Baleseti liró„il,a 

Június 15-én az 1815 sz. vo
nat Nagytéteny és Budafok
Albertfalva állomások között 
elütötte Pósh István pálya
mester motoros kiskocsiját. A 
kiskocsin utazó pályame ter 
és Márton József palyamun
kás a koc iról leugorva kerül
ték el a súlyosnak ígérkező 
oo.lesetet. A vizsgálat szerint 
a baleset azért következett be, 
mert a Jtiskocsival közlekedő 
pál ·amester nem a kapott en
gedély szerint meghatározott 
vonat után, hanem egy azt 
megelőző vonat után indult ki 
a vonalra. 

* 
Június 18-án Szeged rende-

ző pá.Jyaudva.ron a bejáró 8453 
sz. vonat elütötte Király And
rás koeslrendezőt. Nevezett 
mindkét lábán csonkulásos sé
rülést szenvedett. A baleset 
azért következett be, mert Ki
rály munkatársával a forgal
mi vágányok között játszado
zott. 

* 
Június 21-én Lipodi Ferenc 

villanyszerelő Nagykanizsa ál
lomáson a vágányok között 
ívlámpa tisztogatása közben 
súlyos fejsérüléses balesetet 
szenvedett. Nevezett július 
l-én belehalt sérülésébe. A 
halálos baleset az;ért követke
z.ett be, mert az állomás III. 
és IV. vágányai közé a vil
lanyoszlophoz állított és úr
szelvénybe érő támasztó lét
rát a IV. vágányon körbejáró 
328-681 sz. mozdony kerekei 
elérték. Ennek következtében 
Lipodi, aki biztonsági öv nél
kül dolgozott, a mintegy 6 mé
ter magasságból lezuhant. A 
figyelőként kijelölt munkatár
sak a közelben tárolt személy
kocsiban társalogtak a kocsi
takarítókkal. A mulasztók el
len a hatósági és a fegyelmi 
eljárás folyamatban van. 

* 
Június 22-én Budapest So-

roksári út és Bp. Ferencváros 
állomások között elakadt 5953 
sz. vonatra a 411  052 sz. toló-

gép erősen rájárt. Ennek kö• 
vetkezteben a 411 052 sz. gép 
futóje, Sáfrány István köny
nyebb sérülést sz.envedett, 

* 
Június 25-tín Tatabánya-fel-

ső állomáson Fodor Ferenc 
tanuló kocsirendező belépett 
a fordított állásban közlekedő 
tartalékmozdony űrszel vényé• 
be, s a gép alá került. A tar
talélrmozdony személyzete az 
elütést észlelve 5 méteren be· 
!ül megállt. Nevezett horzso
lásos sérülést szenvedett. A 
szerencsés kimenetelű balese• 
tet Fodor Ferenc figyelmet• 
lensége idézte elő. Engedél1J 
és bejelentés nélkül ott hagy
ta a felügyeletét ellátó mu11.ka
társát, és figyelmetlenül, kö
rültekintés nélkül belépett a 
közlekedő gép elé. 

* 
Hatva11. állomáson június 

27-én a rendezőból egy ka· 
lauzkocsival betoló 4 1 1  247 sz. 
mozdony erősen rájárt a fűtő
házi bejárati vágányon álló 
411 209 sz. mozdonyra. Az erős 
raJaras miatt a kalauzkocsi 
egy tengelyével felkapaszko• 
dott a 4 1 1  247 sz. mozdony ele
jére. A kalauzkocsiban tartóz
kodó Vecser Gábor vonatféke
ző megsérült. A baleset a 
411  24 7 sz. mozdony vezetőjé
nek mulasztása miatt követ
kezett be. 

* 
Június 6-án Tota József 36 

éves pályamunkás a nagyka
nizsai pft. főnökség dolgozója 
munka után a szokásos me
netrend szerinti személyvonat 
helyett jogtalanul és szabál11-
talanul az 1485 sz. tehervonat
tal akart hazautazni gelsei la
kóhelyére. A tehervonat azon
ban Gelsén és az azt követő 
Felsőrajk állomáson is átha
ladt. Tota József Felsőrajk ál
lomáson az áthaladó vonatról 
leugrott, és a vonat kerekei 
alá került. Láb�onkulásos sé
rülést szenvedett. Állapota sú• 
lyos. 

Vác ál lomáson jól dolgoznak 
Vác állomás teljesítményei 

·,edvezöen alakulnak. Feladá
,i tervüket túlteljesítették, a 
;zállíttató felek terven felüli 
kocsiigényét is kielégítik. A 

l 
tartalék mozdonyok részére 
szoros technológiát dolgoztak 
ki

! 
ennek eredményeként a 

kezelési helyeket menetrend
szerúen kiszolgálták. 

A jó eredmények elérését 
segítette a kocsirakományú 
küldemények központosított 
fel- és elfuvarozása, továbbá 
az áru 60-70 százalékának 
irányvonattal történő továb· 
bítása. 

R. s. 
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Megnyílt a vasutas képzőművészeti kiállítás Anyagtakarékosság 

és a társadalmi tulajdon 
TÍz míivet mjazott a bíráló bizottság 

Az a.nyagta.karékossá,g az 
nyú dolga. Hiszen a sok mű- idén fokozottabba.n szükséges
vészi alkotásból nehezen tud- sé teszi a. társa.dalmi tula.jdon 
ták kiváta.sztani a. legjobba.- védelmét. Szükséges ez a.zért 
kat. Ebben az évben ugyan- is, mert az elmúlt évek folya-

KULTURÁLIS ÉS SPORTÜNNEPÉLY 

A SZŐNYI ÚTON 

má.n a mulasztások, a. társais több kategóriában írtak ki dalmi tulajdon elleni vétségek pályázatot. száma. emelkedett. 

A vasuta.snap ünnepi programjának m�r évek óta. szen,e1 
része a sportvetélkedés és a kulturátis musor. Sza.kszervez•
tünk kulturátis és sportünnepélye az idén is gazdaggá tette 4 
XV. vaS'litasna.pot. A BVSC Szónyi úti sporttelepén kora. dél· 
előtt kezdődött és a késő esti órákig tartott az érdekes, válto
za,tos műsor. Festészetben Adorján Sán- Ezekról a kérdésekról be-

dor Alkony, legjobb tájkép; széltek a vezetők és a dolgo
Bottyán János öregség, leg- zók a közelmúltban a szegedi 
jobb emberábrázolás; Dely igazgatóságon megta.rtott ta.
Teréz Utca, legjobb tájkép; 

1 

nácskozáson. Megállapították, 
Gomola József Munka után, hogy a vasuta.sok ismerik a 
legjobb ifjúsági téma; Koncz rendeleteket, sza.bályokat, en
Zsuzsa Uzsonna, legjobb nek e!Lenére is sok a mula.sz
csen<lélet; Tarr István Zsáko- tá.s. A társa.dalmi tula.jdon vé
lók, legjobb munkaábrázolás delme érdekében nem elegen- , 
és Tóth János Székesfehérvári dó csupán forma.i elle71órzés 
pálya-udvar című képe pedig és felelósségrevoná.s. A kár, a 
a legjobb vasutastémát ábrá- bajok megelózése érdekében 
zoló díjat kapta. eredményesebbé kell tenni az 

Grafikában Ruttkai Sándor okta.tásokat, a. felvilágosítást, 
Oregség című tusrajza a leg- 1 és az ellenőrzést._ . 
jobb emberábrázolás díjat I Meg kell akadalyoznt a. ve
kapta. zetóknek és a. dolgozók� Dr. Csanádi Gyllrgy kllzlekedés- és postaügyi .D!'1nl_szler, R;lldö· Szobrászatban Hamar János egyaránt, hogy ne fardul3a.• nyi Károly minlszierh_elyet�es: Szabó �nt�l fot,tkar és 

-
�•�eh· 

Bará-tom legjobb emberábrá- nak elő olyan esetek, mint a 
majer Károly szobraszmuvesz kisereteben megtekinti a 

zolás; Stiklai Gyula Női akt, békés_csaba.i, szoln;o�, hegyes• 
kiállítást. ifjúsági <líj; Zimann Lajos halmt . �s a ba3ai lopások, 

(MTI Fotó Lajos Gyargy felv.) 
Anya gyermekével, legjobb dézs-n:i,alások. E�eknek a. ma.-

h tokat fei·eznek ki, egyszerű emberábrázolás díjat kapta. gukrol, család3ukról megfe- • 
A múlt évi eredményes a

- művészi eszközökkel. A díjakat Szabó Antal fő- ledkezett va.suta.soknak a tet-
zai és párizsi nemzetközi vas-

A --"rinek nem volt köny• titkár adta át Sz. J, tei mélységesen megrázták, 
utas képzőművészeti kiállítás =u · 

felháborították a. becsületes 
után, a. XV. va.suta.snap alka.l- ,-------------------------- dolgozókat, azokat, akik áldo· 
mából ismét nyilvánosság elé za.tkész, önfeláldozó, fegyel, 
léptek alkotásaikkal a vasutas 

N h 
, mezett munkájukkal nap mint 

amatór képzőművésrek. é ány SZO nap eredményesen oldják meg 
A kiállításra 468 festmén.vt, 

h I 
a. személy- és áruszállítás fel· 

grBfikát. és 62 szobrot küldtek az utazószemélyzet pi enójérő adatait. 
be. Az acélsfnek vándorainak, A társa.dalmi tulBjdon ellen 
egyszerű munkásainak olai- Az F 9_ sz. Utasítás, az 1957_ három hónapig egyáltatáff elkövetett muta.sztások, vétsé· 
ban, gipszben, bron7:ban és 

évi 54. sz. Hi1,,atalos Lap, és nem kapják meg hetenként a gek a.rra. figyelmeztetnek, 
márványban megformált gon- számos azóta megjelent rei!- pihenőnapot. Békéscsaba állo- hogy a. szolgála.tba.n még ébe
dolatai ezúttal is tehetségről, delet szabályozza. az utazo· máson Mezei Miklós fékező- rebben óvjuk értékeinket, a 
1genyes, művészi munkáról személyzet pihenójének és h�- nek 1964. decemberben három, közvagyont. 

A BVSC vívói délelóU lengyel vasutas vívókkal mérték llssze 
tudásukat, délután pedig a labdarúgó-pálya zöld gyepén ,ar

toUak tréfás bemutatót, 

vallanak. A több mint 15 éves ti pihenőnapja.inak helyes kt· 1965 januárban szintén csak Csak az elmúlt évben <YI'· 
múltra visszatekintő vasutas a.dását. A rendeleteket sok he- három heti pihenőnapja volt szágosan 14 600 OOO forint kár 
képzőművészeti kör tagjai kö- lyen nem tartják be. Félre- Arról nem Is beszélve, hogJ keletkezett mulasztás miatt 
zött. a 15 éves Balia. Erzsé- magyarázzák, vagy egyáltal�n több hónapon keresztül nen' és dézsrnálásból. 
bettól a 60 éves Ta.r, István nem értik azt. Egyesek pedig kapnak vasárnapi heti pih• Szilád! Sándor nyíregyházi pályamesterig azt vallják, ha betartanák a nónapot. szinte minden korosztály meg- rendeletet, akkor megállna a Egyes szolgálati helyeken a 
található. forgalom. A helytelen néze· betervezett" heti pihenőna-

A vasutasszakszervezet' Nép- tek felett az igazgatóságok \S pokat a hónap elején nem 
színház utca 29. sz. alatti kép- szemet hunynak. Ezt tapasz- jegyzik elő. Ilyen esetben a 
zőművészeti iskolájában meg- taltuk Szegeden, Pécsett és dolgozók csak egy vagy két 
rendezett kiállítást július 8-án Szombathelyen. nappal előtte, vagy pedig csak 
Szabó Antal, a vasutasszak- Hföa az Js, hogy nem ve- vonatlemondás esetén tudják 
szerveret főtitkára nyitotta szik figyelembe az utazó sze- meg, hogy a kérdéses nap he
meg. A megnyitó ilnnepségen méJ.yzet távol levő lakhelyét, ti pihenőnapnak számít. 
jelen volt di-. Csa.nádi Gvörr,y illetve a haza- és a vissza· Altalános panasz, hogy az 
közlekedés- és postaügyi mi- utazáshoz szükséges időt. Pe igénybe vett kijelölt pihenó
niszter és Rödönyi Károly dig ezt nem lehet a pihenő napokért akkor sem fizetik a. 
miniszterhelyettes, a MA v ve- időbe beszámítani. felemelt díjazást, ha nem ad-
zérigazgatója. nak helyette más pihenóna-

Sok helyen nincs a pihenő- pot. 

Megkedvelték 
a tanulást 

Véget ért a tanév, s kiosz
tották a bizonyítványokat a 
szegedi Hámán Kató általános 
iskola öreg diákjainak. 

A kiállítás mondanivalójá
ban Is sok újat ad. A munka, 
az emberábrázo1ás, a való élet 
pillanatfelvételei közelebb 
hozzák a nézőt és az alkotót 
egyunáshoz. Egyszerű gondola-

napok áthelyezéséről nyilván- Ezek a problémák ismertek, 
tartás, vagy az áthelyezések· de megszilntetésilkre vajmi 
ró! késve, az úl heti pihenő- kevés intézkedés történik. Az 
nap előtt, egy-két nappal ér· utazó szolgálat dolgozói pedig 
tesítik a dolgozókat. Vanna1' hatékony intézkedést várnak. 

Szeged állomás dolgozói kö
zill az elmúlt tanévben 26-an 
szereztek általános iskolai bi
zonyítványt. A végzettek kö
zül most többen úgy nyilat
koztak, hogy megkedvelték a 
tanulást, a jövő tanévben kö
zépiskolában folytatják a ta
nulmányaikat. 

A süllyesztett kézilabda-pályán a vasutasszakszervezet lfjúsácl 

otvan vonatkis�rók, a.kik két- Foki István 

" rdekes ember volt. Magas, vékony. E Kétoldalt deresedó hajjal. Akár egy 
pap, mindig sötét ruhát vlselt. 

Már régen elfelejtette a Váci úti 
,.tizenhárom ház"-at, ahol gyerekes· 

kedett, a szoba-konyhás lakást, a petróleum• 
lámpa pislákoló fényét, anyját, ki itt-ott mo
sást vállalt, hogy a két inas fivérének és 
neki, a polgárista diáknak megteremtse a 
mindennapit. 

.,Pattantyús-Kovács Gerzson m. kir. állam
vasúti főellenőr" - ez állt a régi névjegyén. 
önmagátan lázadozó, örökké elégedetlen em
ber volt, akire csak a körülötte történő kelle
metlenségek hatottak, a megváltozott életet, 
az újat soha sem akarta tudomásul venni. 

Se hideg, se meleg ember - mondogatták 
róla a vasútállomáson, ahol raktárnoki mi
nőségben, reggeltől napestig körmölte a rak· 
tanúsítványokat. 

Otthon azonban gyakran kirobbant belőle 
az elégedetlenség. Különösen, amióta elte
mette asszonyát, azt, ki támasza, tanácsadója 
\•olt ennek a mindig nagyot akaró, mégis a 
semmibe vesző, gyenge embernek. Ha valaha 
Is - évek múltán szóba került az asszony, 
haláláért a megváltozott helyzetet, azokat hl· 
báztatta, akik őt, a főellenőrt raktárnokká 
degradálták és eldugták egy huzatos, sötét 
raktárhelyiségbe. Még ahhoz sem volt ele
gendó kurázsi benne, hogy asszonyt válasz
szon maga mellé. Pedig elkelt volna a gyere
kek miatt is. 

Nem könnyen peregtek az évek! Annával, 
11 lányával nem sok baja volt. Hú mása any
jának: csendes. szerény, törékeny, mint egy 
nádszál A fiú, Gyurka, azonban más! Csupa 
�let. Vezére a grund! gyerekeknek. önálló 
véleménye volt a dolgokról, melyek körülötte 
tör•éntek. 

A 
hogy a gyerek nőtt, úgy nőtt kettő

jük között az ellentét Is. Gyurka 
úttörő, majd később úttörövezet0 
lett. Apja nem jó szemmel nézte 
ezt! Egy kicsit mindre „ vörös posz• 

tó" volt előtte a piros selyem nyakkendő. 
Jobban tennéd, ha a sok táborozás helyett 
17alaml hasznos dologgal töltenéd az Idődet 
L- zsörtölődött a gyerekkel. 

Az idő múlt. S a fiú megemberesedett. Ap
fával ellentétben vidám, a társaságot ked• 
Velő. szép szál ember vált belőle. Ott volt az 
!izeml rendezvényeken. Részt vett a szín
Jál.szó csoportban. 11:nekelt, szavalt. 

Ezekben az Időkben az apa már nem 
szavakban tiltakozott a néha késő estékbe 
nyúló elmaradások miatt, hanem némán. He
tekig nem szólt a fiához. Azzal még romlott 
kettőjük viszonya, hogy Anna kiröppent a 
házból. Férjhez ment. Ketten maradtak. Nem 
volt, ki egyengesse a viszálykodást. 

Tudta - de nem nyugodott bele -, hogy 
a fia más világban él, nem hallgat rá. 

úgy éltek egymás mellett, mint kutya és 
macska! Ez késztette Gyurkát arra, hogy idő 
előtt, alig húszesztendős korban házasságra 
gondoljon. Éppen úgy nem tetszett az apá
nak, mint a sok kultúrmunka. 

Mit akar egy gyerek, egy gyereklánytól? 
Az ilyen házasság előbb-utóbb zátonyra fut 
- mondogatta. 

Egyik estén, amikor szélmentes vizeken 
úszott barátságuk „hajója", a fiú, valahogy 
úgy, mint régen, apja elé állt. 

- Apa! Megnősülök ... - bökte ki és töb
bet nem mondott. 

Csend volt a szobában. Csak a �gi óra 
ketyegett egyenletesen, mintha arra figyel
meztetné a ház urát, hogy múlik az idő. Igaz, 
minden úgy állt, mint régen: a fakult reka
mié, a megsántult asztal, a falilámpa, a fió
kos szekrény. Ott a nagy kép a két ablak 
között, melyen egymás mellett ülnek, az asz
szony, meg ő. 

Nem tudott szólni. Az újság mögé bújva 
némán ült kopott karosszékében. Még azt 
sem vette észre, hogy a fia távozott a szobá
ból. 

Ettől kezdve alig találkoztak. Csak néha 
volt nyoma annak, hogy a gyerek otthon Járt. 

Egyszer munka után később, fáradtan tért 
haza. Fázott egy kicsit. A lakás is hideg volt. 
Amint felkattintotta a villanyt, az asztalon 
egy levelet pillantott meg. 

Mel"hfvó volt. 

H 
osszan nézte. összefutottak szeme 
előtt a betűk: Pattantyús-Kovács 
György és Kun Rita házasságot köt
nek. A szék támlájába kapaszkó· 
dott. Csak lassan költöztek értelmé

be a betűk. 
.,Apám, sokáig vártalak, Nem jöttél. Hol-

Dr. Bánkfalvy Gyula 

nap nagyon várunk, Fiad és Rita" - olvasta 
a mellékelt sorokat. 

Egyszerre melegnek érezte a szobát. Fél 
éjszaka inget mosott, ruhát vasalt, cipőt tisz
tított. Olyan lázas izgalomban készülődött, 
mintha ő lenne a vőlegény. 

Másnap a nagy esemény s az örömköny
nyek feledtettek mindent. 

A józsefvárosi szoba-konyhás lakás, hová 
a fiatalok költöztek, dugig volt jókedvű em
berekkel: rokon�!, jó barátokkal. Nagy
szerűen érezte magát. Egvetlen éjszakára 
felengedett, olyan volt, mint valamikor ré
gen, húsz esztendővel ezelőtt. 

Majd a szürke hétköznapok következtek. 
El-eljárogatott a fiatalokhoz, de minden kez
dődött elölről. Az a csitri asszony se különb, 
vele jár a színjátszó .csoport próbáira, meg
bújik a függöny mögött és súg neki, ha az 
szaval vagy énekel. Múzsaként hat erre a 
megveszekedett gyerekre. Az is előfordul, 
hogy még öreg este sem találja otthon őket. 

Egyszer aztán az a hosszú hajú veszedelem, 
a menye, állt elé szégyenlősen: 

- Papa, nemsokára nagypapa lesz! 
mondta. 

Megint úgy elakadt a szava, mint akkor, 
amikor a fia bejelentette a házasságát. 

Örült is, meg nem is a hírnek! 
Teltek, múltak a hónapok. S amikor meg

született az unoka, az sem jelentett nagy vál
tozást A fiatalok újból belevetették magukat 
a kultúrmunkába. Csak annyi történt, hogy 
most már igényelték is a nagypapa segítsé
gét. Ment. de sokszor kelletlenül, pedig na
gyon hiányzott neki a kicsi. Már-már arra 
Is gondolt, hogy megtagadja a bábáskodást. 

Egyszer, egyik este, valamiért összekülön
böztek Gyurkával. Rita allg győzte béki�
getnl őket: 

- Te megszállott demokrata! Mit értél el 
a sok társadalmi munkával? Hol vagy? Itt, 
ebben a szoba-konyhás kis lakásban! Ebben 
a dúledező proliházban! - úgy kiabált, hogy 
belekékült. 

Amaz csak állt. Nem szólt. Nézte dühöngő 

fúvószenekara adott mwiort. 

(Hemzó Károly felvételei) 

apját. Ez a nyugalom még fokozta az apa ha
ragját. Aztán becsapódott mögötte az ajtó, 
Elviharzott. 

,, 

U gy érezte, hogy sohasem jön többé 
fiához. Bírta Is néhány hétig, aztá? 
elkezdte gyötörni a vágy a kis 
csöppség után. Nem találta a he
lyét sem otthon, sem az állomáson. 

Megint csípős, hideg ősz volt. Kifagyott az 
egész napi külső munkán. Sivár magány, hi
deg fogadta otthon is. Rossz kedvű volt. 

Egy levél feküdt az asztalon ... úgy kapott 
utána, mint fuldokló a szalmaszál után. 

.,Apa, ma este várunk" - olvassa. 
Mi ez? ... Kerepesi úti új lakótelep? ... 
.,Apa, várunk", ez a két szó egyetlen pil· 

lanat alatt befűtötte a hideg szobát. 
Gyorsan ledobálta magáról a füstszagú 

egyenruhát. Előkerült a sötét ruhája és a ré
gi, prémgalléros télikabát. Kapkodott, mint
ha elkésne valahonnan. Tán soha ilyen las
san nem haladt a busz! 

Végre rátalált a keresett házra. 
Futott fel a lépcsőn. Lift suhant el mel

lette. 
A csengő dallamosan muzsikált. A fia nyi· 

tott ajtót, otthonosan, mint a józsefvárosi 
lakásban. 

ös�zeölelkeztek ... Hosszú évek óta most 
először. A friss parkett nyöszörgött a lépt.ei 
alatt. 

Sehogy-sem értette a dolgot. A nagy álmél
kodásban azt sem vette észre, amikor az asz
szonyka megölelte. A kicsiről, szemefényéről 
Is megfeledkezett. Az agya képtelen volt fel
dolgozni a sok látnivalót. 

Az üzem javaslatára kaptunk lakást - hal
lotta a fia hangját. 

Csak állt ... úgy nézett núndent. mint meg. 
lepett gyermek a karácsonyfát. Aztán pillan
tása megpihent a szemben épülő ház még va
kolatlan falain. Majd a kis ágyhoz szédelgett 
és gyenJZéden magához ölelte a gőgicsélő gyel'
meket. Egyet sem szólt, de tekintete megbé
kélést árult el. 

Gergely József 

A felszaba�ulásl irodalmi pályá2alon Ill. díjat nyen pályamű. 



MAGYAR VASUTAS 

A Deb1·eceni VSC nyerte 
a Vasutas Kupát 

t �feghalt 
1 dr. Kerényi Imre 

Kerényi Imre dr., a buda
i keszi MA V Tüdőgyógyintézet 

A labdarúgó NB I. B ooz• 
lályál>an szerepló vasutas lal>-
darúgó-csapatok ré5zére az 
idén másodízben írták ki a 
Vasuta., Kupát. Az elmúlt év
ben a Szombathelyi Haladás, 
a BVSC, a Miskolci VSC és a 
Győri MAV DAC mérte össze 
tudását. A kupát a Swmbat
llelvi Haladás nyerte. 

Debreceni VSC labdarúgó-csa
pata Indult. Az első fol'.duló
ban a Szombathelyi Háladás 
5 :1 arányban győzött a MA V 
DAC ellen. A Debreceni VSC 
pedig 5:0 arányban diadal
maskodott a Miskolci VSC
vel szemben. 

A döntő mérkőzésekre július 
11--én a XV. vasutasnapon ke
rült sor Debrecenben. A ket
tős mérkőres színhelye a 
Debreceni VSC sporttelepe 
volt. A két volt NB I-es csa-

Vándorserleget 
nyertek 

PB;t a DV�C és a S!'°mbathe-; Az FTC j únius 26�án és Jy1_ Haladas, _ az_ elso fordul� 27-én a Ganz-MAVAG VöröSgyoz(esei �erkoztek � elso marty Kultúrot1lhonában renhe;yei-t, m,g a harma�k. _he- 1 dezte meg a hagyományos ly�rt a _vesztesek, a _gyon„es a Bokodi Mihály birkózó emrrus�o!c1 csap�t mert��� l lékversenyt. A kétnapos ortud�Sf; t. A 11.efJY vasu . , . szágos versenyen 16 sportdarugo
_
-csa:P':t tal_alkozo1a egyesület birkózószakosztályám�ndveg1g erdekes, izgalmas 

I
nak 90 versenyzője mérte öszku7delmet hozott. Ez� b1:"°- sze tudását. A vándorserleget ny11Ja a_ S!ZC>ros ;redmen� IS. . a BVSC versenyzói nyerték, Az elo':'érkőzes, a M1Sitolci 

I az FTC és a Vasas előtt. A VSC-Gyon MAV . D�C „ta- BVSC fiataljai közül hárman lálkozó 5:�  (l :0) aranyu d_on- 1 első, ketten második. egy tetlennel ert véget. A mas<r I versenvző pedig harmadik he• dik mérkőzésen a de?recem 
I lyezést ért el. együttes 2:0 (1 :0) aranyban 

gvőzte le a Szombathelyi Ha
ládás csapatát. Ezzel a győ
zel.emmel a debreceniek elhó
dították a kupát a tavalyi 

nnnnmm1mn11n1mN11 

sebészfőorvosa 1965. július 
14-én reggel szívbénulás kö
vetkeztében hirtelen meghalt. 
Halála pótolhatatlan vesztesé
ge a betegeknek, akiket ma
gasszintü tudásával, a legna
gyobb lelkiismeretességgel, 
fáradhatatlanul gyógyított. 
1956 óta haláláig főorvosa 
volt a MÁV TBC Gyógyinté
zetnek. Azóta 2000 súlyos tü
dóműtétet végzett, ezeknek 
legnagyobb részét a vasutas 
betegeknél. A humanizmust és 
az orvosi etikát soha szem
elől nem tévesztö, nagy tudá
sú orvos dr. Sebestyén Gyu
lának. a magyar tüdösebészet 
megalapítójának n�·omdokain 
haladt és teJlesztette tovább a 
tudománynak ezt az ágát. Ki
váló munkájának elismerése
képpen 1959-ben Kiváló orvo• 
si kitüntetést kapott, 1960· 
ban Az elsődleges tüdőgümő
kór sebészi vonatkozásai ci
mií tanulmányáért a Tudomá
nyok kandidátusa lett, és 
ugyanebben az évben a Szo• 
cialista munkáért érdemérem
mel tűotették ki. 

Egyike volt azoknak az 

Áz idén a BVSC helyett a győztestől 
Pálya-avatás 

Szegeden 

orvosi kiválóságoknak, akik a 
magyar tüdösebészetet Euró
pai színvonalra emelték és 
tartották, és akinek neve kül
földön Is ismert. Orvostársai 
személyi szeretetre méltósága 
és nagy tud&sa miatt általá
nosan becsülték és szerették. 
Szakmai tanácsait Igen gyak• 
ran vették igénybe. 

A Vasutas Kupa 1965. evi végeredménye 

t. Debreceni VSC 
2. Szombathely 
a. Miskolci vsc 
4. Győri MÁV DAC 

A harmadik helyet sorso
lással döntötték el. A kupát 
és a helyezetteknek járó érem 
tiszteletdíjakat az Országos 
'Takarékpénztár Totó-L<;>ttó 

z 

2 
2 
2 

2 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

'7:0 4 
5:3 2 
5:10 1 
6:10 1 

Főigazgatósága ajándékozta a 
részvevő csapatoknak. 

A Vasutas Kupa 1966 évi 
rendezését a Miskolci VSC és 
a Győri MA V DAC vezetői 
kérték. 

A vasutasnapon a BVSC az ASV Wienerneustadt NB Il•es _!JaJ
nokságra törő labdarúgó-csapatát látta vendégül a . Szonyi 
úton. A mérkőzést a BVSC együttese nyerte '7:1 (5:0) aranyban. 

(Hemzó Károlt1 felv.) 

Négy éven át tartó munká
val - a különböző állami és 
társadalmi szervek támogatá
sával és társadalmi munkában 

újjáépítették a Szegedi 
VSE stadionját. Az újjáépített 
létesítményt junius 11:én, ,a Tetten érték XV. vasutasnapon adtak at , , • 

I •t rendeltetésének, a sportolók- az arv1z:1 to VGJ 
nak. Az ünnepség a Szegedi f , . .. , , .. . . 
VSE sportolóinak felvonulásá� . J�m.us ko�epen A;lmasfu.::ito 
val kezdődött. Ezutún Borsodi tersegeben tobb szaz vasutas 
János, a szegedi igazgatóság I védte hósiesen a vasútat. A 
vezetője mondott beszédet. Duna egyre vadabb erővel 
Méltatta a vasutasnap jelentő- ! ostromol ta_ � vonalsz,akas7:t. 
ségét, majd azokról a vasuta- Budapestrol es az orszag mas 
sokról sportolókról beszélt, részéből is árvízvédelmi sze
akik önzetlen társadalmi mun- relvények szállították oda az 
kával járultak hozzá a stadion embereket. Magától értetődő, 
építéséhez. hogy a gáton dolgozók meg-

A létesítményt a Szegedi feszített munkájuk közben 
VSE sportolói nevében Virág nem gondoltak másra, csak a 
Mihály, az egyesUlet elnöke védelemre, az ár megfékezé
vette át. Ezután 10 sportág- sére. Ezt használta ki Ba logh 
ban került sor versenyre, illet- Géza vasutas, aki mil<lözben 
ve bemuta óra. A sportműsor társai a gátépitésen dolgoz
után pedig kultúrműsort ren- tak, meglopta óket, Az érték 
deztek. A műsorban a szege-

Í 
amit eltulajdonított tölük nem 

di Nemzeti Színház múvészei nagy, de ez nem menti tetté-
is !elléptek. nek súlyosságát. 

Mindenkihez van egy kedves szava 
Örömmel teljesítJúk a pest

lőrinci állarrú lakótelep 
nyugdíjasainak azt a kérését, 
hogy iközöljük lapunkban a 
hozzánk küldött levelüket, 
melyben a következőket ír
ják : ,.A napokba:n, amikor 
tüzelöut.alványért Pestlörinc 

KERESZTREJ
rfVÉNY 

állomásra mentünk, most 
is, mint mindig_ mosolyog
va, kedvesen fogadott ben
nünket Halásmé eZvtárs-nli, 
a aédruvatal dolgozója. 
Rövid időre elnézést kért 
tölünk, majd kikísérte, egé
szen a síneken túZ az idós, 
világtalan Kelemennét. Ez
után ismét hozzánk sietett 
és velünk foglalkozott, Ha 
az állomásra megyünk, ó 
mimii.g szeretettel, szívesen 
foglaUrozik velünk. Minden
kihez van egy kedv,es szava. 

Vízszintes: 1, Mindenkihez szó„ 
lunk, 13, Regényét Gárdonyi írta 
meg. 14. Az önLudatlan�ágig i?ko
zott kábultság, 15. Kensárgaban 
fellelhet15. 16. Thomas, (1779-1852) 

ír származású angol költö, Byron 
barátja, 18. Pesten látott bűvész 
es illuzionista. 19. Betüpótlással az 
egyik bolygó. 20. Fémes elem. A 
legnagyobb fajsúlyú szilárd anyag._ 
22 Marcus Tullius, romai állam
férfi és szónok. 23. Nyilászáró 
szerkezet. 25. Pötlással Mekkába 

zarándokolt mohamedán hívő. 26. 
Terilletmérték. �8. Vissza: a mos• 
tani évről való. 29. Vajon oda? 
30. Bánat. 31. Tengeri emlős. 33. 
Rag. 35. Kimondott betű. 36. Az 
egyik oldal. 37, , . .  culque, min
denkinek a magáét, 38. Kör be,,. 
osztás. 39. Ozlet. 40. orvsz bé
ke keverve. 41. Személyes név
más. 43. Okozat sz(Uóje. 45. Al
ma- . . . 46. Samarlum vegyjele. 
47. Cipeld! 49. A sereg_ 51. tge
végzödés. 52. Nógrád megyei köz-

•ég. 53. Férfiné,•. 35. Ugyanott, 
latinul. 58. A t1zlka egyik fe
Jezete. 60. GömbölyU. 61. Für
dő alkalmatosság. 63, HawaH
szigetek Iegnagyobbllca, �öbbes 
raggal. H. Becézett női ne�. 65. 
Tiszántúli folyó_ 87. Lyuk, neple
sen. 68. Természettudományi 1s-
meretterjesztö Társulat. 69. Viz

mérték. 70. Kis ház. 
Függőleges. 2, Sil temény Is le

het ilyen. 3. Rövid tréfás tör
ténet. 4. Sokat hallott válság Jel
zője. 5. Kettc5sbetú . .  6. Nem ked
velt szó. 7. Az arcszín változása. 
8. Berlini állatkert. 9. Az argon 
vegyjele. 10. Ragadozó madár. 
12. Délután! összejövetel. 16. 

Az árvíz által legjobban sújtott 
területek ,-,ryike. 17. Nobel-dijas 
sved vegyész. 19. Holland vá„ 
t'os. 21 . . . . in Hungary. 22. Mor
timer John néven ismert ír tel• 
kelő. 24, Igekötő. 25. Téli csa
padek. 27, Izilletek betegsége. 
30. Tenger. 32. A Tisza mellékfo
lyója. 3¼. Kérdőszó. 36. Nyak
bavet6. 41. Város a Duna és a Tisza találkozásánál. 42. Város a 
Zuider-See partján. 43. Az USA 
egyik állama. 44. S alakú drót. 
47. Lichtenstein fővárosa. 48. Duna Kupa. 49. Az arzén kémiai 
jele. 50, Veszteséget térít. 52. 
Vasérc fajta. 54. SemmJ. 56. Házi összejövetel divatos neve. 57. Tenger latinuJ. 59. Szemetes ko• 
csi. 61. Térfogat. 62. Nem ma
rad álló helyzetben, 65. Mint 
24. függ. 66. S. L. 

Bekilldendö: vízszintes I, tilg
góleges 16. Beküldési batáridö: augusztus 10. 

Az elözö rejtvény helyes meg, fejtése: Tizenötödik vasutasnap. Könyvet nyertek: Szabó Pál 
málházó Battonya állomás, Bende Pál Kecskemét I., Ipoly u. 19. Csuba Ferencné Bp., VI., Eötvös u. 29. Dóra Jözset Balatonboglár, Kos
suth L. u. 7 .• Gergely Zoltán Bp., 
VI., Népköztársaság u, 73-75. fszt. 
60, 

Ezúton is kösronjük fá-
radozását, meleg, őszinte, 
embed viselkedését." 
A pestlőrinci állami lakótelep 

vasutas nyugdíjasai 
t1111u11111111111m111111111n 

A szerkesztőség üzeni 
Hermann l:de Sturovó: Kovács 

István Szombathely; dr. Bánkfalvy 
Gyula, Szilád! Sándor Szeged ; 
Stilcs Ferenc Hatvan ; Bognár Ká
roly Tapolca; Marosán Pál Debre
cen ; Boldizsár Gyula Békéscsaba: 
Antal József, Kisvórdat János Mis
kolc; Kiss Lajos Alsóőrs: Foki Ist
ván, Buru János dr. Budapest: Le• 
veleikc,t lapunk anyagához felhasz
nál.luk. 

Bakó János Miskolc: Levelét il
letékes helyre továbbltottuk. 

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapbóll a szakszer

vezeti bizottságok és a dolgozók 
ngyelmébe ajánljt.tlt a követl<ezll
ket· 

26·. szá.mbót: Ll.6 058/1965. I/4, e, 
Az árvú;kárral kapcsolatos rész
letlevonásos gyűjtési a.kdó pénz
ügy! lebonyolltásána.k szabályo
zása, 

27, számból : A Közlekedés- és 
Postaügyi Minisztérium Kollé
giuma, a Minisztérlu1n Pártbizott,. 
sá.ga és a szakmai szakszerveze
tek elnökségei együttes ülésen 
hooott határozat az 1965. évi ár
é9 belvízkárok b.elyreá!Utásána.k 
felaclatalról. 

116 006/1965, AJ. C. A ház!ar'.ási 
szenek értékesítésének fokozása 
érdekében pót-tüzelőjegy ldadá
sának átmeneti engedélyezése az 
IOOó/66, tUaelésl évbe.ti, 

- Jó eredmények szüleHek 
a zalaegerszegi csomóponton a 
vasutasnap tiszteletére indított 
ünnepi müszak alatt. A csomó
pont dolgozói a vállalások túl
teljesítése mellett jelentős ér
tékű társadalmi munkát végez• 
tek. Az új vasutas sportpálya 
befejező munkálatait is a 
vasutasnapi előkészületek je
gyében végezték el. 

- Túlteljesítetlék első fél· 
évi tervüket a salgótarjáni 
vasutasok. Különösen kiemel
kedő eredményt értek el az 
irányvonatok indításánál. A 
tervezett 187 iranyvonat he
lyett 230-at indítottak. Ma
radéktalanul k1elég1tették a 
vállalatok kocstigényeit is. 

- Tervszeriíen halad a fel
újított és korszerű$ített bú
csúszentlászlói állomás vil
lamosítása. A szerelési munká
latokat a zalaegerszegi fútő
ház dolgozói végz:ik. 

- Nyugdíjas találkozót ren
dedek a szombathelyi jármű
javítóban. Az üzem gazdasági 
és mozgalnú vezetői azokat 
a nyugdíjasokat látták ven
dégül, akik hosszú évekig 
dolgoztak a járműjavítóban. 

- Vonat az Angara folyó fe
lett. Június első felében ha
ladt át az első vonat a bratsz
ki vízierőmű angarai gátja fe
lett. Ez a vonalszakasz a Taj
set-Lena közötti fővonalon 
van, s az Angara folyót hidal
ja át. A híd 1 1 2  méter maga
san, betonállványokon nyug
szik. 

- Vasutasok köszöntése. Bé
késcsaba csomóponton a nőta
nács és a vasutas kultúrotthon 
gyermek szakkörének tagjai a 
XV. vasutasnap alka!má,·al 
szolgálati helyükön keresték 
fel és egy-1c,gy szál szegfű
vel köszöntötték a vasuta
sokat. 

- A közbiztonsági érem 
e:11üst fokozatával tüntették ki 
Keresztes Györgyöt, a szek
szárdi pályafenntartási fő
nökség dolgozój,;,t, aki életé
nek kock:iztatásával egy ful
dokló nőt mentett ki a Sió 
folyóból. A kitüntetést ün
nepélyes külső�égek között 
adták át az életmen tó vas
utasnak. 

Elhanyagolt hidak 
A Balaton északi partja mel

lett húzódó 71. számú műút 
Badacsonytomaj és Badacso1111-
tördemic között levő hídjai 
eltömődtek iszappal, növény
zettel. Nem eresztik át a 
vizet. ezáltal veszélyeztetik 
a pályatestet. A mostani rend
kívül szeszélyes időjárás na
gyon indokolja, hogy a mint
egy 22 darab ilyen hidat mi
előbb kitisztít.sák. 

Bosnár Károly 

1 

1965. Jt'JLIUS 1'7. 

1 
- Ringó vonatok Japánban. 

Japánban üzembe helyezték 
a vílág legmodernebb expressz 
vonatát, a Hikari Expresszt, 
Sebessége 200 km/óra. .€rde
kessége, hogy nem zakatol, 
hanem az óceánjáróhoz hason
lóan, kellemesen ringatózik a 
síneken való száguldás közben, 

- Családi üdülöt építettek 
társadalmi munkában Mezöki>
vesd höfürdőn a miskolci igaz
gatóság dolgozói. Az üdülö 21 
ízlésesen berendezett szobájá. 
ban egy turnusban 66 vas
utas pihenhet. 

- Csökkent a gépek kezelési 
ideje Alsóörs állomáson. Az 
eddigi 18-25 perces keze
lési idővel szemben, a most 
elkészült új 100 köbméteres 
víztorony segít�égével 2-3 
perc alatt „feltankolhatnak" a 
mozdonyok. 

- Több esetben Is foglal
koztunk lapunkban Uzsabá
nya-alsó megálló bélyegző
jének ügyével. Most arról 
adhatunk hírt, hogy a rég
óta óhajtott bélyegzőt meg
kapták az uzsabányaiak. 

- Befejezték a tanévet az 
!!:szaki Járműjavító ÜV Ti>
rekvés Kulturollhonában mű
ködő MHS rádiósok. A ha
ladó csoport az elmúlt év
ben tranzisztoros elektronikus 
berendezéseket, rövidhullámú 
készülékeket, elektroncső
vizsgáló és „rókakercsőt" is 
épített. 
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Halálozás. Kósa Pál nyugdljas 
M.A \'""-igazgató, a Vasüti Főosz
tály tókónyveJőségének volt ve
zetője, hosszas betegség után el• hunyt. Hamvaiu;tás előtti búcsűztatása a Farkasréti temetőben 
volt. 

1t111m11111muu11uttm1 

LAKÁSCSERE 
. 

i;... Elc!lerflném Baross téren 1ev6 
3 szobás, komfortos, balkonos, te
lefonos m. emeleti társberlett la
kásomat, központban tevő nagyméretü 1 szobás komlortos lakás„ 
sa'I. �rdeklödnl lehet tele!onon: 
331-275 

- Dunabarasztl MA V iltomis 
ép{Jletében levő II. emeleti szoba, 
konyha, eléskamra mellekhely1-
segekbl51 és gazdasági udvarból ál
ló lakásomat eJcserelném budapes
ti vagy Pest környéki földszintes 
hasonlóért vagy kettószobás takásér;-t_ Erdeklódnf 1ehet: Szendrei 
Kálmánnénál, Bp., Duna-part állo
máson. 

MAGYAR VASUTAS 

A szerveze-tt vasutas dolgozók lapJa 
Szerkeszti a azerkesztl5 bizottság 

A 1zer-kesztO bizottság vezet6Je: 
Gulyás Jánoe 

Szerkeszt.a: VtsJ Ferene 
MegJ elen!k bavonta kétszer 
Felelős kiadó: Szabó A01al 

Szerke�n6sée: 
Budapest VI., Benczúr utca -u. 

Telefon: varos!: 12-1. 
OzemJ: 311-T! 

Terlesztl: 
a Nt'pszava bapldadO Vállalat 

Budapest. Vll., Rákóczi Ú\ , •. 
Szikra Lapnyomda 
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VILAG PROLETltRJAI, EGYESlJLJETEK 1 Őneröból pótolják 
az árvíz okozta károkat 

ltlüszaki konJeren�ia a péesi igazgatóságon 

A VAS U TA S O K  SZA K S Z E R V E Z E T É N E K• LA P J A  

Műszaki :konferenciára ke
rült sor július 20-án a pécsi 
igazgatóság nagy tanácstermé
ben. A műszaki konferencián 
- amelyen részt vettek a na
gyobb szolgálati helyek párt-, 
szakszervezeti és szakvonali 

• vezetői is - dr. Szabó Tibor 
igazgatóhelyettes értékelte az 
első félévi munkát, és részle
tes tájékoztatást adott a fel
adatokról, melyeket a harma
dik negyedévben kell végre
hajtaniuk a pécsi igazgatóság
hoz tartozó vasutasoknak. 

IX. tVFOLYAM, 15. SZAM Ara 40 fillér 1965. AUGUSZTUS 2. 

LEGJOBB TELJESÍTMÉNNYEL 

A budapesti igazgatóság nyerte 
a vándorzászlót 

Júniusban az árvíz é.s a 
rendkí,·ül esós időjárás káros 
következményei a vasút terü
letén is fokozott. mértékben 
jelentkeztek. Nagyrészt ennek 
tulajdonítható, hogy júniusban 
egyetlen igazgatóság sem ér
te el az anyagi elismeréssel 
együttjáró 100 százalékos tel
jesítményt. 

Az első félé,·ben beterve
zet t, de vasúti fuvarozásra 
nem került áruk miatt a MA V 
lemaradá...<a kereken 2 086 OOO 
tonna. A tárgyilagosság ked
,,éért azonban azt is meg kell 
mondani. hogy 

vonatközlekedés! tei·v cél
kitűzéseinek teljesítése szoro
san összefügg az adott kapaci
tás egyenletes kihasználásával. 
Ennek pedig egyik igen fon
tos feltétele a fuvaroztató fe
lekkel való jobb kapcsolat ki
építése, melynek révén 

el kell érni, hogy az éJ,íel
na.ppali, valamint a va
eár- és ünnepnapi rakodá
sok tervszerűen történje--

nek. 
Az oozl forgalom Idején a 

tervezettnél előreláthatólag 
nagyobö vonóeróigényre lesz 
szükségünk. Ezért a nagymű
helyi javításra váró gőzmozdo
nyok fóvizsgájának, fójavítá
sának egy részét - idóben es 
a kívánt minőségben - a von-

tatási műhelyekben kell elvé
gezni. A teherkocsik javítd.sá
Mk fokozása s:mitén elsődle
ges feladat. Arra kell töreked
ni, hogy a javltási áliag or
szágos viszonylatban 6 száza
léknál magasabb ne legyen. 
Mindez szükségessé teszi az 
am,agellátásnal esetleg je
lentkezó nehézségek időbeni 
áthidalását. 

A fentiek érdekében tovább 
kell erösíteni a. helyi párt-, 
nakszervezeti és a szakmai ve
zetők, vala.mhit az egyes szak
s.zolgálaH a.gak közötti kap
csolatot. Tovább kell széleií
teni a munkaversenyt és fo
kozott gondot kell fordítani a 
dolgozók munkal.orülménvei
nek javítására. 

Lentaradás 

az árvíz utiatt 

A, népgazdaság különböző 
ágazatait ért te1mészeti csa
pások visszahatottak a \'asút 
munkájára is. A dunai árvíz 
jelentős kiesést okozott a pécsi 
Igazgatóság árnszáfütá.si tervé
nek teljesítésében. Jellemző 
erre, hogy az első negyedév
bE-n még 127 ezer tonna túltel
jesítés volt, június végén vi
szont már 118 ezer tonna adós
sággal zárták a rn;í.sodik fél
évet. A hátra.lé/, ma már meg
haladja a 220 ezer tonnát. Fö 
oka ennek az volt, hogy hosz
szú időre megbénult a dunai 
rakodóhelyek forgalma, nem 
érkezett vasérc a dunaújvárosi 
kikötőbe. 

A mennyiségi lemaradás el
lenére a müszald-gazdasági 
mutatók a teljesítménye,k mi
nőségének javulására utal
nak. A teher-vonatok átlagos 
terhelése például 19 tonnáve1l 
1obb volt a tervezettnél, é, 4 
s.:áia.lékktil l1,;1lad!a meg a ta
valyi eredményt. A cél to-

vábbra is az, hogy ne néhány 
ésszerűtlenül túlterhelt, s ezért 
nehézkesen továbbítható, ha
nem minél több gazdaságosan 
kiterhelt tehervonatot közle• 
kedtessenek. Dombövárott na
gyobb gondot .kell fordit.ani 
arra, hogy jobban kiterheljék 
a ferencvárosi irányvonato
kat. 

A tehervonatok utazási át
lJ1gsebessége, bár nem é1·te el 
a tervezett .szintet, 7,1 száza
lékkal jobb volt, mint a mú!.t 
évben. Ez az eredmény a vo
nalközlekedés tervszerűségé
nek növekedésére vezethető 
vissza. 

További-a itS az a feladat -
hangsúlyozta dr. Szabó Tibor 
-, hogy a vonatközlekedési 
tervek a forgalmat lebonyolító 
vasutas dolgozók figyelménel!' 
középpontjában álljanak, hi, 
6Zen az azokban előírtak tel
jesítése a sikeres munka 
alapja. 

Sűrített Jpanágan;,·I 

menetek 

Az árll6Zállítás gyorsítása 
érdekében sútitették az i par
vágányi. meneteket. Altalában 
1., de ahol szükséges, ott 5 ki� 
szolgáló menet közlekedik na
ponta az iparvágányokon. Ka
posvárott és 'NagykániZsán 
szembetü-nöen kevés a nappali 
kocsibeállítások száma. Min
den nagyobb állomáson gyor
sítani kell a beérkezett ko
csik „átfutását'' a rakodási 
helyekre, az iparvágányokra. 

Az idegen kocsik íelhaszná.
lása is gazdaságosabb, mint 
volt. Ma már a pécsi igazgat-0-
ság állomásain gondosan 

lönböző állomások, és 19 na
pot tartózkodott az igazgatóság 
vonalain. Ezért 99 aranyirank 
kocsibért kellett fizetni érte. 

A pécsi igazgatóság �ol�oz?i 
is vállalták, hogy e1z arviz es 
a belvizek által a vasúti léte
sítményekben okozott károkat 
a népgazdaság további meg
terhelés nélkül, önerejükből 
felszámolják. Különösen je
lentős kezdeményezések indul
tak el a szocialista brigádok
tól, melyt?k jobb munkaszer• 
vezéssel, takarékos gazdálko
dással törekszenek éves ter
vük mennyiségi és minóségi 
szempontból egyaránt kielé
gítő teljesítésére. 

.Javult 

a mene,rendszcrii�II 

Rendkívül fontos, hogy a 
még hátralévó nyári, valamint 
a soron következó őszi forga
lom keretében az állomásolc 
erósitsék együttműködésüket 
a szállitó felekkel, különösen 
az alapvető felfuvarozási teen
dőket ellátó autóközlekedési 
válla la to kkaJ. 

A személyszállításban ki.; 
emelkedö teljesítményeket ér
tek el a -pécsi igazgatóság dol• 
gozói. Javult a menetrendsze
rűség. A személyszállítással 
kapcsolatos szolgáltatások kö
rét bóviti az az intézkedés, 
amely előírja, hogy a jegyvizs. 
gálók az autóbuszcsaUakozá
sokról is tájékoztassák a hoz
zájuk forduló utasokat. 

az első félé,•ben a MA V 
vonalain berakott és to
vábbított. árusúly, 1 610 439 
tonnával haladta meg az 
eUizö év azonos időszaká
ban elszállftott ántmeny- ------------------------------------------, ügyelnek arra, hogy ne for-

Részletesen foglalkozott a 
beszámoló a pályaépítési és 
fenntartási munkálatokkal. 
melyekben számottevő Jema• 
radások vannal,. A pá,1.yaferm
ttzrtási főnökségek lemaradása 
féléves viszonylatban 120 ezer 
fenntartási óra, egyedül a du• 
naújvárosiak teljesítették túl a 
tervet. L. J, 1 

nylséget 
A közvetlen üzemeltetést vég
ző szakszolgálatok minőségi 
munkájáro jellemző mutatók
nái is számottevő fe;lódes ta
pa�ztalható. Hasonló a helyzet 
a ,·asúti ipar teri.iletén is, ahol 
az önköltségi terv betartása 
mellett a termelékenyseg ala
kulasa szintén ked,·ezó képet 
mutat. 

A Közlekedés- és Postaügyi 
Minisztérium és a Vasutasok 
Sz.akszerveze,ének központi 
,ezetósége által alapított vö
rös ,·ándorzászló félévenként 
kerül adományozásra. 1965 el
ső félévének eredményei alap
ján - legjobb teljesítménnyel 
- a budEpesti igazgatóság 
dolgozói érdemelték ki a ki
tüntetést és az ezzel járó pénz
jutalmat. Külön ki kell emel
ni, hogy az igazgatóság az első 
félévben - június ki.,.ételével 
- 102 százalékon felüli telje
sítményt ért el. sót két eset
ben o maximumként előírt 103 
százalékos céllcitüzést is túl
teljesítették. 

Az árvíz okozta nehézségek 
miatt számos ilzernben átme
netileg szünetelt a termelés. 
Ezekben az ü•emekben a szo
cialista brigádok a felszabadu
lási verseny keretében tett 
vállalásaikat azzal egészítet
ték ki. hogy a népgazdasági 
terv teljesítése érdekében vál
lalják a rendkívüli körülmé
nyek miatti termeléskiesés pót
lását. 

A fentiekből következik. 
hogy az idei őszi forgalomban 
minden eddiginél nagyobb fel
adat hárul a vasút dolgozóira. 
A forgalmi és kereskedelmi 
szakszolgálatnál még az eddi
ginél is nagyobb súlyt kell 
helyezni ez vonatforgalom terv
�zerúségénelé btztosltására. A 
menetrendszerű közlekedés, a 

SZERETIK AZ EMBEREKET 
Kitüntették • Keleti-pály1111dvar egészségügyi állomásának dolgoz6it 

1959. febi-uár 7--én ünnepé
lye,; keretek között nyilt meg 
a Keleti pállfGUdvar nagycsa.-
nokdban e1 Magyar Vöröclu• 
reszt egés.z&égü.gyi á!lomá». A 
fodrászmúhelyból átalakított 
kis helyiségre felkerült a köz
ismert ernblfüna és megkezdte 
szolgálatát néhány társadalmi 
akt.íva. lts Ht az utóbbin van a 
hangsúly. Új intézmények, új 
lélesítmenyek hét évvel ez
előtt is gombamód szaporod• 
tak, de akkor még nem volt 
gyakori az. hogy ilyen jelentós 
feladatellátást - minden fi
zetség nélkül - társadalmi 
munkábsn, vállalják az embe
rek. Voltak is tamáskodók. 

- Majd nézzél.;. meg. h0!11J 
meddig tcrt a lelkesedés! Nem 
m ondok sokat, ha. egy esztendő 
múltán itt újra o borbély ver
het tczn·yát. Ki az, aki tngyen 
üldönél itt nczphossuit - mo
rogtak a hitetlenkedők. 

A jó munka elismerése 

Ennek már hét esztendeje. 
Július 24-én a VllI. kerületi 
Vöröskereszt helyiségében, 
ünnepélyes külsőségek között 
gyűltek össze a „Keleti aktí
vák". Kilencen vannak, csak
nem valamennyiük a megnyi
tás óta ad szolgálatot. 

- Az Önök munkája beszé
des bizonyítéka onnak, hogy 
lehetséges társadalmi ú.ton 
megoldani nehéz feladatokot 
is - mond•ta Kádár Albert, a 
Magyar Vöröskereszt budapes-

fi 'lle.7.Ctőségének gja m!Ji ol'. 
átnyújtotta az 5-10-15 eves 
aktív munkáért adományozott 
elismerő jelvényt_ 

Az állomás pártbizottsága 
nevében Tibor György kö.szön
te meg a Vöröskereszt aktívái
nak áldozatos munkáját: 

- Az e1sósegélynyú;tason 
tú!menöen politU<ai jelentósége 
is ea.n az önök tevékenységé
nek. Az a. tény. hogy reggel 
7-től, este 11 óráig fegyelme
zetten eVá!nak egy nem ts 
könnyü szo!gtilatot. és mind
ezért nem t•árnnk ellellJi:zolgáZ
tatá$I, politikai állásfoglalást 
jelent. 

Az ünnepélyes percek után 
baráti beszélgetés indult meg 
a kitüntete:+ek és a vendégek 
között. 

Érdekes munkát végeznek 

- A második negyedévben 
1100 esetben nyújtottunk se
gítséget a. rászorulóknak. Saj
nos elég gyakori a súlyos bal
eset is - mesé!J dr. Rácz Gyu-

lán,i, a.i egész.:;égügyi ál
lomás egyik lelkes mun
katáma. De nemcaDk 
sérultek ternek be hoZ2'ánk. 
Sokan felvilágo1ításért, vagy 
csak néhány jó szóért nyitják 
ránk az ajtót. Sok külföldi 
csak azért jön be, mert ismeri 
jelvényünket és rajtunk ke
resztül kívánjo iJmeróseit fel
kutat-n.i. Színes, érdekes munka 
a mienk. Sok türelmet igényel. 

- Milyen a kapcsolat az ál
lomá6i szervekkel ? 

- A lehető legjobb! Minden 
segítséget megkapunk. 

Hét éve működik az egész
ségügyi állo'l1ás. A hét év alatt 
munkájuk eredményet nem 
jelzi statisztikai kimutatás. Jól
lehet a számok szemléltetnék, 
hogy hányan kaptak gyógy
szert. mennyi i,ebre került kö
tés. Azt, hogy ez a kis kollek
tíva mennyi figyelmes, kedves 
szóval enyhítette a fájdalmat, 
azt nem feJezhctik ki a szá
mok. 

Ők, szereti/e az embcrek.et. 

Sándor György 

A budapesti fiatalok 
elhódították a vandorserleget 

Mint ismeretes, szakszerve
zetünk elnöksége 1964-ben a 
X. vasutas ifjúsági találkozó
ra vándorserleget alapított a 
munkaversenyben, az ifjúság 
körében végzett politikai 
munkában, a találkozóra való 
mozgósításban, annak rendez
vényein való részvételben, va
lamint a különvonatok deko
tálásában legjobb eredményt 
elérő igazgatóság részére. 

1964-ben a debreceni igaz
tatóság fiataljai nyerték a 
�ándorserleget. Az idén a Ba
latonalmádiban megrendezett 
kI. vasutas, közlekedési és 
)ostás ifjúsági béketalálkozó 

alkalmából a budapesti igllZ" 
gatóság fiatal;ai szerezték 11 
legtöbb pontot. Ezzel az elnök
ség vándorserlegét elhódítot
ták a debreceniektől. 

Az Ifjúsági béketalálkozó 
rende:ro bízott&á.ga a találko
zót értékelve, a következő 
sorrendet állapította meg: 

1. Budapesti lgaz,atósác 
2. Miskolci lgazgatósá&', · 
3. Szombat.helyi f6azgatóság, 
4. Debreeenl lgaqat<isátr, 
5. Szegedi igaqa&ósác, 
6. Pécsi lpzgatósá&-. 
A budapesti fiatalok sdkeré 

hei: gratulálunk! 

Katona dolog az egész, flyen nagy fiúnak nem szabad már 
sin,! - vigasztalj& dr. Rácz Gyuláné, a-z egészségügyi állomás 
�,y;;_ <1:il:!ozóJa ezt a p!tyergó kisllút, miközben kötést helyez 

1 el vén:ó ujjac,skájá.r� 

duljon elő olyan eset, mint 
ami a CFR 481 054. számú te
henkocsjva l történt. Ezt a ko
csit 7 ízben rckták meg D kü-

Felajánlások 
az árvízkárosultak megsegítésére 

Las,,an egy hónapja annak, 
hogy a 10 200-as csekk.számlá
ra beérkezett az elsó forint. 
Azóta megmozdult az ország, 
soka�odott az összeg, amellyel 
ki-ki erejéhez mérten segítJ 
az árvizkárpk helyreállítátiát. 

Vasutasaink is elsők között 
ajánlották fel forintjaikat. 
TolM megyében például 
228 680. Hajdú-Biharban pedig 
590 OOO forintot Djá nlottak fel. 

Sz.ikszerveze\.i bizottságaink 
a gyűjtés mellett számos he
lyen, mint például Gyékénye
sm és Somogyszobon kulturá
lis és sportrendezvényt is szer
veztek, amelyne!, teljes bevé-

telét az árvízkárosultak meg� 
segítél;ér<> fizették be. 

Szentes állomás dolgozói ed· 
dig 29 230 forintot gyűjtöttek 
össze. A dombóvári csornópon,t 
vasutasai 200 OOO, a debreceni 
fűtőház dolgozói 84 OOO, a deb
receni igazgatÖ/lág hivatali 
szervei pedig 31 OOO forjnttal 
segítették az árvízkárosultakat. 

A pénzfelajánlásokon túl 
nagyon sok szolgálati helyen 
- a legutóbb Dombóváron -, 
az épitőiparosok vállalták, 
hogy munkaszüneti napjukon 
segítenek az árvízsújtotta la
kások helyreállításában, fel
építésében. 

Megkezdődött a Nyugati 
pályaudvar korszerűsítése 

A Csemege Áruház kiköltö
zése után július 20-án megkez
dődött a Nyugati pályaudvar 
indulási oldalának korszerűsí
tése. Az átépítéssel régi prob
léma oldódik meg a föváros 
második legnagyobb személy
pályaudvarán. Az utazóközön
ség nagy része ugyanis eddig a 
Nagykörútra nyíló keskeny 
folyosón keresztül jutott be a 
pályaudvarra 

Az átalakítás a pályaudvar 
indulási oldalának körúti 
falánál kezdődik és a pénztár
csarnokig tart. A jövőben 

a közlekedés fő útvonala a 
volt csemegeüzlet három 
nyflásán keresztül vezet 

be. 
Ez azt jelenti, hogy az átépí
tés következtében a Csemege 
Áruház e. jelenlegi WC-cso
porttal és a kultúrváróterem 
egy részével nagy közlekedési 
térré alakul át, ahonnan köz
vetlen kijáratot biztosítanak a 
vonatfogadó csarnokba és a 
régi folyosón keresztül az 
UtaselJá.tó ttteremhez. 

A főbejárati tágas csarnok
ból nyílik majd az új infor
mációs iroda., amely belső fo
gadó térrel is rendelkezik. 
Ugyancsak onnan lehet lefe
lé vezető lépcsőkön me11köze.-

líteni az alagsorban elhelye� 
kedó új WC-csoportokat. A 
volt Csemege Aruház galériá• 
jára felvezető lépcsőkön pe• 
dig a galéria teljes területét 
magában foglaló reprezenta• 
tív IBUSZ-helyiségbe jut• 
hatnak fel az utasok. Az 
IBUSZ új elhelyezése a ha• 
zai és külföldj utasok számá• 
ra egyaránt kedvező lesz. 

A volt kultúrváróterem te. 
rillete a régi külföldi menet

·jegyirodán keresztül megnyí• 
lik és közvetlen kapcsolatba 
kerül a pénztárcsarnokkal. A 
gyermekváróterem valamivel 
kisebb lesz a jelenleginél, de 
továbbra is megmarad. 

A pályaudvar korszerűsíté
si munkálataival párhuza.mo• 
san folyik me1jd az étterem és 
konyha. lc.orszerüsítése is. A 
tervezés két ütemét jól ösz• 
szehangolták. Az ütemezés 
szerint 

a szerkezetileg bonyolult 
kivitelezést igényló mun
k.ádato.k egy éven belül be-

fejezódnek. 
A második rész kivitelezésére 
később kerül sor. 

Az átépítés tervezési mun
ltáit a Vasúttervező végez
te, míg a kivitelezést a MÁV 
Budapesti Magasépítési Fő
nökség végzi. 
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Kitüntetések 

a vasutasnap alkalmából 
A XV. vasutasnap alkalmából 

eredményes munkájuk elismer� 
sem Erdemes vasutas kitüntetés· 
ben részesültek: 

Toldi Ferenc felvigy., Rákosr�
dezO ; Mészáros Ferenc müsz. !el
vigy,, Pusztaszabolcs :tth. ; Szabó 
Jánosné int., Bp. Déli pu.; stmek 
Géza fóell., Bp. Ferencváros ; Ma• 
ráz Lajos t61nt., Komárom; Rebák: 
István :felvigy., Szti1nok_; Erdet 
András felvigy., Szolnokj Fekett 
Sándor ell., Székesfehérvár ttn. · 
Szabó Imre lelügy., Aszód ; Szalay 
László músz. fóint., Vác Pft. Főn.1 
Varga Károly f61nt., Obuda; Suha• 
nyec Ferenc segéd1elv1gy., OJmts
kolci Ptt. Főn. ;  Harang József feJ.
i:igy., Hatvan-Füzesabony P!t. 
Főn.: SzopkoVits Mihály müsz. se
gédfelvigy., Sátoraljaújhely fth. ; 
Török János segédfelvigy.. Hat� 

riá��;'��!ir.��;é:i�dh���;
; 

v�
1
;�� 

István mérnök főint., Miskolc lg.; 
Szabadkai György telügy., Bp. ig.; 
l\tolnár Sándor segédtiszt, Záhony; 
Tóth Károly müsz. főellenőr. Má
tészalka Pft. Főn. ;  Nagy Pál se
gédtiszt. Karcag; M. Nagy Gyula 
!egédfe�vigy., Debrecen; Tóth. Já
nos felv:lgy., Biharkeresztes; László 
Zoltán músz. ellenőr, Debrecen 
:tth. ;  Sipos Adolf int.. Debrecen 

Műhely! Szertár!ön. ; Gyöpös Fe• 
renc müsz. éll., Dombóvár fth.; 
Gulyás Ferenc főint.. Pécs ig.; Si
mon György ell„ Bátaszék; Ber
lász István ell., Somogyszob ; Var
ga .Józsefné segédell. ,  Szolnok; 
Kiss Varga József segédeU., Pécs 
Távközlési és Blztositóber. Fennt. 
Főn. ; Strelt Péter segéd!elvlgy . ,  
$zek,;zárd Pft. Fán.; Oláh Béla 
1öfnt... Kiskunhalas; Gradiskai 
László főlnt., Szeged tg.; Kovács 
Antalné mérnök int .. Kecskemét; 
Fóris Sándor ell .. Békéscsaba AK 
fth.;  Tomán J',Iihály felvlgy .. Sze
ged Pft. Főn. : Tóth I. István se
gédfelvtgy .. Szeged: Nagy József 
!elvigy.1 Szeged-Rókus ;  Janzsó 
.József műsz. segédtiszt, Szombat• 
hely 1th.;  Pál Sándor !őell., Sár
vár; Sátori Vilmos mérnök tan., 
Szombathely Pft. Főn.. Kóbor Já· 
nos felügy., Szombathely 1g.; H-or-
váth Sándor segédell. ,  Szombat
hely TBFF : Acsbók Ferenc segéd· 
telvlgy., Veszprém Pit. F(jn . :  Ha
vasi József int .. Bp. ig.: Sipos Já
nos műsz. főell.. Tapolca fth. ;  
Pethó János műsz. segédell., Cell
dömölk fth; Szebeni Sándor fő-
1nt .. KPM I , l . ;  Fórtán Balázs !el• 
vigy ., MAV Fatelitő tJV Püspök
lad$.nyl ű'zemvez . :  Rosta László 
mérnök föint., KP.1\1'. 1/i.; Varga Já

„nos :íelvjgy., MAV Jegynyomda 
F'őn.; Csizmá.si Kálman segédell., 
MAV Északi JJ. tJV; dr. Munká· 
csy Lajos tan .. Bp. ig.; Horváth 
József főell .. GYSEV ig.: Nagy Fe
renc főell., Debrecen! Jj. OV: Zo
mi Lajos főint., Pécs : Angyalt 
Gyula ell .• Közp. Felépitményvizs
gáló Fön . ;  Vladár István �egédfel
vigy .• Ojmiskolci Pft. Főn.; Szé
kefy János ell., Bp. lg. Gál Jó· 
zset t6ell., B?,-Ferenc\·áro!J; Há
rhor Mátyás mérnök f'öint., MA V 
't:pületelemgyártó Fón. · Sárosi Fe
renc músz. főell.,  BJFF; Gerendö 
János főell., Rálrns; Görgényi 
Krisztina főtiszt., Bp. Keleti pu.: 
Baráth Sándor müsz. int�, Mozgó 
Ptt. Fdn . ;  Abonyi István segedell . .  
MAV H!dép. Főn. :  Tolna] István 
ell.. Rákosrendező; Bujdosó Ist
ván munkás, Bp. Hámán Kató 
Szertárf6n. : Rendes István müsz. 
ell., Balassagyarmat fth. :  Weiner 
Béla ell.. MA V Ep. Fennt. Főn. ;  
Rózsa Róbert fllell., Bp.  Déll pu.:  
Kollár István müsz. íóell., Bp.
Ferencváros f'th . ;  Keresztes János 
telügy .. Győr; spanyiel Józset mér
nök f6int., Szolnok Pft. Főn. ;  Ba
kos József segédell., Hatvan : Ku
ris Lajos müsz. ell.. Szob; Kacsali 
Károly felügy., Cegléd ; Zalaba Ist
ván músz. főell., Vác tth. :  Guba 
János segéd.felvigy., Omiskolcl Prt. 
Főn.: Kajor József -tőell., Miskolc
tiszai pu.; Nyiri. György segéd· 
munkás. Sárospataki Liszkay J�� 
nos fóint.. Putnok; Koncz Lajos 
músz. int., Miskolc TBFF : Kövér 
Lás,Jó felvJgy.. Sátoraljaújhely 
Pft. Fön.; Karácsony Tamás mér· 
nök ílllnt.. Mlckolcl lg.; Szoóh 
Zsigmond segédell.. Záh�my; Ivá
nyi. Károly fóe!l.. Püspökladány; 
Benkó András műsz. főell., Nyír
egyháza Kisvasút fth.; Dankó La· 
jos :felvigy .. Mátészalka P.ft. FOn. ;  
Ugral József müsz. IOint., Debre� 
cen ig.; Kósa Józset műs7. főint., 
Dombóvár fth . :  ózdi Edéné segéd
fehigy .. Dombóvári Ar:s Kálmá.n 
eU.. Gyékényes: Sánta József 
rnüsz. ell .. _ Bátaszék fth.; Halmai 
Lész.tó segédell., Dombóvár Pft. 
FOn. ;  Boros István felvigy„ Sár„ 
bogárd ; Borbás La1os feloJlgy., 
Pécs Pft. Fón.; Gál Gézáné segéd
en., DomPóvár; Nagy Sándor ell., 
Szeged fth.; Valkó Pál főtiszt, Bé
késcsaba :  Magyar Mihály int., 
Kunszentmiklós-Tass: lfj. GYuris 
Ferenc főell., Szeged Pft. Fll11. ;  
űri Lajos főint., Répcelak; Kol
csel Ferenc int„ Tapolca : Balla 
Vlnce m.üsz. főtiszt, Tapolca Pft. 
Főn . ;  Pethő László f6int., Ajka; 
Meiszner Ferenc seJi;edell., Szom
bathelv fth . ;  Csuka Pál int .• Vesz.p
rém-killső; Király László íő•ll. ;  
MAV Adatfeldolg. Főn. Bp. :  No
váki Tivadarné eU., E.S?"er: Fülöp 
La1os tnt., Bo. if,?.: Sziklai Imre 
müsz. főint., Bo. Ferencv::\ros Pft. 
F6n . ;  Koszta Mihálv seP.édfelvigy,, 
Bo. Kóbá.nya Felső vmamosv1:7e
ték �pitésvez. ; Marcs Lajos musz. 

felilgy., Dorog ru,.; UJházi István 
főell .• Bp. Józsefvárosi P!t. Főn. ;  
Dávid Ferenc munkás, Bp.  Déli 
Sz.ertárfőn. ;  Pász,or lmre músz. 
főell .• Bp. Ferencváros :!th.; Tég• 
lás József föint .• Bp. Ferencváro, 
áll. ; Juhász I. Ferenc müsz. fel· 
vlgy ., Komárom 1th.;  Fehérvári 
József mérnök int"' Szolnok; fih.,; 
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Kálmán műsz. f61nt., JászapáU 
fth. ; Frózsi Lajos munkás, Mis· 
kolc Szertáríőn.; dr. Borsos Imre 
fel ügy., Debrecen ig. i Tunó Kál„ 
mán int., Záhony !th. ;  Pákozdi 
István segédell.. Debrecen ltp. 
Főn . ;  Cseppentő Sándor segédell., 
Mátészalka; Kovács Józset segéd
ell., KJ.sújszállási Gazd. vas. Fön. ; 
Hegedüs András el!., Püspökla
dányi Mészáros András mérnök 
int., Pécs ig.; Kiss Kálmán ma.sz 
!ölnt., Kaposvár Plt. Fön., Torma 
László főell .. Nagykanizsa m,. ;  BO· 
dor János el!., Dunaújváros Szer
tárfön. ;  Molnár Miklósné segédell., 
Pécl fth . ;  Kontár Rudolf segédfel
vtgy., Dombóvár Ep. Fón . ;  Khin 
Gyula fő!nt., Nagyatád; Albert Fe
renc músz. ell., Szeged TBFF; Mol
nár Ferenc főell.. Szeged; Kovács 
Géza segédell., Hódmezővásárhely 
P!t.. F6n. ;  Piti Tamás ell., szcn, 
tes fth.; Vörös Pál fö!nt., Nagykó· 
rös; Dömötör József f6int.1 Várpa
lota; dr. Domby Zoltán orvos t11k .. 
Szombathely lg., Somogy; Károly 
ell., Szombathely TBFF; J<eve Zol· 
tán főell., G!c-Hathalom ;  Hrabé
czy László főint., Veszprém-küls( 
Vonal!6n.; Horvtllh István műsz. 
tfönt., Szombathely ig. ; dr. Ben· 
cstk Elemérné fóell., l,liÁV Szab
ványosito F6n. Bp.; Sulter Józsel 
löell., MAV Gépjavító tJV; Bálin! 
Béla músz. föint., TBKF; Ko..391 
Pál eu •• Landler Jenő Osztószertár 
Főn.: Szabó János müsz. főlnt. 
Közp. Technológiai Iroda: Behány 
Imre ell .•  Dunakeszi JJ. -OV; sza„ 

bó II. József főint.. Vasutasok 
Szakszerv. Bp.; Antal János főell., 
Eger: Kövesd! Mihály felvlgy., Bp. 
ig. ;  Csejtei vnmos ell., Bp. Szám· 
viteU F6n. ; Mérész János segéd· 
munkás, Felépítm. Osztószertát 
Fl!n.;  Sápi István segédell., 'l'áv
közl. Fennt. Főn. ;  Asztalos Ist• 
vánné segédell., Bp.-Te1·ézváros1 
Pft. Főn. ;  Szakos István müsz. fel· 
ügy., Rámán Kató !Ui . ;  Hidvé(I' 
László masz. f6ell., Távközl. Fennt 
E'ón. ; Nagy Gergely ell., Bp. Dél' 
Műszaki Kocstszolg .• Főn . ;  Szekel) 
Attiláné int., Bp.-FerencV'áros 
Papp Ferenc flllnt.,  Székesfehé?' 
vár; Macsuga Erzsébet int., Sze
rencs: Csillag József músz. f6int., 
Miskolc Vill. Vonalfelügy, ;  Bukodl 
Gáborné segédt1s21t, Füzesabony 
Szertár: Király András müsz. fel ... 
vtgy ., Kisterenye fth.; Földes! Já• 
nos !elügy., Berente szénpu.; Ba, 
tár.s Jenő ell., Mez6larkány; özv 
Bánhidi Mihályné ell., Debrecet 
fth . ;  Aranyost Mihály műsz. fel 
vtgy�. Nyiregyh,áza ftb. ;  Veress Jó
zsef int., Nyíregyháza ;  Tóth J 
Imre ell., Debrecen Eszakl P!t 
Fön.; Nagy János telvigy .• J(tsúj• 
szállás Pft. Főn.; Nagy Zoltár 
músz. felügy., Kaposvár fth.; Pá> 
dl Ede főint., Pécs lg.; Kováo' 
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felvigy .• Dunaújváros; Rlic1. Ba„ 

logh Imre mílsz. fő!nt., Szeged lg.; 
dr. Simon Akos orvos !ötan .• Ste
ged ; Apró István ell., Békéscsaba 
Pft. Fón . ;  V!dovenyecz András eJJ., 
Békéscsaba Pft. Főn.; Kiss Rnbata 
János 1elv1gy., Kiskunh.alas fth. ;  
Kiss G�•ula segéd.ell . •  Sopron fth. : 
Pétervári Vilmos m'1sz. íöint., 
Szombathely lg.; Tóth József m�r
nök tan., Celldömölk Ep. Fón. :  
Tarr Gyuláne segédell., KPM I/2.; 
Balázs Sándorné íOeU., Közp. 
Számvit. Főn. Bp. ;  Surányi Sán� 
dor Int., MAY Anyagell. Tg. Bp.;  
MaglOd! G)'Ula f6ell� Szolnoki JJ. 
úV; VoJtehovszkl Józset músz. 
felvtgy., Eger fth. ; Horváth Lajos 
!óell., Pápa P!t. Főn.; Illés J!:ndre 
ell., Pápa fth.;  Székely Anna fő· 
Int., Komját Aladár MAV Kollé
gium Bp. ;  Barkócz.i A!tdor föint., 
RPM t/3.: varga Andras segédeU .• 
szolnoki JJ. űV; Regös Gyula fó
ell .• Bp. ig.; Röczei Lajos ell., Bp. 
Villamosfennt. Fön. ;  J(oJ.:ács Antal 
segedtiszt, Győr Pft. Főn. ; Zsarnai 
Oez:s6 int., KPM 1/4. ;  Németh Ist
ván lnt., MA V M.aga�ép. Főn Bp', ; 
Kuti Károly müsz. főtiszt, MAV 
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Oszt. ; Matkó László mOsz., f61nt., 
Debrecen Jj. űV; RUUch Jen� 
Int., Bp. Ep. Főn.; Kőrösi Lászlo 
segédell., Bp. J;;p. Főn.; Fehér Mlk· 
16s eu .• Bp.-Ferencváros szer-tár
tőn. ;  Lengyel József mű.sz. fóell.,  
Győr fth.;  szemmelveisz Frigyes 
Int.. Székesfehérvár Ptt. Fön. ; 
Márton István f6ell., PesUórinc
Kavicsbánya; Biró Ferenc főint .• 
Szolnok Góc MSZMP Pártbi,. ; Mé
száros Ferenc mérnök int., Miskolc 
TBFF; Kecskeméti István rnűsz. 
főlnt., Miskolc fth. ; Csipke Antal 
müsz segédfelvigy., Berente 1th. : 
Kórik Sándor ell., Debrecen Ép, 
Főn. i Mojzer László segédmunkás, 
Tapolca Szertárfön. ;  Galló István 
masz. ffünt., KPM I/6.; Nyila.s! 
Béla el!.. MA v Anyagvtzsg. Főn. 
Bp.; Alföldi Lajos segédfelvigy .. 
Debrecen Ep. Főn.; Zlotta József 
ell., Nyiregyháza ; Ercsei Lás?ló 
ell., Püspökladány fth. ;  Gellért 
Sándor főeIJ., Debrecen Déli P.ft. 
Főn.;  Szabó Gyula müsz. .f6ell., 
Péos ig. ; Tács-i Józse! tőint., Sze� 
ged Számvit. Főn.: Kónya Károly 

----------------i músz. f6felügy .. Szeged lg.: Hor-

Otthonosan ércrtiil< magunkat 

Két hetet töltöttem a vas• 
utasszaksze;rvezet hévízi üdü
lőjében. A ha-ngulat meg.hitt, 
családias vol-t. Köszönjük ezt 
elsősorban Horváth Zoltánné 
gondnoknőnek, aki olyan ba
:;,_tságos, kedves légkört terem
tett hogy valósággal otthon 
ére�tük magunkat. Ilyen kö· 
tülmények között minden be· 
utalt számára felüdülést jelent 
sz üdülőben eltöltött két hét. 

Krasznai János 
Komló 

váth István ma.sz. főell., Sopron 
P!t. Főn.; Nagy József felügy., 
BVI{H Bp.; NémeU, Lásrló főell., 
MA V Autófuvarozási Főn. Bp.;  
Máté Antal főtiszt. MAV Anyag
ell. Ig. Bp. ; Virág Mihály fel ügy., 
Szeged ig.; Molnár János segéd· 
ell., Muikolc Jj. UV; Kiss Ferenc 
segédell., Szombathely Jj. űV; Sza
mosi Nándor segédell.. Vasutasok 
Szakszerv. Pest-Nógrád MB Bp.; 
Slpeki József músz. el!., Eger fth.;  
Dobos Józsefné segédell., Vasuta
sok Szakszerv. Bp.; Horváth Bors 
Béláné segédell., MAV Utasell. ÜV; 
Bális Sándor ell.. S?..ékesfehérvár 
JJ. tJV; Kojrtok Jenő mérnök !6-
lnt., Szeged ig .. ; Baranyai János 
ffünt., MAV Gazd. Hiv. Bp. : Hoff
mann Antalné ell .. MAV UtaseH. 
av; Osztó József músz. ffüPIUgy., 
KPM I/2.; dr. Ráhal KálmAn or
vos-titkár, MAV Kórház : C.satlós 
Bertalan segédell., Landler Jenó 
Jj. ov. 

MAGYAR VASUTAS 1965. AUGUSZTUS 2. 

Dr. Csanádi György Folyószámlás rendbírságolás 
közlekedés- és postaügyi Az 1965. január 1-i hatály• 

miniszter kitüntetése lyal módosított Munka Tör• 
vénykönyvc.a munkafegyelem 
javítása érdekében több olyan 
nevelő, fegyelmező es�közt 
11.dott a gazdasági vezetők ke• 
zébe, ami·vel korábban nem 
rendelkeztek. Egyike az ilyen 
eszköznek az Mt. V. 35/E. §·a 

1 szerint munkabércsökkentés 

l 
lehetösége, amelyet fegyelmi 
büntetés helyett lehet alkal· 

, mazni azzal a dolgozóval 

1 

szemben, aki munkáját ismé• 
telt figyelmeztetés után is ha· 
nyagul végzi. 

1 A nevelóeszközök e változatát 

1 
szolgála ti főnökeink részére 
már 1964-től biztosítja az 1963. 

évi 51. sz. Hivatalos Lapban 
közölt 133 000!1963. I/2. B. sz. 

, Elno··ki· utasítás 4. §. 4/a pontjának 
A Népköztá.J=ság azon rendelkezése, mely e--

Tanácsa dr. Csanádi György rint „A munkaköri bér meg· 
Kossuth-dijasnak, közlekedés· állapítására jogoS11l szerv a 
és postaügyi miniszternek, a szakszervezeti bi;;ottsqgga l  
magyar közlekedésben vég- egyetértésben a munkaköri 
zett több évtizedes eredmé• 

1 
bér összegét a munkakörr': 

• . • . ·· • meghatározott alsó• és fclso nyes munkaJa. es a kozlekede- llérhatár között csökkentheti, 
sl tudomány művelésében el· l ha a dolgozó írásbeli figyel• 
ért eredményei elismeréséül, 

1 

meztetés elle_�ére, ismételten 
60 születésnapja alkalmából mulasztást kuvet e!. A bér-. 

:E csökkentést az escdélu!sség a Munka 
. :.dem:end arany- előtt 15 nappal írásban kell 

fokozata kituntetést adomá-
1 

közölni. A közlésben féLreért
nyozta. hetetlenü! meg kell jelölni a 

A kitüntetéshez gratulálunk! bércsökkentés okát." 

E rendelkezések célja, hogy 
az enyhébb súlyú mulasztáso• 
Jcat elkövető, mun.liájukat ha· 
riyagul végző dolgozókat -
ame1tnvtben fegyelmi l7ilntet„ 
kiaza áa6t, az elkövetett vét· 
ség súlya nem teszí szűkséges• 
sé -, munkaköri bérük át• 
meneti csökkentésével anya
gilag tegyék érdekeltté abban, 
hogy munkájukat megfele!5en 
lássák el. A nevelési célzat 
érvényesítését szolgálja az a 
rendelkezés, nogy az érintett 
dolgozót a bércsökkenés oká
ról is értesíteni kell. 

N ilvánvaló, hogy a bér• 
csökkentés alkalmazására a 
gazdasági vezető, a szolgálati 
főnök és a szakszervezeti bi
zottság gondos mérlegeléséveL 
kerülhet sor. 

A munkaköri béi. C$Ökl!;enté-
sének, illetve e lehetoségek al
kalrnazfu.ának sajátos formA• 
ját vezették be Békéscsaoa ál· 
lomáson. 

4 forgalmi szolgálatnál előforou• 
ló kisebb vétségek - pl. elegy 
visszaha.gyása, vonat helytelen 
összeállitása stb. - miatt ese
tenként, tehát egy-egy hónap
ban az előforduló mulasztá
sok számától függően többször 
is meghatározott összegű pénz· 
bírságot szabnak ki a. vétkes 
dolgozóra.. S ezt a munkaköri 
bér esetenkénti csökkentése 
címén göngyölítve, a következő --------------------------, haYi munkabérből levonjAk. H. 

Példát állitott az utókornak 
Fél évszázaddal ezelőtt so

kan rangosnak, kiváltságosnak 
tartották a vasutas állást, 
mert ott nagyon megnézték, 
kinek adnak arcképest. S 
hogy valóban rangos volt-e. 
arról az egykori pályamunká, 
fiának küzdelmes életútja fe
leletet ad. Jóllehet sablonos a 
történet, hiszen szereplőjén 
kívül még százezrek ették az 
úri Magyarország keserű ke
nyerét, mégis érdemes áldoz
ni néhány gondolatot egy fél· 
év zázado.s vasú1i szolgálat 
megpróbáltatásokkal teli évei
ből. 

Bánk Kárply 

volt a Vasutasok Szakszei:ve• 
zetének. 

Most becsületben őszült 

J. forgalmi szolgálattevő ez éV 
februárjában három esetben 
kapott iktatott értesítést ar· 
ró!, hogy egy-egy vétség miatt 
március havi mirnkaköri bé· 
rét 10-10 forinttal csökkentik. 
A megmaradó munkaköri bért 
azután úgy tüntették fel, mint· 
ha az lenne a dolgozó havi 
- besorolás szerinti - mun• 
kaköri bére. Szinte helyileg 
megszabott tarifája alakult ki 
az egyes vétségeknek. 

Az állomáson vezetett pon• 
tos nytl vántartás adatai sze
rin egy év alatt 156 esetben 
csökkentették néhány dolgo;;ó 
m11nkakori bérét és ugyanany
ltlJt esetbe11. kell.e t vis zaadni 
az eredeti öss2,!!lben. Ez 312 
béi:változást jelentett az érin• 
tett dolgozóknál. Az ilyen 
pénzbírságolással ez évben 
mintegy 1900 forint munkaköri 
bért vontak el az állomás né· 
hány dolgozójától, s ez !el 
nem használt béralap-- és át
lagbér-megtakarításként je
lentkezik Békéscsaba állomá• 
son, Mindez a szakszervezeti 

bizottság titkárának egyetérté
sével és aláírásával történt. 

A rendbírságolás módszere 
nem hozta meg a kívánt ered• 
ményt, 1965-ben ugyanis öt 
hónap alatt több pénzbírságo• 
Jóst szabtak ki, több munka• 
köri bércsökkentést „kellett" 
alkalmazni, mint a múlt év 
hét hónapjában. 

A dolgozók számo!bk már a rend
bírságolással és közömbössé 
váltak az ilyen módszerekkel 
szemben, még csak egyeztető 
bizottsághoz sem fordultal;; 
jogorvoslatért, a szakszerveze• 
ti bizottsághoz pedig eleve 
nem fordulhattak, mivel az 
értesítéseken levő titkari alá
írás és pecsét a szakszervezeti 
bizottság egyetértéséről győz• 
te meg a dolgozókat. 

A rendbírságolást, mint ne• 
velesi eszközt, szerencsére ma 
már nem ísme1; a magyar 
munkajog. A munkaköri bér• 
csökkentésének lehetösége nem 
a régen elavult és eltörölt 
rendbírságolási rendszer bur• 
kolt formája, csupán a mun• 
kájukat egyébként hanyagul 
végző dolgozókkal szemben Je• 

het ezt a ne,·elési módszert 
alkalmazni, de nem az esed 
mulasztások miatt és eseten
ként 1'endbfrságolás jelleggel. 
A csökkentett munkaköri bért 
akkor lehet az érintett dolgo
zónak visszaadni, ila felszá
mol la a korábbi hanyagságo
kat, lazaságokat. Ezzel szem• 
ben Békéscsabán a bírság ósz
szegének megfelelő munkaköri 

bér csökkentése után automa
tikusan visszakapta volna a 
dolgozó eredeti munkaköri bé· 
rét, ha újabb pénzbüntetés c1-
mén újból nem csökkentették 
volna. [gy tehát a dolgozók 
soha. sem tudhatták, mennyi 
lesz a munkabérük, mennyi 
marad a pénzbírságok levoná• 
sa után. 

A munkaköri bér nem lehet .,vál· 
tozó illetménye" a dolgozónak, 
nem lehet függvénye annak, 
hogy az adott szolgálatban -
vasutas kifejezéssel élve -
kijött-e a lépés. 

A dolgozók, a munkatársak 
nevelése nagy körültekintést, 
az egyes ember és az elköve• 
tett vétség alapos mérlegelé• 
sét igényli a nevelésre, irá• 
nyitásra hivatott vezetőktől. 
Ezt nem lehet a pénzbirságo• 
lás folyószámlás rendszerével 
helyettesíteni Békéscsaba ál
lomáson sem. 

Banka Jó:u;ef 

- Örökséget hagytam 11. 13 

éves fiamra - mondta a szá· 
zadforduló utáni években 
munkatársainak idő�bb Bánk 
Károly. Mert mi is lehetett 
akkor az egyszerű ember 
gyermekének öröksége. Az 
apa még erósen markolta a 
krampácsot, a fiú már ismer• 
kedett az örökséggel, a vasút· 
tal. Karcsit hamar megszeret• 
ték a józsefvárosi „öreg·• vas• 
utasok. Az újonc kifutófiú be
csületet szerzett, s rövid időn 
belül felelős munkát bíztak 
rá, de a négy elemije kevés• 
nek bizonyult. 

munkásveterán, megrok ant 
ember, aki nyugdíjkorh,itá
rán túl is lelkesen szolgálja a 
vasutat. Hivatásszeretete so
káig súlyos betegségénél is 
erősebbnek bizonyult. Már az 
ötödik X is felketiil t regényes 
élettörténetének lapjára, ami• 
kor könnyebb munkára kény• 
szerült. Nem ó kérte, felette
sei, munkatársai „kényszeri· 
tették" rá. A Budapesti Igaz• 
gatóság számviteli főnökségé• 
re helyezték. Itt ünnepelhet
te uasúti szolgálatának 50 éves 
jubileumát. 

A decemberi párthatározat szellemében 

A Magyar Királyi Kultusz• 
minisztérium engedélyezte es
ti tagozaton a polgári elvég• 
zését. Alig fejezte be tánul
mányait, szakvizsgákra lre
szült, s valamennyi tárgyból 
sikeresen vizsgázott. Nagy 
karrierről persze álmodol sem 
mert. A felelősség viszont an• 
nál nagyobb volt. 

Bánk Károly a felszabadu• 
lás után azonnal megtalálta 
helyét a szervezett dolgozók 
sorában, m-éltó utóda lett ap
jának. Míg egészsége engedte, 
szervezője, prnpagandistája 

Vonatunk zakatolva rohan. 
Szemben ü1.ó útitársam kite• 

kint, majd felémfordulva. meg
jegyzi: 

- Most már többet uta
zom, sokat láthatom ezt a vi• 
déket. 

Kíváncsian nézek rá. 
- Igen, utazgatom. Júntus 

1-től nyugdíjba mentem. Majd 
így folytatja.: 

- Negyvenhat évet dolgoz
tam a vasútnál, de legyen bár
mily hosszú a szolgálati idő, 
egyszer mégis a végéhez ér. 

Hangja elhalkul, mintha el• 
fáradt volna. 

Be mutatkozik: 
- Mihályi János vagyok. 
Az út Sülysáptól, Pestig még 

hosszú, belemelegedünk a be• 
szélgetésbe. 

Apja is vasuta& volt, szin• 
tén Szolnokon szolgált. Ott 
szül.ettek, ott öregedtek meg, 
és ő is ott ment most nyug• 
díjba. :Edesanyja öt gyermeket 
hozott a világra, közíi.líi.k né
gyen ma is élnek. :Eletko'l"Uk 
összesen 220 esztendő. 

Az anyatejjel szívta magába 
a munk,rnzeretetet. Fiatalon a 
szolno,ki jármíi.ja,vítóba. k,e-

Félévszázadon át hűséggel 
szolgálta a vasutat, példásan 
gazdálkodott szerény öröksé
gével. Bánk Károly példát ál· 
Zitott az utókornak, a mai és 
jövő vasutasgenerációnak a hi
vatásszeretetról, a vasuta,hú• 
ségről. V. M. 

A szombathelyi járműjavító 
pártbizottsága kibővített ülé
sen tárgyalta meg az 1064 de• 
cemberi párthatározat vég�
hajtását. Megállapították, hogy 
uz elmúlt évhez viszonyítva is 
nagyon sok olyan probléma ol
dódott meg, ami korábban gá
tolta a munkM. 

A di.5zpécseri szolgála� bőví• 
t�e. az átszervezések és át· 
csoportosítások nagyon sokat 
segítettek a feladatok végre• 
hajtásánál. 

A;; anyagellátás rendeződött 
ugyan, egyedül csaJc a külön
böző csavarok hiánya akadá· 
lyozza az ütemes, tervszerű 
termelést. 

Útközben 
rült, ott tanult szakmát, s ott 
képezte magát, ott élte le éle• 
te nagy részét. 

A közel félévszázad nem 
tünt el nyomtalanul. A munka 
mellett a sport és kultúra is 
érdekelte. 1926 és 1936 között 
a szolnoki MAV se jegyzője, 
majd a Mi!eneumi dal és zene
egyesü!et másodtitkára. Ez az 

egyesület volt az, amely sok 
országos versenyen szerepelt, 
győztesként. Jelenleg is zenél, 
A szolnoki vasútállomás zene
karában tevékenykedik. 

Beszélgetésíi.nk a munkára 
terelődik. 

1921-től 1943-ig a kocsiosztá. 
lyon dolgozott, majd a mérleg• 
Javító mühelybe és a reszel6-
váyót:a lcenilt. A vállalatveze
tés 1945-ben a mérlegjavító és 
reszelővágó üzem vezetésével 
bízta meg. Nehéz feladatot kel
lett ekkor megoldania, hiszen 
a. háború barbár pusztítása, a 
mérlegeket sem kímélte. Az 
áruforgalom a mérlegeket, a 

lakatosszakma pedig a resze• 
lőket várta mindenütt. 

- A Déli pályaudmlr. Sopron, 
Hegyeshalom, Győr, Mátészal• 
ka. Nyíregyháza, Miskolc gö
möri pályaudvarok 50 tonnás 
vágányhídmérlegeinek iizem
képessé tétele, az akkori kii• 
rülmények között nagy dolog 
volt - mondja. 

A háború után végzett mun
ka koronájának tartjq a. mts• 
ko!ci műhely megsemmisüit 
mozdonymérlegének megépíté. 
sét: a. régi 80 tonnás helyébe, 
12 mezós 120 tonnás mérleget 
építettek. A terveket és az 
aknakészités rajzait maga ké· 
szítette. A mérleg ma is mü
lcödik. 

Büszkén beszél valamennyi 
munkájáról a nyugalomba vo· 
nult Mihá!Yi János, aki nem
csak a merlegek, de a kocsik 
mestere is volt, 

A �zolnoki járműjavító egy• 
kori tanulója, később terme
lést irányító disi:pécser, intéző-

A gazdasági vezetők legtöbb 
munkahelyen a határozat szel• 
lemében, nagy körültekintés
sel hajtották végre a létszám• 
csökkentést. Az elbocsátásnál, 
átszervezésnél figyelembe vet
ték a családi körülményeket, a 
dolgozók életkorát és munká• 
hoz való viszonyát. 

A pártbizottság augusztus• 
ban újból értéketi majd a párt• 
határozat végrehajtását és 
megjelöli azokat a feladatokat, 
amelyek végrehajtása köze• 
lebb visz bennünket az 1965. 
év sikeres befejezéséhez. 

Kovács István 

mérnök és 1957-től a kocsi• 
osztály vezető helyettese. 1951• 
ben a reszortvezetők országos 
munka1,ersenyének második 
helyezettje lett, 1952-ben szta
hanovista, 1955-ben kiváló újí• 
tó, 1960-ban kiváló dolgozó. 

Mihályi János egyetlen fia 
is vasutas akart lenni. Ezt bi· 
zonyítJa, hogy diplomamunká
ja az egyetemen a -vasúti ko• 
esik tervezése volt, és ötö3 
eredményt ért el. A i,asútgépé. 
szeti szakon végzett mint gé• 
pészmérnök, majd elektromér
nöki diplomát szerzett. Jelen
leg a műszaki egyetemen a 

gépelemek tanszékén tanít. 
Közeledünk Pesthez, s a szí• 

kár, idős vasutas megtörli 
homlokát, majd így zárja a be
szélgetést 

- Most a nyugalom éveiben 
összegezni kívánom gyako1'lati 
tapasztalataimat, hogyha tud· 
ják alkalmazzák, hasznosítsák 
majd a fiatalok. S remélem, 
hogy fiam rövidesen megnősül, 
mert szeretnék néhány uno• 
kát, akikkel ma_;d eljátszha• 
tom, mint nagypapa,. Sok min• 
denről mesélhetek majd ne• 
kik. 

Csiba József 
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Csúcsforgalom a Déli pályaudvaron 
forgalmát innen irányítják. 
Megyeri Józ.5ef térfelvigyázó
val keveset beszélgetünk, mert 
állandóan cseng a telefon, zör
ren a váltókar. J!:rkeznek, men
nek a vonatok. Alattunk a 
székesfehérvári vonat húz ki, 
de már egy másik vonatnak is 

� állítJák a váltót. 
A forgalmi iroda már csen

desebb, csak a távírógép üte
mes kattogása jelzi, hogy ez a 
szoba a falakikal még nem ér 
véget. A forgalmi szolgálattevő 
Megyeri Józsefné. ő adja az 
utasítást a váltótoronyba fér
jének, Megyeri József téríel
vigyázónak. 

Ahol a /eleség parancsol 

- Ezek szerint itt a feleség 
parancsol? 

- Igen mondja mosolyogva. 
- Az utasltások értelmében 

A szerelvény indulásra kész. Pünkösd Mikl<'is kocsimester és parancsnak is vehetjük, hiszen 
itt csak hiva.t,�l.os dolgokról be
szélgetünk. A családi ügyeket 
otthon beszéljük meg. Ilyenkor 
a forgalom, a munka a fontos. 
- Telefonhoz nyúl, a tornyot 
hívja. 

· Kiss Lajos ügyeletes tiszt mindent rendben talált. 
(MTI Foto - Lajos György felv.) 

Az Információs ablakhoz fut. 
va igyekszik egy nagybajuszú 
vitléki bácsi. 

- Tessék már mondani -
szól be az ablakon - a dom
bóvári vonat melyiken áll? 

- Jobbra a másodikon, de 
igyekezzen, mert három perc 
múlva indul. 

- Balatonfenyvesre melyik
kel kell menni? - kérdezi egy 
fiatal kislány. 

- Jobbra az első -. szól is
!I}ét Szász Mihály információs. 

Mozgalmas élet 

ll'.s- vége-hossza nincs az ér
lleklődőknek, a vonathoz igyek
vőknek. A budai várban most 
harangozzák a delet. A pálya
udvaron ilyenkor kezdődik az 
élet, a cstksfora,alom. A han
gosbemondó szinte percenként 
tájékoztatja az utasokat a vo
natok indulásaról. 

Borlai Jenő állomásfőnök
helyettessel - kísérőmmel -
együtt szemléljük ezt a moz
galmas életet. Amolyan igazi 

, -

bábeli nyelvzavar uralja a pá
lyaudvart, mert nemcsak ma
gyarok, hanem a sok-,sok kül
földi turista is innen indul a 
Balatonra. 

A pécsi gyors már elment. A 
vonat a <híd alatt jár. Egy 
könnyes szemü néni még min
dig integet. 

- Az unokámat búcsúztat
tam - mondja. - Harkányba 
ment a szüleivel. 

Még egy utolsó integetés, 
egy utolsó könnycsepp és már
;.., a visszatérésre gondol. Mert 
nemcsak mennek, hanem Jön
nek Is az emberek. Búcsúzás, 
várás, ez a pályaudvar. 

A nagykani7.Sai személyvo
natot most tolják be. Az indu
lásig még egy óra van hátra. 
Elsőnek a csomagokkal megra
kott targonca gördül a kalauz. 
kocsihoz. 

- Nagyon sok a csomag -
mondja Kalu Mihály targonca
vezetó. - Háromszor is kell 
fordulni. 

A váltótoronyhoz igyek
szünk. A pályaudvar lüktető 

Ismét egy vonat hagyja el 
ezt a mozgalmas pályaudvart, 
ahol minden vasutas nagy és 
felel�égteljes munkát végez, 

- Naponta 20-25 OOO utas 
indul a Déli pályaudvarról -
mondja Borlai Jenő állomás
főnök-helyettes. - Va.mtasa
ink munkájárci nincs pcinasz. 
Lelkiismeretesen, feovelmezet
ten dolgoznak. Sajnos azonb4n 
a pályaudvar kicsi, kin6tte 
magát. Az ú; felvételi épület 
építésével csak a problémák 
egy része szúnt meg. Terjesz
kedni kellene, de hova . . .  ? 

Valóban merre? Köröskö
rül a város, a magasba nyúló 
házak, a megoldás szinte lehe
tetlen. Buda testébe beékelőd
ve mint egy lillct�ó ütőér él 
ez a pályaudvar. 

Délután 3 óra. A vonatok, az 
utasok elmentek. Rövid időre 
elcsendesedik a sínek birodal
ma. 

Szerényi J(m;ef 

Az Eszaki Járműjavító 
kollektívája bizonyított 

Az :!!;szaki Járműjavító kol
tektívája az év elején jelentfu 
feladatra vállalkozott. lgérték, 
hog11 a felévig 200 mozdonyt 
javitanak, olcsóbban, mint az 
e!múlt évben és jó minóség
ben. Az üzem teljesítményeit 
értékelve most a félév után el
mondhatjuk: becsülettel helvt
ó.Utak. 

Az önköltség; tervet teljesí
tették, a féléves eti-tervet 103 9 
százalékra, a termelékenységi 
tervet 105,2 százalékra teljesí
tették. A forint-tervet pedig 
több mint 8 millió forinttal 
túlteljesítették, ugyanis több 
volt a nagyjavítás a tervezett
nél és kevesebb a futójavítás. 

Milyen módszerekkel érték 
el a kitúzött célt? 

Az év elején munkaátszerve
zéseket hajtottak végre az 
üzemben. Kialakították a spe
ciálts munkabrigádokat. Jelen
leg külön brigád dolgozik a 
motor, illetve motorrészek, 
sebességváltók, főkapcsolók ki
szerelésénél, felújításánál . és 
a visszaszere!ésénél is. Ez a 

/ munkafelosztás lehetóvé teszi 
'hogy ki-ki tökéletesítse magát 
a ráesó mun.:ában és azt gyor
sabban, jobb minóséggel ké
szíthesse el. A félév folyamán 
sor került a vezetés, a felelős
ségrevonási rendszer átszerve
zésére is. Részletesen kidolgoz
ták a felelősségek körét, ki
terjesztve csoportvezetökre 
mű vezetőkre. 

Az eredmo§nyes munka má
sik nagy összetevője a szocia
lista brigádok további erősödé
se volt. A motorosztályon, ahol 
körülbelül 800 emb.er dolgozik, 
a szocialista brigádok 604 tag
gal büszké!kedhetnek. 

A-'. olcsóbb, a korszerűbb 
terrffi,lés érdekeit keresve a 
brigádok különböző formák
ban alakul tak. Vannak a mű
helyben komple.rbrigádok, la
katosbrigádok, szerelóbrigá
dok, sőt az állandó anyagprob
lémák csökkentésére megala
kult az anyaggazdálknd�si cso. 
portban is <:gy szocialista bri
gád. 

Baranyai Zoltán, a szakszer
vezeti bizottság titkára el
mondta, hogy a !G'ár gazdasági 
vezetói sokat köszönhettek a 
termelési tanácskozásokon el
hangzott javaslato'<nak, illetve 
az ott tett vállalásoknak. 

A második félév feladataival 
kapcsolatban megtudtuk, na
gyobb,k. mint az eisó félévé. A 
műhelyeket járva, a műszaki-

akkal beszélgetve azonban ar
ról is hallottunk, hogy el.ké
szültek a tervek a nagyobb fel
adatok megvalósítására is. A 
lelkes törzsgárda, a szocialista 
brigádok és a fiatal mú.6zaki 
gárda együttműködése úgy vé
lik meghozza azt a jó ered
ményt, amelyet az elsó félév
ben már bizonyított. 

L. Gy. 

Levél Sturovó MÁ V-képviselet 
dolgozóihoz!  

Kedves Elvtársak/ 
Azért választjuk az értekezésnek ezt ci mód;át, mert 

eddig hiába fordultun k  panaszunkkal bárhová, sehol sem 
tudták orvosolni. .Már arra gondoltunk, hogv szerénytele
nek vagyunk és valami olyan nagy dolgot kívánunk Önök
től, ami a tudomány és a technika mai fokán még Zehe.
tetlen. 

No, de félre a tréfát, mi pontos elemzést kérünk a 
nemzetközi gyorsvonatokról. Nem olyant, mint ;únius hó 
21-én, amikor a 209 sz. gyorsvonat elemzésében szerepló 
12 540 PKP, a 4909 és a 4921 sz. CSD WL kocsik a 207. 
sz. vonatban érkeztek meg, és ami súlyosbítja a dolgot, a 
PKP 12 540 sz. ABa-1.;;ocsi helytelenül a bukaresti részbe 
volt besorozva, annak ellenére, hogy Belgrád volt a kocsi 
célállomása. 

Mi történt ez esetben? 
Függetlenül attól, hogy önök elfogadtak a CSD-vas

úttól egy helytelenül összeá!litott vonatot - a belgrádi 
kocsilcnak Bp. Keleti pályaudvarra kell érkezniük - nem 
értesítettek min/cet a kocsi érkezéséról s a váratlan tolatás 
miatt, a vonat jelentós késést szenvedett. 

Hasonló hibás elemzést kaptunk június 22-én a 201. 
sz. vonatról, amikor DR 252 004 és CSD 3581. sz. kocsikat, 
mint Nyugati pályaudvaron maradókat adták, holott a ko
csik tovább mentek Bukarestbe. Ebben az esetben viszont 
feleslegesen készültünk hozzá a tolatáshoz. 

Gyakran szerepel olyan kitétel az elemzésben, hog11 
•. iránytábla nélkül" ? F:rdekes, nekünk minden e,etben ri
kerül megállapítani, hogy a tábla nélküli kocsi ho-vá 
megy, 

Nem közlik velünk azt sem, hogy a vonat mikor jött 
e!. Jóllehet, az utasítás elóírja, hogy a vonat indulási idP.
jét közölni kell az érdekelt állomással vagy dllomállok-
kal. , 

Sok bosszankodás után arra az álláspontra jutottunk, 
hogy a vasút jó ügye, a mi ügyünk. az Onök ügye érde
kében felajánljulc segítségünket. Készek vagyunk bár
mikor, egy „elemzés szerkesztó szakbrigádot" elküldeni · 
Sturovóba. 

Válaszuk,at várva, üdvözöljük Önöket 

a Bp. Nyugati pál:yaudvar dol1oz6J 

Tartalmas szocialista 
hrigádszerzödésel{.et 

Hat évvel ezelott bonta,ko
zott ki a szocialista mun

kaverseny új formája, a szo-
cialista brigádmozgalom. A 
korábbi versenymozgalmak 
különböző formái jobbára a 
termelés mennyiségi, minősé
gi mutat.óinak javítására irá
nyultak. Az új mozgalomban 
a mennyiség mellett elótérbe 
lcerült a minőségjavító törek
vés, ugyanakkor fontos eleme 
lett maga a dolgozó ember, 
A Szocialista módon dolgozni, 
élni, tanulni hármas jelszó
nak megfelelően tettek válla
lásokat a brlgádközösségek. Az 
ember érvényesülésének, bol
dogulásának, az égyéni képes
ségek közösségi segítséggel va
ló önkéntes kibontásának moz
galmává lett a munkaverseny 
Új hajtása. 

A legöntudatosabb munkás
kollektlvák kezdeményezése 
gyorsan terjedt a vasúti szol
gálati helveken is. Az első esz
tendőben mintegy 3000 brigád 
,töhb mint 26 OOO dolgozóval 
kapcsolódott be a mozgalom
ba. Az elmúlt év végén pedig 
közel 6000 brigádban csaknem 
50 OOO dolgozó harcolt éves 
szocialista szerződésében vál
lalt kötelezettségei teljesitésé
ért. Eddig több mint 2000 bri
gád, nyerte el a szoc.ialiSta bri
gád kitüntető oklevelet vagy 
címet, 705 brigád pedig már 
a zászló tulajdonosa lett. 

A szocialisw. brigádtagok 
többsége jelentősen javította 
munkáját, növelte szakmai, 
politikai ismereteit. Több száz
ezer- társadalmi munkaórát 
dolgoztak parkok, játszóterek 
építésénél, a szolgálati helyek 
tisztántartásában, új szociális 
létesítmények: gyo�b ki-
Viteleúsében. Számos he-
lyen az italozás és 
a vele járó züllött éle'tmód 
"nehéz emberei" a közösség jó 
szándékú, tudatos segítése 
nyomán kezdtek új életet. Sok 
családi ház épült már fel ha
táridó elótt, és keve$ebb költ
séggel, a brigádközö•ség tár
sadalmi munkája nvomán. 
Magukra maradt öregek, há
nyatott életű gyermekek tu
catjai találtak új barátokra, 
segítőkre a brigádok tagjai
nak emberi törődése folytán. 

be:n már teljesítettek szakmai 
és müvelődési téren egyaránt. 

Az 1965. évi szerződések is 
sok tanulsággal szolgálnak. A 
közelmúltban az egyik igazga
tóság személyzeti és munka
ügyi osztályának képviselője 
egy értekezleten azt állította, 
hogy mennyiségi szemlélet 
volt eddig a mozgalomban. 
Igaz-e ez? 

A szocialista brigád cím el
nyeréséért, megtartásáért kö
tött éves vállalások jellegét és 
tartarmát vizsgálva, figyelem
re méltó tapasztalatokhoz ju
tu.nk. E -tapasztalatok nem 
rontják az eddigi eredmények 
értékét, de gondossággal, segí
téssel megkettózhették volna 
azokat. 

Szerződést két, Illetve há
rom fél köt. Egyfelól a 

cím elnyeréséért vagy megtar
tásáért küzdó brigád, másfe
lől a szolgálati hely gazdasági 
vezetóje és a szakszervezeti 
bizottság. A tapasztalatok azt 
bizonyítják, hogy tucatjával 
található olyan szolgálati hely, 
ahol a brigádok lelkes, ko
moly szándékú szerződő felek, 
ugyan.akkor a szolgálati veze
tők, s nem egy helyen a szal,
szervezeti bizottság titkára 
csupán aláírói a szerzódések
nek. Hiba az is. hogy a szer
ződéskötés előtt nem foglal
koznak megfelelően a brigád 
vezetőjével. A szolgálati ve
zetők nagy része csak a több
letmunkát látja, de a belőle 
származó nagy eredményt 
neni. 

A nem kelló gondossággal 
előkészített szerzódések, vál
lalások általánosságot vagy ép
pen olyan kötelezó munkát tar
talmaznak, amelyet minden 
munkavállalónak el kell vé
gezni. 

Gyakori vállalás, hogy „a 
munkaidót kihasználjuk, a 
munk,ahelyre késés nélkül já
nmk be stb. Kiskunhalas ál
lomás minden forgalmi túrja 
és a csomóponton szolgálatot 
teljesítő forgalmi vonali 
menetirányitók küloo-külön 
s:i;erzódésben vállalták „a 
csomóponti élüzem szint 
teljesítését". Az alábbi általá
nosságok is gyakoriak még: 

T
öbb száz olyan dolgozó kollektív rendezvényeken részt 

lépte á.t a színházak, mú- veszünk, színházba, moziba 

zeumok küszöbét, a.kiket e közösen járunlc, munkásaka
mozgalom közössége vezetett démiára., könyvtári olvasóknak 
clsó alkaLommal a művelődés beiratkozunk stb. Ezek a vál-

lalások, szerzódések a munterületére. Könyvtárakba új kások lelkesedéséről és a köolvasók jelentkeztek. S ki 
győzné felsorolni ezt a sokré- zépvezetők. szolgálati vezetők, 
tű eredményt, a.mely az önzet- szakszervezeti bizottságok !el
lenség, a közös elhatározás, az színességéről tanúskodnak. 
új felismerés, a közöny napon- A szerződések általános ta
kénti felszámolásában .szüle- pasztalata, hogy sok szolgálati 
tett. vezető, szakszervezeti bizott-

A ;elentós fejlődés ellenére ság e szerződés keretében a 
érdemes felfigyelni a mozga- munkára vonatkozó vállalás
lom gyengéire is. Olyan je- nak különös előnyt biztosít. 
lenségekre, amelyek változást, Csak ezt tartja fontosnak, el
fordulatot, több figyelmet, tö- sődlegesnek. Pedig egyformán 
ródést követelnek a gazdasági rangos, szocialista módon dol
és szolgálati vezetóktől, a gozni, élni és tanulni! A szer
sza.kszervezetl szerl/ektól és ződés, a vállalás tartalma egy
a pártszervezetektól minden formán ölelje fel a munka, a 
szinten. szocialista tudat, a művelődés, 

A brigádmozgalom éves az ember szocialistává válásá
szerződésekben önkéntesen nak folyamatát. Ne a cím el
vállalt kötelezettségeken nyug- nyerése legyen a cél, hanem 
szik. Az éves szerzőgésben vál- a munka, az életmód, a mű
lalt kötelezettségek teljesítésé- veltségi színvonal tartalmi 
nek értékelését és a kitünte- megváltoztatása. 

Az általános vállalások he
lyett csak a brigádra időszerű, 
konkrét vállalásokra kell for
málni a szerződéseket. Ez 
többlet munkát, gondot okoz 
a gazdasági vezetőknek és a 
szakszervezeti bizottságoknak 
egyaránt, de van mivel helyet
tesíteni az általáno$at. A me
netirányító posztokon dolgo
zók sokat tehetnek vállalásuk 
alapján is az általuk diszpo
nált vonalszakaszokon közle
kedő vonatgépek hasznos tel
jesítményeinek növelése érde
kében. Ez mindennél fonto-

sabb. Jótékony hatása lenne 
ennek az utazószemélyzet szol
gálati idejére, az ácsorgások 
felszámolására, föként pedig a 
gépmenetek csökkentésére. Va
lamennyi mozdonybrigád vál
lalását forintban, széntonná
ban, javítási forintköltségben 
lehetne realizálni a keveset 
mondó vállalások helyett. Ál
lomások forgalmi, kereskedel
mi brigádjainak vállalásaiban 
munkájuk szerint lehetne 
meghatározni a többlet felada
tokat, amelyek a brigádok ál
tal is mérhetők. Például a ko
csitartózkodási idő csökkenté
sét, különösen az idegen ko
csik tartózkodásának további 
rövidítését. Az árukárok csök
kentését is lehet a szerződé
sekben biztosítani. 

V
alamennyi szakszolgálat

nál, szolgálati helyen és 
üzemben lehet a brigádokra 
és tagjaikra konkrét többlet
eredménnyel járó vállalást 
megvalósítani. A kisteTenyei 
fútóház minden mozdonybri
gádja ismeri havi és negyedévi 
anyag-, javítási, energiahordo
zó-, bér- és a vontatással ösz
szefüggó költségterveit. Di
cséretes szorgalommal dolgoz
nak és gazdálkodnak. Vala
mennyi továbbított vonat rá
fordítási költségét önállóan 
számolják, szocialista szerződé
seik az ebben rejlő lehetősé
geket mégsem tülo:özik. 

A tartalom mellett lényeges 
a közösségi és a szocialista jel
leget biztosító vállalások hang
súlyozása. De a vá!lalásokban, 
a szerzódéskötésnél érvényesi
tendó az az elv, melyet a sze,-
zódések többségénél nem biz
tosítottak a szakszervezeti bi
zottságok és a szolgálati ve
zetók. Mindenki, e.ki részese 
a mozgalomnak, adjon valami
vel többet a közösségnek, min
denki saját és a közösség ere
jével jusson egy-egy fokkal 
előbbre emberségben és mű• 
veltségben egyaránt. 

Akkor eredményes igazán a 
szocialista brigád mozgalom, 
h.a a brigád minden tagja szá
mot tud adni arra, hogy mtt 
adott embertársainak és ön
magának, mit kapott a közös
ségtól, társaitól szakmai és ál
talános múveltségben, emberi 
tulajdonságokban. Igy lehet és 
szükséges megtölteni a veze
tőknek, a dolgozók lelkesedé
sével tá.plálkozó mozgalmat. 
Nem, elég csak az olvasás, a ta
nulás, a színházba járás. E 
mozgalom tudatos hasznositá· 
sa a legfőbb dolog. Nem azo
nos hatású a Százegy kisku
tya vagy a · Tegnap és a Húsz 
óra című film. Nem azonos ér
tékű a Hátsó ajtó vagy a Haj
nali tűz és a II. Richárd a szín
házban. A könyvek tartalma 
is más-más. Megnőtt a szak
szervezeti bizottságok kultúr
nevelési felelóseinek, könyv
tárosainak feladata, felelóssé
ge e mozgalom tömegeivel 
szemben. 

A 
tartalom a lényeg. Az., 
hogy jobban dolgozzék, 

hogy fejlessze magát a moz
galom minden részvevője. S 
ebben nagy szerepe van a tu
da.tos egymásrahatásnak. Ese
mények_ dolgok, tények, szín
házi produkciók közös megvi
tatásának, a közös szocialista 
vélemény, tudat és cselekvés 
kialakításában nagyobb jelen- . 
tősége van, mint amennyit er
re fordítottak. Ahhoz, hogy a 
a szocialista brigádszerzódések 
tartalommal töltódjenek meg, 
a szakszervezeti bizottságok
nak, a szolgálati vezetóknek és 
középvezetólcnek sokkal több 
segítséget kell nyújtaniuk a 
brigádoknak. Lásson munká
hoz ki-ki a maga portáján, kö
zös akarattal és erővel. 

Kovács János 

tő cím odaítélésére vonatkozó 
gazdaságvezetói, részlegveze
tői és szakszervezeti bizottsá
gi, múhelybizottsági közös ja
vaslatokat az első negyedévi. 
termelési tanácskozás elé kell 
terjeszteni a cim adományozá
sa, illetve döntés végett. 
Ugyanakkor az új szerződést 
is elő kell te,-;e,zteni jóváha
gyás végett. A gazdaság! ve
zetők és a szakszervezeti bi
zottságok előtt ismert ez az 
igény. Ennek ellenére több he
lyen nem értékelték idejében 
a múlt évi szerződések telje
sítését és nem terjesztették jó• 
váhagyásra az idei szerződése
ket a termelési tanácskozások 1-----:------------------
elé. A vezetők réazéről ,ok 
még a közöny, a felületesség 
a mozgalommal szemben. 
Egyes helyeken statisztikára 
és nem tartalomra töreksze
nek. A Landler Jármújavító
ban é, számos szolgálati he
lyen ol11an brigádoknak is oda
ítélték a szocialista clmet, 
amelyeknek szerződésük sem 
volt. Szigétvár, SzentHlrinc ál
lomásokon és még számos he
lyen a szocialista brigádszer
zódésben kevesebbet vállal
tak, mint amit az előző idó-

Úi szoviet motorvonat 
A Szovjetunió rigai vagon

gyárában elkészültek egy 
olyan uJ motorvonat tervei, 
amely 10-16 kocsijával eléri 
majd az óránkénti 200 kilomé
teres utazósebességet. A „ Vilc 
lám"-ot - így rievezlk az új 
vonatot - a legkorszerűbb 
technikai berendezésekkel sze
relik fel. Klímaber,;,nde7.és 
gondo.,kodik majd minden év-

szakban a megfelelő hőmér• 
sékletröl, az utasok menetköa• 
ben is érintkezhetnek a kül• 
világgal rádiótelefon útján, s 
a vonat vezetését teljesen 
automatizálják. A vonatvezetá 
munkáját elektronikus szá· 

mítógép veszi át. Az elsá 
gyorsmotorvonatok a Szovjet, 
unió nagyvárosai között bo• 
nyolítják majd le a forgalpi.aÍ 
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A létszámgazdálkodás tapasztalatai 
Az 1965. évi népgazdasági 

terv a társadalmi fogyasztás 
és a gazdasági fejlődés mér
sékelt ütemű növelését, és ez
zel ,öss;ohangban a gazdasági 
munka hatékonyságának foko-

zását, az életszlnYonal stabili
zálását luzte ki célul. Ez tük
rözcidik a népgazdasági terv 
munkaügyi fejezetében is, és 
ez határozza meg a munka
ügyi gazdálkodás fontosabb 
tennivalóit. 

Miniszterhelyettesi utasítás szabályozta • • • 

Az 1965. évi munkaügyi in
tézkedések egyik legfontosabb 
célkitűzése a vasúti .közleke
désben is a nwnkae�ővel való 
ésszerűbb gazdálkodás meg
szervezése egyreszt admi
nisztratív és szervezeti intéz
kedések, másrészt pedig az 
egyéni és kollektív anyagi ér
dekeltség megteremtése útján. 
A vasúti közlekedésben mi
niszterhelyette�i utasítás sza
bályozta az 1965. évi létscám-, 
béralap- és átlagbérgazdálko
dás fő irányait, Ez az utasítás 
a takarékos létszámgazdálko
dás elősegítése és ösztönzése 
é1dekében Jehetö,·é tette. hogy 
a létszám-előira 1111zatokhoz ké
pest elért tartós lét.�zám-meg� 
takarítás bérfedezetének egy 
része előre rögzített mérték 
szerint, terven felii!i átlagbér
emelésre ford,that.ó, alapbér, 
prémium vagy jutalom formá
jában. 

közlekedési terv teljesítése, 
kocsi.klfutások s:ama, menet
rend szerint indított vonatok 
száma) kerülhet csak kifize
tésre a tervlétszám alapján. f. 

tervlétszám alapján s'Mmít01:t 
prémiumösszeg megállapítása 
azt jelenti, hoq esetle�es 
létszámhiány eseten sem vál· 
tozik a főnökségi kel'etösszeg, 
és lehetővé válik, hogy a több
letfeladatokat vallaló dolgo
zók magasabb összegű pré
miumban részesüljenek. Az 
egyéni 1)1'émiumösszeg 100 fo

rintnál kevesebb és 600 forint
nál magasabb nem 'Lehet. (Az 

új prémiumrendszer végrehaj
tási utasításának kiadása au
gusztus hó végére várható.) 

A munkaköri bérek arányo
sítására fordítható összeg fel
használása csak akkor válik 
lehetővé, ha a létszám-felül
vizsgálatot követően megáJla
pitott és k1ndott munkaügyi 
tervszámokra minden állo
mánycsoportban ráálHak, illet
ve létszámtúllép,és sehol nem 
jelentkezik. 

A végrehajtás formái 

A munkaköti bérarányosítás 
végrehajtása egy időpontban 
kétféle formában történik :  

Q.J a rendelkezésre álló tel
jes összeg 20 százalékát a szol
gá1atí főnökségek .-endelk.ezé
sére bocsátják abból a célból, 
hogy a munkaköti ö�szevoná
sok, átcsoportosítások stb. cí
mén felmerülő egyes helyi 
problémákat közvetlenül meg 
tudják oldani. E kerelósszeg
ból azok a szolgálati főnök
ségek is részesülnek, ahol a 
vizsgálat nem allapított meg 
liitszámtöbbletet. A keretet a 
szolgálati főnökök a helyi 
szalcszcn:ezcti bi=ottsággal 
egyetértésben. saját megítélé
sük szerint használhatják fel 
úgy, hogy az egyes munka
körüknél az engedélyezett át
lr,gbér Jel(feljebb 10 százalék
kal növekedhet: 

bJ a rendelkezésre álló havi 
keretből fcnnmara<ló rész 
központosított munkaköri bér
arányositáskent kerül felho.sz-

nálásra azokban a munkakö
rökben. melyeket a vasútüzemi 
ténykedés és bérszint zem
pontjából előnyben kellett ré-
6zes1teni. Az egy személyre 
eső emelés mértéke az egyéb 
fo1·galmi állománycsoPQrtnál 
86, a müszaki állománycso
portnál 60 forint. 

A szakszervezeti 
szervek felelőssége 

Nag11 erkölcsi felelősség há
rul a béremelésre fordítnaro 
keretösszeg ésszerű felhasz
nálásában szakszen,ezeti szer-
1c•ei11kre, közép- és als6 szin
ten egyaránt. A jelenlegi in
tézkedésekkel újabb lehetőség 
nyílik arra, hogy a bérarányo
kat tovább javitsák, a sze
mélyi bérek megállapításánál 
differenc:iáljanak a munkában 
éle11;árók javára. Másszóval 
a, új munkaköri átlagbérek 
lebontásánál a szolgálati he-
1) ek nagysága, fontossága sze
rint difierenciálják az egyes 
!őnöksegek bérszin tjet. Szak
szervezeti .szerveink közremú
ködésükkel segítsék elő a t·ég
zett munka men,wisége és mi
nősege szeri,iti bérezes elvé
nek fokozottabb érvényesü Ui
sét. 

A létszám-. átlagbér- és 
béralap-gazdálkodás új mód
szerével elért eredmények ál
talában biztatóak. Néhány 
olyan szolgálati helyen, ahol a 
,;ezetők megérlelték, hogy a 
kiadott intézkedések lényege 
nem csupán az 1965. évi szo
ros létszámten1ek betartása, 
hanem azon túlmenően az 
és zerúbb létszámga,:dálkodá. 
tartó· m<'gszervezése és annak 
ösztönzése - az eredmények 
kiemelkedőek. Az eléTt ered
mén11eket nag11mértékben •e
gltette a társadalmi s=ervek 
kózremúködése, de klem«lkedő 
munlcát vegze·t a munkaügyi 
apparátus is. Most arra kell 
törekedni,  hogy ez az éves 
.szintű ercdmén 'ekben 1� tük-
rözödjék maJd. 

A helyes munkaeró-gazdal
kodás követelménye nem át
meneti jellegű, nemcs;,k 1065-
re vonat\oz.ik. Éppen el:ért az 
eco, eredmények csak az 
elso lépésnek tekinthetok. To
\'ábbi eredmt!nyek elért ének 
elöfcltélele A takarékos let
számgazdalkodás öntevekeny 
lartós cs és,zerú meg.szerve-
zése. 

Zubor I,h-1\n. 
a ,ko2e.11zdnsági osztály 

vezelóje, 

jutalék Isn•ertessék az üzemi 

feltételeinek új szabályait 
Legutóbbi számunkban azt 

írtuk. hogy „Nem jogosult üze
mi jutalékra az a, dolgozó, oki 
nem rendelk@zik kétszer há
rom hónapos minimcilts folya
ma.tosa11 ledolgozott munka
idővel." A félreértések elkerü
lése \'égett közöljük, hogy CSU• 
pán egyszer háromhavi folya
mato ·an ledolgozott munkaidő 
a követelmeny, így a közle
mény második hasábjában 
.,Mikor nem kaphat t'alaki 
üzemi íutalel·ot" c1m alatti 
második bekezdés első öt .so
ra helvesen így hangzik:  ,.Nem 
jogosult üzemi jutalékra az a 
dolgozó. aki ,iem rendelkezik 
háromhónapi minimalis folya
matosan ledolgozott munlca
időt·el." 

Vegyes rendelkezések 

Az üzemi jutalék egvéni 
feltételeinek 1965. e\'l sz.abá
lyai V. fejezete a ,·egyes ren
delkezéseket tartalmazza. 
Es;:erint az eg,,·es do! ozok az 
év folyamán elért atlagkerc
setük alapján és annak ará
nyában kaphatnak üzemi ju
talékot. Az átlagkeresethez 
csak a rendes munkaidőben 
�•égzett munkaért és csak a 
bérolap terhére fizetett mun
kabért. szabad figyelembe t·en
ni. Nem vehető tehát figye
lembe a túlmunkaért, a ké
szenléti időre, ügyeleti szol-

gálatra fizetett díjazás, az újí- nak indoklásá\'al nem ért 
tás! d1j. valamint a jubileumi egyet. Nem vizsgálh,1tja azon
é.s az igazgatói alap terhé- ban a munkaügyi döntó bi
re fizetett Jutalmak. Az átlag- zottság azt. hogy a tlolgozó 
keresetet tehát az évi rendes cselekmenyének súlyal'a) ará� 
szabadság díjazására t·onatko- nyos-e az üzemi Jutalék csok
zó szabályok szerint kell fi- kenté.e. , agy megvonása, d• 
gyelembe venni. \'izsgálhatja, ho:.y a c,ökken� 

tés. t·agy a meg ona.;; az üze-1 Előfordulhat, hogy a dolgozó mi jutalek ,zabályzatba (el� sérelmesnek tartja a részere sorolt ok bol é.,; mert.cl< ben tor• megállapított üzemi jutalék tént-e. összegét. vagy nem ért egyet ÚJ vonás a szabályzatban a 1·ele szemben alkalmazott az a rendelkeze,. hogy feg elüzemi jutalékc.sökkentéssel, mi vét·eg elköveteso esefén esetleg megvonásával. feg11elmi büntetésl,ént ki-
Az ilven esetek miau ff'lme- mondható az u=emi ;utalek 

rülő panaszt a szolgálati fő- csökkenté.�e, illefve megvona. 
nökségen lehet benyújlani, s sa. Az ezzel kapc. ola Oij eliá• 
a főnökség tartozik azt érde- rá,rt az uj fegyelmi szabaly
mileg megvizsgálni és jogos- • zat tartalmazza majd Mar 
;;ága esetén a helyes összeg most mei;1egyezzuk azonban, 
kifizetése iránt intézkedni. A hogy a !egyc:mi határozattal 
panasz elutasítása eseten a elrendelt jut· l(� esökkenlés, 
munkaügyi döntő bizottsághoz vagy megt•onás e/leni fel_leb� 

! . 1 bezéseket nem a 11wnkaugy1 lehet fordu ni 11 sere em or-
döntő bízottsag birálja el, mivos!asa vegett. vel a fegyelmi határozat ellen 

Mikor lehet döntő

bizottsághoz fordulni 

A munkaQgyi döntő bizott
sághoz fordulhat a dolgozó 
minden olyan esetben, ha az 
iizemí jutalék reszére megál
bpított wszeget sérelmesnek 
tartja. ,·agy ha az elofordult 
c.sokkenté·. lllet\'e megvonás 
ö,. zegszeriL<égevel, vagy an-

fellebbezé a MAV-niil nem 
tartozik e szerv haláskbrébe. 

Van jogorvoslat 

Az i lyen csökkentés, vag)' 
meg,·onás esetere is ""'" azon
ban jogonoslat, lehetőség, 
mert az ebofokú fegyelmi ha
tározatban elrendelt územi ju
talékcsókkentes, �agy me�o
oás - mint feg11elmi buntete� 
- ellen a fc;.:yelml Jogkór má
sodfokú gyakorlójahoz 1e�et 
fellebbezéssel élni. ---------------------------, Az ű�mi ,u talek új Bzaná-

© 

1 
© 

• 
@) 

ly111 jelentöseu elternek a ko
rábbiaktól, A megvon . tl
letve a c�ökkentés mertéké-
ben é annak rndokaiban is 
\'an eltércs. Éppen ezért a ren
delet mel'.!jelcnésc előtt ho20tt 
\'alamennyi m é/.kcdé,t 
csókkentést. i·ayy mcgrnnáit 
- az intézkedést hozó szolga
lati főnökségnek, ·agy felet• 
tes swrvnek felül kell nzs• 
gálni és az uj ,zab.\lyok sze• 
rint kell módosít:mi, Az ÚJ 
szabályokat eguebként január 
1-töl kell all.almozni. A �,.ak• 
szervezeti bizotts{,gok k ísér
jék figyelemmel. hoi;:y a felül• 
,·izsgálatok id,ibcn nwgtortén• 
jenek, mert a múlt évi szabá
lyokat 1065-bcn mar nem lehet 
alkalmazni. 

Az anyagi ösztönzés azon
ban nem hel.vettesitheti a lét
s1-ámnormák kötelező beyeze
tését, általában a vezetői uta
sítás· alapján történő takaré
kosabb létszámgazdálkodást. 
Ezért a vasúti munkaügyi 
6Zervek a forgalmi nem utazó 
állomán,rcsoportra létszám
normákat dolgoztak ki, melyek 
alapján május 31-ig megvizs
gáltak yalamennyi erintett 
szolgálati helyet a szakosztá
lyok és az Anyagellátási Igaz
gatóság területén. A '\.iz,gáJat 
mintegy 4.2 százalékos lét· 
námtöbbletet áJlap1tott meg. 
A léts=ám-meglakarit:;ís mint
eg11 egyharmadát az utazó 
forgalmi állománycsoport lét
s.::ámti11ak a tervkeret ha1áráig 
történő feltöltésére kell át
csoportos,tani - még akkor 
is, ha ez a tervezettnél ala
csonyabb atlagos szolgalati 
órákat eredményez. to\'ábbá a 
nem utazó forl!almi állomány_ 
c�oportb�n további munkaidő
c�ökkentésre a közbei·áltó 
1zolgcilat fokozatos kiszélesíté
sével, melynek realizálását 
már a harmadik negyedévi 
m unkaügyi tervekben biztosí-
1ották. A megtakarított lét
szám kétharmad részére eső 
bérfedezet felhasználható ré
sZ<§t pedig bérarányosításra. 
valamint egyes nehéz fizikai 
és ves:!lél)•cs munkakörökben 
foglalkoztatott dolgozók (ko
csirendezők, sorosok stb.) pre
mizá.lására kell fordítani, Csökkent a forgalmi balesetek száma 

0,JSÁGH1R: Tv-t száltita.nak 
kii/földre vasúton. 

Jegyük és útlevelük van7 

(Kesztyűs Ferenc rajza) 

A szakst.ert\�zeti aktircik ta
nulmányozzák és ismertessek 
az üzemi jutalék feltételeinek 
új s::abcilyait. annal i.; inkább, 
miYel azok .sol;kal kedvezőb
bek, mint az eddig,ck , nltak, 

B. J. 

A béralap felosztása 

A második félcvben fel
használható - hav0'11ta mint
egy 3 millió forint - béralap
melrtakarítás a következő for
mában kerül felhasználásra: 

1. egyszeri jutalmazás, 
2. állomási tolalószemélyzet 

premizálása, 
3. munkal(öri bérek arányo

tiitása. 
Egyszeri jutalmazásban ré

szesíthetők célfeladathoz 
kötötten - azoknak a .szolgá
lati helyeknek a vezetői. sze
mélyzeti és munkaerő-gazdál
'.kodási területen fogi a1 kozta
tott dolgozói, ahol a létszám
lclülvizsgálat ídopontjában a 
létszám több volt, mint az új 
létszámmegszabás, vagy eset
leg öntevékenyen még toYábbj 
belső tartalékokat tárnak fel. 
Az egyszeri jutalmazás cé(
feladata, hogy az igazgatóság 
által előírt létszámcsökkentést 
1965. július 31-ig végre keU 
hajtani úgy, hogy valamennyi 
á1lománycsoportban a létszám
megszabással szemben túllépés 
ne legyen. A jutalom 1965. 
augusztus H-én fizethető ki, 

A tolatási személyzetnél -
(kocsimester, tolatásvezető, ko
csirendező, sarus) - az eddigi 
negyedéves prémiumnál ma
gasabb összegű havi prémium 
kerül bevezetésre. Az új -
ha,·onta fizetendő - prémium 
egy fóre eső havi átlagos_ ösz
szege az eddigi 82 forinttal 
szemben 330 forint, mely a 
vasútüzemi feladatok hatéko
nyabb megvalósítására ösz
tönző m utatók alapján (vonat-

Az első félév i;zállítási ered
ményei már ismertek. Ezúttal 
azt vizsgáljuk meg, hogyan 
alakult a t-'llsút forgalmi jel
legú baleseti helyzete, más
szóval a vasut mennyiségi tel
jesítménye mellett, mit mutat 
a szállítási teljesftményelc mi
nőségi mutatója. 

Az elmúlt év első félévének 
számadatait alapul véve, az 
eredmén11t jónak mondhatjuk. 
A vasút, illetve a vasutasok 
hibájából leginkább előfordult 
baleseteket és veszélyeztetése
ket magában foglaló három 
fő baleseti csoportban a közle
kedő vonatok baleseteinél 14, 
veszélyeztetéseínél 40, a tola
tások és gurítások közben be
következett baleseteknél pedig 
15 százalékos javulás tapasz
talható. 

A balesetek számának 
csökkenése kétségtelenül 
tovább növeli a vasút te-

kintélyét, 
mind hazai, mind nemzetközi 
szinten. 

Az elért eredményekkel 
azonban korántsem lehetünk 
megelégedve. A múlt évnez 
viszonyítva, bármennyire íS 
kedvező a statisztika, a félévi 
átlag még így is mes.ize elma
rad az 1961 első félévi ered
ménytől. 

A forgalmi balesetek kate
góriájába tartoznak a személyi 
sérülések és a pálya szintbeni 
keresztezéseinél . előforduló 
balesetek is. Ezek olyan terü
letek, ahol a bekövetkezett 
események csak ritká1i fordul
nak elő a vasút, illetve a 
vasutasok mulasztásából. En
nek ellenére az előfordulások 
nagy száma, és azok jellege 
nagyobb figyelmet igényel, 
nemcsak az érdekeltek, hanem 
a vasutasok részéről is, 

Annál Is inkább, mivel a 
vasút területén előforduló sze
mélyi balesetek sz.ima évről 
évre emelkedik. Pedig az i lle
tékes szervek ma már megle
hetősen nagy gondot fordíta
nak a megelőzésre. Ennek ér
dekében került megrendezés
re a többi között a Közleke
dés- és Postaügyi Miniszté
num és a Belügyminisztérium 
közös ba!esetvédel mi kiállítá
sa, amelyet úgyszólván min
den nagyobb csomóponton be. 
mutattak, hogy csak egy pél
dát említsek. 

Nagy szükség van a ba.1-
esetme\elózést szolgáló 

propagandamunkára, 
de ezzel önmagában még nem 

oldóc!nak meg a pn>blémák. 
Az előrehaladás legbiztonságo
sabb útja a pályaudvarok és 

állomások korszerusítése Ál
lomásaink utas,rányito beren
dezése, saJnos me:. re elma
rad a kö,etelménycktől. A 
korswrü aluljáróval meg nem 
rendelkcw nagy cwmóponlo
kon ma i.· gyakori látvany, 
hogy az utazókozbnség mozgó 
rnnatokon át vagy ki- és be
j.;_ró vonatok között jut el vo
natjához.. 

A vonatok érke?-éséröl, in
dulásáról at. allomüsok a 
hangszórók útjan tájékoztat
ják az utazóközönséget, fel
h1vják a figyelmet a vágányok 
közötti tartózkodas veszélyére 
is. Ahol a figyelmeztetés nem 
elegendő a balesetek megelő
zése és az u \asok testi épségé
nek ,·éde]me érdekében bát
rabban kell alk4lmazni a bün
tető rendszabáluo1.at. 

Fehén·ári Józscl 

A múU év második felében töblt fiatal szakmunkás került a 
székesfehérvári fűtőházba. Tóth Dezső mozdonylakatos egy 
411-es időszakos javításos mozdony hajtórudazataiba a hajtó-

ágyak bepré.selését végzi. 

Július 3-án 17.28 órakor Hat
va,i állomáson az V. vágányra 
atállast végző 323. sz. személy
vonat elütötte Bencsik József 
kocsivizsgálót, aki mindkét lá
bán csonkulásos sérülést szen
vedett. A baleset azért követ
kezett be, mert Bencsik a IV. 
vágányra bejáró 301. sz. gyors
vonathoz a IV. és V. vágány 
peronjára érkezett és a még 
mozgásban levő betoló vonat 
elé hátralépett anélkül, hogy 
körülnézett volna. 

Július 11-én Debrecen állo-
máson téves váltóál.lítás és a 
vállóellcnől'zés elmulasztása 
miatt az 5973. sz. vonat a ki
jelölt VI. helyett a 326 081. sz. 
- kezelést végző - mozdony
nyal foglalt VII. vágányra járt 
és azzal kíméletlenül összeüt
között. Az ütközés következté
ben a 424 090. sz. mozdony ve
zetője, Szöllősi. János, Guba 
András é5 Polyák László fű
tők, ,·alamint a 326 081. sz. 
mozdony vezetője, Ferenczi 
János, és Tisza János fútő 
megsérültek. A gépek súlyo
san megrongálódtak. 

* 
Július 13-án a zagyvapál-

falvi iparvágányon Nagy Jó• 
zsef pályamunkás salak kira
kása közben egy s. sorozatú 
kocsiról lezuhant, és súlyos ko
ponyasérülést szenvedett. Ne
vezett Július 18-án a salgótar
jáni kórházban meghalt. 

* 

Július 15-én a debreceni ál-
lomásról kihaladó 4773. sz. vo
nat elütötte Kolompár Károly 
fűtőhá>.i dolgozót, aki az el-

üté.s kb ·ctkeztcoc,1 jobb l.ib• 
fején csonkul/is s sénil �t 
5zenvcdeti. A balcs�(et az 
okozta, hogy ne\'ezctL 
a fútőházb1, töclfoó beha
ladás kÖ2;bén e-gy arra hal,1cló 
vonat!,"« fellép�l t ,  nr j_d « íütő
háznál leugrott, t"s esés közben 
a lába a sínre vagódolt. 

* 
Július 16-án ll .!> órakor 

Kunsz.iJlás meg„llóhdyen Gu
lyás Géza 19 c,·cs pál�·amun
kás, az Építési Géptclep Fö
nökség 7. sz. ág,·azalro�hló 
gépénél halálos balesetet 57,en
' edctt. A viwg:l1°t szerint a 
balesetet szcn,·edett ismert!• 
len köriilmények idizöti a1; 

ágyazatrostálo gé)J kapa:ósza
lagja e!é keriilt. A h�l.ósái;i és 
vasúti baleseti vizsi;álat még 
tart. 

* 
Július 23-én, 8.J6 ói:;akor 

Kiskunhalas állomáson a VIII. 
vágányon körülj.iró 3 2 1 72. sz. 
mozdony elütólte Fésüs János 
váltótisztítót. Nevezett az utnl
só pillanatban észre.\ ette a fe
léje közeledő gép'llozdonyt, és 
a vágány tengelvében elfeküdt. 
A felette elhl:Jlatló mozdony 
azonban fején és h�tan köny
nyebb sérüléseket oknzott. A 
szerencsés kimenetelű baleset 
azért következett tx,, mert Fé
sűs a tőle 2 méterre ál• gép 
elé akkor lépett be, amikol' a 
mozdony már mcgind1.1lt. 

* 
Július 26-án 15 órakor Tisza• 

lök állomáson Futó András 51  
é,·es vonatfél,ező r.íakaszt.-ís 
utáni kilé,1ésnél megbotlott, 
és a következő k esi mindkH 
lábán átment. AJ apof.a súlyos. 



1965. AUGUSZTUS 2. MAGYAR VASUTAS 

CERUZAJEGYZET 1 
Rettenetes út volt / 

A szegedi gyors percnyi pontossággal érkezett Kis
kunfélegyházára. Két olajos ruhás vasutas szállt fel a 
kocsinkba. 

- Cudar meleg van - szólt oda a társának a ma-r
kánsabb arcú, , majd e!övette zsebkendőjét és izzadt, 
olajos homlokát törölte. 

- Meleg bizony - böki ki a másik és ez az út, ez 
valami Tettenetes volt. 

- Merre jártak? - kapcsolódtam a beszélgetésbe. 
- 'Hogy merre? . . .  Néznek rám csodálkozva. 
- Inkább merTe nem. 
Ilyen előzmény után Pethő Sándor mozdonyvezetőtől 

és Lasancz József fűtőtől, a szegedi fűtőház dolgozóitól 
a következőket tudtam meg: 

1965 július 1 4-én 22 órakor a 7999-es tolatós teher
vonattal Szegedről Ceglédre indultak. Július 15-én haj
nalban 3,56-kor Kiskunfélegyházára értek, 6,05 6Tára 
elkészültek a tolatással és várták az indulust. Először 
türelmesen, később egyTe türelmetlenebbül. Erthető, hi
szen délután 15,40-kor még mindig Félegyházán voltak. 

- Miért nem sürgették az indulást? - kérdeztem, 
mert őszintén meglepett a történet. 

- Kérem, szóltunk mi a menetirányítónak, a moz
donyiTány!tónak, a forgalmi szolgálattevőnek és min
denkinek akinek csak lehetett, hogy indítsanak már -
mondta a mozdonyvezető. - De minden hasztalan volt. 
Leváltani is úgy váltottak le bennünket, hogy szóvá
tettük: 18 órát vagyunk talpon, csináljanak valamit. 
Most egy másik személyzet viszi a szerelvényt Ceg
lédre. 

- Mikor keUett volna Ceglédre érniök? 
- Délelőtt 11 órakor. 

- A 18 óra szolgálat alatt hány kilométert tettek 
meg? 

- 60 kilométert. :es most rezsiben utazhatunk vissza 
SzegedTe. 

Eddig a történet. A leírtakhoz nem kell különösebb 
kommentárt fűzni. Az elemi iskolás kisdiák is könnyen 

l 
kiszámítja, hogy a mozdonyszemélyzet 18 órás szolgá
lata alatt óránként 2,7 km utat tett meg. 

Kinek jó ez?! 
(Szerényi) 

Ú J  K Ö N Y V E K  

Szántó György: 
A NYUGAT-EUROPAI 
MUNKASMOZGALOM 
UJ VONASAI 

Szántó György hosszú évek 
óta tanulmányozója és egyik 
legjobb ismerője a nyugat-eu
rópai munkásmozgalomnak. 
Könyve bevezetőjében elemzi 
az antifasiszta ellenállás idő
szakának történelmi körülmé
nyeit. majd sokrétűen ábrázol
ja a kapitalista világ szerke
kezti változásait, a dolgozó tö
megek anyagi-társadalmi hely
zetét és szociális körülményei
nek változásait. 

A tanulmány közkppontjá
ban az a szoros ii5szefüggés és 
kölcsönös kapcsolat áll, mely 
a demokráciáért és a hatalom 
meghódításáért, valamint a 
szocializmus megvalósításáért 
folyó harcok között van. 

Jacques Stephan Alexis: 
NAP TABORNOK 

„Senki még ilyen markáns 
vonásokkal. ilyen lebilincselő 
megjelenítő erővel, ilyen meg
hökkentő színárnyalatokkal 
nem festette meg Haiti életé
nek mindennapjait" - írta 
André Maurois a Nap tábor
nok című regényről. 

Antonio Ferres: 
A LEG YOZöTTEK 

___,,I 

Szakemberek külföldi továbbképzése 
- tanulmányi munkautak 

A polgárháború befejező
dött Spanyolországban, a bör
tönök, koncentrációs táborok 
zsúfolásig teltek foglyokkal, a 
határon túl a második világ
háború fegyverei dörögnek. 
Hozzátartozók keresik egy
mást, kutatnak idegenbe sza-

1 
kadt vagy letartóztatott sze
retteik után. Egy spanyol fia
talasszony is elindul, hogy 
megkeresse a háborúban el-

A magyar 1orradalnú mun
kás-paraszt kormány határo
zata alapján a Közlekedés- és 
Postaügyi Minisztérium ta
nulmányi munkauta.k szerve
zésével újabb lehetőséget ki
t•án biztosítani a közlekedés 
egyes területein szakemberek 
külföldi továbbképzésére, spe
ciális ismeretek külföldi elsa
játítására. 

A továbbkép2lés oly módon 
történik. hogy a fóként egye
temi végzettségű szakemberek 
a termelés és a tudomány 
szükségletei szerint, hosszabb 
időtartamú - általában fél
évtől két évig terjedő - kül
földi termeló, üzemeltető, ku
tató-tervező munkában vesz
nek részt. 

A külföldi tanulmányi mun
kaútra javasoltak klküldeté
sük esetén a vendéglátó or
szág valamely üzemében, in
tézetében kapnak beosztást, 
azzal a céUal, hogy a műsza-

ki, szervezési, Ozeme!tetési. 
gazdasági tapasztalatokat 
munkájuk és tanulmányaik 
közben elsajátítsák. A tanul
mányi munkaút másik célja a 
kiküldött nyelvtudásának fej
lesztése. 

A vonatkozó kormányhatá
rozat alapján, a külföldi ta
nu1mányl munkaútra kikül
dött szakemberek hivatalos 
kmüldöttnek tekintendők. 
mérsékelt összegű külföldi na
pidíjat és mérsékelt szállodai 
átalányt kapnak. !gy részükre 
n 1 12/1961. sz. PM-MÜM. 
utasításban megjelölt belföldi 
munkabér (átlagkereset) a ki
küldetés teljes időtartama 
alatt kifizethető. A folyósított 
illetmény miatt az engedélye
rett béralap nem emelkedhet. 

(Az érdekeltek a KPM fel
hívásának teljes szövegét meg
találhatják a MÁV Hivatalos 
Lap 1965. július 17-én meg
jelent 28. számában.) 

tűnt férjét. Asunción remény
kedve keresi fel ismerőseit, 
tudakozódik, híreket vár. Fiai
kat vesztett anyákkal, testvé
rüket látogató nővérekkel osz
tozik a „legyőzöttek"' sorsá
ban, elbeszé!ésükből ismeri 
meg a madridi ellenállás hő
seinek s az utolsó napoknak a 
történetét. 

Balá:r.<1 Anna: 
A BUKOTT LANY 

Balázs Anna egy fiatal lány 
történetét festi elénk, akit csa
ládJa felelőtlensége és saját 
könynelműsége együtt bukta
tott el. 

Egy faluról a fővárosba. köl
tözött és teljesen elszegénye
dett cs.alád legidősebb gyerme
ke úgy szerez magának több 
pénzt, ahogy szerinte egy ti
zenhét éves, csinos lánynak a 
legkönnyebb, és az anya, ha 
sejti is az igazat, nem állja 
útját, mert nincs ereje szem
beszállni nyomoruk fő okozó
jával - részeges férjével. 

Eredményesen zárult a félév 
a Miskolc gömöri pályaudvaron 
A palyaudvar csendes. A tá

volba futó síneken csak né
hány üres vagon vesztegel. 
Th,lintha egy pillanatra megállt 
V<>lna az élet. Még csak távoli 
vonatfüttyöt sem hoz a szél. 

- Ritka időpont - mondja 
Pozsonyi András, a Miskolc 
gömöri pályaudvar állomásfő
nöke. - Nem is emlékszem, 
mikor volt ilyen kihalt az ál
lomás. 

Az eredmények is mást iga
zolnak. Az állomásfőnök író
asztalának fiókjából előkerülő 
feljegyzések, adatok a fél évi 
munkát bizonyító dokumentu
mok már jóval mozgalmasab
bak. 

Sántha János üzemgazdász, 
a szakszervezeti bizottság tit
kára a legfrissebb adatokat 
hozza. A kocsitartózkodásban 
86 százalék helyett 91 száza
lékra, a kocsikihasználásban 
99 százalékra, a menetrendsze
rűségnél pedig a tervben elő
írt 80 százalékkal szemben 86 
százalékra teljesítették a ter
vet. 

Az állomásfőnök az AKOV 
és a MAV között létrejött 
komplex brigádszerződést te
szi elém. Ez a szerződés nagy
ban hozzájárult ahhoz, hogy 
a Januári 21,7 órás idegen ko
csitartózkodást most a félév 
vépére 14,65 órára csökken
tették. 

Csak közösen, a két fél 
együttes munkájával lehet 
eredményesen dolgozni. De 
nemcsak az AKOV-vel, hanem 
a többi szállíttató féllel is jó 
kapcsolatot alakítottak ki. 
Szinte zökkenő nélkül bonyo
lódik a forgalom, a ki- és be
rakás. Ez pedig nagy szó, mert 
a Miskolc gömöri pályaud-.,far 
egész évben nagy darabárus 
forgalmat bonyolít le. 

- A kocsirakományú áruk 
65 százaléka iparvágányon bo
nyolódik le - folytatta az ál
lomásfőnök. - A múlt év első 
négy hónapjában 8655 kocsit 
kezeltünk, az idén ez a meny
nyiség 20,2 százalékkal emel
kedett és elérte a 10 405 kocsit. 
Ez a forgalom a 18 iparvágá
nvunkat teljesen igénybe ve
szi. 

Az iparvágányon jelentke
zett 20,2 százalékos többlet
forgalmat csak úgy tudták zök.. 
kenőmentesen biztosítani, hogy 
a grafikonos meneteket menet
rend szerint közlekedtették. A 
megkívánt minőségi feltételek 
mellett ugyanakkor az üzemi 
költség optimális volt. 

Az elmúlt négy hónap 4343 
menetéből csak 28 maradt el 
vasútüzemi okokból és mind
össze 10 menet késett. Ez ösz
szesen 134 késett kocsiórát idé
zett elő. Ez a 134 kocsióra ké
sés azonban azt is jelenti, hogy 
az előző évi 42,9 százalékról, 

30,2 százalékra csökkent a ki
rakatlan kocsik száma. Az 
AKOV által el- és felfuvaro
zott kocsiknál pedig 64.4 szá
zalékos késés helyett mindösz
sze 33,8 százalékos késés for
dult elő. 

- Hogyan sikerült ilyen jól 
megszervezni a munkát? -
tettük fel a kérdést. 

- Első és legfontosab-b volt, 
hogy saját portánkon teremt
siink rendet. Nagy bajok ugyan 
nem voltak, de azért alcadt 
tennivaló. Csak ezután kezd
tük -meg. a szervezést az ügy
feleinknél, Sü,·gősen rendez
nünk kellett az idegen kocsik 
sorsát. Nem mindegy, hogy 
ezek a kocsik mennyit állnak. 
Levelet í-rtunk minden válla
latvezetőnek. nagyon udvarias 
hangon kértük, h�gy a kül
földi kocsik kirakását soron ki
vill végezzék el. hiszen ez az 
országnak deviza megtakari
tást jelent. 

Ezután arról beszélt az állo
másfőnök, hogy műszaki kon
ferenciát nemcsak a termelési 
tanácskozások előtt tartanak, 
l)anem akkor is, ha a napi 
munka a szállítás, azt úgy kí
vánja. lgy azonnal és gyorsan 
tudnak intézkedni, határozni. 
Ezek az intézkedések eredmé
nyezték, hogy a félév végéig 
pótolták a lemaradást. 

Sz. J. 

A ·szovjet vasutakon 
zöld utat kapott az új technika 

A Szovjetunióban augusztus 1-én ünneplik 
a vasutasok n,apját. Ebből az alkqlomból kö

zöljük Sz. Alterman mémök, a Szovjetunió 
Közlekedési Minisztériuma Forgalmi Fóígaz-

gatósága helyettes vezetőjének cikkkt, amely
ben a rohamosan fejlódő szov;et vasutakról, 
az új technika széleskörű alloalmazásáról szá
mol be. 

A Szovjetunióban az áruszál
lítás volumene évente 80-90 
mi1liárd tonna.kilomáterrel 
emelkedik. Ezt az emelkedést 
csak Franciaország egész vas
uti forgalmával lehet összeha
sonlítani, amely nem sok.kial 
több, mint az évi növekedés 
mennyisége a Szovjetunióban. 
Az áruszállítás a múlt évben 
meghaladta az 1850 milli.áro 
tonna.kilométert. 

30 millió tonna áru 

terven felül 

A Szovjetunió vasútvona:lain 
az egész világ áruszállitásának 
45 százalékát bonyolítják le. 
Ez a mennyiség több mint két.
szerese az Egye.s.ült Államok 
áruszállításának, noha az USA
ban háromszorta sűrűbb Vfl5-
úthálózat van. Ez év első felé
ben a szovjet vasutakon több 
mint 30 millió tonna árut to
vábbítottak terven felül. 

Állandóan nő la s:zemélyszál
lítás is. 1964-ben 2 milliárd 250 
millió utast szállítottak a szov
jet vasutak. Ez azt jelenti, 
hogy minden lakosra körülbe· 
!ül évi 10 utazás jut. 

A Szovjetunióban minden 
egyes ki.tométer vasútvonal ki
használa.ra az amerikai vas
utak 1 kilométerének ötszörö
sét teszi ki, és nyolc-tízsze
resét az európai vasuti for,ga
lomnak. Hat évvel erelőtt a 
szovjet tehervona.tok utazási 
sebessége csalt egyharmadia 
volt a mostaninak, ma pedig e 
vonatok utazási sebessége a 
legmagasabbak közé ;r.art-OZik a 
világon. 

Jelentősen növekedett a sze.. 
mélyszállitó vonatok sebessége 
is. Két évvel ezelőtt Moszkvá
ból Tbiliszibe vasúton 54. 6,-át 
vett igénybe az út. Ma ugyan
ezt az utat 40 óra alatt teszi 
mea a vonat. Két teljes nappal 
rövidült le ia Moszkva-Vla
gyivosztok közötti távolság is. 
Sok időt megtakarítanak az 
utasok a távoli Alma-Atába, 
Taskentbe. Celinográdba és 
Murmanszkba való utazásnál. 
A fővonlalakon a személys,.ál
lító vonatok óránként 100-120 
kilométeres sebességgel közle
kednek. Moszkva-Leningrád 
között van olyan gyorsvonat, 
amely egyes szakaszokon eléri 
a 150-160 kilométeres 6Tán
kénti sebességet is. Az ú I nyári 
menetrendben ismét csökken
tették több vonat meneti<leiét. 
A Moszkva-Novoszibirszk kö
zötti utazást egy negyed nap
pal c,,ökkentették, és hét órá
val c�ökkent \a krimi ,·onatok 
menetideje. 

�incs me<sze az az idő. ami
kor a szovjet vasutakon meg
jelenn�k a 200 kilométerióra 
sebe.•ségű �,:emélyszállító vo
natok. 

22 500 kilométer 

villamosított vonal 

1956-ban, amikor elfogarlták 
a vasutak villamo.sitá..sának ál
ta'ános tervét, a Szovjetunió
nak nem sokkal több, mint 
5000 kilométer villamosított 
vonala volt. Jelenleg a t•illa
mosított vonalak hossza 22 500 
kilométer, több mint a világ 
bármely orszá.gá?ltak villamosí
tott vonalhálózata. 11:vente vi1-
lamosv9ntatásra térnek át 
több mint 2000 kilométeres 
vonalszakaszon, körülbelül 
annyinak felel ez meg. mint 
ahány kilométert évente az 
egész világ<>n villamosítanak. 

Igen rövid Jdő alatt és siker
rel végez�k el a MQs,;,kva
Baikál és a Lenin!lrád-Lenin
akan közötti vonal villamosítá
Ftit. Fol1Jik a nagy tTamzeuró
"'1Í vasútvonal villamosítása, 
de vill.amosítottl\k már a 
Moszkva körnvéki va•úti cso
mópontokat is. Fel•ővezeték 
feszül a krivojrogi érc és a do
ni szénmedencP vonalai felett. 
n„mrégen einr új „szénvon»iat" 
villamositottak Kararbndában 
és Kazahsztánh,in. Terv�z�rű
en ha,lad a Moszkv{I.-Kijev 
közötti vonal villamosítása is. 

N�m.sokára villtamoo vonta
tású vMatok közlekedhetnek 

�- �� 
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A luga.nszki Diesel-mozdonygyárba.n a: közelmúltban elkészült 
a TG-106. típusú Diesel-mozdony. Teljesítménye 4000 lóerő. 

(MTI Külföldi Képswlgálmt) 

az újonnan feltárt korsuni érc
telepe.khez. Hamarosan hozzá
fognak a tajset-abakáni vonal 
villamosításához, és a ku(Jatók 
máT azon dolgoznak, hogy mi
nél hamarabb felkerüljön a 
felsővezeték a világ leghosz
szabb fővonala, Moszkvát a 
Csendes-óceánnal ii5szekötő 
fővonal !ölé. 

Ez év végére a Szovjetunió
ban már körülbelül 25 OOO ki
lométer hosszú vonalon közle
kedhetnek vi,Uamosmozdony
nyal. Szükséges azonban meg
említeni, hogy villamosított űj 
vasútvonalak többségén rpari 
frekvenciájú váltóáramot hasz
nálnak. 

B-10 ezer tonnás 

tehervonatok 

Széleskörű a Diesel-mozdo
nyok felhasználása is. Jelen
leg 50 OOO kilométer vasútvo
nalon folyik Die5el üzem a 
Szovjetunióban. A dieselesiiett 
vonalak száma allandélan 
emelk.€dik. Ebben az évben 
újfajta Diesel-mozdonyok je
k!nnek meg a legészakibb vo
nalakon, Vorkut vidékén. Si
kerrel használiák jel a Diesel
mozdonyokat a gyors- és sze
mélyszállító vonatok továbbí
tására. Növek.szik /az állomási 
tartalék Diesel-mozdonyok 
gyártása is. Ez különösen fon
tos., ha tekintetbe vesszük, 
hogy a szovjet vasútvonala
kon 3-4000 tonnás vonatok 
közlekednek, és már meg;elen
tek olyan vonatok is, melyek 
súlya 6-8000, sót még a 10 OOO 

tonnát is eléri. Ilyen körülmé
nyek között a kocsimozgatás 
nem könnyű dolog. 

A szovjet vonatok jelenleg 
villany- és Diesel-mozdonyok
kal továbbítják az egész áru
és személvszá!l ítás 80 százalé
kát. Ez év végére a villany
és Die.s-el-mozdonyok által ki
szolgált vasút•·onalak hossza 
eléri a 78 OOO kilométert. 

Korszerű teherkocsipark 

Tíz évvel ezelőtt a szovjet 
va.s:utak teherk()Csiparkjának 
fele még kéttengelyes, régi tí
pusú kocsikból állt. Ma az 
áruszállítás 95 százalékát kor
szer,l, nagyraksúlyú, négyten
gelyes. központi vonókészülék
kel felszerelt teherkocsikkal 
bonyolítják le. Az elmúlt esz
tendókben 250 OOO darab új 
gör�csapágyas, korszerű ko
csival bővült a. teherkocsipark. 
Ebben az évben az urali jár
műépítők először !adnak át a 
közlekedésnek korszerű, nuolc
tenaelyes, nyitott kocsikat. 
Erek a nyolcteng�lyes kocsik 
csakúey. mint a most kibocsá
tott h.attPn1telye•ek, Jeh�tóvé 
teszik kíilönösen l"t�gv raksúlyú 
áruk szállít4stít, és alkalmasak 
a gépe�ített be- és kirekásra. 
'fi:ripedéh1ezett lepnnpyobh se
be.sséqük 120 km lóra. M�<!
szüntették a rél!í f,ij�'l hűtő
knr-- ik l!Vártá�át. A bria11,qzki 
hútőkocsi,,,1árban mepkezdték 
n korszer,; izotermikus ,,,,,,,,_ 
nok g)lártását, motoros hűt<i
berenclezéssel. Ezekből a ko 
c�ikból eg,l,<z hútővon:,tokat 
állítanak ös,ze, mely azért is 
gazdaságos, mert a gépes hűtő-

szerelvényhez kevés személy
zet szük.séges. 

A nagyobb menetsebesség 
és la vonatok súlyának állandó 
növekedése meghatározza a 
pályafenntartási munka prog
ramját is. Az eLmúrt években 
körülbeliil 55 OOO kilométer 
hosszúságban végeztek síncse
rét, 11agyobbrészt előfeszített 
vasbetonal;jak alkalmazásával, 
több ezer kilométeres vollalon 
létesítette!k 'korszerű zúzottkő 
ágyazatot és évente egyre nő 
a hegesztett felépítmény kilo
méterszáma is a Szovjetu.nió
ban. 

Automatikus berendezések 

A szovjet vasutasok megb[z. 
ható 6egítótársaivá váltak az 
a"tomatikus gépek és távközlő 
berendezések. A régi fajta 
for�llomirányító berendezések 
hamar kimennek a divatból. 
Az eltelt néhány esztendő 
a}att 40 OOO kilométer hosszú 
vasútvonalat szereltek fel fél
automatikus berendezéssel. 
Körülbelül 30 OOO kilométer 
vonalat önműködő biztositóbe• 
rendezéssel láttak el. Ebben 
az évben még 2400 kilométer 
hosszú vasútvonlalat szerelnek 
fel önmii.ködö biztosítóberen
dezéssel. 6000-et pedig relauto
matikus ber-endezéssel látnak 
el az év végéig. 

Több vonalon már felszerel
ték a forgalomirányítás leg
újabb és legkorszerűbb beren
dezését, a központi forgalom
vezérlő berendezést. Nemrégen 
még csak egyetlen ilyen be
rendezés működött az ország
ban. ma pedia 7000 kilométer 
vonalon vezérelnek köznonti
Dag a Szovjetunióban. Előttünk 
ál' a központi forga.lomvezér
lés kiterjeszt.és.ének széles 
munkája. 

Elektronikus számológépek 

Egyre' na,n,obl> és szélesebb 
te!'uleten alkalmazzák a va=ti 
közlekedésben az elektronikus 
számolóqépeket. Ezeknek a 
korszer,ű berendezéseknek a 
sepítséaével állítják össze a 
menetrendeket, a vonatössze
á1lítási terveket és a von1>atásí 
elszámolásokat. Ilyen gépi be
rendezések seizítsé,;rével tökéle
te.sítik a rendezőpályaudvaro
kon a finomrendezés munká
.iát és zyorsítiák meg a 1turító
dornbe>k mtinkáiát is. Lenin
qrádban a Finnlandi 'Oáhiaud
varon eav propramozó beren
dezést állítottak üzem be. melv
lyel a forgalmi szolgáU•ütevó 
automatikusan végzi a fővona
lak nani forealmának iránví
tását. Önműködő elektroniku1 
menetirányító berendezést is 
létesítenek. Ez a gép nemcsak 
ma!?B állítja la váltókat az ál• 
lomásokon hanem kiválasztja 
a vonatközlekedés optimális 
variánsát. tehát azt a legjobb 
megoldást, amellyel a nehéz 
forgalmi helyzeteket meg lehet 
oldani. 

Számos vasútállomáson 
számítóközpontoi1-it hoznak 
létre. Igy nő, erősödik és iz
mosodik az UJ technika a 
szovjet vasútvonalakon. 



• 
MAGYAR VASUTAS 

Jutalom 

társadalmi munkáért 

Szak zervezetünk elnöksége 
1964-ben is felhívással fordult 
a vasutas sportklubokhoz, 
sportkörökhöz. A felhívás a 
meglevő sport1étesítmények 
társaclalmi munkában való fel
újítására. karbantartására és 
új sportlétesítmények, sport
p,ilyúk társadalmi úton tör
ténő épitesén, szólította fel a 
sportszerető dolgozókat. 

Negyed évszázada a MÁV-nál, 
30 esztendeje a Debreceni VSC-ben 

NYOLC ARANYJELVÉNY 

sunk, ami az élete történeté
' nek egy-egy fejezetét jelzi. 

A felhi,·ás a feltételek is
mertetése mellett a jutalma-
7,ás összegú is tartalmazta. .. 
mely szerint a?. elnökség az öt 
legjobb cr<ldményt elért· sport
klubot, sportkört 2,; OOO forint 
értékű .sportfehzereléssel ju
talmazza. 

A vasuta.sszaks7,ervezet me• 
gyei bizott�ágaitól beérkezett 
jelentések alapján a Sárospa
taki VSK 8000, a Dombóvári 
VSE 6000, a MAV Sátoraija
újhelyi AK 5000, a MAV Epi
tési Géptelep 3000, a Nyíregy
házi VSE 3000 forint értékű 
felszerelés jutalomban része· 
sült. 

Németi Gyula 

Debrecen, Marx Károly ut
ca 70. 67.ám. Kis földsziní.es 
családi ház. A laka,ban t·it
rinek, szekrények, te1.e serle
gekkel, plakettekkel. vazákkal. 

! A falakon diplomák, okleve
lek. a fiókokban több száz 
érem. Mind-mind egy va, utas 

1 
pályaiutá.sanak bizonyítékai. 

Németi Gyuia MAV főfel
ügyelő lakik e lakasban, fe-

1 leségén•I, és mo,;t érettségizett 
fiával. aki a DVSC NB I B 

! labdarúgócsapatának tagja. 

1 
Besz.élgetünk. És még jó 

néhány óra 1s kevés ahhoz, 
hogy mindent meghallgas-

Ti:.,ennégy éves korában, 
amikor még polgári iskolába 
járt, került a DVSC birkózó-
s„akosztálvába. Ennek immár 
harminc esztendeje. Azóta sok• 
sok hírnet,e-t, dicsóséget szer· 
zett nemcsak magának fS a 
DVSC-nek. hanem a malltl<lr 
sportnak is. Csak néhány ki· 
maga.,.ló eredményt sorolunk 
fel. A DVSC-ből el�öként 
nyert országos jfjúsági baj
nokságot - 1939-ben, s egye
sületének ó szerzett elsőnek 
magyar bajnokságot Is. 1 947-
ben. Azóta megi�mételte a si
kert, hat ízben lépett a ma· 
gyar birkówbajnokságok so· 
rán a dobogó legfel,;ó foká
ra. 

Ezeknél is szebb eredmé
nyeket bizonyítaDAk a serle
gek, diplomák. Szófiá,ban és 
Zagrábban kéts:,;er is Balkán
bajnokságot nyert súlycso
p011,jában. 1949-ben főiskola, 
világbajnokságon gyózedel· 
me,,lredett. Részt \·ett olim
piákon és világbajnoksagokon. 
melyeken ugyancsak megáll· 
ta a helyét. 1948-ban, London• 
ban hatodik. 1952-ben Helsin· 
kiben negyedik helyezésével 
szerzett pontokat a ma&,var 
sportnak. A stockholm i  viU1g
bajnoksá.gon harmadik, a na· 
pol1tin pedig ötödik helyezésé
vel bizonyította, hogy erdeme� 

Erdei Jáno,s, a Debreceni Gép• 
állomás fiatal dolgo7ója mes

temiunkáján dolgozik 

A �zakma ;fjú mester<> moz
galom a va,;útnal l� néps.rerű. 
Az előd> t!Vekhez ,·iszonrít\'a 
az Jdén Debrecenben is tóbb 
fiatal jelentke1.ett és kbriilt 
a , ,zsgákra. Csak eg · a<lat 
:\tfg 1964-ben a debrec·'ni cso· 
mópont területen 35, addig 
ebben a! esztendőben 90 fiatal 
tűzte �lul a jelvény megszer
ze.�ét. 

----------------------------1 a magyar válogatottságra, a 

A közelmúltban megtartott 
Szakma ifjú mestere vizsgán 
8 arany. 15 ezüst és 31 bron:• 
Jelt'<iny taialt gazdára. 

Szófiában tartották a nemzetközi 
vasutas férfi röplabda-bajnokságot 

Július 5-1 1  között 1! or
�zág \'asutas röplabda-váloga
tottja mérte össze tudását Szo• 
fiaban. 

A vendéglátó bolgárokon 
kív-Ol részt vetl a Szovjetunió, 
Belgium, NDK. NSZK, Cseh• 
szlovákia, Lengyelország, 
Finnország, Jugoszláda, Fran
ciaorszag, A usztna és Hol
landia c.sapata. Mint \·árhat-0 
,·olt, az elsö hat helyet a szo
cialista országok foglalták el. 

Rendkívül heves küzdelmek 
folytak, amit az is bizonyít, 
hogy a mezonyben nem ma· 
Tadt t'eretlen csapat. Ezenkí
vül ,.sima·• 3 :0-ás mérkőzés is 
csak az clódönlőben adódott 
A döntőkön a le,:lcibb mérkő
zés 3 :2-rc vég?:ődött. A baj· 
nokságot Bulgaria vasutas 
sportolói nyerték a Szovjet
u nió és Jugoszlá,,ia előtt. A2 
első és másodi k  heiyezett kö· 
zötti különbség is minimáli
Yolt .  Bulgária 9 pontja és 14 :,
es jatékarányá\'al szemben a 
Szo, jetuniónak is 9 pontja é� 
H :8-as játékaránya , olt. 

A mérkőzések magas szín· 
,·onalát azzal is jellemezhet
jük, hogy a Jug0<,zlá\·iát kép
,·iselö .,Zseleznicsar" ( •a.s
utas) a bajnokcsapatok Euro
pa Kupájában 1064-ben a Bu• 
karcsti Rapidtól szenvedett 
csak ,•ereséget a döntőben, s 
itt most csak a harmadik he• 
lyen végzett. 

A bajnokságot egyébként 
szép kifrnrezetben, a „Druz • 
ba'' (barátság) kbstadionban 
bonyolítottak le. Mind a kör• 
nyezet, mind a. szervezés ,nél� 
tó t'olt a nagy t:ersrnvhez. 

Egyébként bolgár baráta· 
ink Magyarorszag 1á L•ol ma
radúsat minder1 bes„élgetés, 
találko;::ás alkalma t,al kifogá
solták. Az.t hiszem. a resZ\·é· 
telünk nem lett volna haszta
lan. 

Néhány gondolatot Bulgá• 
riáról. A szorgal m,i-. dolgos 
bolgarok Szófiából 800 ezres 
nagy,·áro,t építettek. Ez a 1 5  
é v  előtti lakosságnak éppen 
négyszere.sc. F:le11k, forgalmas 
t•áros, sok l;iílföld1 turistái>al. 
Érdemes -t• felkeresni Szófiai 
és környékét. Jó arányban ke• 
verednek a rcgmúlt emlekei 
- melyeket mei,hecsiilr,ek -, 
és a modern építészet alkotá
sai, Parkok és rózsalugasok 
tömege kristál�·os lcvegút bí�
tosit a városnak. amit csak 
ritkán kavar fel a forró sza· 
harában született rohanó 
Mi.stral égct<i ·zele Má�kor a 
hóborította Vitosa hű. ,tó szel
lője enyhíti a tikkadt mele
get. 

A vasutas röplabda-bajnok
ság n1h1mcnnri részve,·őjének 
emlékei jó �porttal és Szófia 
szépségével gazdagodtak. 

s. J. 

Kaland az alagútban 
A mozdony 

hose.a n sípolt, 
majd a sötét l!!ag· 
útba fúrta mag!it. 
Fidkénkben Jó�si 
bácsi, az öreg vas· 
utas s=ólalt meg 
elfüzör. 

De svk$ZOT 
végigjártam ezt az 
alagutat, szinte 
minden zugát is• 
merem. Mindi(J 
egyedül mentem. 

- És nem félt 
Józsi bácsi soha 
abba11 a vak siitét
ségben - tr,flr l· 
koztak a többiek. 

- Csak egy�zer, 
de akkor napyon. 
Aug11sztu.<i éjs:.a
ka volt. Az eszter· 
gomi személy el· 
robogott és a kö• 
vetkező vollllt jő
veteiéig volt vap1J 
öt órám. Gondol
tam átvi��gálom 
az alaqutat. Már 
jól a közenén jár
tam, amikor a 
lámpár,1 p!�ltíkolni 
kezdett. Egyszer 
csak tonipa dobo-

gást hallok. mint
ha valaki jönne. 

- Hal1ó! Ki a� ? 
kiáltottam. 

Csend lett, majd 
ism<it dobogás. A 
lá.mpá.m gyér vtlá
gítása mellett pró
báltam ttiiékoiód· 
ni. De semmit sem 
ldttam. Aztán hir
telen egy nagy 
test körvonalai 
rajzolódtak ki 
elóttem. Bizony, 
inamba szállt a 
bátorság. Szégyen 
id-e, szégyen oda, 
elkezdtem vissza· 
felé futni. Csurom 
vizes€ n értem a.z 
alagút melletti kis 
őrswbá.m ba. Awn
nal felhívtam ko!• 
légámat az alagút 
túlsó oldalán. El· 
meséltem neki a 
rémes történetet. 
Aztán abba ma
radtunk, hogy ö on
nét, én pedig in· 
nét most már kö• 
zösen derítjük ki 
a titkot. 

Rövid idő múl· 

ra mindenre fel· 
készülve elindul
tam. Egyik ke
zemben a fai-agó 
ba/tamat szoro'l
gattam, ót·atosan 
mentem, minden
re figyelf.-em.. Az 
ala.gút mélyéről 
már Lattam a kö
zeledő koltégá.m 
lámpó.jának fé
nyét. Á szörnu 
azonban nem volt 
sehol. Kiabálni 
kezdtem. Erre a 
sötétben egy nagy
fejú, két elálló fü· 
Zű árnyék jelent 
meg, majd a test 
körvonalai is ki
rajzolódtak. Meg• 
döbbentem.. Az
tán a következő 

masodpercben 
már mi11dent m<?g
értetiem. 

A szöniyeteg, 
a mely megfutta• 
tolt egy nagyon 
is jámbor áUat, a 
közelben tanvázó 
cigányok rossz ge
béje volt. 

Ra.pa.i István 

megbecsülésre. S1.ép, eredmé
nyes sportpalya!utás.áért a 
Magyar Népköztá1-,,a.ság Sport
érwmérem ezü �- és bronzfo
kozatával tüntettek ki, s el
nyerte az l!:rdemes Bpor,oló 
címet. 

Az idő eljárt, .s vi.., zavonult 
az aktív verseny7.estől. de nem 
vált meg - s ahogy mondja 
- soha nem · tudna megyal
ni a birkozástöl. a sporttól 
Edzöje lett annak a ::asutas 
birkózócsapatnak. am.elv •m· 
már 25 esztende,e az f'lt'<>Ml· 
ban küzd, s évek óra tagJa a 
DVSC vezetőségének. 

Es nema;ak a sportoló é
mC'li G�"ll laval be<;re.lünk, ha
nem a vasutas Németi Gyulá• 
val is. 'EPP"n a i,asu tasnapon, 
jú/iu� 1 1-én i•olt 25 eszte!lde
;e a ,mak, hogv a Magyar Al· 
lamvasutak szolqala,taba Jé· 
pett. Anyagszerkezelé. ! 1anfo· 
lyamot végzett, s 19:;5 óta 
"I.I A  V fófelügyeló. .Tó munká• 
ját f letlesei is eLsmertek. ,Te
lenleg a MA V debreceni üiaz
gatóságának anyago.sztal ·an 
főelőadó. 

Nemcsak Debrecenben. or· 
szágszerte ismerik, sze,·et,k a 
népszerű vasutas sportembert, 
• ·é�ti Gyulát. 

FIUep Kornél 

A !fatalok fclkeszítésében 
jó munkát vé-gze\t Cs. Takács 
Sándor, Debrecen állomás ok
atótisztje "" c.1;zmadia San· 
dor, a debreceni fűtőház re· 
szorLvezetóje. Ki kell meg 
emf'lni a <lebr<"Ceni G<'."!)kar· 
bantartó i!jú,sag1 szoc,afüta 
brigádJát, aklk a KISZ-b1zott· 
sá,;nak cgr s-,ép ki�Ht!lŰ 
KISZ-hfradvl készítetfl'k d 
vi1,sgamunkakértt. Jó ere<l· 
ményt t'l'ték l a ;\,IÁ V G0pal· 
lom.ás fLa\aljax 1s. 

Mar-O'!á.D Pál 

A SZERKESZTÖSÉC ÜZENI 
Körmendi M\háiy, Barc�: ,•ot'>• 

'-in()'V..,1.kl Ja nos, e. i-,C}l>.di Sánrior, 
Msrosán P 1, N>cen : Behán Ró-
2,-a. Kdz:inc.l)nrcik :1 :  i,�n,rk�:ts D<.! 'só. 
Ft.:g:s: ,�rnt-k-Ormfn� C\; Orosz r,t
v,t,. S1PntP : F'nki lst\.tln Budn
pes• : Krasznai J.tnn Komlo; Kép
rl\i. LAstln. Ke37.thl>\y ; Bód.-.gh M,
há1;v. 0(.nnbovár; FekPte Lé:' Jo. 
MJsko1c; Bo�nár Kárúl:<-. Tapolt"a � 
Ordógh .Ján0s Szeged ; Ko\.ac-s lst· 
vén Szombathely: L('velf'iló.e\ la
punk anyag hoz ft'"lha ználJuk. 

Markos Jó cf, Zalae_gers.zel( · Oli 
János 'ógrad\·cr6ce: Le"\;eJei11U"l 
i11e-téke-c;; he-t:,:re tovllbbíLonuk. 

Bede .;\1Até. Mtskolc: . . Vasutnk" � . ..,,r� t tartalmánaJ forzva :ap11n1t� 
ban közóhH nem tudjuk. S ... :Jkmat 
b1rála1 ra nem vallalkoz.unk. 

MOZGALMAS ELET A KÖNYVTÁRBAN 
A szegedi vasuta.s kul úr

otthon könyvtára jelentős sze• 
repet tölt be a i•asutas dolgo
zók nevetésében, és a könyv
tár környékén lakok szorakoz· 
tatásában. 

A vasutas kultúrotthon kör
zeti könyvtára 1965 elsó fél
évében 7500 kötetre gyarapo
dott. Nyolc fiókkönyvtárával 
együtt 808 beiratkozott olva
sót tart nyilván, akik az első 
félév folyamán 5974 esetben 
keresték fel a könyvtárat, és 
23 203 könyvet kölcsönöztek. 

Az olasz vasutasok 

elhatározták 

A József Attila olt:asómoz
ga/omban is .,,.ámos olvasó 
vett részt. Teljesítményüket 
értékelte a könyvtár, és jú• 
niusban únnepélyesen adt�k 
át részükre a 8 arany, 53 e;::ust 
és 113  bronzfokozatot igazoló 
emléklapot é,; jelvényt. 

A fiókkönyvtárosok közül 
legeredményesebben dolgozott 
Varga Lajos, Röszke állomás 
könyvtárosa, és Csom.bai Ju
lianna, a szegedi Gépjavító 
Vállalat fiökkönvvtárosa. 

Ördögb János 

A Hivatalos Lapból 
A Hiva•:'.llos Lapból 1\ szaks1.et• 

vezeti blzol l�ágnk és a dolgozók 
fJgveimébe ajánljuk a következő--
ket: 

Firenzében összeült a CGIL 
I 

211. szllmb61 : 112 167 1965. r ,1. A 
vasutasszaksz-ervezetének köz- ����sJ:�21:�e�elvett ujitasi dij visz
ponti bizottsága és országos 1

! igazgatósága, hogy meghatá- -------------

rozza a vasutasok magatartá-
1 sát az elkövetkező időkre. Je

len volt Luciano Lama, a 
CGIL titkára is. A vasutasok 

1 

elhatározták az immár 4 év 
óta folytatott harc újra,kezdé• 
sét. Ez a válaszuk .azokra a 
zaklatásokra, törvénytelen el· 
járásokra, amelyeket .a ható
ságok velük szemben folytat
nak. A kormány még írásba
foglalt ígéreteit sem teljesí
tette, 

MAGYAB VASUTAS 
a Ve;sutasok Szakszervezetének 

lapja 
Szexkesztt a szerkesztő l>izottság 

Főszerkesztő: Gulyás János 
Felelős szerkesztő; Vjsi Ferenc 

Szerkesztöség: 
Budapest. VI .. Benczur utca 41. 

Telefon ; városi : 229-8726 

Ozenú: :!9-'77, 
Kiadja és terjeszti : a Népszava 
Lapkiadó Vállalat, Budapest VII., 
Rákóczi űt 54. Telefon: 224--819. 

Fele16s kiadó: Gábor ?viárton, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

igazgatója 
csekkszAmlaszám : 75.915.001-K. 95 

Szikra Lapnyomda, Budapest 

1965. AUGUSZTUS a. 

Ezennel megparancsolom . . .  
Parancsoljon - ezt mondta egy női dolgozó K, S. intezó� 

nek. aki L>alamilyen iigyben felhívta telefonon. 
- Hol éL maga 7 - 1gy az intéző. - A parancsol;on már 

20 esztendőt·el ezelőtt megszúnt. Nem parancsolgatu11k! Ezen
nel megparancsolom, hogy soha tóbbé ezt a szót ne has;ználJa! 
Megértett<'? 

Az a..ss,onyka megértette a parancsot, a rendTeutasitást, 
csak mi nem, akiknek elpanaszolta a történetet. 

Valóban, Sok minden történt 20 év alatt. Azt azonban senki 
sem altíthatja, hogy 11apjai nkban nincs szükseg parancsolasra. 
Nagyon is van. c.�ak a forma t•á!tozott elönyö.•en. Jóllehet, a 
pC1ra1'c.,ol,on kifE'jezés nem azt jelenti, hogy ezzeL a szóvai fet• 
szól;tunk i-alakit parancsolásra. Nem. Ez egy udvariaSsi;gi for
ma, ldfeje:..és, melyre - a többi között - Feleki Kamil 11 

telerizivhan tanltja mindazokat, akiknek erre szükségük van. 
Pcrancsoljon meghal lgatni! 
Es még egy . . .  ! 
Ma már túlléptünk az011, hogy az embe� értékét a kJfeje, 

zésck, a fellcn(lzos ,iagyotmondások, a 11yakkend6 nelküli, gyú· 
rött ir,g hatá rozza meg. Ataw.kutt iarsadalmunk, tíi életünk, tii 
morálja eleg erós ahhoz, hogy a parancsol3on, kérem szépen, 
tisztelettel - 16rlehet, a múl ba gyökerező - szavakat elbírja, 

Ha t'a'amit nem blrunk el, az a k;abálás. a fennhéjázás, 
a kicsi dolgokon t•aló fennakadas és a női dolgozók durva ki· 
oktatósa. 

Ezt parancsoljon tudomásul venni! Kedt!es K. S. intézői 

- :\lérnökjelöltek szaltmai 
gyakorlaton. Az t.pít.'.""Í és 
Közlekedési Mliszni<i Egye
tem va,útüzemmfrnöki kará• 
ook 30 hallgatuja � hetes 
swkmal g,•akorlat-0n vesz 
részt a debreceni igazgatást\& 
swlgü.l,1ti helyein. 1 

- A kanadai vasutak 6{)0 
k Jom6ter h• ·s,,ú új ,·on.al épi
tését tervezik a Rab.,z,,lg-,1-tó
hM. A nagy. wbá&ú epítkezést 
a közeljövoben k zdik meg. 

- T�gyuh' t tartott a vas• 
11!.ass:t.a.kszen·e7,el nyugdíj,1s
t--.opo�tja Vc.,,.r.prém állomáson. 
A meit;clentek <'lótt a nyugdij
emel .m,l .szoió llirvényerejü 
rendeletet i�tnf'rtettek. A ré�z
vevok a u ggyúlé, után anyagi 
erejúkhöz m.értcn felaianl.aso
ka-t ,s te•tck a,. árvi-z.karosul
t.ak meg.seg1 té'Jére. 

- Jól �került 7,enk ei<tet 
rendeztek Kazi ncbarcika állo
más dol,gowi a béke·\'álosi kul
túrotthonban A jo hanKulat
ról Heczei Lú.,zló, az áUomás 
kereskedelmi hivatalnoka és 

,..enek.ara gondoskodott. Az est 
bevételének telje.s ö,sze;<(et az 
á1Ti:d<,íro ultaknak a.1ánlották 
fel. Ezenkivul még minden 
dolgoz.ó egyn. pi kereseté,·el i6 
hozzájarul az arvizkárok hely
reáll, iá.sahoz. 

- Kétezer-eg:v�zázhúsz kilo
méter az osz1rák vasutak vil· 
lamo íf.ott \·onalhálózaiának 
hossza. Ez az e"ész hulozat 35.5 
z.azalékán k felel meg. Jelen

leg a lelje,; forgalom mintegy 
íO . zázaléka bonyolódik le a 
villamo..,ítot vonalakon. 

- A török (óváros- - Anka
ra - e.s I"ztambul ko7.ótl át
építik a 446 km hos: z.ú vas
útvonalat. Az atép1tés az Arn.e• 
dkában vásárolt nagy teljesít
ményu Die;;el-mozdonyok mi
att vált szüksége�sé. A vonal 
az átép(1és következtében 370 
kilométerre rövidül. 

....... 
- Harminci;t tagú úttllröze-, 

nekar adott térzene1 a vas-
uta.,nap alkalmából Feg,n·er
neken. Este pedig jól sikerult 
u1cabáll rendezett �•egyver
nek-Onnénye.,, állomás szak
szervezeti bizottsága. 

- Eredményesen zárulf a 
vasutasnap tis1.telotere indí
t.ott ünnepi múszak Debrecen 
állomáson, és ez is hoaájárult 
ahhoz, hogy a féleYes tervet 
élüzem szint !elett telJesftsék. 

- Hetvenegy liter ,·ért adoti 
222 vasutas a Debreceni .Jár
mújavíto 0V ookente-: vér
adá.-ií napján. A véradók kö• 
zött volt Kerek József lakat 
negyyenszere,,, és Gyimesi Gé
za harmincnyolcsZt>ros véradó 
l&. 

- A japán Tokaido va.�út 
minlájáca gyors\ a,;utak épité• 
set ten·ezl k a1- Eg ·e.sült Alla
mokban. Az új vasutak New 
Yorkot Bostonnal L>S más nagy 
centrumokkal kótnék ö�sze. 
Ez a lehetö.ség latszik legmeg, 
felelöbbnek a közutakon ural, 
kodó közlekedesi káo..z meg• 
szün tetésére. 

- Szo, _jel vonta.tá!'i szakem• 
be.rek Debrecenben. Az M 62, 
es 2000 lóerős új szóv jet Die
sel-mozdonyok közül már több 
üzemel vonalainkon, A gépek• 
kel hazánkba érkez.ett vonta• 
tá.,,i szakemberek július 21---én 
e!latogattak a debrecanl igaz
gató.,ágba, ahol Tóth János 
igazgató f gadta a vendégeket. 

LAKÁSCSERE 

Kunsi;entmiklósl kétszobás, 

félkomfortos, kertes MAV•lakasom 

clcserclném budapesti vagy perem• 
várost tanácsi lakásra, kOlt�égtéri
tés megegyez�ssel. Cim = Galla Sán„ 

dor� Kunszenlmiklc,s, Vasut u. 10. 
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PERCEK ALATT 

TÁLALHAT 

EBÉDET, VACSORÁT 

ÉTELKONZERVBÖL 

Néhány a bö választékból: töltött paprika 10,70 Ft, bús• 
gombóc tejfeles, kapros mártással 12,80 Ft, sóletbab füstöli 
hússal 13,40 Ft, sertéspörkölt 13,40 Ft, töUöU ká�oszta 8 Ft 



VII.ÁG PROLETARJAI, EGYESVLJETEK 1 Kitüntették az arvízvedelemhen 
helytállt közlekedési dolgozókat 

A VAS U TA S O K  SZA K S Z E R V E Z E T É N E K  LAP J A  

U:. iVFOLY AM, 15. SZÁM Ara 40 fillér 1965, A UGUSZTUS 11. 

1 millió 200 ezer forint értékű 
munkát már elvégeztek 

A SZOMBATHELYI IGAZGATÓSAG SAJAT EREJÉBŐL VÉGZI 
AZ ÁRVÍZKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁT Dr. Csanádi György közlekedés- és postaügyi miniszter 

Aladár müszaki intézónek. 
A tavaszi és a nyári áradás -hegyesha.lmi vonalon Répce- éves. I t az ágyazat sáros és Augusztu.s 2-án a V(uúU Fó-talán a szombathelyi igazgató- lak és Csorna között a 12 mé- ,az alépítményben is kisebb- osztály kultúrtermében ünneeág vonalaiban okozott legna- ter hosszú vasbeton teknőhíd nagyobb süppedések keletkez- pélyes külsőségek között adták gyobb kárt. Április 22-től az teljesen megsemmisült. A h1d nek. A gyakran ismétlődő töl- át a kormány!<'itünteléseket és első árvizes naptól kezdve véglege1, helyreállítására a tésátázások pedig azt eredlné- az Arvíwédelemért emlékérsiinte a mai napig szüntelenül KPM úgy rendeLkezett, hogy nyezik, hogy a sáros ágyazat- met azoknak a vasutasoknak, pusztított a víz. A k.eletkei,ett a víz.ügyi igazgatósággal kar- ban a vágányszabályozás nem közlekedési és postás dolgozókk,á,r mintegy 9 millió forint. öltve a nyílást állapítsuk meg tartós nak, akik kiemelkedő munkát 
Az árvíz okozta károl«·ól és és a szükséges új híd terveit Az építési és pálvafennta.r- végeztek az ár.íz ellen folyta-

a helyreállítási munkákról rende!Jük meg a Vasúttervező tési szolgálat valamennyi dol- tott 120 napos küzdelemben. 
Szegedi Nándortól, az 1g.az- Vállalatnál. A híd építését az gozója é.Uandó készültségben Az ün!'epségen megjelent dr. 
gatóság vezetőjétől kértünk 1966-ban kezdődő sincserével va.n. Az árvíz és a gyakori fel- Csar..ádi György közlekedés- és 
tájékoztatást. együtt végezzük el. hőszakadás által oknzott károk post:l.ügyi miniszter, Horn De-

- A a.mkmai kollégium ha- Az utóbbi hetekben is fiok helyreállítása szinte folyama- zsö, a miniszter első helyettese, 
táTozatá.t, mel« szerint az éve>s csapadék hullott a Nyugat- tos. A tervek teljesítése mel- Kiss Dezsö, Földvári László és 
te~• tel iPsité/e mellett az ár- Dunántúlon. A sok eső, amel- lett minden erőnkkel biztosi- Rónai Rudolf miniszterhelyet
.,1.z' v okoz'üt ká.rok helvreáUítá- lett, hogy hátráltatja a terv- tani akarjuk a forgalom za- tesek, Gulyás János, a vasutas-v szerű fenntartást, ÚJ.abb káro- vartalanságát és biztonságát - ks t „bka' ra társ--"t sa-in,t -önk.bö! kel! meg- sza zerveze .,. , a 
:Za.an.t, o�vvezetői é1'tek.ez- kat is okoz. Az igazgató el- fejezte be nyilatkozatát Sze- szakszervezetek vezetői és a 
le•- ••mertettük. A ha.tároza- mondotta, hogy a .szombat- gedi Ná:n.dor, a szombathelyi minisztérium több vezető be-
tot" t;dcm11ísu! vettük és a 

he!lfÍ igazgatóság vona.lhá,!6.za- igazgatóság vezetője. osztású dolgo:wja. 
pá.ly,tfen11Jta.'rtási fónöluégeink tá-nak. tekintél111?.11 része 60-70 Szerényi József A kitüntetteket dr, Qsanádi 
vezetőinek elrendeltük, hogy r-----------------------�-- György üdvözölte. Bevezetójé-
az i-nté2lk.edéri te1-vek módosí- ben összegezte az árvíz ellen, 
tásávaL. a. mun.k.ák jobb meg-

H 'nkba , k "k h 
• • négy hónapon át folytatott erő-

szeroezesé-vel, a termelék.eny- aza er ez1 a se wenn, feszftések eredményét, majd 
tét} fokozá.sáool ke.?:dji.i.k meg 

í
gy

_ f�b:::,a� hő.tie, m.unká-

A MUNKA 'Jl:RDEMRENO 
ezüstfokozatát kapta: 

Lökös Lajos m. inté1.ő tar
talékos pályamester, Sopron 
Pft. Főn., Kondor Antal m. int. 
müvezetö, Celldömölk l!:p. Főn., 
Matók István mérnök-tanácsos, 
budapesti igazgatóság, Csá.5zár 
Géza. mérnök-főtanácsos, osz
tályvezető budapesti igazgató
ság. 
A MUNKA 'Jl:RDEMREND 
bronz!okozatát kapta: 

Nagy Sándor segéd!elvigy. 
Győr Pft. F•3n.. Korényi Gyu
la. mérnök-főtanácsos, vez. 
mé.rnök, MÁV Hídépítési Főn., 
Pásztor József felvigy. csap. 
vez. előrnu.nkás, Vác Ptt. Főn., 
Szántai Aladár m. Int., Pápa 
Pft. Főn. 
Az ARVIZVJ;lDELEM'll:RT em
lékérmet kapta: 

Csanádi József m. fóell. szak. 

kez. pályamester, Szombathely 
Pft. Fön., Bázár Elemér mér
nök-főtanácsos, oszt. vez.1 
szombathelyi igazgatóság, Hor
vcíth Imre felvigy. Sopron Pet. 
Fön., trdi Péter m. ellenőt, 
szakaszkezeló pályamester, F� 
rencvároo Pft. Fön., Tini.a Jó
zsef m. felügyelő, pályafenn
tartási főnök, krisztlnavárost 
Pft. Főn., Pongrácz Ernő fel,. 
ügy., forgalmi vonalbiztos. bu,. 
dapesti igazgatóság, Papp Sá-n,. 
dor segédtiszt, műszerész, BI), 
Távközlő Fenntart. Főn. 

A vasutas dolgozók !közül 
összesen 506-an kaptak Arviz
védelemé-rt emlékérmet, illetve 
elismerő oklevelet. Azoknak, 
akik a közoontl ünnepségeken 
nem vettek részt az elköve1il{� 
zendő napokban az igazgatooá
gi székhelyeken adják át a kJ.,. 
tüntetést. 

az árvíz okozt,a. ,-ongálá.sok 

k k, 
·• 

helttreállitá.Ját. Az árvíz által vasutaso vegyes orusa 
ban, a.melyben a.z egész ma-

érintétt-vónal'ákat igazgatósá- war tár!adalom ,-észt vett, • 
gun1t építési és pályafermtar- közlekedesi dolgozók i., az el.só 

Felajánlások 
tási osztályának vonalbiztosa.i, Az NDK schwerini „Theo- közreműködésével. Az eat tel- :?M
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= KüJö�S:� a külszolgálati főnökökkel dor KömeT'' vasutas vegy ;es bevételét mi11dkét müve-

,eme ·e o mu v ge 
együtt beutazták és a helysz!- k�s a\.lll'U.Sztus 15-tól 25-� lödési otthonunk 

az árvízká- 0-: %ut�özle�.d�si vflla.l= 
az árvízkárosultak megsegítésére 

nen álla.p:!rt.ották meg a tenni- szakszervezetünGc vendégeként rosuttak megseqítésére a;ánl..,_ oe
t
p o

k
c ���k

e i es
éd

a.zel
o
m· "a.�,.,, 

- A napokban Ismét szomorú valókat. ' r- u a.so • ""'-t a v ' ,.,,_- hírrel, szolgáltak a napilapok, 
- MU tettek eddig az 

ár- hazánkban vendégszerepel. A /eL aok száUitásti mellett közvetle- a sajtóorgánumok. A nagy 
Yizkárok helyreállftásáért? ���-en�n-elclc

t, 
;1_�a- ��-<-,t

m.t: Augusztus 20-.án, Budapes- nül is rész vettek 4 gátakon esőzések hatására a N1lll(lat-"'"'""'"""" .,,..� """'" "" ._,_ Alk "-á ·· · folyó munkákban. Az árvlzzel á , 1  é .... , - Az árvíz által érintett te- keznek hazánkba, Akik 1960- ...,.,., az Owu ny unnepen és az elemekkel folytatott hó- Dun ntu on ism t pus,.. ... t az 
rületeken dolgozóink is 1U1gy ban koncertjeiken részt vet- rendei,endő kulturális ünnep- ries küzdelemben önök kiemel- ár. Még kii ,sem pihentük a 120 
károka.t szenvedtek. Számos telk, sok kedves élményben ség keretében a Csa.jkovszki;-

kedő munl.át végeztek. 1',10$t napos lkiizdelem fáradalmait, 
�= m

1
�-�����:i� �� volt részük. �;:1:; cut��::Wz1:':ii1':k :.1��or' a. �i���u":.1s ",z 7:;;_ :ri:���Y�: �n�!�!t. 

ve-

Dolgozóink nagy része már az Vendégeink Budapesten ki- központi énekkarával. A Bala- Az 1965. évet nehezen tud
ár levonulása ntán hozzálátott vül ellátogabnak Debrecenbe, t>onon, szakszervezetünk szán- aam nevében köszönetet mon- ják felejteni azok, akik része
a megrongált

„ 
családi házak Szegedre, és Bala.tonszántód• tódi üdülőjében pihenő do�- dok, engedjék. meg, hogy át- sei, szenvedő polgárai voltak 

helyreállításához és mivel ro. Debrecenben augus11tus 17- zók részére nyújtanak majd át adjam a Jól megérdemelt kí- ennek a hatalmas áradásn;uc. 
a,nyaglelóhelyein:kről megfelelő én, a járntüjavító múvelödé- egy dal<:SOk:rot. tüntetéseket. Ezt az évet a.z áradás és az em-
minőségú betonkavicsot tu- si otthonában, augusztus 18- Szeretettel várjuk kedves A MUNKA ERDEMREND beri összefogás évének is ne-
dunk termelni, tanácsl igazo- án Sregedoo, a vasutasO'k mű- vendégeiru<;et, és 60k sikert aranyfokozatát kapta: vezhet;ü.k, mert ahogy nőtt a 
lás alapján eddig több mint velődési otthooában adnak kö- kív.inunk 

n
eki:

k
l Telek János mérnök-fő1aná- víz, úgy nőtt és sokasodott 

ha.tva.n dolgoz6-na.k biztosítot- zös műsort a két magyar vas- csos, a budapesti igazgatóság azoknak a tábora, akik anyagi 
tuk díjtalanul a.z épitéshu utas éneklkar és tánccsopon K. L helyettes ve:,,etóje. és fizikai segítségüket ajánlot-
azü.kúge.s betonkavicsot. l--------------------------�-------------I ták fel az árvízkárosultak-

Vonalaink állékonysága, for- n
t vasúJt szolgálati helyein a galombiztonsága érdekében az 

okozott károkból 1 millió 200 
A k lt , lt t 

· , · 

t 't •k/ 
szakszervezeti bizottságok már 

e:� f01'(r_ii értékű munkát már u ura u azas seui l ;:
z
:��:

k
er:mi��rt1 segí-

e v geztunk. Folyamatban van O A sok-sok felaJ"ánlás közül a G11ör-Swmba.thely-Sze-nt-
11<>tthárd közötti vonalon az a szeme'lyszállítási társadalmi ellenőrök most néhányat adunk közre. 
árvíz által megrongált pálya- Harká.nytihdö állomás 8663, 
test helyreállítása. Ez csupán Mohács állomás 6340, SelJye 
Szentgotthárd és Má.ria.ú.jfa.lu Nem mindegy, hogy ho- elején létrehozott személy- vasút területén azokat, á.llomás 6115, Siklós állomás 
között 1 millió forintos felú.jí- gyan utazunk. Bosszantó a szállítási társadalmi ellenőri akik rongálták, foszto- 10 990 Szigtevár állomás 5975, 
t' · h"t lt · · l ·· - h hálózatnak. gaUák a társadalmi tulaj- Kecskemét pályafenntartási fó-cui t e igenye . Az oosze- piszkos kocsi. Elkeseríto, a 

nökség 31 244, Kétegyháza ál-get az ez é-vi felújítási hitel- a menetrend olyan, hogy a Az egységes elvek és út- don', a személykocsik be-
lomás 'l''71l, Lökösháza. állomás keretböl biztosítjuk és a mun- munka után órákat kell el- mutatás alapján dolgoz.ó reodezéselt. 
14 140, Sarkad állomás 6325 kákat a tervek alapján még tölteni tétlenül a hazautazá- társadalmi ellenőrök eddig� Beielentették azok„t a sze- Tótkomlós állomás 5010, Vész-az idén befejezzük. sig. Nyáron kelLemetlen, ha munkája, tevékenysége ered• mélyeket, akik a vonatokon tó fütoház 'l'%60, Bántéve áll!)-- Ml történik azokkal a a vonaton nem kapni üdítő ményesnek mondható. Szá- tiltott szeszárusitással foglal- más 8419, Diósgyőr fütőház 

vonalszakaszokkal és hidak- italt, vagy valami harapni- mos észrevételt, javaslatot koztak. 13 479, Miskolc fütöl1áz 1 15 410, Ital, amelyek részben vagy valót. Több mint kénye!- juttattak el féléves múkö- A társadalmi ellenőrök je- Omiskolei pályafenntartási főteljesen megsemmisültek? metlen, ha télen rossz a fú- désük alatt az inté?kedésre lentései között vannak olya- nök.ség 56 622, Sátoraljaújhely - A gyár-soproni vonal rop- tés, vagy nincs víz, e;;et- jogosult ga.zda6ági vez.etők- nok, amelyeknek megva[Ó5,Í- &IJomás 11 '720, Szeged TBFF roni kijáratánál levő vágás ré- leg az éjszaka kÖ7,lekedö vo- höz. tása beruházást igényel. Pél- 13 240, Hódmezővásárhely állozsúje állandóan csúszik. Az át- na(on világít.ás. f:, természe- Felhh-1ák a figyelmet né- dául állomási aluljárók, vá- mlÍ8 14 34.0, S:r.entes állomás építés alkalmával talpszivár- tesen nagyon fontos, hogy hány személysz.áliító vonat gányok építése vagy kc>rsze- 29 230, szentes fütóbáz 16 538, gós megoldással biztosítottuk az uta.zóközőn.'iéggel mikép- menetrendjének módositásá- rúsitése, egyes pályaszaka- SZl!fttes 2pitésl Fónökséa' a régi állékonyságát. E helyre- pen foglalkoznak a. va"ú.t del- ra, túlzsúfolt szerelvények szok állapotának javítása. é6 49 545, Dunaújváros állomás állítas nagy talajmechanikai gozói. többletkocsikkal való meg- még lehetne sorolni a gazda-
feltárást és tervezést igényel. Jól tudjuk, hogy a vas- erósitésére, a kevésbé ki- sági vezetés által is elismert 

is 090, Dunaúfváros fütöháll 
20 980, Lepsény állomás 11 431. 
Lovasberénv állomás 4069, 
Pusztaszabolca állomás 21 9'70. 
Pusztaszabolcs fűtőház 16 980,. 
Sárbogárd állomás 15 460, Szé
kesfehérvár állomás 49 8'70. 
Székesfehérvár fűtőház 54 020. 
Ka.puvár állomás 8035, Biha.r• 
keresztes állomás 9125, Debre
cen állomás 122 060, Ohat
Puszta.kócs 6080, PÜspÖkladán-, 
állomás 41 980, F.ger fútöhás 
19 500, Gyihgyös állomás 
10 450, Hatvan fűtőház 50 680, 
Füzesabony pályafenntartási 
fönökség 35 885, Almásfüzitő 
állomás 11 1'70, Dorog fütöhá2 
18 350, Kisbér állomás 5600,, 
Komárom állomás 32 010, Ko
márom fűtőház 30 350, Tata
bánya-felsö állomás 14 410, 
Dunakeszi já,nnüJavító 140 OOO, 
Szob állomás 28 240, Balassa.
gyarmat fúto71áz 18 650, MAV 
Aufófllva.rozásl Főnö� 
'72 610, MA V f:pületfellllta.rtási 
Főnökség 49 190, MA V Gépja
vító OV. 54 11'7, Rámán Kató 
fűtőház 111  396, Józsefváros 
állomás 40 165, Landler Jenő 
jármüjavító 175 OOO, Kaposvú 
fütöház 30 870, Somogyszob ál
lomás 21 940, Nyíregyháza ál• 
lomás 96 820, Zá.hony állomás 
177 '790, Záhony fűtőház 49 430, 
Jászapáti fűtőház 12 560, Kar
cag állomás 12 H5, !Uezótúr ál
lomás 1'7 '310, Szolnol;t állomás 
63 540, Szolnok járműjavító 
142 233, Taoolca állomás 23 193, 
Tapolca. füUiház 25 660, Nagy
kainizsa állomás 38 1'70, !líagy• 
kanl7.Sa füto7láz -54 040, Zala
egerszeg állomás 28 635, Zala
eg� fűtóháe 26 430 forint. 

A terveket a Vasúttervezö úton ma még nincs minden használt vonatok szerelvé- nehézségeket. Ezek a javaslaVciilala.tnál megrendeltük és rendben. Egyik-másik prnh- nyeinek csökken-tésére. De tok is haszn068.k, hlszen seezek elkészítése után a mun- léma túl gyakran felvetődik. felhívták a figyelmet a váró- gítenek a v�zetőknek a dönkát a felú.i ítás terhére elvé- Ezek megszüntetése vagy termek fűtésével kaposola· tésekben, illetve felhívják a gezz
ük. A pápa-csornai vona- csökkentése nem igényel kü- tos panaszokra, az utasok ál- figyelmet olyan dolgokra is, Ion a Ma.rcal és a Rába ár- lönösebb technikai és anyag! •ta1 használt állomási helyisé- amelyek esetleg elkerülték a területébe eső töltés tekinté- felkészültséget. gek, berendezések., azemé!yko- figyelmüket. ly

es 
h

oss
zban megrepedt, A szolgáltatások szlnvo- esik elha.nya{lolt állapotára, A tapasztalatokat összegez-

- 200 OOO FORINT RENDKÍVÜLI SEGÉLY 

AZ ÁRVÍZKÁROSULTAKNAK 
ideiglenesen ugyan helyreállí- 60·t az egyes a' llomási és ve elmondhatJ·uk, hogy az toltuk b · k Iá · nala még sem fejlödött • se esseg or tozas oly&D mértékben, mint vonatkísérő! dolgozók uta- ellenőrzésnek ez az önként nincs, de a végleges helyreállí- sokkal ··emben tanUSJ·tott el- vállalt formái·a már az el-tásho · t · , · 1 • ahogy az Igények meg- = 

Ü
·1,.�� szin en UJ ervezes követelték volna. ítélendő magatartására i.s. múlt félévben is sok ered-sz �es. Ezeket a munkákat ményt produkált. csak a terv elkészílkse után Jl:ppen ezért van nagy je- A társadalrnJ ellenőrök 

tudjuk megkezdeni. A porpác lentösé-ge a vasútnál az év 1erítettek lelcp�ezni • L. G-,. 

Az áxviz következtében na- tot fizettünk !cl. Szombathe
gyon sok vasutas-család vált lyen 73, Sárvároll, 25, Répcel.a.
hajléktalanná vagy jelentős kon 19 családnak nyújtottunk 
károkat szenvedett. Szakszer- anyagi segítséget. A segélyben 
vezetünl<höz 258 vastttas árvíz- részesülök közül huszonöten a 
károsult fOTdutt rendkii;üU se- maximális 3000 focin� 1e
gé!l/ért. Eddig 200 eze-r forin- gélyt kapták. 
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Tapasztalatcserén Ausztriában 1 így is lehet segíteni 
Kovács József főintéző nem AZ AlKOTMÁNf ÜNNEPÉRE 

Szakazervezetünk négytagú tit.k:árságok rendszere. Ez azt 
delegációja július hónapban jelenti, hogy például a moz
t&=Mpoa tapasztalatcserén vett �onyvezet6k, pálya.fenntartási 
rmt Ausztrtában. A látoga- dolgozók Btb. .!rdekvédelmét 
táara az osztrák va.sutasszak- egy-egy titkáraág látja el. 
szervezet megbívása alapján Munkája túlnyomó részét ter
kerW.t aor. Az utazás célja a mészetszerűleg az illető szak
két ország vasutaszakszerveze- ágazat dolgozóinak bérügyi és 
te közötti kapcsolat tovább- szociális problémáival való 
mélyft.ése, az osztrák vasutas foglalkozás képezi, tekintetbe 
dolgozók élet- és munka-körül- véve azt is, hogy a kulturális, 

tartozi.k a fiatal vasutasOk kö
látják a rendszeres autóbusz- zé. Az évek elsuhantak felet
forgalom megindításában, va- te és bizony a kaszálAs már 
1amlnt abban, hogy az osztTák nehezére esik. Az elmúlt na
államvasutak tervbe vette a po:kban mégis fial\alosan, fá
magyar hatáT és Bécs közötti radtságot nem ismerve. kaszál
vonal vUlamosítását. Ez a ma- ta le Uzsabánya állomás kör
gyar vasút nemzetközi forgal- nyékén levő magasra nőtt fű
mának alakulására, elsósor- vet. Mindezt aZlér1; tette, hogy 
ban egyes nyugat-európai vá- a szénát eladhassa és az így 
rosok és Budapest közötti uta- kapott összegwl Sf?{lítljesse a.z 
zási id6 megrövidítésére iS 

I 
árvízlcárosultaka,t. 
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Népközt6.raaságunk fejlődésében, szocialista építé
sűnk történetében fontoa eseményt jelentqtt 1949. au
gusztus 20-a. Ezen a napon emel.kedett joger6re az A ha
tározat, amellyel a két nappal előtte megtartott or
szággyillés elfogadta é11 megerősítette népi demokrati
kus \alkotmányunkat. Ebben az alaptörvényben ktf�je
zésre jutottak pártunk, munkáwsztályunk, egész dol• 
c,ozó népünk harcainak és munkájának szocialista viv• 
mányai, az uralkodó osztáll!(á lett dolgozók jogai és kö
teles.séget. 

A kapitalista Magyarmszág urai, ;ogászat nem 
titallották azt hirdetni, hogy a magyar „alkotmányos'' 
nemzet. Ök a külimféle korok összes törvényeit együtt 
tartották alkotmánynak. Pedig. Magyarországon 1945 
előtt nem készítettek ialkotmányt. Az urak, a népet el
nyomó, kiváltságos rétegek azt vallották, ,,az úr alloot
mány nélkül ismeri jogait. a népet pedig a swrony 
megtanítja kötelességeire". Durva, kegyetlen beszéd ez, 
de akkor ez volt a törvény, vagy ahogy ők mondták. az 
alkotmánv. 

ményeinek tanulmányozása sport- és egyéb hasonló �lle- kedvező hatással lesz. Köszönet érte. 
�H. gű tevékenység szakmai fel G. J. Bogná.r Károly 

Bécs és környéke nevezetes
ségeinek megtekintésén kívül 
meglátogattuk a W estbahnhof 
forgalmi azolgálati helyeit, áro
"41ctámit, az utazóközönség ki
nolgálását, az állomás dolgo

z61nak pthenését, tisztálkodá
sát, 8J)ort- és kulturális igényei, 
kielégítését célzó létesítménye
ke,t. Jártunk a Bécs külváro
&aiba telepített fl.orídsóorfi és 
simmeringi járműjavítóban, a 
Graz meUetti jugendsd<n-fi 
üdülószanatóriumban, a világ
hírű Semmering környékén. 

Több ízben került sor szak
BZervezetl vezetőkkel megbe
szélésre, amelyek során alkal
munk volt - ha csupán nagy 
vonalakban is - a vasutas
szakszervezet munkájáról, 
szervezeti felépítéséről, a leg
közelebbi és a távolabbi cél
kitűzésekről képet alkotnL 

Kellemes meglepetés 

A dolgozókkal folytatott be-
152'Jélgetések során örömmel 
gy6zódhettünk meg arról, hogy 
egyre több olyan osztrák vas
utas van, a.ki saját ta:pasztala
tai alapján ismeri a magyarm
szági helyzetet. Túlnyomó 
többségük a látottak során 
kellemesen csalódott hazánk 
politikai és gazdasági viszo
nyait, a magyar dolgozók élet• 
és munkakörülményeit illető
en. Ami különooen pozitívan 
értékdhetó, hogy ezek a ha
zánkban járt emberek leg
többször tárgyi!agooan el .i.s 
mondják do!gozótársaiknak ta
pasztalataikat, élményeiket, 
ami nemegyszer homlokegye
nest ellentétes az osztrák köz
véleményt befolyásoló hírköz
lő szervek tájé.koztatásaival. 

Nem kis mértékben a ha
zánkban járt osztrák dolgo
zók hangjának köszönhető, 
hogy olyan vasutasok, akik ko
rábban nem is gondoltak ma
gyarországi látogatásra, azzal 
a. kérdéssel ostro-moltak ben
nünket, hogy milyen módon, 
mik<n- látogathatnánck el hoz
zánk. Megelégedéssel szólnak 
arról a pozitív változásról is, 
amely országaink vezető szer
vei között az utóbbi időben 
egészségesen megindult. 

Szakmai titkársagok 

Az osztrák vasutasszakszer
vezet szervezeti felépítése 
nagyfokú eltérést mutat a 
miénktől. A körülményeket és 
a feladatokat tekintve ez ter
mésretszerű is. A kÖZPQnt fel
építésének alapja a szakmai 

adat. 
A vasúti szolgálati helyeken 

és műhelyekben tett látogatá
saink arról győztek meg, hogy 
elsősorban a teTületi adottsá
yok Jobbak, mint a mi hason
ló üzemeinkben. Valamennyi 
meglátogatott létesítmény 
ugyanis a háború után újjá
épített, vagy átalakított üzem, 
s így tágassága az, amely fenti 
állításunkat eL�ődlegesen alá
támasztja. A háború rombo
lása miatti kényszerű újjáépí
tés során a várható fejlődést 
számbavéve igyekeztek kiala
kítani a munkahelyeket. 

TÚL AZ ÖTVENEN 

A vasúti biztosítóberendezé
seket illetően a színvonal a mi 
néhány korszerű állomásunk 
szintjén mozog. Ami az utas
kiszolgáJást, az árukezelést és 
egyéb tevékenységet illeti, ott 
is a tér adta lehetőségek azok, 
amelyek a munkakörülmé
nyek megfelelő voltához hoz
zájárulnak. 

Vasvázasítják 

a teherkocsikat 

Bödi András 

Dunakeszi otthonából reggel 
öt után indul, és este hatra ér 
vissza munkahelyéről a. MAV 
Gépjavító OV-ból. 1939 óta 
járja naponta ezt az utat. Szí
vesen jár munkahelyére. úgy A javítóműhelyekben a mondják otthon van, itt is, ott munka szervezettsége és az is. Amikor a „Kapagyárba" keintenzitás szembetűnő. Rend- rült, munkatársai körében haszeresen folvik a teherkocsik mar kivívta a jó lakatos szakvasvázasítása, valamint a ko- munkás rangot. esik oldal- és homl,okfalainak 

nösen a szakszervezetek XX. 
kongresszusa óta az üzemben 
is sokat fejlődött a szakszerve
zeti demokrácia. Növekedett a 
bizalmialk, a múhelybizottsági 
bérfelelósök, a műhelybizott
ságok jogköre. 

Bödi András túl van már az 
ötvenen. A mWlkásévek szá
mos barázdát véstek arcára, 
homlokára. Szerénysége. lelke
sedése, a munka és a munkás
ember szeretete azonban most 
is oly friss és kedélyes, mint 
ifjú korában. 

Vallja és érzi az élettapasz
talat nagy erejét, s az állandó 
tanulás hasznát. tletpályája a 
fejlődés, az értelmes küzdés 
útja. A tizennyolc éves szak
szervezeti tevékenység, a mun
kásérdekek hűséges, fáradha
tatlan szolgálatainak elismeré
séül az idén a Szakszervezeti 
munkáért jelvény bronzfokoza-
tát kapta. K. J. 

„Kilenc hónapja 
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Az alkotmány elismeri a magyar munktisosztály 
történelmi szerepét és eredményes harcait. Kimondja, 
hogy: ,,A Magyar Népköztársaság megvalósftani törek
szik a szocializmus elvét: mindenki képessége szerint, 
mindenkinek munkája szerint. 

Az alkotmány védi la dolgozó emberek érdekeit, o 
munkával szerzett tulajdont, elismert és biztosítja aa 
öröklési ;ogot. A MagyaT Népköztárs.aság területén élö 
minden nemzetiség számára biztosítja az anuanyelvén 
való oktatást, és a =nzeti kultúrája ápolásának le he
tóségét. 

Az alkotmány kimondja, ,,ti Magyar Népkőztársa
ság állama védi a magyar nép szabadságát és hatalmát, 
az ország függetlenségét, harcol a kizsákmányolás min
den formája ellen, szervezi a társa.dalom erőit a szo
cialista építésben". 

Alkotmányunk ünnepe a néphatalom, s egyben a 

nép alkotó munkájának az ünnepe. Népünk alkotó erői 
ma szabadabban és sokO:Zdalúbban bontakozhatnak ki, 
mint bármik<n-. Erről tlanuskodnak eddigi eredménve
ink, erről tanuskodik az elmúlt húsz esztendő is. 

Augusztus 20-ra. a.ikotmányunk ünnepére népköz
társaságunk minden hú polgára, a vasutas társadalom 
minden tar,ja örömmel és büszkeséggel tekinthet. 

Nyilvános megyei bizottsági üles 
deszkák helyett vaslemezekkel Jelenleg mint meós, megbe- itt hever" Nyilvános ülést tartott jú- hervonatok titlagos terhelési 
való helyettesítése. A főjavf- csilit ember az üzemben. Nem lius 15-én =kszervezetünk tervét 1,63, a személyvonatok 
tásra kerülő - nem túl idős könnyű, soks:.mr nem is nép- A gyöngy6si szertárnál a Békés megyei bizottsága. A menetrendszerűségét 3,26. a 
- kocsikra a vonóhorgok mel0 szerű munka vár a meósra, őt tanácskozásra - amelyen a. vonatközlekedési tervet 7,98 
Jé i'elhegesztenek egy olyan mégis szeretik, véleményét háztartási szenet annak rend- békéscsabai csomópont mun- százalékkal túlteljesítették. A 
szerkezetet, amely annak ide-- szívesen fogadják. je és módja szerínit kosarak- ká;á-t éTtékették - a szol- fűtőház dolgozói a mozdony-
jén, amikor az európai vas- ba rakjá'k és utána a kismér- gálati helyek gazdasági ve- felhasználási tervet 1,93 szá-
utak rátérnek az önműködő Bödi András nemcsak szak- legen, amelyre csak négy lro- zetőit, a s.zoclallsta brigád- zalékkal teljesített.ék túl, az 
kapcsolószerkezetek bevezeté- ember, meós, ennél jóval több. sár tér, lemérik. A szén mérését vezetőket és a kiváló dolgo- üzemeltetési önköltséget pedig , T ká I flete, tevékenysége immár 18 és szétosztását nagyon meg- 4 százalékkal kk t-sere, minima
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A modern öl(özl>-mosdók mel- lasztották. Azóta megszakítás MA V Kitérőgyártó ÜV dolgo- megyei bizottság közgazdasági rult a felszabadulási munka
lett szép számmal megtalálha- nélkül dolgozik a munkatársak zóival együtt társadalmi mun- bizottságának vezetője tartott �
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szanatóriumban olyan dolgo- neki is nagy része van abban, kedne a hídmérleg felszerelé-
tartózkodási ter;et 10260 a te- elvégzése érdekében az 

zók pihennek. akik valamilyen hogy a.z utóbbi években külö- se ügyében. AKOV-vel komplex brigád-
foglalkozási betegségen, első- .. szerződést kötöttek. Hasonló 
sorban Operáción estek át, s · szerződést szeretnének kötni 
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/- �gazdasag1 es mozgalmi veze-0 goz egyre nagyo b er-
• . � tói ezekből levonják a meg-deklődést �núsítanak a ma- - A vasutasok között is gya.k- figyelem.be a rendelkezés-re ál- �l „ a .. �a !4�!· os�i 

I 
felelő tanulságot. A fűtőházgr8:: dolgoz?k élet- és mun�a- .'. ran szóba kerü.l, hogy ki ho- ló beutalókat, s a felmerült es téli udule! szepsege1t is. - nál például nagyobb gondot �örulményemek �la.J,.�l�a

i
gyan, merre tölti szabadságát. igényeket, azt látjuk, hogy a Miután a felvilágosító munka t keli fordítani a mozdonyok irant. A két ország kozotti Ja- Legtöbben a nyári meleg na- kérelmek 60-70 százalékát ez irányban is hiányos, ennek '.i.. J0 avítására, mert míg az el-vuló kapcsolat további szélese-

f . .,.. , désé
nek kézzel fogható jeleit: pokat s a. Balatont v�la�tják. tudjuk csak kielégíteni. ..,P- következménye, hogy ezekben :;::múlt évben összesen öt, ad

Ez azonban nem mmdig és pen ezért szükségszerűen mu- az évszakokban kevesen veszik . dig ebben a félévben tíz --------------------------1 nem minden1dnek sikerül. Bár tetkoz!k a felelősségteljesebb, Igénybe a kedvezményes üdül- mozdony fekvemaradásuk 
a kedvezményes üdültetés so- körül�ekintóbb elosztás igé- t.etést. volt. A pályafenntartási fá
kat fejlődött, de az.ért hallani nye. Néhány szolgálati helyen, : nökség a fenntartási és az ön
bosszankodó, csalódott embe- A SZOT Elnök'Ségéne!k 1964. így Pécs á1lomáson és Mo- · költségi terv teljesítésével 
reket; akiknek tervei nem vál- december 19-i ülésén howtt hács térségében jó módszert · maradt adós az első félévben. 
tak valóra. Orvendetesnek határozata segítséget nyújt a vezettek be. Kollektíva előtt : Hasznosnak és jónak bizo
mondha.tó 0.% a tény, hogy már szakszervezeti bizottságoknak 62l61altatják meg azokat a dol- :, nyult a Békés megyei bizott
tavaly is százhuszonhétezer- s az üdültetéssel foglalkozó gozókat, akik hidegebb év- ·ság kezdeményezése. Bízonyí
rel többen részesültek szak- aktivistáknak a beutaltak ki- szakban mennek kipihenni az · totta ezt a tanácskozás.on fel
szervezeti kedvezményes üdül- választásában. Ily módon igaz- egész évi munlka fáradalmai•t. · szólalók őszintesége, tárgyila
tetésben, mint például 1949- ságosabb formában történhet A közös besrelgetések hasz- gossága és a tanácskozás lég
ben. Mégis - nem mindig a jegyek el,osztá.ta. S ha akad- nosnak bizonyulnak. Hasonló . köre is. Az ülés résztvevői 
egyezik az igény a lehetőség- nak mégis zökkenők - külö- eredményeket lehet elérni : több olyan jan1slatot fogad
geL 11.ösen ilyenk<n', a f6szezonba.n azokon a szolgálati helyeken :' tak el, amelyek az elkövetke

Átadás előtt a Vasutas Biztosító 
Egyesület új szállodája 

A � nyúló hatemele
tes épületen - a Szinyeí Mer
se utca 4. szám alatt - az 
utolsó simításokat végzik. 
Szolga István, a Vasutas Biz
tosító Egyesület és Várkonyi 
Sánd<n-, a MA V El.só Biztosító 
és Segély Egyesület ügyvezető 
igazgatóival az els6 emeleti 
társalgó kényelmes foteleiben 
foglaltunk helyet. Csak az 
ötödik, hatodik emeleten dol
gozna.¼: még. Az alsó régió már 
csendes. 

- Szükég van nagyon erre 
tiZ új szállodára - szólalt meg 
elsőnek Várkonyi elvtárs. -
Tagjainknak ugyanis az el
múlt időben nehezen tudtunk 
Budapesten éjszakai szállást 
biztositaní. A két egyesület 
összesen csak 66 ággyal ren
delkezett. Ezért sokszor hóna
pokkal előre rendelték a szo
bákat. 

- Ez az új épület a maga 
210 ágytival - vette át a szót 
Szolga István - minden elhe
lyezési gondjainkat megszün
teti. Az egy- és kétágyas szo
bákat modern Varia bútorok
kal rendezzük . be. Minden 

1 

szobában külön kis garzon 
mosdó, emeletenként pedig 
külön fürdőszoba áll majd a 
vendégek rendelkezésére. Min
den emeleten lesz társalgó és 
televízió is. 

A modern szállodát önálló 
mosodával is felszei-eUk. A 
központi fútés hálózata pedig 
az állandó meleg vizet és meg
felelő temperált hőmérsékletet 
biztosítja. A vendégeket 25 
tagú személyzet szolgálja majd 
kL A szobákat itt a helyszí
nen, a Szinyel Merse utcában 
kell megrendelni. 

- Mi lesz a régi, il letve a 
jelenlegi szállodákkal? 

- Azokat teljes egészében 
megszüntetjük. Irodáinkat ren
dezzük be ott. Eddig zsúfoltan 
dolgoztunk, most ezen is tu
dunk segíteni. 

A 15 millió forintos költség
gel épült, minden igényt kielé
gít6 szállodát szeptember kö
zepén adják át rendeltetésé
nek. A szolgáltatás nem vál
tozik, és az egyesület! tagok 
továbbra is kedvezményes 
áron vehetik igénybe a ven
dégszobákat. 

Sz. J. 

Ha csak egy teri.Ueten vizs
gáljuk e kérdést, akll,or is ta
láJ.ikozunlk olyan eredmények
lcel és hiányosságokikal, me
lyek országos viszonylatban 
is megtalálhatók. A pécsi igaz
gatóság területén a szak
szervezeti beutalók mellett, 
vállalati családos üdülök is 
rendel'keresre állnalc, ahol 
mód van arra, hogy a vasuta
scik családjukikal együtt pihen
hessenek. Dícséretes dolog a 
Távközlő- és Biztosító Beren
dezési Főnökség ötletessége, 
melynek eredményeként Har
kányfürdön 4 ágyas üdül6t lé
t-esítettek, ahová a hét végén 
2-3 napra pihenni mehetne.1< 
a főnökség dolgozói. Hason
lóképpen szervezet,t pót-üdü
lőt a pécsi pályafenntartási 
főnökség is. 

Vállalati jelleggel működ
nek az igazgatóság családos 
üdül6i Fonyódon, Z!Zmárdiba.n 
és Balatonkeresztúron. Ha 
azonban együttesen vesszük 

- az nemcsak a rendelkezés- is, ahol ilyen problémák még { zen dő hónapok eredménye
re bocsátott beutalók elégte-
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munkáját szolgálják 
lensége, hanem a helyi felüle-
tes intézkedés köv.:-1/kezménye e enfö:1 ö:1:1zegel Szabó ll. József 
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ea ele[ö elviláao:Jífó > Elkészült il, i1 A ke<lvezményes üdültetés · 
munlát fE:=_�artása és f�jlesz�se nem :: az ú i könyvtár kis osszegbe kerul. M1g 1949- .,._ J 

Igazgatósági viszonylatban 
ugyanis, nem mindenütt tör
ténik megfeleli> felvilágosító 
munka. A faliújság például 
nagyszerű propaganda eszköz 
arra, hova, milyen beuta.Jóje
gyek állnak rendelkezésre, 
Igy elejét lehetne venni a ta
lálgatásoknak. Ezt a lehetősé
get kevés helyen használják 
kí. Ugyancsak elmarad a már 
kiadott beutalójegyek kifüg
gesztése, részletes ismerteté
se is. Feltétlenül be kell tar
tani a SZOT-határozat azon 
pontját is, amely kimondja: 
ugyan.azon dolgozó egymást 
követő évben, a főidényben. 
nem kaphat beutalójegyet. 

Fokozottabb mértékben kell 
a vasutas dolgoi.ók elött is-

ben az áll�m_i támogatás �z-1 Több mint egyévi kényszerszege 19 _millió 342 ezer forint 

.
. szünet után július 1 1-én nyílt vo_lif- _a

��
g 1964

1
-bf:n 

t 
már 176 meg a debreceni járműjavító mi �o ezer orm · szépirodalmi könyvtára. Az �nt _!átjuk, állar_nunk je-

l
átépités 100 ezer

. 
forintos álla-1entós osszeg_et ford1t .. �a, , mi támogatással és több mi1lt hogy dolgozóink - koztuk a ezer óra társadalmi m unkával 

�sutasok is - kellemes":.n .:. valósult meg. A könyvtárat pihenhessen�, __ s hogy kello- + korszerű szabadpolcos rendképpen f�frissulve kez�hes- Jszerté alakították át, amely sék meg 1Smét a termelo, al-

,

,l. nem�ak a kölcsönzést teszi kotó munkát. Ehhez azonban gyorsabbá, hanem esztétikai az. ar.iyagi __ támogatáson kívül szempontból is m inden igényt mas 1s szuk�ges: a szakszer- kielégít. A 1 2  ezer kötetú vezeti 'bfzottsago� alapo�. kö- . könyv

.

állományból 5 ezer körifltekint� munkája, s .a dolga- , tet a pokokon van. zok megertése - ha nem ép- · A könyvtár új, modern búpen oda, ha nem éppen ak- torokat és olvasótermet is kak�r sikerült b_eutalót kapni,
!
' pott. 

mikorra tervezték. Volosfn�,·szky János 
Pálinkás Károlyné Debrecen 
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A le/szabadulási munkaverseny eredménye Szorgalmasan 
dolgoznak 

Katonák, diákok, pályamunkások 

Zá ony térségében 
meggyorsult az átrakás 

Kora d-élutári van. A pécsi 
gyors az imént húzott ki. 
Rövid időre elcsendesedik 
Szentlőrinc állomás. A tarta
lék, a fürge Diesel-mozdony 
is az állomás végében „pi
hen". Tőke János állomásfó
nökkel az elmúlt félév mun
kájáról. feladatairól beszél
getünk. 

A Balaton északi partján tervszerűen halad a vonal kor
szerűsítése. A pályaépítők melJett katonák, s a nyári szünidő
ben középiskolás diákok és egyetemisták is részt vesznek a 
munkában. Az elmúlt hetekben Alsóörs álJomás átépítésén a 
pályaépítóknek fiatal katonák és a pályafenntartási techni
kum hallgatói segítettek. 

A debreceni igazgatóságon 
ezen a szerda reggelen alig 
kezdődött el a munka, az igaz
gató előszobájában egymás 
után szólaltak meg a telefo
nok. Az egyik készüléken Ber
ke Béla, a 8. szakosztály veze
tője kért tájékoztatást a Zá
ho:iy térségében folyó átraká
si munkákról . A m{1sik telefo
non G. I. Bogdanovics, a szov
jet vasutak lvovi igazgató

és az elJenőrzések tapasztalatai 
azt bizonyítják, hogy a legtöbb 
tárgyi és személyt sérülés fe
gyelmezetlenségből, szolgálati 
mulasztásból következik be. 
Igazgatóságunk a balesetek 
megelőzése érdekében már 
több intézkedést hozott. Ezek 
az intézkedések azonban ön
magukban nem elégségesek. A 

dolgozóknak sokkal körülte
kintőbben kell eUátniok a szol
gálatot, s jobban kell ügyelni. 
saját maguk és munkatársaik 
testi épségére. 

Hadd tegyük ehh„z; hoz:r,ii, 
hogy a szakszervezeti bizottsá
goknak, a szakszervezeti aktí
váknak is nagyobb gondot kell 
fordítani a balesetek m<';(előzé.-
sére. VJsi Ferenc 

ságának vezetője kereste part.. r-------------------------

nerét, Tóth János igazgatót. 

Baráti együttműködés 

A két szomszédos igazgató
i;ág között kialakult jó kapcso
lat, baráti együttmüködés ékes 
bi,,onyftéka volt ez a kora déL 
előtti telefonbeszélgetés. ame
lyet az igazgató távollétében 
Békési Rezső, az igazgatóság 
helyettes vezetője folytatott. 
tolmács segítségével a lvovi 
Igazgatóval. 

GYULA Al. ÉRDEKLŐDÉS KÖZPONTJÁBAN 
A fordított várostérkép - Külön „fürdóvonat" 

A gyulai állomáson kiürült 
a vonat. Az utasok a kijárat 
felé tódultak. Az idegenek so
káig töprengtek az épület 
előtt. Merre is menjenek? Egy 
idős hordár vállalkozott az 
,,idegenvezetésre". Készsége
sen útba irányította az érdek
lődők csoportját. 

kimndulók többsége a fürdőt 
keresi fel . A szezonban 150 
százalékra emelkedik az uta
zóközönség száma. 

- Naponta 40-50 tehervo
nat érkezik az állomásunkra 
- mondotta. - Ezeknek a 
szerelvényeknek a rendezése 
és a továbbítása a legfőbb 
feladatunk. Elsősorban ki
szolgáló állomás vagyunk. 
Dombóvár nem győzi a ren
dezést. Ezért mi is segítünk 
nekik. A Pécs, Nagyharsány 
és Barcs térségéből érkező te
hervonatokat rendezzük. 

Az állomáson n<'.-gy szocia
lista brigád dolgozik. Félévi 
t�Jjesítmén)"Ük ér'ü:em színt 
felett van. Kocsikihasználási 
tervüket 90 százalék helyett 
96,41 százalékra teljesítették, 
és a múlt évi 8,95 óra kocsi
tartózkodással szemben 8,17 
órát értek el. 

- Mi újság Záhonyban ? Mi
ben segíthetünk? - kérdezte 
G. I. Bogdanovics. - Miért nincs 1krkép a vá• 

ros nevezetességei ról - kér-
deztük az állomásfőnököt. 

Az állomásfőnök ezután ar
ról tájékoztatott bennünket, 
hogy a menetrendszerúaéggel a 
nagy forgalom eLlenére sincs. 
baj. Vasárnap reggel külön 
,,fürdövonat" érkezik a város
ba A ,mentesítő" vonat mel
lett még két utazási lehető
séggel számolhatnak a vendé
gek. 

Szentlőrinc forgalmára jel
lemző. hogy az elsó fé:évben 
50 125 kocsi érkezett, és en• 
nek 65-70 százalékát ren• 
dezték. Ez az állomás kolJek• 
tívájától maximális munkát 
követelt. 

Négy markos legény lalpfacsere közben 
- Rendben mennek a dol

gok - válaszolta az igazgató
helyettes. 

- Ma nyoLc v.:matot adunk, 
tudják 1.•alamennyit fogadni? 

- Igen, jöhetnek a szerel
vények . . . 

A néhány perces telefonbe
szélgetés után mi is a záhonyi 
körzetben folyó munkákról 
kértünk tájékoztatást az igaz
gatóhelyel t.estól. Mint a Ma
gyar Vasutas március 1-i szá
mában beszámoltunk róla a 
záhonyi vasutasok a felszaba
dulás 20. ét,Jordulója tiszteleté
re, éves tnun�L•ersenyt kezde
ményeztek, melyhez az egész 
körzet és az igazgatóság szá
mos nagyobb szolgálati helye 
csatlakozott. 

Kitűnő teljesítmények 

- Hogyan alakult a záhon •i 
körzet teljesítménye az első 
félévben? - tettük fel a kér
dést. 

- Annak ellenére, hogy az 
első felévi forgalom jóval na
gyobb volt a bázisidőszaknál, 
jó eredmények születtek -
mondotta miközben íróasztalá
ból gondosan elkészített sta
tisztikát lelt az asztal ra. -

- Készült már egy - vá• 
laszoll.a Márton György -, de 
a mester fordítva rajzolta le 
a várost. Pedig nagyon elkel
ne egy útbaigazító tábla. 

A várostérkép hiánya meg
nehezíti az utazóközönség el
szivárgását az állomás terüle
téről. Ez is oka a zsúfoltság
nak. Az állomás felvételi épü
lete egyébként sem felel már 
meg a megnövekedett forga
lomnak. A pénztár előtti tér, 
a váróterem kicsi. Az egyik he
lyiség alá van dúcolva, mert 
a mennyezet megrokkant. 

- A nyári szezonra helyre• 
állltották a büfét, s a berende
zését is felújították. A kiszol
gálás zavartalan lenne, ha . . • 
- itt szünetet tartott az állo
másfőnök -, ha a környékről 
nem özönlenének be az „utcai 
fogyasztók". Az új büfé 1zin
te csalogatja a hívatlan ven
dégeket. A büfével egybekö
tött váróteremben néha egy 
gombostűt is nehéz lenne leej
teni. olyan sokan vannak. 

- Milyen az állom.ás sze
mélyforgalma? 

- Havonta 130-140 ezer 
ember fordul meg Gyulán. A 

- Állomásunkon a nagy 
forgalom ellenére is zavarta
lan a munka. Még a személy
pénztár-ablaknál is ritka a 
fenakadás. Ha szükséges, két 
,,ablakot" nyitunk. Verebély 
Erzsébet, Szőke JózsefM, Búj-
dosó Tivadarné, Nagy Gézáné 
szemé!ypénztárosok udYaria
san és gyorsan látják el fel
adatukat. Torlódás eset.én sem 

Az állomásfónök ezután el• 
mondotta, hogy a második 
félévben is igyekeznek jól dol
gozni, mert szeretnék megsze
rezni a szocialista szolgálati 
hely címet. 

- lf -

Teljesítették 
jutnak zavarba. Még köny- az e'lu··zem sz·1ntet nyebb lenne a !e1adatuk, ha 
a békéscsabaiak segítenének 

1 bennü�ket.'. Vasárnaponként Barcs álJomás dolgozói fél
ugyanIS kozel félezer utas ér- É'V •-·"ket él " · •kezik Békéscsabáról. Ezek az- es ""'v'-'- uzem SZITT-=• 
nap este visszautaznak. Ha az ! teljesítették. A kocsitartózk<r 
indulóállomá.son retúrjegyet d:ísnál 94,80, kocsihasználás
kapná� ez na,,ry_ kön.n:ebb- nál 99.29, szeméilyvonat menet-
séget Je entene a nu mun.kánk- .. .::._ . . , •c.,1 ·tásán .1 9 85 ban. renu=-a:nnti l1 <ul < a 9 , , 

Egy napot töltöttünk Gyu- 1 tehervonatok menetrend.."ZClliD1-
lán, azt tapasztaltuk, hogy ti indításánál pedag 95 17 szá- , 
akik felkeresik a népszerű _, , . , 

' 

fürdővárost kellemes fogadta- L."-'ékos eredmenyt értek el Ae 
tásban részesülhetnek. Az ál- állomás dolgo:roi nemcsak 
lomá& dolgozói nagy k.örülte- eredményesen, hanem baleset
kintéssel szervezték meg a m$ltesen. zárták a félévet. l vendégek fogadását. 

F. J. Körmendi Mihály 
Kétsér,telen ebben az is kÖZTe- \·.vTv,,,,,.,...,.-nv.""'1.�."""'·V"f'V•..,.,...,·V"rv·v.-v·vTY·V'f'V.:t,/"f"·V'f"A',fff'v...,,..., .. �.VTv.•,1•,Nnv.vTv.�N'N.\l"l'V.v-.-v.-.nv.v.-v.v'lf'v.�.�.-nv.V"f'V • ...,,.s, 
játszik, hogy áruval megrakott � ? 
sz,:relvények beléptetése és az l 

B � áru elosztcisa is egyenletesebb, '>. K � t h � t • • � k 1 t 
:; 

mint a korábbi években volt. Í e e re ove a a a on le 
Ennek eredményeként ked,·e- { � 
zóen alakult az egyes átrakó- l � helyek félévi teljesítménye. A >, • • fürdés, este ped/.g a sz<ibddté- :, 
lapátos és a kézi átrakásos � Zug:. zs1�g 

,a �alaton.-part. MP küUmósen. nehéz. Még szo- ren fi�mvetítés ;esz. . ? 
munkahelveken 1 1 ,8 százalék- i A v1dam gi;er�set� teli to- katlan az ébresztő, a. tábori A taborvezetó _ ak:it gye- � 
kal kisebb Jétsúm mellett 5,6 ;; rokból_ ha�sogia a� imént ta- rend, egyszóval ez az éLet. rek és felnőtt egyaránt _ Jó- :, 
6zázalékkal emelkedett a telje- � nult tábon csatakiáltást: Négyszázhuszan jöttek. Hat z.só bácsinak hív, a kősz.egi ?. 
sitmény. Ugyanakkor a tNme- z - Balatonkenese, vasutas évtől 14 éves korig. Sok k.ö- MAV nevelóintézet sm1=ai � 
lékenység 20,6 szá:a!élc.kal nő- � gl,'€rekek üdülőtelepe, húrrá! zöttük az á.rvizes gyerek, olya- tanácsadója. 1958. óta minden } 
vekedett, az önköltséa pedig � - Aztán, mint akiket űznek, nok, akilmek az ott1ionát, szü- évben tábort vezet. Atyai gon- :, 
10, 7 százalék.'cal csökkent. A l!kergetnek, ellepik a Balaton lői házá.t elpusztította. az ár. dosk.odással törodik a gyere ?. 

· í á s viret Csaik „ el tes Oket a vasutas-szakszcrv.izet kek'.kel s / gepes tett trakóhelyeken 10,3 � . az ugy e
O 

neve-
két hétig díjtalanul üdülteti. 

. • ? 
százalékkal emelkedett a telje.. . ló ma.rad ,,szárazon". a pal't-

� sitmény. Az átrakókörzet ösz- � ról_ ngy�li a fürdőz6iket. Vi- - Hány nevelő vigyáz a Haz:i akarok menni 
:i S7°S damb-l)ér,- telje\ítménve { gyaz raJuk. gyerekekre? le 

6.5. a termelékenység pedig 
t J , k kb ak 

- Huszonnégy pedagógus, Egy pityergő kis.lányt kísér � 
16,7 százalékkal jobb a bázis- ;; o eze en vann négy gondozó, két ápolónő és nek hozzáZlk. s 
nál. A termelékenység emelke- � két orvos. A szülők nyugodtak - Haza akarok menni - ?. 
déséYel e!(Yidóben a dolgozók i_ Amíg a gyerekek a víz�! is� lehetnek. A gverekek pedagó- mondja _ _ könnyes szemeklkel. � 
egy órai törzsb6r keresete 4 I �merkednek, addig Szeplak, giai szempontból is jó kezek- - Miért? � 
százalékkal n6tt. ' �József tanárral, a tábor veze- ben vannak. - Mert hiányoznak a testvé- � 

- Milyen a rqkodógépek ki- {töjével mi is megpihenünk.. - Mi a mai program? reim, meg a szü�m. ?, 
haszn�lt•á!!i foka? i_ - Tegnap volt a turnusval- - Délelőtt fürdés, játék, Egymásra nézunlk. Ilyenkor � 

- A korább! évekhez mszo- ;; tás - mondja. - S ez az első ebéd után pihe:nő, majd ismét még '= �agógus. sem szólhat � 
n11íiL'a lén11eoesen sz�rvezet- � �emnnt. V1gru:zta1iuk, n�gtat� s 

Földmnnkán dolgo,mak a páJyafenntartásl technikum 
hallgatói 

tebben folyik az átrakás. En- > JUk, de Pat11t Anna., sarvári ? 
n'?.'e eredményeként sokat ;a- } kisis!_rolás haj1:h�ilan. Sze- � Alsóörs 
v•1lt Zá!wny állomá.s munkája. � �1 kroikooiikonn�eket csal 's 

állomás elliU az utolsó simításokat végzik az új 
gyobb ívű pá.lyán A rakodógépek kihosználtsá17a � a �Jő, a tesn.,ér ut�i vágy. ? 

az,mban, kiilönösen a daruk- � 
ll:!eté� elősror került eJ att- � 

nál és a nanyteljesítményú • honrol. 
. • � 

markolóknál méq nem kieléqi- i Otthon? Annáélklnak meg 3:z s 
tő. Pedip a gének jobb kihasz- l o.tthonU:k �� kész. Most ép1- ? 
n,ílásái•a.l tot>ább lehetne rmor- ) tik, rei:i�álJá.k, mert az árv!z � 

(MTI Foto - Lajos György felvételei) 

----- · • .  

na-

sitani az átrakást. ami termé- j nem �m�lte őket sem. Mégis � 
M k • k 1 szetesen maqa. után vonná a $  hazavap:N<:. . { un ÓJ U e ismerést érdemel 

szélesm1omtdvú kocsitartózko- � ·- :-- Tc.vi'.'atozun� ma1d .'!- szü- ? 
dási idő csökkentését • leidnek, e& ha erted jon.nek, s · � hazo.en.gedünk. Bár őszintén ?. A jászapáti fútőház dol,go-

Elóuük meg a baleseteket � sajnáljuk. De erőszakkal nem � zól jó eredményeket értek el 

. ;. ��rthcrtunk itt* - zárja le az � az e1,sö félévl;>en. A 100 etkm 
Mmt az igazgatóhelvettessel � ugyet a nevelo. 's tervukect például 123 százalék-

folytatott beszéhietésből is ki- � Ez az egyedüJ:i eset, hogy va- ?. ra teljesítették. Teljesitmé-
tűnik Záhonyban. Fényeslit- � Jaki elvágyik innét. A többiek? ? nyÜJk 39 százalék:klal nagyobb, 
kén és a többi átrakóhelyen jó i A Tóth testvérpár, _Ili és Magdi � mint az elmúlt év ha.sonló idő-
eredmén:vek születtek a fel- >. Szombathelyről, Sille Ágnes s szakában. Az egy dolgozóra 
s1.abadulási munk�vcrsenyben. t Vépról, Imre Ildikó szintén ? eső 100 etkm teljooítmény 24 
Az elért eredménwil<nek azon- i Sárvárról vidámak, mosolyog- � százaléklkal növekedett. A si-
ban van errv szépséghibája. Az , nak. Az imént jöttek ki a víz- � ker alapja: a ió mozdon.ykar-
utóbbi idóhen az titrakókör- { '' ből, most labdáz:ni mennek. • bantartás és a dolgozók fegyel-
7:e:ben f_eltünően. so'e n tárgyi ?  Irány a Balaton! Turnnsváltáskor a gyerekek és a felnötlek �?1 érzik ma�at, önfeledten ) mezett, leZktismeretea munká-
"s szew�lyi baleset. Mi ennek .,- . 1 d I k 

J3tszanak, futkároznaik. � ja. 
az ok"? � ezrei n 11 na a Balatonra a Déli páJyaud,•arról. Gyerekek. ,; A napi feladat.ok mellett 

- A baleseti jegyzőkönyvek t (MTI foto - 1.Ajos György felv.) (szerényi) 2 már ae ószi szállitá/;okira á 

gondolnak. Az idószakos moz
doo.yjavításokat fokozott ütem
ben végzik, hogy azok kifo
gástalan álJapotban és megfe
lelő mennyiségben álljanak 
majd a fovgalom rendellke:1Jé
sére. 

A fűtőház dolgozói már ha.
madik éve az élüzem szin>ten 
teljesítik tervüket és az el• 
múlt évi munkáj\Jlk alapján a 
szocialista munka szolgálati 
helye címet is elnyert.ék. 

Fekete László 
Mis:kolc. 



.. 
MAGYAR VASUTAS • 1965. AUGUSZTUS 11 .  

Javítsuk tovább a szállítási 
komplexbrigádok munkáját 

A baleseti statisztika 
fél évi mérlege 

Több mint száz J\lAV
'AKÖV komplexbrigád kép
viselője tanácskozott Buda
pesten, Ves�prémben. Kapos
várott, Egerben, Nyí. regyhá:án 
éb Békésc8'1bá n az elmúlt he
tekben. Mindibsze néhány 
éves múltra tekint vissza a két 
nagy közlekedési ág. a va�út 
és az Autóbuszközlekedési 
Válll1latok komp,exbrigád 
mo�alma. 

A tanácskozások mérlege 
�z értekezleten az elmúlt év 

eredményeiröl, tap:isztalatairó! 
és a továbbhaladás soron levő 
feladatairól tanácskoztak. A 
tanácshozások mérlege azt 
tlizonyítja, hogy a MA V
AKÖV komplexbrigvdok mun
lkájának eredményeként jacult 
• vasuti es közúti s::állitóes:;
közök kihaszná1ása. Egészséges 
folyamat kezdódött az árukár
megelőzések é a szálhtási 
3-cöltségek csökkentésére éppen 
az áru gyorsabb kezelé.se, to
vabbitá.sa. eredményeként. 

Javul a komplexbrigádok. a 
'MAV ,és az autóbuszközleke
dési vállalatok dolgozóinak 
együttműködése. Ennek ered
ményeként az év első negyedé
ben orszá,gosan csökkent az 
autóközlekedési vá.llalatok ál
tal kezelt egy kocsira eső ra
kodási idó. Tata, Komárom, 
l3alassagyarmat és Hatvan ál
lomásokon jelentős az AKÖV 

vevőjének kétharmada vett 
részt a vitában. Tartalmas, a 
szállító vállalatok kölcsönös 
előnyeit kereső, támogató, az 
együttműködés további javítá
sát szolgáló felszólalások a 
brigádoknak és a veze'.ó szer
ve:rnek egyaránt adtak mun
kát. 

Számos. jól bevált módszer
ről számoltak be a különböző 
szolgálati helyeken C:olgozó 
komp:exbrigádok. Egerben, 
Gyöngyösön és több helyen 
eredménnyel járt, hogy a 
MA V és AKÖV dolgozók szá
mára kölcsönösen oktatták a 
szállítási és balesetvédelmi sza
bályokat. Debrecenben beve
zették, hogy a kirakodó brigá
dok munkautalványát a kocsik 
és a rakterület megfelelő tisz
títása és az űrszelvény el
készülte után igazolják. A 
komplexbrígádok közbPlépése 
eredményeként az egri TÜ
ZÉP-telep a napi 8 órás kiszol
oálás helyett 12 órá.3 kís=ol{lá
lást vezetett be. Teljesítmé
nye megduplázódott és van 
állandó rakterülete. ahova a 
kirakási időn belul hiüritheti 
a vagonokat az AKőV: 

Bírálták a vasútat 

A tanácskozá,okon bírálat 
érte a. vasutat, mert egyes 
állomásokon nem bocsátottak 
a kezelt kocsik arányában rak-

f terliletet az AKÖV részére. A A Magyar Vasutas Ju111us 
primőr, zöldáru- és élelmiszer 1- i  szamában értékeltük a vas
szállltá,oknál Heves megye út üzemi bale eti helyzetének 
néhány állomásán későn állí- alakulását. Az értékelés alap
tolták ki a kocsikat . Több he- ' jat az 196-l. év első 4 hónap
lyen késlekedtek az export- i jának baleseti statisz,1kája ké
vizsgás kocs ik rendelkezé,re pezle. !llegállapitottuk. hogy a 
bocsátásával, \'agy vizsgálatá- bázisidős�a T-lwz viszonl(ítt'G. 
val. A szállítmányozási szolgá- 1965. el.,6 négy hónapjaban 
lat árukiadásí-fogadási idejé- csökkent a balesetek e!őfordu
nek növe:isét kérte több lása és a kiesett munkanapok, 
AKÖV-képvise!ö. A szolnoki vala mint a halálos és csonku
AKÖV egyilc dolgozója bírálta lásos balesetei, s:áma. Rámu
a vasút keresk,-deimi sze„veit, tattunk arra is. hogy a mun
hogy a gépkocsikra szerelt hát- �\ javítani kell ahhoz, hogy 
só em elófal használatára nem az eddiginél jobb eredményt 
tartanak igényt, pedig gyorsí- érhessünk eL 

Csökkent 

a balesetek sz6ma 

taná és könyebbé tenné a t 
munká'.. Az éjszakai e!öértesi- 1 tések ter;!n tapaszta'.haló kése
delmeket is sokan tették szó-

! V'\, . . . 
Az autóközlekedé�i válla!a- , 

A .c1:t<li n:egJelencse ota • 
az 

tok munkáját is elemezték a e'.
mult ieléy sz mada,at! 

fe'.-<zólalók. Néhány alföldi · f1gyC'lembe v,eve - a forga(mt 
csomóponton az el- és felfuva- ! bal.e_setek szamahoz ha.sonloan 
rozás aránytalan&ága. a ja\·u- l az _ule';') balesetek . alakulasa 
las lehetósegei és gyors igénye 1 �avu,? _t�ndenciat mutat. 
került napirendre. Ezzel kap- 1 �9�-J. �l�o f_�l.e�•ében � az 1?64. 
csolatban figyelemre mélló 1 ev1 e.,o fe.e\ hcz nszony1t_, a 
szállítá<szen·ezési, irányítási t- . a balesete� e_!ofO!'dulasa 
javaslatok hangzottak el. 1 13.J, a ?'1l�setbol kiesett m!'n-

A kölcsönösség, a megértés 1.an,apo;t sw .. ,na 5 4, a hala.Los 
és együttműködés szelleme b;ile-MOck sza."U!- .11.  a csm1ku-
11olt a Jó jellemzöje az érte- la�'?s 

.balese�eke pedl{I 60 szá
k.ezleteken mind a vasút za.ek.lcal csol<-kent. 
mind az autóközlekedési vál� Amikor az egész va�út üre-
1.a.latok számára. Ez önmagá- mi baleset! helyzetének alaku-
ban is jelent& elórelépés. lását értékeljilk, egy pi11anatra 

Ko\·ács János , em szabad elfeledkezni arról, 

munkasz.eri•ezés hibái miatt hely biztonsági megbizottját 
következne'- be. Elég csak bízzák meg. 
utalni a debreceni igazgatóság A balesetvizsgálatok hlá
terülel.én Liptak A ndrá-S és nyos megállapításai miatt nem 
Ta1'ács Sándor halálos balese- történik m úsza.ki, vagy szerve
\ére, melyek azért következtek zési inté:i:ke� a baleseti �-e
be. mert mindkét helyen az szélyforrások megszüntetésére. 
előmunkás magára hagyta a Még olyan esetben is . .amikor 
c,;apatát. bizonyítható, hogy a bekövet

kezett baleset müsr.aki Intéz
kedés hiányára \·ezethető \'isz
sza, inkább a dolgozók figyel

Nagyobb gondot 

a balesetek kivizsgálására metlenségét tüntetik fel, a rá
adásul a sérüit felelösségre 
vonását alkalmazzák. Több 
eaetben tapasztalható az i , 
hogy a sérült nem ért egyet a 
vizsgálat megállap!tásá-val, 
vagy a fclelős�ég kérdésével -
és ezt a baleset vizsgálati jegy
zőkönyvben frá.sban is feltün
teti - mégsem vizsgálják meg 
a dolgozó észrevételét. 

A balesetek előfordulása és 
az azonos balesetek csökken
tése érdekében nagyobb gon
dot kell forditani a balesetek 
a lapo·, elemző vizsgálatá1;a: . 

A balesetek kivlzsgalasat 
illetően tapasztalataink ko
rán ·em megnyug,atóak. Még 
ma i5 gyakran elöfordul. h":�Y 
a bale. ete:-ct késón ,:i;:;sgaliak 
ki, emiatt a balese'et előidéző 
valódi okok feltárása utólago
�an már ncrn sok sikerrel jár. 
A mulasz:ó s:emélyek ugya It
is i{luekeznek a baleset iga:1 
nyomait eltüntetni, vagy a 
helyszínt átrendezni. 

Az utóbbi időben igen el
szaporodtak a „nem. tizemi 
balesetek''. Nehéz ,·itatni 
ennek ellenkezőjét, hiszen a 
dolgozó aláírásával l�awlja a 
sérülés otthoni eredetét. Van
nak olyan szolgálati helye.te, 
ahol a „nem üzemi baleeetek" 
szama sokswrosa az üzemi 
balesetekének, Az említett 
hiányo;ságok arra MvjlÍfo fet 
a szakszervezeti bi:rottsá{Jok 
figyelmét, hOl}y a dolgozók ér
dekében sokkal következete
sebben szerezzenek érvényt a 
munkavédelmi tör11én11ek elö
írásain.ak. 

T, I, által kezelt vasúti teherke<:sik >---------------------------
hogy az áUalános javulá.� nem 
min.den igazgatósá-17 teríltetén 
jellemző. Külvnösen a ha1á-

Az is előfordul még, ho!!Y 
a balesetvizsgálatokat a szak
szervezet! biwttság társadalmi 
munk.avédcími felügyelöjénel, 
távollétébc n végzik és csak 
utólagosan íratják alá vele a 
jegyzőkönyvet. illetve a véle
m�nyes jelenh,.,t. Ilyen esetek
ben a bale.setviz•gálat lefols
tatásáYal az adott szolgalati 

CIKKÜNK NYOMAN 
rakodási idejének csök,kené5e. 
A vállalatoknál még mindig 
gyakori árufogadási korláto
zások ellenére csökkent a 
'kés1Je kezelt 1:asüti teherko
csik aránya. Miskolc gömöri 
pályaudvaron közel 30 száza
lékkal ke 1>esebb a késve kira
kott 1)agonok száma. Gyöngyös 
állomáson is 23 százalékos a 
Javulás. NylFbátor állomáson 
közel egy órával csökkent  a 
rakodási idő. Sokat javult a 
kocsik és az állomás rakterü
letének tisztántartása. 

Felülvizsgálták 

loo balese!ek \'Ona ,,ozá�ában 
van jelentős eltolódás. Nldául 
amig a budapesti hiaz;ató� g 
területén 1964 el ö félévéhez 
viszon,·ltva 19-röl 7-re csök
kent, addig a debreceni igaz
gatóság területén 2-ről 11-re 
emelkedett az előfordulá:ok 

Baleseti li 1•Ó11 ilia 

Gyorsult a ki- és berakás 

a magánbérlemények t 

A budapesti igazgatóság ai 
elmúlt években t.öbb intézke
dést hozott a munkásszállá
sokon élő dolgozók életkörül
ményeinek javítására. A Ma
gyar Vosutas-ban megjelent 
,.Haoi ötszázért munkásszál
lás a fassufniban'' mégis szá• 
mos hibára hívta fel a figyel
münket. Igazgatóságu nk a 
cikk n11omán vizsgálatot foly
Latott a magánbérleményü 
szálláshelyeken. Megállapítot
tuk, hogy a Hídépítési Fő
nökség és egyes építési szer
veink építésvezetői, felelös 
beosztású dolgozói az ellen
őrző gazdasági és szakszerve
zeti szervek is mulaszta st kö
�·ettek e!, mert nem minden 
esetben a gazdaságosság és a. 
jobb szociális ellMas biztosí
tását, hanem a pillanatnyi 
kínálatot tartják szem előtt. 

magánbérleményböl 12-ót száma. Ugyancsak emelkedés 
megszűntet tünk. Ezzel az ln- tapaő71alhatő a .�zer,ed1 hiaz
tézkcdéssel a maga.nbérlemé- gatóságnál, a GYSEV-nél. a 
nyck költségét SO s;:á;:alék '-w! jármu,ianlóknál é a Fa'clító 
csöl,kentettük. Intézkedéseket OV-nél. 
tettünk a lakókocsik é�sze- A vasút bale eti helnelének 
rübb elhelyere ére 1 . Sajnos, ön, ndetes jiwulása ellenére 
azonban a hidépité i mun ,ák még mindig magas a bale ·etek 
szétszórtsága miatt még min- elofordulá.�ának t,Záma. Ez azt dig - termeszetesen ésszerii jelenti, hagi/ a ba leseti t'ehatárok kö=ött - fenn kell szélyfomfa még fen náH, c,utarlani bizonyos mennyisegu pán a körülmények közrehaidószakos magánbérleményt, tá,a az, ami eldönti, hogy a 

A cikkben fel1Jetett hibák- baleset könnyebb, vagy súlyo
ból okulva a jövőben nagyobb sabb kimene:cluvé válik. Ezert 
figyelmet forditunl, a magá_n- elsőrangú. feladat a baleseti 
bérleményckrc a m un.k�s- 1 veszélyforrások feltárása, a 
szcillásokon és a ra1'ókocs1 I.- megelö:6 intézkedések megté
ba n élő dolgozók s:ociálts el- tele a végrehajtás el/e-nörzése, 
latottságának és életkönilmé- a dolgozók és 1:e;;etök neve
nyeineJ, javítására. lése, a biztonsági szabályok el-

A lap segítő szándékú bi- sajátitására, betartására. 
rálatát ezúton i.s kO<izönJük. 

Telek János, Akad még tennivaló 

A MÁV-A.KÖV komplex
brigádok egyre javuló munká
jának része van abban is, 
hogy gyorsult a i,a.süti teher-
7<.ocsik ki- és beraká,sa., csök
kent a raikodási normaídön 
felii.!i kiraká.sok száma. Az 
első öt hónapban a MAV 22 
miLlió forintta l kevesebb 
kocsiállá.spénzt számolt fel a 
szállittató vá!lala.tok.nak, mint 
az előző év hasonló időszaká
ban. Növekedett a továbbított 
irányvonatok száma is. Mind
ez kedvezően hat a vasúti 
teherkoc<ipark gazdaságos ki
használására. 

A hat területi komplexbri
gád értekezlet közel 300 rész-

A cikk megjelenését követő 
vizsgálatok eredményeként 36 

a budapesti igazgatóság 
helyettes vezetője 

1 Ha ebből a uemszögből 
vizsgáljuk az elmúlt félév te
\·ékenységét, azt a tapasztalatot 

.,,,...,.,,,.,,✓.,..,_,..,.,.,,.,.,,,,.,/_.,...,_,,,.,,_,_,,.,...,..,.,,,.._,/,..,,.,,.,..,✓..,.,,,,.,...,.,_,✓_,.,.,_,..,.,,..,,.,,,,.,,,.,.._,.,,.,,.."'.,,,,,,,.,,,..,,..,.,,.,_,.,,,,.,.,,.,,,...,_,..,.,,.,,_,u,,,,,,,,�,,;1 vonhatjuk le. hogy még szá-

A fonyódi eredmények 
§ mos tennivaló van ezen a té

• k 
§ fen. Különösen a debreceni 

t t 
, , � igazgatóság teri.Lletén kell 

1 a � szervezettebbé és rendszere-
' , � sebbé tenni a balesetmegelöző 

� m unkát. J avasoljuk azt a he-
Pedig a hangszóró útján is fo
lyamatos tájékoztatást adunk 
az érkező és induló vonatok
ról. Még a hajó csa tlakozáso
kat is rendszeresen bemond
juk. 

t t r 't'k él " k" � lyes modszert, melyet a bt„1°-osan � Jest I az uzer:n °- .i pesti igazgatóságnál alka1 , 

Július 24-én, a Fábiánsebes
tyen állomásról menesztett 
74-t� sz vona: a !üjárati váltók 
elótt mei:.i llni kényszerült, 
mert Gádoros állomás felől 
mot1Jros p,üyamesteri kiS:,o
csi haladt \'ele szemben. A 
ye,;z.:lrez:etést Mucsi Bálint 
pályame ter okozta. Nevezett 
Gádoro ról ellgedél11 nelkü.Z 
indult vonalra. 

* 

Július 27-én, Pesllórinc állo
máson a 328 66G. sz. gépvon:it 
elütötte a gépvonat űrszelvé
nyében várako2ó Csávás La
jost, a Budapesti Nyugati Mü• 
szaki Jiocsiszolgálatl Fönök
ség létszámába. tartoZá laka
t-0st. Nevezett láb.ln csonkulá
sos balesetet szenvedett. 

* 

Július 28-án Z.25 órakor 
Zichyujfalu állomáson a 2871 .  
sz. tehervonat a 4198. sz. ,·o
natt.al foglalt IV. vágányra Járt 
és azzal kíméletlenül összeüt
között. Az ütközés kovet:,cz
tében a mozdonyok szolgálat
képtelenné váltak, több kocsi 
megsérült, Személ)i baleset 
nem törlént. 

* 

Augusztus 2-án 16,50 órakor 
Várpalotá állomáson a VII. 
vágányon álló vonat összezá
rásánál Gyulási Zoltán állomá
si raktári munkás halálos bal
esetet szenvedett. A baleset 
azért következett be, mert míg 
nevezett, a. kocsik között a 
182 164.. sz. kocsi homlol<a.jta
já.nak javításával volt elfog
lalva, a vonatra a gép rájárt. 

* 
Augusztus 4-en a Miskolc 

tiszai pályaudvar I. vágányáról 
menesztett 2370. sz. vonat be
lchalad t a III. vágányoo azo
nos irányba mozgó r.12. sz, vo
nat 44 006. sz. mozdonya. Az 
erős ütközés következtében a 
2370 sz, vonat mozdonya srol
gálatképtelenne vált, 3 kocsi 
teljesen, további 3 kocsi riész• 
ben megrongálódott. A 44 006. 
sz. motor eleje a földbe fúró
dott. A 2370 sz. vonat vezető
je, Kömii.Vi,S lstván könnyeb
ben megsórült. A vizsgálat 
szerint a jelentős anyagi kárt 
okozó baleset az. r /2. sz, vonat 
mozdonyvezctöjének mulasz
tásából adódott, aki vallomá
sában is azt mondott.a: ,,nem 

érti az egészet, hisz k.icentíz
te a hatMt". Mint a példa bl· 
zonyítja, rosszul. 

* 
Augusztus 6-á.n, Városföld 

állomáson a szak.szertár teril• 
letén Jevö víztároló medencé
jében fürdözés közben bele
fuHadt Kertész Péter Kecske• 
méti honállomású vonatkísé
rő. A baleset kivizsgálása mér 
tart. 

* 
Augusztus 7-én 7,30-kor a 

Debrecen állomás I. sz. őrhe
lyén levő útátjáró kövezési 
munkáinak végzése közben 
halálos baleset történt. A bal
eset azért következett be, mert 
Varga Sándor, a Debrecen 
Építési Főnökség segédmun• 
kása az útátjáróra egyidejűleg 
érkező 1732. és 1737. sz. vona
tok között maradt. A vizsgálat 
megállapítása szerint nevezet
tet az 1732. sz. vonat ütötte el, 
miután a szűk helyen, annak 
űrszel vényében állt. 

Virágos külsővel varJa az 
érkező utasolrnt Fonyód, ez a 
szép Balaton-parti üdülőhely. 
A vasútállomás nyitott peron
ján csomai;jalkat cipeló embe
rek tolonganak a kijárat felé. 
A felvételi épület előtt u !.asok 
gyűrűjében pillantottuk meg 
Fábián Islt:á>t állomásfőnököt. 

Ilyenkor, a nyári idényben 
nagy forgalmat bonyolít le 
Fonyód állomás. Szombaton 
és vasárnap 13-14 ezer utas 
fordul meg itt. 

ve_te:�enyek:t. !redmenye,� � nak. Az év első felében cso ,.titka e�yreszt a-, hogy itt § pontonként anlcétokon vita(tál, m-0z_galmt „ szervek sz�rosa� j meg az igazgatóság területén egyuttm11kodne!<, . � szakvo1:a!• § levő szolgálati helyek baleseti vezetessel, i:nasre�zt a sz.a!<- � helyzetét, ismertették a súlyoszervezeti . !_:nzottsa� . Bozs,ts �sabb baleseteket, azok t.anulAn:izl 1ntezo, 5zb-titkar v�ze- � ságait. a hasonló balesetek !-------'---------------------.. tese:·el nagy gondot ford1t a § megelőzése érdekében. Kérdésekkel ostromolták. 
- Mikor indul a vonat Ka

posvárra? - kérdezte egy 
szemüveges, kissé kopaszodó 
férfi. 

- A dérutáni órákban 
Nagykanizsára szeretnék 
utazni - szólt egy fiatal nő. 
- Melyik vona ttal mehetek? 

- Hogya.n juthatok el 
Keszthelyre? - hangzo•t egy 
h.iivér asszony kérdése. Az ál
lomásfőnök szilárdan állta az 
utasok rohamát, türelmesen 
válaszolgatott a kérdésekre. 
Amikor végre kiszabadult az 
embergyűrűból, megemelte tá-
nyérsapkáját és meg_t�röl t<; 
zsebkendőjével ventekezo 
homlokát. 

Nyári csúcsforgalom 

- Nehéz ez a nyáTi forga
lom - mondta mo.solyogva, és 
magyarázatként hozzále!te: .-: 
Megszerveztük a felvilagosito 
szolgálatot, mégis �inden 
utas a. peronon tala lhato vas
utasokat, vagy a forgalmi iro
dá.t ostromolja kérdéseii;el. 

- A legn.agyobb gondunk 
az - folytatta az állomasfő
nök -, hogy az utasok olya:,i 
biztonságos nyugalommal se
tálgat11.ak a vagányok között, 
mintha a saját udvarukban 
lennének. Még nincs dél, de 
ma reggel 6 óra óta már 27 
vonat érkezett és indult to
vább. Ilyen nagy forgalom 
mellett bizony csak a szeren
csének köszönhető, hogy utas
balesetünk nem volt még az 
idén. 

Növeli Fonyód állomás for
galmát az is, hogy a nagy 
mozdonyok ide járnak fordul
ni a közeli állomásokról, mert 
csak itt van részükre megfe
lelő fordítókorong. Lehetősé
gük van a gépeknek szénsze
relésre i.s. 

l\legállják a helyüket 

A növekvő feladatok köze
pette is jól megállja helyét a 
mintegy félszáz fonyódi vas
utas. Már ötödik éve folyama-

szocialista munka\'erseny � 

Öt éve szervezesere. Nem a ,·életlen § A balesetmegelőzés a vasút 
műve, hogy Fonyód állomás- � egész területén turelmes, 
nak már jelvényes szocialista � mindennapos nevelő és fel
brigádja i.s van. A kereskedel- � világosító munkát igényel. A szentesi épitésí főnökség 
mi szolgálatnál dolgozik ez a �  Ebben a munkában nagy fel- városföldi hegesztő szakaszit
brigád 11 taggal, Görbe Zol- � adat hárul minden gazdasági nak dolgozói öt évvel ezelőtt, 
tán főintéző, árupénztároo ve- � vezetőre és a mozgalmi 6zer- 1960. augusztus 25-én hatá
zetésével. � ,·ek tisztsegviselóire. A nevelő rozták el, hogy megszerzik a 

Két forgalmi brigádjuk _ � � !:!világosító mun�áva_l egy- szocialista brigád címet. És 
Bozsits Antal es Dobosi Zol- , 1deJuleg azonban sz,goruan fel ma, öt évvel később, a hat
tán forgalmi szolgálatte,·ők � ke!l lépni �z?kk_al szembe1_1, szor elnyert s:ocialista bri
vezetésével _ egyszer már s aktk tobbszon f1gyelmeztetes oád cím igazolja jó munká
szocialista brigád oklevelet � ellenére ron_\Ják a _  �nunka{e- jukat. 
nyert. Első félévi munka- � gyel"!1�t, ak_1,< . melloz,k a .b11.- A brigád tagjai a munká
eredményeikre is büszkék le- � tonsagi elo1ras?k betart asát. ban, a tanulásban és a tár
hetnek ezek a szocialista bri- § vagv betartatasat é.• ezzel ve- sadalmi életben egyaránt be
gádok. Kocsitartózkodásban a � szé:yeztetil< �aját és dolgo�ó- csűlettel helytálltak. 29 mun
műszaki norma alapján előírt § l�r,a1k t�sn eJ?ségé\. A felelos- kásnak hiányzott az általános 
90 százalék helyett 97 százalé- � seg,-evonas mertékenek olyan• iskolája. őt év alatt va.la
kot, a személyvonati menet- �  na,k_ kel! le-n;n_i, hOl}I/ az a ne- mennyien sikeresen vizsgciz
rendszerűségben a bázisidó- � velést swlgal3a. tak az álta.lanos islwla nyolc 
szak 96,5 százalékos eredmé- � Nem lehet figyelmen kívül osztályából. Huszan pálya
nyével szemben 99,2 százalé- § hagyni azt sem, hogy fe"'-'el - munkás szakvizsgát, tizen-

s "" egyen hegesztó. tizenketten kos eredményt értek el. § mezeit munkát csak akkor le- pedig ,·i!lany- és lánghegesztő Elért eredményeik alapján � het követelni, ha gondo.s mun- tanfolyamot \"égeztek. A bribízhatunk abban. hogy Fo- � kaszervezéssel. az ehhez szük- gád \·alamennyi ta.gját a III. nyód állomás dolgozói a má- � séges feltételeket megterem- szakcsoportba sorolták. sodik félévben i6 megállják a �  tettük. Itt szükséges mcgemlí- A technológiában is állanhelyúket. � teni. hogy a halálos balesetek dóan keresték az újat. Az öt (lőrincz) � túlnyomó többsége még a év alatt beadott 39 úJitásuk 

együtt 
46.i OOO forint mcgta1'arítást 
eredményezett. A legeredmé
nyesebb újítók közé tartozik 
Kovács Lá.szló pályamester, 
akinek hét újitása után 171 965 
forint, Bogdány Gyula he
gesztő, műhely bizottsági tit

kár két újítása u lán pedig 
1 1 7  833 forint a megtakarítás, 

A hegesztő szakasz két 
szocialista brigádja Vörös 
lst i:án és Szabó Pa l brigádve
zető irányititsával termelési 
tervüket minden évben túl• 
teljesítették, s az eltelt öt év 
alatt 9 külföldi vasutas dele• 
gációnak mutatták be a kor
szerű termit sínhegesztést. 

A két brigád nemcsak a 
munkában állja meg a helyét, 
hanem azon kívül is. A bri
gádtagok gyakran \·esznek 
részt közös kirándulásokon. 
színház- és mozi látogatáson 

Ördögh János 
s�e.:ed 
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A csecseniőh bélhurutja 
Rekedten, izgatottan kiabá

ló, hadonászó csecsemőt tesz 
le édesanyja a vizsgálóasztal
ra. A gyereknet,; alig van már 
hangja. Nyelve száraz, m·int a 
tapló. Valósággal lötyög a bő
rében, látszik rajta, hogy hir
telen fogyott le. Kutacsa (feje
lágya) besüppedt. Szeme tágra 
nyílt, karikás, tekintete -riadt, 
kétségbeesett. Sápadt bőre for
ró a láztól. Néhány gyors kér
dés, vizsgálat; azonnal el kell 
végezni a legsürgősebb tenni
valókat a gyermek érdekében, 
azután érünk csak rá beszél
getni. 

Életveszélyes állapot 

A gyermeknek három napja 
hasmenése, magas láza van, 
mindent kihány. Most az is ki
derül, hogy reggel is tejbeda
rával próbálták etetni, a sza
charinos teát nem fogadta el, 
va_gy kihányta, semmiféle láz
csillapítás nem t.örtént, vagy 
- ha próbálkoztak is vele -, 
elégtelen volt. órák óta utaz
nak vele a kánikulai meleg
ben, de siettükben, ijedtükben 
elfelejtettek teát hozni az útra. 

A csecsemő életveszélyes ál
lapotba került hozzátartozói 
tájékozatlansága miatt. 

Nyár van. A nyári és kora 
6szi hónapokban sokkal több 
a hasmenéssel járó megbete
gedés, bélhurut, mint a többi 
évszakban. Az előbbihez ha
sonló esetek megelőzése céljá
ból foglalkozunk most röviden 
azokkal a tennivalókkal, me
lyeket a beteg gyermek körül 
hozzátartozóinak kell elvégez
niük. 

A beteg csecsemőt, gyerme
ket minden esetben orvoshoz 
kell vinni, mert nagyjából 
egyforma tünetek, egymástól 
különböző betegségek jelei le· 
hetnek. A diagnózis megálla
pításához szakember szük
séges. Előfordulhat azonban, 
hogy rövid időn belül erre 
nincs mód. A szülőnek addig 
is segitenie keU gyermekén. 
Ha ped\g az orvos már meg
állapított.a a betegséget, ellát
ta a beteget gyógyszerrel, uta
sít;35t adott ápolására, akkor 
ezt az ápolást jól kell végez
ni, meTt fontosságban nem 
marad el a gyógyszeres keze
léstől, néha pedig életmentő 
lehet. 

Ügyeljünk a tisztaságra 

Minél fiatalabb a csecsemő, 
annál komolyabb veszélybe 
kerül bélhurut esetén. Szopós, 
tisztántartott gyermekek rit
kábban betegedriek meg. Ezért 
lényeges, hoqy az anya szop
tassa gyermekét. Ha az anya 
teje kevés és valakitől nói te
jet kap, azt igen tisztán kell 
kezelni. Bármilyen kevés is a 
teje az anyának, minden egyes 
etetésnél tegye mellére gyer
mekét, mert a kevés anyatej 
is igen értékes. 

Etetésnél, tápszerkészítésnél 
is nagyon ügyeljünk a tiszta· 
ságra. f:tkészletét tartsuk kü
lön. Tartsuk a gyermeket 
légymentes környezetben. Ne 
engedjünk közelébe betegeket 
még akkor sem, ha csak „gyo
mórrontásuk" van. Ha a csa
ládban valaki megbetegednék. 
lehetőség szerint különítsük el 
a többiektől. A hasmenést te· 
kintsük mindig fertőző beteg
ségnek! Csecsemőhöz ne nyúl
junk soha kézmosás nélkül. de 
ilyenkor különösen legyünk 
gondosak. 

Előfordulhat, hogy minden 
óvintézkedés ellenére hasme
nést kap a baba. Ilyenkor tő
le kell óvni a többieket. Vi

gyázzunk, hogy hová tesszük 
a piszkos pelenkáját. Ha útra 
indulunk vele, vigyünk ma
gunkkal két nylonzacskót a 
tiszta és piszkos pelenkák ré
része. A csecsemő bélhurutja 
épp úgy fertőzheti a nagyokat, 
mint fordítva, 

Mit tegyünk hasmenés ese· 
téri a csecsemővel addig is, 
míg orvoshoz jutunk vele? 

Hagyjuk abba az etetést. A 
csecsemők jól tűrik az éhezést. 
Bármilyen betegség esetén ta
pasztalhatják az anyák, a cse
csemő gyakran nem fogyaszt
ja el megszokott adagját. En
nek oka az, hogy a csecsemő 
tűrőképessége ilyenkor rom
lik. nem tudja feldolgozni a 
nagyobb táplálékmennyiséget, 
jól szabályozó �-vezete visz• 

szautasítja a fölösleges, vagy 
az adott pillanatban számára 
káros táplálékféleséget. Ha 
ilyenkor erőltetjük az etetést, 
előbb-utóbb hányás lesz a vé
ge. 

A csecsemő folyadékszükséglete 

Amennyire jól tűrik a cse
csemők az éhezést, olyan rosz
szul viselik el a szomjazást. 
Aránylag sokkal nagyobb a fo
lyadékigényük, mint a felnőt
teké. Normális körülmények 
között fő táplálékuk a tej, fo
lyadékszükségletük jelentős 
részét is fedezi. Ha ezt vissza
utasítják, vagy hasmenés 
miatt nem adhatjuk nekik, 
bőséges teáztatásról kell gon· 
doskodni. 

Különösen fontos ez hasme
néses csecsemők esetében. 
Szervezetük az aránylag ma
gas folyadékigény mellett, a 
hányással. széklettel, lázas ál
lapotban igen sok nedvességet 
veszít. Ezért ti!os ma már bél· 
hurutos csecsemőnek Ticinust 
adni. A folyadék pótlásáról a 
legsürgősebben gondoskod-
junk, különben súlyosabb 
megbetegedéskor órák alatt 
életveszélybe kerülhet a cse
csemő, esetleg nem is a fertő
zés súlyossága, hanem a kiszá
radás miatt. 

A csecsemő folyadékszük
séglete másfél deci testsúlyki
logrammonként, naponta. Te
hát, négy kilós csecsemőnek 6 
deci, öt kilósnak 7 és fél deci, 
hatkilósnak 9 deci, ennél na
gyobb gyermeknek 1 liter fo
lyadékra van szüksége napon
ta. Ennél többet nem szoktunk 
adni, ezt sem mindig könnyű 
megitatni velük. Ha a hasme
néssel ;áró folyadékveszteség 
olyan nagy, hogy a szükséges 
mennyiség megítatása mellett 
is kiszárad a csecsemő, akkor 
kórházi kezelésre szorul, ne 
kísérletezzünk vele otthon. 

Enyhébb esetben, ha a 
gyermek nem hány, napi adag
ját el oszthatjuk 6-8 egyenlő 
részre. Ha hány, kis adagokat 
adjunk, igen gyakran, 10-15 
percenként 2 kávéskanállal, és 
éjszakára se tartsunk hosszú 
szünetet. 

Milyen teát adjunk? 
Világos sárgá;a főzött orosz, 

vagy csipkebogyó teát, decin
ként egy kávéskanál, vagy egy 
kockacukorral. fél kávéskanál 
citromlével. Súlyos hasmenés, 
hányás esetén tegyünk bele 
literenként fél kávéskanál sót. 
Különösen hányassal járó kór
képeknél ne ragaszkodjunk a 
meleg teához. A szobahőmér
sékletű teát gyakran s2:íveseb
ben isszák, a hányások száma 
csökken. Nagyobb csecsemő
nek adha,tunk citrommal, cu
korral készült limonádét is, ha 
a teát nem fogadja cl. 

Sók - vitaminok 

Kéthónaposnál idősebb 
csecsemőnek a tea mellett ad· 
junk répafőzetet és reszelt al
mát is. Szervezetük számára 
igen fontos sókat. vitamínokat 
tartalmaznak és az éhségérze
tet jobban csökkentik. mint a 
tea. A reszelt almától ne fél
jünk, ha a gyermek szívesen 
fogyasztja, nagyobb mennyisé
get is adhatunk belőle. 

Alapvető szabály az, hogy a 
táplálék visszaadása csak fo· 
kozatosan történjék. mind 
mennyiségi, mind minőségi 
szempontból, akkor is, ha a 
gyermek állapota közben ro
hamosan javult. Ennek mene
tét a gyermek kora és a be
tegség súlyossága szabja meg. 

Fiatal csecsemőnek először 
kis mennyiségű Maltiront, 
vagy feles tejet adunk Orizá
val, vagy répafőzettel hígítva. 
Cukortartalma ugyanannyi le· 
gyen. mint a teánál említettük. 
A feles tejnyákba tegyünk 
közvetlenül az etetés előtt, de
cinként 1 kávéskanál citrom
levet. Ez a tejet pelyhesre ki
csapja, jó ízű, és könnyebben 
emészthető. Amíg a teljes 
adagját meg nem kapja, az 
abból hiányzó mennyiséget 
teával vagy répafőzette! pótol
juk. Azután adagonként átté
rünk a kétharmados tejhi,gítás
ra, majd sorban visszaadjuk a 
főzeléket darát. húst és tojást. 

1-2 év körüli gyermeknek 
a második napon adhatunk 
jól lezsírozott, üres húslevest, 
hamis rántottlevest, sós vízben 

főtt burgonyát, rizst, alma
kompótot, 1-1 szem háztartá
si kekszet. kétszersültet, majd 
kakaót, sovány, főtt, darált 
húst és sajtot. 

Nagyon fontos a láz csilla
pítása. Ne bízzuk a láz meg
határozását a tapintásunkra, 
vagy a gyermek színére. Ahol 
gyermek van a háznál, ott Je
gyen lázcsillapító és hőmérő 
is. 

A háború egykori vasutas hősei 

- ma békés építők 
A jugoszláv vasutasok forra

dalmi moz,galma az első világ
háborút követő időszakban 

A lázcsillapítás elengedhetetlen bontakozott ki. Az ínséges., jo-
1 gai,tól megfosztott vasutasok 

Lázcsillapításra ma legin- rabszolgaélete rövid iqő alatt 
kább a Germicid gyermek.kú- szervezett politika'i harchoz 
pot használják. Csecsemőkor- vezetett. A sztrájkok az or
ban adagja 1-3 kúp naponta, szág egyik vidékéről a másik
a gyermek kora szerint. Bár a ra terjedtek át. Semmiféle fe
szájon át történő gyógyszere- nyegetés, letartóztatás, terror, 
lés nehézkes, ha nem hányja sőt, a gyilkosságok sem tudták 
kí, adhatunk kávéskanálnyi megtömi a forradalmi vas
vízben vagy teában feloldott utasság szellemét, 
Kalmopyrint, kor szerint 3-5- A hazai burzsoáziával szem
s;eör negyed tablettát. Ha a ben a vasutasok jelentős po!i
Germicid kúp, vagy Kalmopy- tikai erőt képviseltek. Már az 
rin egymagában nem eléggé- 1 első napoktól kezdve nyílt el
ges, adhatjuk együtt a kettőt, · lenségeskedés keletkezett a 
váltogatva egymással. kék egyenruhás proletár vas-

E!őfordulhat, hogy a hasme- utasok ,és a burzsoázia között. 
nés, hányás miatt egyiket sem 

Ez. a_z állapot egészen az 1945. 
tudjuk alkalmazni. Hyenkor é:;1 iu_gos�:7 forradalom vég
tesz igazán jó szolgálatot a bo- so gyozelme1g tartott. 
rogatás. Sajnos, sok szülő fél A jugoszláv vasutasok 
tőle, és csak igen kevesen tu<I· sztrájkjának nemzetközi je
ják alkalmazni. Hasmenés ese- lentősége a világ haladó erői
tén ez a legjobb lázcsillapító vel való szoros egységben, va
módszerünk. Artalmatlan, sok• lamint a proletároknak a ka
kal gyorsabban hat, mint a pitalista mozgalommal szem
gyógyszerek, melyek felszívó- beni küzdelmeiben tükrözó
dásához idő kell. Nem zavarja dött. 
az amúgy is beteg gyomrot és A jugoszláv burzsoázia, an
bélrendszert, nem fokozza a nak ellenére, hogy a nemzet
táplálkozástól való idegenke- közi reakcióval szövetkezett, 
dést. képtelen volt segítséget nyúj-

Ha a láz igen magas, a tani a szovjetunióbeli, a ma
gyermeket teljesen csomagol- gyarországi, a németországi és 
juk be előbb vizes, majd szá- egyéb �rszágokban fellépő in
raz törülközőbe, csak az arca tervenc,ósok számára. Ezenkí
maradjon szabadon. 10-15 vül a jugoszláv vasútvonala�, 
percenként mérjünk lázat é$ az idegen katonai hatalmak es 
cseréljük a borogatást míg a a magyarországi forradalom 
hőmérséklet 39 fok a'.lá nem elfojtására irányuló háborús 
száll. Ezt az úgynevezett teljes anyagok fuvarozásai számára 
borogatást akkor is célszerű hozzáférhetetlenek voltak. 
megcsinálni, ha kúpot adtunk Ugyanis valahányszor csapato
mert ilyen magas láz csecse-'. kat és hadianyagokat kellett 
mőnél, kisdednél rángógörcs volna szállítaniuk: a. jugoutá,v 
veszélyével járhat, ez pedig -vcsuta!ok ntrá;koltak! 
már közvetlen életveszélyt je- A jugoszláv vasutasokat a 
lent. II. világháború, valamint Ju-

Amikor a láz 39 fok alá goszlávia fasiszta megszállása 
$Zállt. a teljes borogatást sem érte "1:,áratlanul, � �azafi
törzsborogatásra cseréljük át. akkal egyutt elsők kozott r:i· 
A gyermek törzsét hónaJjától ' gadtak fe1rY;7E:rt, -� meg�ezdték 
csípőjéig, állottvizes ruhába bátor és h?51 kuzdelmuket a 
tekerjük. Kívülről szárazzal fels?.abadulasért. .. . 
borítjuk és könnyen kezeibe-

, 
A "l;asutasok kozül hétezer

tő hálóinget adunk rá hogy nél több fegyveres aktív har
a borogatást 1/ -1 óránként coo került ki. A felszabadított 
nagyobb kényel.riietlenség né!� területek kivét�év�l -:- a meg
kül válthassuk, míg a hómér- szállók vonatai szamara - a 
séklet 37.5 fokra, vagy az alá Jugoszláv vonalak . egy:tlen 
nem száll. Ezután a boroga- szakasza sem vo�t �1zt?�s�gos. 
tást abbahagyjuk. A gyermek A forradalom d1cso utJam a 
bőrét szárazra töröljük hintő- vasutasok ezrei áldozták éle-
porozzuk. 

' tüket. 
Lázas gyermeket soha ne öl- A legkiemelkedőbb és ha-

töztessünk túz melegen, ügyel-

lált megvető cselekmények és kezetet, hogy a különbözó 
a háborúban tanúsított hősies- kérdésekben minél jobban ki
ségek elismeréseként 4.3 vas- bontakozzék a kölcsönös, jó 
utast nyilvánítottak Jugosztá,- együttműködés. A magyar dol
via Nemzeti Hősévé. gozók, a magyar vasutasolt, 

A győzelmes háború befeje- Jugoszláviában otthonosan ér· 
zését követően a jugoszláv zik magukat. És megfordítva, 
vasutasok megfogadták, hogy a a mi jugoszláv vasutasaink is 
háború során lerombolt, meg- szintén otthonos fogadtatásban 
semmisített ország helyreho- részesülnek a baráti Magyar
zásából is kiveszik részüket. országon. Minden kölcsönös 
Az ország ipari átalakulásáért találkozásunk a jó barátok és 
folytatott harcban is az elsők elvtársak találkozóját ,péld.áz
között voltak. Verejtékük és zák. 
erőfeszítéseik elválaszthatat- Mi ugyanis valamennyien 
lanul fonódtak össze az új fő- a világ vasutasainak nagy osa
vonalakkal, gyárakkal, vízi- ládjához tartozva, az őszinte 
erőművekkel stb. és tartós világbéke harcosai-

A jugoszláv és a magyar nak hozzátartozói, valamint a 

vasutasokat nem csupán a jó- nemzetközi együttműködés hí
szomszédi kapcsolatok fűzik · vei vagyunk! 
egymáshoz. Eddig is számtalan Braniszláv Supica, 
példán keresztül nyilvánitot- a Jugosmáv Vasutasok Közös
ták a jóbarátságot és szere- sége sajtó- és tájékoztat.ó osz-
tetet, valamint azt az igye- tályának vezetője 

_Nagy feladatok várnak 

az NDK vasutasaira 
Az NDK szállítás! vállalatai 

1964-ben 620 millió tonna árut 
biztosítottak. Ebből a DR-re, a 
Német Birodalmi Vasútra 267 
millió tonna esett. Ez az előző 
évhez viszonyítva 2,3 százalé
kos emelkedést jelentett. A DR 
1964 második felében nem 
minden esetben tudta a kocsi
kat kellő számban és az elő
írt határidőre biztosítani. 
Gyakran előfordultak gépre
várások is, főként a rostocki 
kikölőb51 Berlinbe induló sze
rel vényeknél, 

Az 1965: évi népgazdasági 
terv törvényerőre emeLkedése 
után - amely ez év január kö
zepén történt meg - a teher
szállítási teljesítmény az 1964. 
évihez viszonyítva 106,8 száza
lékos emelkedést mutat. Esze
rint a DR-nek 274.,6 millió ton
na á1"1J,t és 674. millió utast kell 
elszállítani. A teheI1kocsiik ki
használásának mutató száma 
17,18 tonnáról 17,35 tonnára 
emelkedett, a kocsifordulót pe
dig 3,35 napra tervezték. 

A forgalom lebonyolításá
ban a villanyvontatás alkalma
zása 8,7-ről 9,2 százalékra, a 
Diesel-mozdonyoké pedig 1 
százalékról 3,2 százalékra emel
kedik. 1965-ben 200 modern 
Diesel- és vi!lanymozdonyt kap 

a Deutsche Reisbahn. A Zwie-
kau-Karl-Marx-Stadt-Frei

berg szakaszon bevezetik a 
villanyvontatást. Ugyanakkor, 
1000 kilométer hosszú vonalon 
tervezik a pálya felújítását. 
Ezeket a munkálatdka,t 43 új 
s!nfektetőgép segítiségével vég
zik. 

A teherforg.a.lom zavartala
nabb lebonyolítása érdekében 
1964-ben kocsirakományú áruk 
részére 53, darabáru részére 
pedig 43 csomópontot, közpon
tosított rakodóhelyet szervez
tek. Ezeken a helyeken a rako
dás 45 százalékát gépek segít
ségével végzik. Az idén tovább 
bővítik a központosított rako
dóhelyek hálózatát és nagy 
gondot fordítanak a ki- és be
rakás gépesítésére is. 

K-B. G. 

- T:wirányitású, kísérleti 
tolatómozdony üzemel az 
NDK-beli Hoesch-Wes,tfalen
hüttében. F,gy három kilomé
ter hatósugarú kis rádiókészü
lék segítségével, maga a moz
donyvezető állítja össre a vo
natát. 

tünk arra, hogy a bőre szel
lőzni tudjon. Ne féljünk a lá
zas gyermek fürdetésétól. Az 
izzadt. összehányt, széklettel 
szennyezett testet a fürdő és a 
tiszta ruha felüdíti. Popsiját 
székletürítés után langyos 
vízzel mossuk le, és bőven 
kenjük be kenőccsel. 

a 
A vasút fejlesztése 
közgazdász szemével '  

Ha mindezek ellenére a Rendkívül bonyolult feladat 
gyermek állapota romlik, s hosszú időre, v!s�nyla?. pon
előáll a beszélgetésünk elején 

I to,san �e�ter:vezni 3: k1,>2leke
leirt kép, sürgős kórházi ke-

d�s telJe_s!tm':nyét, , €;! megha-
zelésrc van "ks 'g tározni Jarmuellátasanak ke-szu e · reteit. Ezért érdemel különös 

H�_zánkban a fe}szabadu)ás I figyelmet dr. Barna Gyula A óta orvendetes modon csók- 1 magyar ;ármligyártás és a 
kent a . csecs_emő?al?lozá�, 1 közlekedés kapcsola,tána.k némelynek Jelentos reszet re- 1 hány kérdése című munkája. 
gebben a bélhuru� okozta. En- Amellett, hogy a tanulmány nek oka az ele�zínvonal , elemzi a vasút, a hajózás, vaemelkedése. az általanos mű- l 1amint a közúti közlekedés és 
veltség_ .. ja:vulása, � jo�? 

j
a járműgyártás fejlődését, 

��és7.se�gyi ellátás es 3:z „;1l, kölcsönhatásait hazai viszonyJO gyogyszerek. RemelJuk, latban tsmert,eti az olvasóval hogy egyre kisebb lesz á�ok- a magyar közlekedés ;ármú�ak � csecsemőknek a szarna igényét és já.rműellátásának 1s,. akik nem megfel;"lő ápolás kil.átásai.t a következő évtizedm1att, életveszélyes allapotban ben kerülnek kórházba, 

Dr. Csaba �va 
gye,rmekorvos 

A Marx Károly Közgazda
ságtudományi Egyetem és a 
Közgazdasági és Jogi Könyv
kiadó közös· gondozásában 
megjelent 170 oldalas tanul
mány előszavában rámutat ar-

A HIVATALOS LAPBO'L 
ra, hogy elkeriilhetetlenné 

j 
vált a magyar közlekedés re. konstrukciéjának sürgős megA Hivatalos .Lapból a szakszerve- oldása. A vasút rekonstrukció-

;����:
t

�!f��ut• a •kti!f�!�}k;;� ja a több mint százéves gőz-
so. száml1ól: 1 16�9/1965, I/2. e: üzemről a Diesel- és villamos 

:t.!�!�1•,fi�1b;•;:;���i�zá�egszer- üzemre v�!ó , átt�rést jelen!i, 
117895/1965. 1/2. e. Az 1966, évre a:, . ezzel Jaro teJJes korszeru

szóló hlrlapmegrendelések módja. sites keretében. A rekonstruk· 
113035/1965. I/4. e. A második ál- ció egyszersmind jelentősen 

��!��az/"vai:n'i!�t�
t0;ii����!��: csökkenti a közlekedés önkölt-

nyon kívüli Jöve<lelmek a<lóztatáoa, ségét. 

A vasúti vontatás önköltség
alakulását vizsgálva, a könyv 
a Magyar Tudományos Aka
démia, a KPM és a MA V 
munkabizottságainak elem
zései alapján szemléltetően ki
mutatja, hogy a Diesel-vonta
tás 34,7 százalékkal; a villa
mosvonlatás pedig 4.9,0 száza
lékkal gazd.as<igosabb mint a 
gőzii.ze-mú 1,ontatás. A'z önkölt
ségcsökkentés a gőzüzemű 
vontatás mielőbbi visszafej
lesztését, ezzel egyidejűleg a 
kis forgálomsűrűségű vonala
kon, és a tolatásnál a Diesel
vontatás, a nagy forgalomsű
rűségű vonalakon pedig a 
nagy teljesítményű Diesel- és 
víllamosvontatás bevezetését 
igényli, 

A szállítási teljesítmények 
növekedése folytán szükséges 
új járműveken Jtivül, az el
használódott járművek pótlá
sa is számottevően terheli a 
közJekedé!; járműberuházá
sait. A könyv egyik táblázatá
ból kitűnik. hogy a hazai gőz
m.ozdony- és kocsipark mint
egy fele a legnagyobb nemzet
közi szokványos életkort meg
haladta. 

A vasúti járműállomány re
konstrukciós tervére vonatko
zóan, a tanulmány megjegyzi : 
a gőzmozdo-nyok aelejtezésé· 

nek programjára nézve a 
közleke�s vezető szeroeinél 
még nagyon eitérőek az e1-
képze1.ések. A terve.k szerin.l 
a gőzmozdonyokat a tolatás
ban 1970-ig, a személyvonatok 
vontatásában 1975-ig, a teh.er
forgalomban 1980-ig a k01sze
�bb üzemű mozdonyok váit-
3ak fel. Ez bizony0s fokig az 
egyes típusok beszerzési, sor
rendjét is me�atározza. A 
selejtezési programot döntően 
befolyásolja,, hogy a gyáripar 
a Diesel� és vülamosmo2ldo
nyokat milyen ütemben tudja biztosítani. 

A gazdaságossági számítások azt igazolják, hogy a von· tatási költségek csőkkentésé
ból eredő megtakarítások olyan nagy összeget jelentenek, amely a szűkséges mozdonybeszerzés, vonalvillamosí• tás költségein klvül a MA V egyéb járműbeszerzési költségein<:k jelentős részét is fe· dezne. Ezért is célszerű -hangsúlyozza a tanulmány befejező része _ ha a vasút k?rszerűsítését a legsürg&ebb kiemelt beruházá.,ok köz.é &<>
rolják. 

Dr. Barna Gyula könyve érde_kes, tanulságos olvasmány mm;1azo� • számára, akik a vasut feJlődése iránt érdek-
lődnek. 



8 MAGYAR V SUTAS 

VO N AT O Z Ó K  
Mint d-rótkötélpál11ák sürgll csilléi 

- a fa/.u é8 város, múlt s jövő között -
j,írna,k szüntelen; honos költözők. 

1965. AUGUSZTUS 11, 

BETÖRTEK AZ ÉLVONALBA 
Öket az új kor motorja vezérli 

8e<tűk bi2tos vas-pályáit járva; 
- álmodna.k pörgő kerekek felett, 
s beszélnek apró történeteket 
forgácsolva az idat, - jár a kártva. 

Ők nyújtják az ut-ak szürke sávjait, 
a párhuzamos acél síneket; 
s ki többre vitte: gépeket rezet, 
i,agy tanult ember lett s tervez vagy ta-nít. 

- S min.t ma,gam gondját, ismerem sors11k.at, 
életükbe kapcsolódL'4 élPk, 
tartanak minket va.s-kötelékek 
s járjuk a pályát, e dübörgő utat. 

Fazekiw; Lajos 

V E N D ÉGJÁ RÁS 

Ne ijedjen meg az olvasó! Nem vaiamiiféle htlligán nyel• 
ven szólunk! Itt kifejezetten olvan Ü'71/1"Öl lesz szó, mel11 a va.,
utas közvélemény elé kívánkozik. . . • . ,, Július 17-én, a közismert „D"-kocsihiany, va.lamin.t a „D • 
kocsi nélkül köz!ekedö „to!ósvonatok" miatt a többi áru kö
zött egy kiskosár élókacsa - Veres�yh�-Vác vonali ren
deltetúsel - visszamaradt a Nyugati palvaudvaron. A rak: 
tári munká.sok megkérték a Vác áUomás létszámába tartozo 
Kiss Ferencet hogy tektntctt"l a .,D"-kocsihiányra, a rend
kivüL 'tlliJY ,,{elegre. vigye el a kü/.deménvt a személykocsi 
s;z;olgálat céljára lezárt részében. • , • 

A vonatve::etőt nem hatotta m.eg a keres, de meg az . ir• 
galomért esedező kac.5aszemek sem. Majd a.z Ü{/1/eletes tiszt 
próbálta jol>b belátásra binii. Annak sem ment . .. 

- Beírom a menetlei·élbe - mondta az uovelete&, 
- Nem és nem! - kiabált a vonatvezet6. 
A kacsák kétségbeesetten hápogtak, az ügyeletes írt, ti 

vonatvezető kiabált. 
Közben a küldeményt mégis feltették a szemétykocsi zárt 

peron.jara. . Júliusban szinte egymásnak 
adták a kilincset a búcsú és 
üdvözlő poharakat a sza.kszcr
"ezetilnkhöz érkezett külföld; 

1 vendégek, régi és új ismerő
A BVSC fiatal úszógárdája. Felsó sor balról jobbra: Szent- J sök. Szívesen látott barátokat, 
lnnal István, Gyarma,i Andrea, 1"uróczy Judit, Llttomerlczky kollégakat, egyszerű vasuta
Mária és Székely tva edzők, Máté Mária és Székely Pál. Alsó 

I 
sokat kószöntöttünk szemé

aor balról jobbra: Kovács Edit, Nagy �largU, Major l>va, Ivitkben. 
Gá.gyor Vera és Tölgyesi Ida. · Elsőnek a CGT t'rancia vas--

utasszakszervezet :;;1.erve?JeSe

rO'Si rendezőpályaudvarra, a 
Budakeszi Tüdö.szanatórium
ba, Jártak a szombathelyi 
igazga •óságon, megt,e,kin tetM<k 
a koozegi MAV Fiúnevelő ln-
1:ézetet és a SZ<!kesfehérvár:i 
csomópontot is. Elismeréssel, 
szóltak az orvosi és gyóg1.1s=er
elláttisról, a napközi- és böl-
csődék terén. elért eredmé-
nyeinkről, de gazdasági mi•n-

A tJonotvczetó még ezu tán .'lem rette át a szamadásokat 
- ledobta azokat az arura - m�t sem törődre a duút felelős
ségével. a nyonwrult á!!atokka! és feljebbvalói� ir_ásban ad?tt 
rcn.d.e!kezeséi-el, mellvel az mmdennemű felelosseget m,iga.ra 
vállalt. 

A hnss::ú tortúra után a kacsák végül is elmentek a 110-

natvezető oktalan tiltakozá$a eUenére is. 
- lyf  

Július 29 és augusztus l 
között a Nemzeti Spo1iuszo
dában rendezték meg az o.r
szágos úszóbajnokságot. A 
négy napig tartó küzdelem
ben nem születtek világre
kordok. a bajnokság mégis 
mindvégig érdekes. izgalmas 
volt, s a meglepetések sem 
maradtak el. A legvaskosabb 
meglepetést kétségteleniH a 
BVSC fiatal úszói szoígáltat
ták nagyszerű szerepZésükkPI. 

teres há iú.szásban pedig 
ifjusági rekordot ért cl. ÚJ f ben 10 f;atal tJa<ut11$1, - la

' katosokat, szerelőket - fogad-
1 tunk. Francia vendégeink jár-Turóczy Judit mellett ki

tűnően szerepelt még Gágyor 
Vera, aki taval"y súlyos be
tegsége miatt hónapokig nem 
látol(athatta az uszodát. A 
l 00 és 200 méteres mellúszás
ban bizlo,an gy6z,Ht LMlkei 

l
tak Pécsett és kö-rnyekén, 
másfél hetet Balatonfüreden 
tőltöltek, majd háromnapos 
budapesti v-árosnéz.és k<,re�--
ben megteltintet1ék az tszaki 
Jármú.jav•tót és a Szónyi uti 
vasutasnapi ünnepsigen i6 
részt vettefk. 

Bolognából két tag,; va�
utas delegációt is íogadlunk; 
Remo Macoaferri és Demos 

1 Querzola eUátogatott az l!:sza
ki Jármujav1tóba, a ferencvá-

kánlca! tanulmán�=va, meg- 1 _ K�rötszáz kötete>I lepte oket a sok tulo_ra. 1 könyvtárat létes1tett a vasiu-
A kedv�. ��mpa'.1kus olasz !a,;szaksze!"vezet Kaposvárott, vasui;a�oktol Joforn;an el sem I az állomás oktatási központjá

�ucsuzhattunk, amikor �UV„ H ban .  A könyvtárat a közele� egy_ l0 _ _ ta_gu_ belga kuldött- ! múltban adták át rendeltetésé
seget „i..dvozolLtink a szakszer- nek. ve,:etunkben. 

A csoport tagjai el.sónek 
szintén a Mecsek panorámá
ját. a négytornyú templO/ffi 
városát, P ecset tekintették 
meg, majd Mi,;,ko1c, Göröm
bölytapolca és Lillafüred szép
ségeivel, neveretességeivel 
isrnel'kedhettek. 

Diesel-mozdonyol< viszik 
a szerepet az Egye.sült Alla
mok vasutainál. Piaci �zese
dési.ik 98 százalék. A jelenlegi 
mozdonypark mintegy 28 e1er 
Díesel-elektromos mozdonyból 
all. 

- A győri vasút! jánntl• 
gyárban megkeroték az Indo
néziának ez év végéig sz.állí
tandó 118 turistakocsi sorozat
gyártását. Még az Idén átiid
nak a csehszlovák vasutaknak 
öt mintapéldányt a nemzetkö
zi forgalomra készült kocsik
ból. A MA V ötven elsó osztá
lyú és 400 tartálykocsit kap a 
győri vagongyártó!. 

- Másfélmlllió torlntoé ta.· 
karitottak meg az elmúlt !él
é,,ben az anyagköltregnél " 
miskolci TBFF dolgozói. A 

A fiatal úszógárda fölényét 
a számók is hűen tükrözik. 
Az egyéni és a váltó.számok
ban tíz bajnokságot nyertei. 
Ezenkívül számos jó helyezés� 
&él a tarsolyukban hagyták el 
az uszodát. A pontverseny
ben is utcahosszat megelőz
ték a nagy egyesületeket. A 
BVSC 608 pontta l végzett az 
első helyen. Fölényükre jel
lemző, hogy az F'l'C 461, az 
Egri Dózsa 300, az újpesti 
Dózsa 173, a Bp. Honvéd pe
dig csak 122 pontot szerzett 

,---------------------------------------- szocialis,ta brigádok külön ne-
mesfém-gyűjtést is rendeztek 

Moot pedig néztik meg mi 
van a számok mögött. Kik 
vitték győzelemre ezen a baj
nokságon a BVSC színeit? 
Kik szolgáltatták a meglepe
téseket? 

Az elsó helyen a 17 esz
tendős Turóczy Judit nevét 
olyan számban. amelyben el
kél! megemlíteni, aki minden 
olyan számban, amelyben e'
indult, nemcsak a versenyző-
társaknak, hanem az időmérő 
órának i6 félelmetes ellenfele 
volt. A 100 méteres gyors
úszásban Európa-rekord be
állításával győzött, 200 gyor
llOl'l új fel.nőtt és ifjúsági, a 100 
méteres pillangó és a 200 mé--

Turóczy Judit 
(Hemző Károly felv.) 

Ferenc. Száll Antal pedig a 
100 méteres gyorsúszásban 
szakította meg Dobai Gyuf11 
évek óta tartó sikersorota
tát. 

S amikor a siker kovács'li
ról beszélünk, ide kívánkozik 
Littomericzky Mária és Szé
kely tva edzők neve is. A 
bajnokoknak járó elismerés, 
a gratuláció nekik is szól. 

- vl -

A HOLNAP ÍGÉRETEI 
JpariCaa11ló-képzés a yeszprém-kii l�ói lűfüluízban 

Tizennyolc évesek. Végzős tanultak. Ott ismerkedtek meg látogattam. 1011 mindenkor 
ipari 1anulók. Vi=sgamunka- a icl<a os lapfogalmal;:kal, lathattam fejlódésük meneú>t. 
juk fölé hajolva az utolsó s-i- - Ezullln a kQ,·etkező év lú-
m ítasokat vegz,k. Idllnkrnt Szeretet és törődés képzési ten·eiröl ad tájékozta-
zeretettel néznek végig az ál- tást. Eszerint 3 hannadé\'eS 
taluk készített 375. sorozatú Az id&s7.akos mozdonyjavi- tanulójuk lesz. Ők a fü.stszek-
mozdony 1 :3-as fustszekré- ló brigádban dolgozik Ber�- rényhez illó, azonos arányú 
nyen. si Laszló, Dombai József cso- moroonykaz.an elkészítését 

Mai fiatalok. Az egyik nyu- po ·ezet irányításával. Míg kapják majd feladatul bizton-
lánk, szőke. A másik alacsonv Fodor János a kazánko\·á- sági szeleppel. 
és barna szemú. Szeretik a csoknál. Takács II. Jánoa fel-
szórakozást és táncot. Ami- ügyelete alatt. Vollomas a munkáról kor annak ideje van. A veszp- Hogyan segítették óket az 
rém-külsói fűtőház lakato<;- id&sebbek? Válaszuk egyér
műhelye azonban mas. Mo!<-t telmű. Keményen és igazságo
arcukon valami belsó !ütött- aen. Ebben sok minden ben
ség oldódik fiatalos komolysá- ne van. Szeretet és tórödés. 
gukkal. A holnap ígéreteit a ma szak-

Saját maguktól keveset emberei nevelik és tanítjak a 
mondanak. Harmadét•es ipari szakma rej1elmeire. Tóth Ist
tanulók. Ebből egy evet a vánról és Par>p Jánosról úgy 
szombathelyi járműjavítóban emlékeznek meg, mint akik 

legtöbbet segítettek. 

KERESZTREJTVÉNY 
Figyelmet érdemlő és köve

tésre méltó az a gondoskodás, 
ahogyan Cink József intéző. a 
fiókműhely vezetője irányítja 
az iparitanuló-képzést. 

Egy-egy Ilyen vizsgaremek 
vallomá8 a munkaról! Vallo
más az igyekezetről, de a törő
désről is. Ha,;znos lenne, h.a 
iparitanuló-képzéstinkben ál
talánosisá válna ez a képzési 
forma. A veszprém-külsói pél
da utat mutat. Szerény kere
tek között is lehet a kiképzést 
színessé, változatossá tenni, 
megfogni a fiatalok képzele
tet. Másutt is vannak Cink 
Józsefek, Berkes Lászlók és 
Fodor Károlyok. Kívánatos 
lenne, hog}' S?.ámuk egyre in
kább emelkedjen. A szakem
berképzéssel egyidejűleg meg
oldja a műszaki vasúti okta
tás szemléltető eszközökkel 
való ellátottságát is. 

Vlnzintcs: 1, Erról szólnak az 
MSZMP Központi Blzotts"-gáual< 
Dµrclus ll-1 irányelvei, 14. Hen
géralakú épület (latin). 15. Győr 
megyei községbe való. 16. Hosszu 
ellentéte. l.1J. A szem fényérzó ré
tege, 20. Nóta, 21. Csalogat. 23. 
Azonnal. 24. Növény. 26. A tatár 
köztársaság fővárosa. 28. Kimon
aott betű. 29. A hetedik hónap 
massalhangzói. 30. Tetejére. 31. 
Héberben az első betú és az 1. 
szám neve. 33. Késnek van. 34. 
Nem régi. sr Mohamedán temp-

lom. 3"1. Arab fejedelem. 39. Kötó
szó, 40. zenei masz.ó: kötutten. 42. 
Moldva, 44, A fa resze. 46. Rag. 
f7. Földmú.ve� szerszám. "9. Több 
török &zUHáa neve. 50. Gikszer 
fele. 52. Rátámad. 54. . • .  Hari 
cGertrud Margarete ZelleJ, M. O!IJ.
bútor. 58 Net·es 1rónk családi ne
ve, i-vel a végén. 60. Bibliai sze
mély. 81. Nadtr ellentete. 63. Kel 
község. 65. Fed. 66. Francia író 
(1848-1918), keresztnevének kezdö

betOJével - igazi nevén Hcnot. 68. 

Gáz. németill. 69. Kimondott betO. 
n A rarnc.ia-alg1ri sz�rzod�5 
megkötesenek helye. 73. Belgium 
lakóinak eey része. 

Függőleges: 1. Európai nép. 2. 
Görög művészeti stilus. 3. Az 
egész bizonyos része, t. Sorvad, 
tájszólassal. 5. Vissza; osztrák vá
ros. 6. Fogyaszd. 7. A rád.1um 
vegyjele. a. Monte ChrJstó vara. 9. 
Német né\·elö. 10. Alapanyag, ké
mia! úton nem bontható, 11. S:za
bad választási jogot gyakorol 
megszállt területen. 12. Bellit vet. 
(ék. fel.) 13. o. e. N. 17. A tokt ... 
lékhez tartozó hal. 19. Erről szól 
a vlzsz l•ben jelzett trinyelVek 
egyik tf!jezete. 21. Ellentétes kl.ltö
szó. 2.2. f:Ij boldogul ! (latin). 23. 
Nöi ruhadarab. 26. :l!:tel. 27. Sen
ki, latinul. 28. Gt:p, végtelen sza
lagon futó vödörrendszerret. 30. 
Szicflia grófja (1031-1101). Leánya 
Kálmán magyar ldrály !elesége. 
32. Fényérzékeny • celluloid lemei, 
35. Bátor. 36. Az alkoholgy!lkok 
oxidjai, 38. Ka . • .  , afrikai város. 
41. Baranya megyei község. 43. Tó. 
Szibériában. 45. Pjramlsárol hfr�s 
egyiptomi város. 48. Ezzel a szóval 
olyan állam helyzetét jelöllk, amP
l:!1:et egy más állam területe kóru1. 
zúr. 51. Ezzel porozz�k a s�Olo�. 
5J. Egymá'!t követő betűk, 54. A 
tej erjedésekor keletkezik. 57. Uk
rán városba való, Zi9. S. A. 62. 
Vissza : böi'tön, jassz nyelt·en. 64. 
Szükséges. 67. �kezettel inesterst:• 
ges töltés. 70. Bibliai hajós. 72. 
Nógató szó. 74. Igekötó. 75, Enes: 

Beküldendő: vízszintes 1., füg
gőleges 19. Beküldési határido: 
szeptember 10. 

A� előzó rejl\'ény helyes megfej. 
tése: Adakozz az árvízkárosultak• 
nak. Mohács sziget. 

Könyvet nyertek: Fülöp rstván
:,é, Hatvan, Balassi Bálint u. 42.; 
Berkesi Ferenc ny. !eli.igy,, Zala· 
F:gerszeg állomás: Kornó Katallr·. 
Szeged. Jósika u. 31.: Honti J-.::nc., 
tóint . .  :Miskolc. Garam u. 8 · Btt<:'.• 

Julla, Bp. XIII., Kállár utca lO, 

- Az elmúlt évben három 
tanulónk volt - mondotta. 

Mindhárman készítettek 
vizsgamunkát, mozdony hajtó-
rudat. csa.tlórudazatot is 
komplett tengelyágy-keretet. 
Most a két tanuló közösen 
készítette el az eredetivel tö
kéletesen megegyező füstszek
rényt. Maguk fúrták, reszel
ték szegecselték és hegesztet
ték. 450 órát fordítottak rá. 

- Hogyan kísérték figye
lemmel elméleti képzésüket? 

- Az iparitanuló-iskola 
szülói értekezletét magam i& 

A két végzős ipari tanuló a 
következő évben már javító 
lakatosként dolgozik a fútó
házban. Később mozdonyveze
tők lesznek. Ezer tonnás vona
tok indulnak majd céljuk fe
lé tudásuk, akaratuk és képes
ségeik szerint. mert gépük 
minden részét ismerik. 

Szabó Béla 

Mindenki jól érzi magát 
Hévíz, Bacsó Béla utca 1.  

Vasutas Gyógyház. A vadsző
lővel befuttatott épület kö
rül kellemes a csend. Csak a 
társalgó 7.ajos. A beutaltak, a 
gyógyulni vágyók beszélget
nek, viccelődnek. Sza.bó III. 
Ferenc, a BudaP.CSti Autófu
varozási Főnökségtől, Domo
kos György, a pécsi Utasellátó 
tói, Nagy Sán<lor, a szerencsi 
fútőhá2llól jött ide, hogy ki.
pihenje fáradalmát. 

A gyógyházban egy tll'rnus
ban 42 férfi és 14 női, össze
sen 56 beutaltat tudnak fo
gadni. Kovács lstvcí.n gondnok 
elmondotta, hogy televízió. 
rádió és 286 kötetes könyvtár 
áll a vendégek: rendelkezésé
re, 

Büszkék arra is, hogy a hé
viz.i üdülök között a MA V 
Gy-ógyháznak volt először 
elektrotherápiás késziiléke és 
először alkalmazták az ultra
hang gyógymódot is. 

A társalgóból a konyhába 
látogattunk el. Hompók Ist
ván főszakács fogadott ben
nünket. A tűzhelyen már fótt 
a bográcsgulyá.s, az aznapi va
csora. Munkájukat konyhai 
robotgép, cukrász.gép és a hű
tőgép segíti. 

A beutaltak és a személyzet 
tagjai egyaránt jól érzik ma
gukat a hévízi Vasutas Gyógy
házban. 

Kápral László 
Keszthely. 

és 465 kilog.ramm színesfémet 
gyűjtöttek össze, 

- Az alkotmány ünnepe 
tiszteletére a terYezett határ
idő előtt tiz nappal adják át 
rendeltetésének a miskolci 
v-asutasok úJ kultúrotthonát. 
A tiszai pályaudvar átépítése 
miatt lebontott kultúrotthOD 
helyett ez az egymillió forin
tos költséggel létesült új épü
let 250-300 vasutas dolgozó
nak biztosít egyszerre tanulást 
és SZÓrakozást. 

- Menetrendaut.omaW mu
tattak be a müncheni Nem• 
zetközi Köz.lekedési Kiállítá
son. Az automata tárcsázásra 
és gombnyomásra működik: 
ha az utazási cél számát fel
tárcsázzák. majd benyomják 
a kívánt napszak gombját, a 
gép papírlapra nyomtatva 
dobja ki a megfelelő vonatok 
indulási és érkezési idej�. 

- K&,,& csa.Iá.dl kirándulá· 
soo vettek részt a Miskolc• 
rendezópályaudvar szocialist.a 
pályamesteri szakaszának dol
gozói. Ellátogattak. Aggtelekre, 
megtekintették Eger történel
mi nevezetességeit, majd Sié>
fokon, a Balaton hullámai 
közt fejezték be a családi tú
rát. 

LAKÁSCSERE 

- Elcserélem a Bp. XIV., Sze-
gedl lL 74. szám alattl összkomfor• 
tos 7 helyiségből álió nagyon szép 
kertes szolgálati lakásomat a vá
ros belterületén, két kisebb egy• 
egy szobás lakásra megegyezéssel. 
Érdeklődni lehet: telefon 206-89'1, 
reggel 8-10, este 20-22 óra közölt... 

A szerkesztőség üzeni 
Szentgáli István Gyöngyös, Bog

nár Károly Tapolca, Kisvárdai Já• 
nos, Fekete László, Antal Jó?sef 
Miskolc, örctögh János szeged, Vo
losinovszky János Debrecen: Le• 
veteiket lapunk anyagához fel· 
használjuk. 

CSösz Imre Kecel, Sipos Sándor 
Gyömrő, Boldizsár Gyula Békés� 
csaba, Marko� Józset Zalaegerszeg: 
Leveleiket Illetékes helyre továb• 
bítottuk. 

MAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok Szakszervezetének 
lapja 

Szerkeszti a szerkeszt6 bizottság 
Fószerkesztő :  Gulyás Jánas 

Felelős szerkesztő: ViSi Ferenc 
Sr.erkeszt<'5ség: 

Budapest, VI ..  Benczur utca 41. 
Telefon : városi : 229-872, 

üzemi: ll9--7'1. 
Kiadja és terjeszti: a Népszava 
r.aokladó Vállalat, Budapest VII., 
Rákóczi út 54. Telefon : 224-819. 

Felelős lc!adó: Gábor Márton, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

Igazgatója 
Csekkszámlaszá m :  75.915.001-K. t5 

Szikra Lapnyomda, Bu<lapest 
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Az elmélet a gyakorlatból táplálkozik 
és a gyakorlat céljait szolgálja 

Az ideológiai tevékenység a központi vezetőség 
napirendjén 

S?Aks7Jervezetúnk kwponti 
vez.etősége augusztus 13-án 
ülést furtott. Az elnökségben 
foglalt helyet Végh Lajos el
nök, Pánti Béla alelnök, Szabó 
Antal főtitkár, Ju1iá.8z Miklós, 
az MSZMP építőipart és köz.le-
kedési osztályának mun-ka!Jár-

sa, Balajti Ká-roly, a SZOT 
mwikatársa. 

Végh La;o& megnyit.ója után 
Szabó Antal fótitkár Szakuer
vezetüttk feladatai az MSZMP 
ideológiai irányelveinek meg
valósításával kapcsolatban cí
men ismertette az e1nelk:ség re
ferátumát. 

A szakszervezeti munka alapvető mödszere 
a meggyőzés 

A szocializmus további fej
lődésének üteme nagymérték
ben függ az emberek tudatá
nak. általános és szakmai 
műveltségének szín vonalától 
- mondotta bevezetójében. -
A helyes politikát csak úgy le
het a gyakorlati életben meg
valósítani, ha azt a dolgozók 
túlnyomó többsége magáévá 
teszi, és annak érdekében tu
datosan tevékenykedik. Jelen 
időszakban ehhez a feltételek 
kedvezőek, mert az emberek 
többsége helyesli ás elfogadja 
1t pa VIIJ. k:on�zusának 
iranyelrni\ és eredményesen 
munkálkodik az abban foglal
tak végrehajtásáért. 

Ma, amikor a szocializmus 
teljes felépítése van napi• 
reoden, a tudatformálás és 
nevelcs terén is ezzel össz· 

hangba kell hozni felad&• 
talnlu�t 

Az emberek gondolkodás
módjának fejlesztésében jelen
tós feladat.a van ,a szakszerve
zeteknek, mint a dolg<:Jzók leg
nagyobb tömegszervezetének 
- folytatta.. - A szakserve
z.eti feladatokat úgy kell vé
gezni, hogy az eredményesen 
szolgálja a szocialista tudat ki
alakítását. Olyan hatást kell 
káv.íltani: 

- hogy erősítse a szocialista 
gondolkodást, és hogy ez. a szo
cialista �ndolkodás tetteh-ben 
realizálódJék; 

- minden dolgom felelőssé
get érezzen munkájáért, a kö
zös célért, ,a i;zocializmu.s fel.· 
építéséért. 

Olyan tudat klalakftására 
kell törekedni, hogy minden 
dolgozó érezz.e a szocializmus 

építése Iránti felelő.sséget, él
jen a társadalmi rendünk által 
biztosított jogaival és öntuda
t05an Yállalja a reá háruló kö
telességeket is. 

A szocialista erkölcsről szól
va Szabó elvtárs elmondotta, 
hogy ez a kérdés nem �eszú
kitve, hanem társadalmi éle-
tűnk minden ,"Onatkozru;ában 
étendő_ az embereknek egy
máshoz:, az egész társadalom
hoz való viszonyát foglalja 
magában. Sajátos helyzetünket 
figyelembe véve segítenUnk 
kell a materialista világnézet 
térhódítását. Szervezett.ebb 

haroot kell folytatni a ma• 
radlság, a babonák és a 
iudaflanságból fakadó ma-

raiJvá.nyok ellen. 
Erót.eljeSen kell harcolnunk a 
nacionaiizmug ás sovinizmus 
áramlatainak fel"2:ámolásáért, 
az internacionalizmus helyes 
értelmezéséért. 

Aflhoz, hogy az ideológiai 
munkánkat és nevelő tevé
keny5égünket ma�oobb sz.ín· 
vonalra emálhe!ISiJk nagyobb 
igién� kell klmasirta
n.unk a szekszer\l'ezeti tisztség
viselők politikai, sz.akmal és 
álMlános múveltsége iránt. Az 
igényesség azért is jelentkezik 
elsőrangúan, ;mert a szakszer-

(Foi11tatcit a z. oldalon..} 

Júliusban is kedvezőtlenül alakultak 
a minőségi mutatók 

A JU!iusi t.eljesitménrek 
mind a tervhez, mind az elü
zö é,·í eredmenyekhez Yi:,zo• 
nyitva nem érték el a kí\'ánt 
szintet. Az ertékelt műszaki
gazdasági mutatok alapján az 
igazgatóságok összesített ered
ményei az alábbiak szerint 
alakultak:  

t'ét. A teherkocsik klhaszná
lasa egyedül a debreceni Igaz
gatóságnál alakult kiclég1tóen. 

A vasút hét hónap alatt 
63 mlllló 929 OOO t-0nna 
árut szállítoU. Ez a szám 
5�0 OOO tonnárnl haladja 
meg az előző év hason-

ló teljesítményét. 
Budapesti ig. 
Debreceni ig. 
Miskolci tr. 
Pécsi ig. 

94,551/, 
A tervhez viszonyítva azonban 181•32"• az áruszállilásnál 2 millió 

100,70°/, 433 OOO tonnára nött az adós-
100,12"• 

:uig. Az augusztusi el6zetes 
eredmények még további v1sz
szaesést mutatnak.. 

Az őszi hónapokban a szál
lttási igények jelentősen nö
vekednek. A rendelkezésre 
alló vonóeró és teherko<:ái 
szallitási kapacitásunk gazda
ságosabb, körültekintőbb fel
használása lehetőséget ad a 
szállítások mennyiségi növelé
sére és a munkák minóségé
nek javítására. 

A kÍtönt·etés kötelez 
Átadták a vandorzászlót a budapesti igazgatóságnak 

Az első félévben a kedve
zőtlen időjárás ellenére is jól 
alakult az igazgatóságok tel· 
jesítménye. Különösen a bu
dapesti igazgatóság ért el ki
emelkedő eredményt. Június 
k,ivételével minden hónapban 
102 azázalékon felül teljesítet
ték a tervet, sőt két esetben a 
maximumként előfrt 103 szá
zalékos célkitűzést is túltelje
sítették. A budapestiek meg
érdemelten nyerték el a Köz• 
lekedés- és Postaügyi Minisz
térium és a vasutasok szak
szervezetének vörös vándor
zászlaját. 

A zászlóátadási ünnepségre 
augusztus 11--én került sor, a 
Keleti pályaudvar ku)túrter• 
mében. Az ünnepségen meg
jelent Rödönyi Ká.roly mi· 
niszterhelyettes, a MA V ve
zériga.z.gatój.a, Szabó Antal, a 
vasutas.szakszervezet főtitká
ra, Dapsi Károly, a VIII. ke
rületi pártbizottság elsö titká
ra, továbbá a vasúti főosztály 
és a budapesti igazgatóság 

kodás ütötte fel a fejét. Ez a 
nagyobb csomópontokon és a 
va,sút egészében torlódást 
eredmént1ezett. Azt javaslom 
az elvtársaknak, hogy fogja• 
nalc össze, s az elBő félévhez 
hasonlóan, az év hátralevő 
hónapjaiban is közösen, ef/1/
mást segítve végezzék mun• 
ká.ju.kat, mert csakis így tud
ják megállni helyüket az öszi 
hónapokban. 

A vándorzászlót jó munká
val érdemelték ki. Ne felejt
sék el, hogy ez a kitüntetés 
kötelez. Arra kötelezi önöket, 
hogy a második félévben is 
eredményesen dolgozzanak. 

A miniszterhelyettes rövid 
ünnepi beszéde után átadta a 
vándorzászlót Csaman.gó Hen
rik fóigaz.gatónak, a budapesti 
igazgatóság vezetöjének. Az 
ünnepélyes zászlóátadás után 
dr. Pásztor Pál, a miskolci 
igazgatóság ,·ezetöje gratulált 
a budapestieknek. 

- Fél évuel ezelótt, f«bruáf' 
13-án, Miskolcon i.! hasonló 
ünnepet ültünk - mondotta 
az igazgató. - Most tőlünk 
az első félévben elért sikeret 
alapján olyan igazgatóság 
vette át a zászlót, amelyilc a 
hat közül a legnagyobb; 
amelynelc a munkája a legbo
nyolultabb. A sikerhez tisztit 
szívból, őszinte örömmel' gra• 
tu.lálunk. Egyben kívánjuk, 
hogy a zászló megtartásáért 
eredményesebben dolgozza• 
nak, mint ahogy mi dolgoz• 
tu.nk az első félévben. 

A beszédek elhangzása után 
Rödönyi Károly miniszterhe
helyettes és Szabó Antal fó
titkár kitüntetésben és pénz• 
jutalomban részesítette az ar• 
ra érdemes vasutasokat, szak
szervezeti vezetőket. 23-an 
kaptak k;iváló dolgozó kitun
tetést, hárman pedig pénzju• 
talomban részesültek. 

V. P. 

több veret.ó beosztású dolgo
zója. 

Az ünnepséget Parti Jó
uef, a vasutasszakszervezet 
budapesti bizottságának tit
kára nyitotta meg, tnajd Csa
mangó Henrik fóigazgaló, a 
budapesti .igazgatooág vezető
je számolt be az igazgatóság 
első félévi munkájáról. 

A vándorserleg is Budapestre került 

- Az első félév szállitás! 
eredményeit vizsgálva meQ· 
állapítható, hof/1/ a azemély
ftn·aro.zási igényeket a korá b

A Magyar Vasutas augusz
tus 2-i számában már beszá
moltunk róla, hogy a Bala
tonalmádiban megrendezett 
XI. oo.sutas, lcözle�-é&i és 
poot& ifjúsági Mketalálkozó 
rendező biz.otts.ága a buda
pesti ttatalolmak ítélte oda a 

bi évehhez vi3zonyitva, fej
lettebb módon elégítettülc ki 
- mondotta bevezetőjében. -
Az árufuvarozásnál jelen.tke
zó iqényeknek főként az év 
etső öt hóM.pjában ugyancsak 
zökkenő nélkül tettiink ele
get. Az állami ten, és a fu· 
Nroztafó f�ek ált.a-l beadott 
szá llitási lgént1ek közt{ elté
rés részben helytelen szerve
zésre, sok esetben pedig ter• 
melési nehézségekre vezet• 
hetők vissza. A helytelen t&r· 
vezés szemléltetésére egyetlen. ' 

14 OOO fiatal vasutas közül 
több mint 5000-en vettek 
részt tevékenyen a különböző 
versenymozgalmakban. Ebben 
a tevékenységben nagy segít
séget kaptak a fiatalok a cso
mópontok szolgálati és moz
galmi vezetőitől is. 

példát sze,-etnék megemlíteni 
csupan. Kavicsból megkö.:eií· 
töe n 1 200 OOO tonnát szállítot
tunk, bár tUf állami tfftt csal. 
1 164 OOO tonna kavics szállí· 
tását iránt1ozta eló. Ezzel 
szemben a fuvaroztatók 
1 564 OOO tonnát igényeltek. 

Szabő AtKal fótiskár átactja -a vándoreedecet 
:r.sefnek. 

vasutass-zakszervezet elnök
sége állal alapított vándor
llierleget, A vánd.oi-zászló át
adása után Szabó Anta,) fó
títkár beszélt az ifjúsági bé
ketal.á.lkoz6ról, Hangsúlyozta, 
hogy a 1:>udapesti igazgatóság 
területén dolgozó mintegy 

A főtitkár beszéde befeje
zése után a KISZ KöZiPODtl 
Bizottsága, a Közlekedes- és 
Postaügyi Mirusztérium és 
szaksz.erveretunk elnöksége 
nevében átadta a vándorser
leget Parti Józsefnek, .szak
szervezetünk budapesti bizott
sága titkárának. 

Az .igazgatóság munkáját 
értékelve, a fő@2'�ató a to
vábbiakban elmondotta, hogy 
a személyszállító és a teher• 
vonatoknál egyaránt jai•ult a 
menettendszeTílsé.g. A kocsi
forduló idő a bá22ishoz viszo
nyítva 2.42-ról 2,29 napra 
csökkent. Ugyancsak csökkent 
az állomási kocsitartózkodási 
idő is JaL-uit a közlekedés 
biztonsága, a korábbi é,·ek
hez viszonyítva csökkent a ,--------------------------

S?.emélyi és tárgyi. bale:;etek 
száma. 

Az igazgatóság ve1Jetójének 
tájékoztatója után Rödönyi 
Károly miniszterhelyettes 
mondott beszédet. 

- Az elsó félévben szerve
zetten., higgadtan dolgozta];, 
- hangsúlyozta a miniszter
helyettes. - A második fél
év elsó hónapjci.ba11, júliusban 
azonban, érthetetlen módon 
megtorpant az igazgatóság, a 
tert:szeríí. munka helyett kap-

Vasutasaink 9 millió forintot fizettek be 

a 10 200-as csekkszámlára 
Bihar megyében, továbbá Bt1• 
dapest területén a bizalmiak
kal együtt keresték fel munk,a
társaikat. 

Szegedi ig. 
Szombathelyi lg. 

94,51¾ 
.--------------------------------------

Lassan befejeződik az az ak• 
cio, amelyet az árvízkárosul
tak megsegítésére a társadalmi 
összefogás, a baráti együttér
z.és indított el. Jóleső érzéssel 
írjuk le, hogy ebből a segít
ségnyújtásból anyagi erejük
höz mérten va&utasaink is ki
vették részüket. 

A szakszervezeti aktivisták 
orsza.gszerte mindenütt nagy 
ambícióval, lelkesen vállalták 
a szervezési munkát. Dolgo
zóinlc az árvíz ideje alatt is 
mély együttérzéS3el 

A Vas és Győr megyei szol• 
gálati helyeken a felhívást 
megelózóen. többen önkéntes 
felajánlásokat tettek. Hasonló 
kezdeményezés volt Fejér, 
Szolnak és Heves megyében i.s; 

96,330 o 

A hálózat összesitett ercd
mén)-e 98,li• 0• A legnagyo�h
mérvíí. lemaradás a menet• 
rend.szerúségné! és a vonat
közlekedési terv teljesítésénél 
volt. A személyszállító vona
tok menetrendszerűsége 1.9, a 
tehervonatok menetrendszerű
sége 5,28, a vonatközlekedési 
terv betartása 5,99 százalékkal 
volt alacsonyabb a célkitűzés
nél. 

A vonóerő felhasználása az 
átlagos vonatterhelés függ,·é
nyében jóllehet kielégítően 
alakult, az . eg11 mozdonyra 
esö ha.sz.nos kilométer teljesít
mény azonban nemcsak a ter
vezettet, hanem még a bázis 
eredményét sem érte el. Mind
ezék azt mutatják, hogy 

a végrehajtó szolgálat irá
nyiió dolgozói nem gazdál
kodnak terv.szerűen és kö,:
rfiltekintöen a rendel• 
kezéare álló vonóerővel. 

A rendez6pályaudvarok 
munkája sem kielégítő. Jú
liusban például nem teljesítet
tük a Tendezésse! képzett 
trcinyvonatok mennyiségi ter-

Új orvosi rendelőt kapott 
a Dunakeszi Járműjavító 

A Dunakeszi Járműjavító 
új egyemeletes üzemi orvo.si 
rendelőjének építése ez év áp
rilisában kezdódött. Még az 
adminisztratív ügyeket intéz
ték, amikor a gyár munkásai, 
szocialista brigádjai már le• 
rakták az épület alapjait. Nagy 
szükség volt erre az intéz• 
ményre. 

A régi fabarakk kopott, szúk 
kis szobái nem feleltek meg a 
kulturált, egészségügyi köve
telményeknek. Helyette min• 
den igényt kic,égítő modem 
épület magasodik a járműja
vító területén. A falon már· 
ványtábla hfrdeti : Társadalmi 
összefogással a szocíalísta bri
gádok önzetlen segítségével 
1965-ben épült. 

A vasuta.s.szaks:rervezet el
nöksége a félszázalékoa OTA
alapból 850 ezer forintot biz· 
tosított a létesítményre. A 
hiányzó 150 ezret = meri 1 

millióba keTült az új létesít
mény - a gyái·i kollektíva 
társadalmi mtmkával pótolta. 
A terveket szinte egyik nap
ról a másikra Herde Károly 
és Kővágó Gyula tervetók ké
szítették. Azon az egy héten 
bizony keveset aludtak. 

Törös András és Cigány Jó
zsef lakatosok pedig az összes 
vasmunkát végezték el. De so
rolhatnánk tovább a neveket, 
mindazokét, akiket az ünnep
ségen a jó munkájukért ki is 
tüntettek. Mindenki tett vala
mit, hogy ez az épillet elké· 
szüljön. 

Ezt a lelkes, kollektív mun• 
kát emelte ki beszédében Sza
bó Antal, a vasuta.sszakszerve
zet főtitkára is, .amikor augusz
tus 19-én átadta rendeltetésé
nek. az új rendelőt. 

- Örömmel tapasztaljuk, 
hogy az üzem kollektívája be
caülettei hel11tállt - hangsú-

lyozta. - Szinte rohainmunká
val, minden egyéb külsó se
gítség nélkül készült el az új 
rendelő. 

Az egyemeletes épület ter
vezésénél és építésénél Ugyel
tek arra is, hogy az. üzemi 
járóbetegek és a táppénzes ál
lományban levö, de kezelésre 
és felülvizsgálatra bejáró be
tegek ne keveredjenek. Ez ko
rábban a rendészetnE!k min
dig külön gondot okozott. 
Most az utca felőli alsó szin
ten a táppénzes betegeket lát
ják el, .a felső szinten, amely 
az üzem felől közelíthető meg, 
az üzemi betegeket kezelik. 
Az alsó és felső szint között 
semmiféle átjárási lehetooég 
nincs. 

Az ünnepélyes átadás után, 
augusztus 22-én az üzem négy 
orvosa már az új épületben 
kezdte meg a munkát. 

Sz. J. 

figyelték az árvizsújtotta. 
területek lakóinak helyze-

tét. 
Aggodalommal vették tudomá
sul. hogy az árvíz következté
ben jelentős népgazdasági és 
személyi károk keletkeztek. 

A szolgálati helyeken példa
mutató szerepet vállaltak a 
szocialista brigádok fa, akik az 
anyagi segítségen kívül a fel
világosító munkában is ,segí
tettek. Fejér, Borsod és Ha;du• 

Vasutasaink eddig mint
egy 9 millió forint-0t fizet• 
k-k be a 10 200-as csekk• 

számlára.. 
Ez persze nem a teljes összeg, 
hiszen a kora tavaszi nyugat-· 
dunántúli árvíz után a szom
bathelyi igazgatóság területén 
már nagy összegeket juttattak 
az árvízkárosultaknak. 

Az árvizet, a 120 napos küz
delmes munkát lassan már el
felejtjük. Az. okozott károk 
J-ielyreáJ!itáGa is 6zépen halad, 
de erre az önzetlen összefo
gásra. társadalmi segítségre 
még Sokáig jóleső érzéssel em• 
lékezünk. 

Schwerini vasutasok az árvízkárosultalcért 
A szakszervezetünk vendé

geként augusztus 15-25-ig 
hazánklban tartózkodó NDK
belí schwerl.ni Theodor-Körner 
vasutas vegyeskórus hang
verseny-körútjának befejezése 
után a Magyar Rádió stúdió
jába látogatott el, ahol felvé
telt készítettek az együttesről. 
A felvételért ;á.ró honoráriu
mot a lwnu vezetői éa tag-

;a,l fela;á.nlott,dk az á4-vízkd
rosultak megsegité.sére. Az 
összeget a tlszt.eletiikre ren
dezett búcsúvacsorán adták 
át :szakszervezetünk elnök
ségének azzal, hogy juttassuk 
e! illet.ékes helyre. 

Barátaink segítségét az ár� 
vízkárosultak nevében ezúton 
iB megkoozönjük. 



, MAGYAR VAStrrAS 

Az elmelet a gyakorlat66/ táplálkozik 
és a gyakorlat té/jait szolgálifli 

Az ideológiai tevékenység a központi vezetőség napirendjén 
(Folvt&t4a az 1. oldalról.) 

veteti munka jellegzetes mód
szere a meggyőzés. 

Az ideológiai és nevelő mun
kánál mindenkor szem el.6tt 
kell tarta!lli, hogy azt csak ak• 
ikor értelmezzük helyesen, ha 
összekapcsoljuk a szocialista 
épitéa idÓ6Zel'Ű feladataival. 
Kitűnő pelda erre a párt Köz
ponti Bizottságának március 
11-i határozata. emely minden 
•�mpontból ö.sszhangban van 

az 1964. decembert határozat
tal, amely határozat a gazda• 
sági életben meglevő feladato
kat összegezte, és amely szinte 
'kiegészíti az ideológiai mun
kára vonatkozó határozatot. 

Az elmélet a gyakorta& ta• 
pasztalatall általánosftJa 
és vtsszaha&ásként a (Ya· 

korlat céljait smlgálja. 
Nevelő tevékenységünk is csak 
akkor lehet eredményes, ha a 
célokért folyó eszmei küzdel• 
met a dolgozók gyakorlati ta
pasztalatai alátámasztják. 

A lét nem határozza meg automatikusan 
a tudatot 

A tudatformálásban elért t.a:i, észrevételei érvényesülje
ered.J:n,ények taglalása után a nek. 
következőképpen folytatta: Az Hogy a vasútnak egy terv· 
e1·edmények ellenére a tudat és Időszak alatt mit kell elvégez
erkölcs fejlődése elmarad a ni, azt a népgazdaság szükreg
szocialista épités növekvő kö- • !etei szabják meg. De, hogy 
vetelményeitől. Sok olyan nem ezeket a feladatokat, hogyan 
kívánt jelenséggel találkozunk lehet legjobban, leggyorsab
még, amelyek gátolják a szo- ban, leggazdaságosabban elvé
cialista tudat fejlődését. Az gezni, ahhoz a dolgozók -. ha 
anyagi viszonyok szocialista kikérjük véleményüket -, na
fejlődése nem szül automati- gyon sok értékes javaslattal 
kusan szocialista tudatot is. Az tudnak szolgálni. A szocialista 
imperializmus erői most első- demokrácia megsértésével, 
sorban ideológiai téren intéz- nem kellő érvényesülésével an
nek támadást ellenünik. Még nak ellenére, hogy erre vonat
hatnak a burzsoá maradvá- kozóan intézményes formák 
nyo;k, a magántulajdon, az ön- állnak rendelkezésre, nemegy
zés, a munka nélkül szerzett szer találkozunk. Szóvá kell 
jö,·edelem utáni vágy kispolgá. tenni, hogy a termelési tanáe&
ri nézete. A ,,;zocialista tudat- kozásokon elhangzott javasla
formálás nehézségét növeli az tokra csa:k igen ritkán reagál-
1s. hogy a múltban elkövetett nak. Időruány miatt gyakran 
hibák és torzítások még élén- elmarad a véleménynyilvAní
ken élnek az emberek emléke- tás. Nagyon fontos érvényt 
zelében. Zavarja az egyenletes szereznl a tennelési tanácsko
fejlődést a munkásmozgalom- zások eredeti feladatainak. 
ban kialakult vita is. Mindezek hogy azokon a dolgozó véle
figyelembevételével látnunk ményt nyilváníthasson és véle
kell. hogy hosszú. szívós és ki- ménye meghallgatásra és reali-
tartó munkára van szükség. zálásra találjon. 

A nevelést U!etóen nincs 
helye a türelmetlenség• 
nek, a következetlenség• 

nek. 

A tennivalók megszabásánál 
az elóadó elsőként emJitette a 
szocialista demokrácia kérdé• 
tiét. Szocialista demokrácia 
alatt mi azt értjük - mondot
ta Szabó elvtárs -, hogy a 
dolgozók részleteiben is is.mer
jék meg mindazokat a felada
tokat, amelyeket szocialista 
épltésünk reánk hárít, nyilvá
nítsanak véleményt megoldásu
kat illetően és a vezetés a dol
gozók véleményének ismereté
ben irányítsa a munkát. A kér• 
dést vizsgálva felvetődik, hogy 
a vasút centrális vezetése és a 
demokrácia érvényesítése kö
zött ellentmondás van. Az el
lentmondás azonban csak lát
szólagos, mert bár kétségtelen, 
hogy a vasút vezetésének első
rendű követelménye a közpon
tosítás, de jó vezetés mellett 
feltétlenül biztosítható, hogy a 
dolgozók véleményei, javasla-

A gazdasági és mozgalmi ve
zetők a feladatok Lsmertetését 
kapcsolják össze politi.lali agi
tációval, győzzék meg a dol
gozókat a feladatok helyessé
géről, megoldásuk hasznOSISá
gáról. Legyen a termelési ta
nácskozás az agitációnak ia 
fontos fóruma, 

Az agitációt nem lehet • 
feladatok lélektelen, szá• 
raz kiadisá.val helyettesí-

teni. 
Ezen javítani természetesen 
csak úgy lehet, ha maguk a 
vezetők is meg vannak győ
ződve az intézkedések helyes
ségéről s már eleve számolna.k 
azok hatásával, 

A szocialista brigá�a
lomról szólva elmondotta, hogy 
a mozgalom nagyszen'.lségével 
mindenki egyetért, mégsem tá
maszkodik a vezetés kellő mér
tékben erre a hatalmas erőre. 
Még ma is tapasztalható, hogy 
több energiát fordítunk a moz
galom forn'lal oldalára, a ter
melést segítő elemeire, mint az 
emberformáló részére. 

A törvényesség kérdése 
A szocialista tudat fejlődé

Bében nagy szerepe van a tör
vényességnek. Az egyén ítéle
tét mindig befolyásolja az, 
hogy adott időben ő és család
ja a nagy közösségben milyen 
elbírálás alá esik, a jogok és 
kötelasségek hogyan érintik. A 
Magyar Népköztársaság törvé
nyei, rendeleteí egytől eg_yig a 
dolgozók érdekében láttak 
napvilágot. Mégis gyakran ta
lálkozunk igazságtalanságok
kal, szubjektív ltéletekkel, a 
törvényekkel, rendeletekkel 
ellenkező részintézkedésekkel. 

Ilyen intézkedések oka rend
szerint a g,azdasági és politikai 
vezetésnek abból a helytelen 
módszeréből fakad, hogy a 
meggyőtés, a dolgozók bevo-
111ása helyett a vezető poz:ició
jából saját maga a-karja intéz
ni az ügyeket. Ha ehhez még 
hozzá jön egy sor egyéni érdek 
és káros szubjektív megítélés, 
aklmr az intézkedések végre
hajtása már nem azt a hatást 
váltja ki, amire eredetileg 
hozták. 

A dolgozók szodallzmnsba 
vetett bizalmát ássa alá, 
ha a vezetft az 6ket ért 
binlaM>t kllrmönfont mó
don, legtllbbszilr ldflben jó
val később, de mes&orol-

Ják, 
Nem egyszer fordul e16 tör
vényességre való hivatkoúesal 

törvénysértés. Ilyen például a 
munkaidő-probléma, a túlórák 
helyzete, amely indokolatlanul 
a dolgozók munkaldejét és 
energiáját kötik le. hanem az 
elégedetlenségnek is kiinduló 
pontjai lehetnek. 

Nincs jó hatással a dolgozók 
tudatformálá.sára, ha a gazda
sági vezető a lehetőségek ha
tárain belül nem tesz meg 
mindent az élet- és munkakö
rülmények javítására. A dol
gozók szocializmusba vetett 
hite azon keresztül is erooödik 
vagy gyengül, hogy milyen 
módon történik; a róluk való 
gondosll:odás. Itt kell tenni em
lítést arról, hogy sokszor nép
gazdasági. érdekekre való hi
vatkozással nem tartják be a 
munkásvédelmi el5írásokat. 
ami tulajdonképpen törvény
sértés. 

Mindent el kell követni, 
hogy a vezet6k betartsák a 
törvényeket és azok kapcsán 
kidolgozott törvényeket a dol
gozók megértsék és hasonló
kéopen be is tartsák:. 

V17elnünk kell arra, holfY 
a tilrvényessEr minden 
szinten, minden ldi'iben � 
minden vonatkozásban ér-

vén:,estuJGn. 
Mindenki. aki vélt népgazda
sági érdekek.re hivatkozással 
áthágja a törvényességet, meg
fele16 elbánásban részesüljön. 
Ha a dolgozók a törvényesség 

minden oldalú betartását ta- aktivitásuk fellendül, hangu
pagtalják_ ha igazságérzetük Jatuk. munkakedvük pozitívan 
nem szenved sérelmet, akkor változik. 

Az egyéni és közösségi érdek 

A továbbiakban az egyéni és 
közösségi érdek összhangjáról 
szólt az előadó. A szocializmus 
teljes felépítése és a társadal
mi előrehaladás csak az embe
rek összefogása alapján lehet
séges - mondotta. - A szo
cia.lizmus építése idején az em
berek egyéni és a társadalom 
P.gyüttes érdekei általában 
megegyezők. Amikor azt 
mondjuk, hogy általában, ak
kor egyúttal azt is értjük. hogy 
vannak esetek. amikor az üssz
hang ezek között megbomlik. 
A vezetők feladata. hogy min
den intézkedést annak figye
lembevételével dolgozzanak és 
adjanak ki, hogy a közösségi 
érdekeknél az egyéni érdeke
ket is vegyék figyelembe. 
Szükséges megmagyarázni, 
megértetni. hogy sokszor az 
egyéni érdekeket alá kell ren
delni a közösség érdekeinek. 

Egész termelő tevékenysé
günk egyik fő mozgatója, 
menny1tség! és minooégl muta
tóinak fontos segítője az erköl
csi és anyagi ösztönzés. Az or
szág más szektoraihoz hason· 
lóan a vasúton is sokféle anya
gi és erkölcsi ösztönző áll ren
delkezésre. De még eddig nem 
sikeri.Ut teljes mértékben el
érni, hogy a jutalmaulsokat 
tényleg a legjobb teljesítményt 
elérők, a leghasznosabb mun
klit ,,,!,iz,-·1c J<�ni:'tk. "",,.,.,_,. ln-
f<t.bb gyakorlattá válik, hogy 
e�y-eg_v munka elvéla(Ze e csak 
külön jutalom. célprémium ki
túzéfle esetén valósul meg ha· 
tálidőrc. V'8gy megfelelő minő
ségben. Mindennapos dol01t az 
egvenlősdlsél::, amely azt iga
zolja, hogy az adott szol!,!�lati 
helyen a vezet->k nem vállal• 

ják: a jó vagy rossz munka mi
nősítését, gyakran érvényesül 
a juta.lmax és prémiumok 
szubjektív odaítélése. 

A rendszeresített üzemi ju
talék célja, hogy egész éves 
terveink gazdaságos teljesíté
sére ösztönözzön - folytatta 
Szabó elvtárs -. Sajnos az 
üzemi jutalék évközbenl moz
gósító hatása csak nagyon mér
sékelt, mert „ dolgozókat csak 
megközelítőleg lehet évközben 
tájékoztatni a jutalék helyze
téről. Csak a gazdasági év be
fejezése után derül ki, hogy a 
vasút munkája mennyire volt 
gazdaságos mennyi jutalé,k 
osztható. A gazdasági vezetés
sel egyetemben fontos felada
tunk, hogy a megold�t mi
előbb megtaláljuk, A leghatá• 
rozottabb int.ézkedéseket kell 
kidolgozni annak érdekében, 
hogy az anyagi ösztönző!< min
den tekintetben megfeleljenek 
azoknak a céloknak, amelyek 
megoldása érdekében rendel
kezésre állnak. 

A továbbiakban az erkölcsi 
elismerés jelentőségének eme
léséről szólt. Többek között el
mondotta, hogy a kiváló dolgo
zó kitüntetést legtöbbször le
zárjuk azzal, hogy a termelési 
tanácskozás odaítéli. a dolgo
zó I11e,?:.Capja a jelvényt és a 
pénzjutalmat. A jöYőben ezek
nek a dolgozóknak munkájá
val éc; éle*el jobban kell a 
n,vilvánasság előtt is foglalkoz
ni. 

A társadalom & a vasút 
érdekében végzett átlagos• 
nál több van Jobb mon• 
ka kapja mego a megofelel6 
elismerést a ltilzvélemén:, 

elóU Is. 

Hazafiság - proletár- nemzetközisq 

Nevelő munkánk fontos ré
szét kell, hogy képezze annak 
megértetése. hogy az igazi ha
za.szeretet a tánsadalmi hala
dás, a szocializmus ügye mel
letti kiállás, az annak érdeké
ben végzett munkával mérhető 
le. Az igazi hazaszeretet men
tes a nacionalizmustól és sovi
nizmustól A nemzeti önre.s és 
más emberek gyúlölete nem 
egyeztethető össze vele, A 
munkásság legnagyobb ereje 
éppen a nemzetköziségben 
van, s a proletár nemzetközi
ség a világ dolgozóinak hru.ci 
szövetsége. A sovinizmus és 
nacionalizmus, amikor a 1őr· 
ténelem folyamán úrrá tudott 
lenni az emberek gondolkodá
sán, csak szenvedést és véron
tást hoz.ott. A dolgozólmak 
nemzetiségüktől független ül 
közös az érdekük. Minden 
olyan aknamunka, amely ezt 
igyekszik aláásni, végső fokon 
a közös érdek megsértésére, a 
proletárszolidaritás megbontá
sára irányul. 'E:ppen ezért a 
legteljesebb mértékben kell tá
mogatni a Szakszervezeti Vi
lágszövetség célkitűzéseit, 
amely 114 millió szervezett 
dolgozó tömörítésével, a prole
tár internacionalizm� szelle
mében, a dolgozók egyetemes 
érdekeiért fejti ki harcát az 
imperialisták bomlasztó tevé
kenységével szemben. 

Támogatnunk kell pártunk
nak és kormányunknak azokat 
az erőfeszítéseit, amelyeket a 
szocialista országok gazdasági, 
kulturális együttműködése, a 
nemzetközi munkamegosztás 
érdekében kifejt. Ma sokan ag
godalommal beszélnek a KGsr 
munkájáról és szemforgató 
módon nemzeti füg�etlensé
güket látják veszélyezettnek a 
szocialista országok gaz:dasági 
együttműködése miatt. Nagyon 
szenvedélyesen fel kell lépni 
az ilyen nézetek ellen, mert. 
ha számba vesszük is az egyes 
területen nem kielégítő műkö
dé<lt, alapvetően hasznos mun
kamegosztást, biztonságosabb 
termelési lehet5séget nyújta
nak azok kölcsönös előnyök 
alapján. 

Ami a szomszédos szocialis
ta országokkal meglevő viszo
nyunkat illeti, egyre inkább ki 
hcmtakozik a kölcsönös mel(
értés. egym;í s érdekeinek tisz
teletben tartása, az összefogás-

ban rejlő lehetőségek felisme
rése. Történelmileg viszonylag 
rövid idő alatt a szocialista or
szágok nágy családja képes 
lesz mindazokat a kérdéseket 
megoldani, amelyek ma még 
felmerülnek. az imperialisták 
által sugalmazott politika elle
nére. A szakszervezeteknek 
következetesen küzdeniük kell 
a nacionalizmus és 1SOVlnlzmus 
minden megnyilvánulásával 
szemben, támas:1Jkodva a pro
letár internacionalizmusra, a 
szocializmust építő népek egy. 
séges érdekeire és igazságára. 

Dolgozó népünk felszabadu
lásunk óta számtalanszor bizo
nyította be érettségét és tett 
tanúságot a szocializmus Ugye 
mellett. Józan ítéletükre, taná
csaikra a legnehezebb idókben 
is nyugodtan lehet támasz
kodni. 

A gondoknak a dolgozók• 
kal való megosztása, a 
nyíltság az az út, amely
nek segítségével társadal
mi fejlődésünk zökkenő
mentesen haladhat, és 
amely kölcsönhatásban se· 
rítl anyagi és tudati feJ• 

lődésfmket. 
BefejezésUI a beszámolóban 

foglaltak gyakorlati végrehaj
tásának módszereit ismertette 
az előadó. Az elnökség referá
tumát élénk vita követte, majd 
a válaszadás után a központi 
vezetőség az előterjesztett be
számolót határozattá emelte. 

A központi vezetősq 
köszönete 

Néhány szervezeti bejelentés 
és gazdasági jellegű intézkedés 
jóváhagyása után a központi 
vezetőség köszönetét nyilvání
totta azoknak a vasutas dolgo
zóknak, akik az árvízvédelem
ben derekasan helytálltak, ki
emelve Komárom körzetének 
vasutas dolgozóit. Ugyancsak 
elismeréssel szólt a központi 
vezetőség az árvízkárosultak 
megsegitésére indult gyűjtési 
mozgalomban a vasutasok pél
damutatá.sáról. Vas, Fejér és 
Szabolcs-Szatmár megye vas
utas dolgozóinak külön is ki
fejezte elismerését, mint akik 
q vasutasok között a pénzügyi 
reI�jánlásokban élenjártak. 

A központi vezetőség ülése 
Végh Lajos elnök zárszavával 
ért végett. 

· 

KITÜNTETÉS 

A Népközt.áraség Elnöki 
Tanácsa 70. uflletélnapja al
kalmából több évt1zedelJ mun
kásmo� tevékenyisége ál 
eredményes munkája eliBme
réséül Va.a-Wttteg M!klófflllk, 
a Szakszervezetek OrszágO& 

Az árvízvédelemben . helytál lt 
vasutasok kitüntetése 

tln,nepségre került sor au
gusztus 18-án délelőtt a pécsi 
i.ga.zga. tóeág nagy ia.nácstermé
ben. Kinczli JóZ8ef, a '-'aSo
utasszalcszervezet Bamnya 
megyei biwttságánaik titká
ra üdvözölt.e a me,gjel.enoteik.et, 
majd Maquart Istvá-n i� 
gató méltatta a vasutas do� 
zók áldomtkész mun.káját, a 
nagy dunai á.rviz ideíén ta
núsított hely,tállásukalt. 

Ezután 24 W!SUtas dol� 
ook. az ,,Arví.wédelemért'' em
lé!kérmet, 14-nek pedig di
C$éró eli.rmerést, valamin� 
pénzjutalmakat nyújtott át a 
péos.i ig;azg:atósá,g vezetője, 

Az árvíz elleni kü.roelem 
élményeit elevenítették te! az 
ünnepség után a kitüntetettek. 
Aranyos Isti•án főtiszt, aki a 
Pécsi Pályafenntartási Főnök· 
ség Mohács megvédésében 
reszt vett gépesített szakaszát 
vezette, így emlékezett visz
sm az á.rviz napjaira: 

- Szakaszunk dol,w.zót, akik 
Szentiőrincen és körn11ékén 
la,kna.k, még soha nem lát
tak ilyen nagy vizet és 1,'Q.ló
sdgos t:i.ztszonn11al küzdöttek 
a.z első na.pokban.. Később 
rem.?kül beilleszkedett az egy-

�g a 1,-édekezá �
ba, Szakaszunk Wo7JI és 
pontoa munkáját �6 
eUl?nerés.sel fogadták. • vtz. 
ügyi szakemberek. 

- Valóságos felhószak.a,db 
volt, a.mUwr killön-ixmatu·nk 
Mohácsra. érkezett - mondot.
iia Szamosi Györ1111 csapatve
z,etö előmu.n.kás. - A gáta./oa.t 
nemcsak a Duna, hanem az 
es6 i., áztatta, és egyre. foko
zóc!.ott a. vlz nyom&a, a. gát
szak.adá.s veszelve. Gyorsa?I 
kellett dol{}oznunk. Volt ol11a.n 
eset. 'hogy reggeltől másnap 
reggelig 24 órát dolc,oztunJ.: 
eíJllfolytába.n. A Duna haial
ma.a 1,-iznyomása nem 114-
gyott időt a pihenésre. 

- A gátakon végzett mun
ka után Mohács á.ldomáBon 
dolgoztunk - vette á.t a szót 
Papp Sándor pályamunkás. -
Naponta 45--50 va,gocniból rak
tuk át a gátak erősítésére 
érkez.ett követ a iehemutQk• 
:ra. 

- Szeren.csére baleset 'lt.él• 
kill úsztuk meg eizt a mun
kát - mondotta bclejez.ésül 
Aran}'OS If'tván. - Min-dössze 
annyi baj történt. hogJJ eflll 
eml>erií.nk megbetegedett. 

L. J. 

Negyven országból hatszáz 
vállalat á l l ítja ki termékét 

A magyar ipart 51 gyártmány képvisell az idei 

/,mói nemzetközi vásáron 

A VII. Brnoi Nemzetközi 
Vásárt ,szeptember 12 és 26-a 
között rendezik meg. Az idén 
40 országból 600 ipa.Ti válla· 
lat termékeit mutatják be. A 
brnoi gépipari seregszemlét 
a világ legfontosabb gépipari 
bemutatói köre sorolják. Az 
eddigi vásárokon a gépgyártó, 
a gépeket é6 berendez.éseket 
használó. valamlnt a keres
kedelemmel foglalkozó szak
emberek jó kapcsolatokat te
remtettek. A kiállíitáson 12 
csoportban mutatják be a gép-

ipari termékeket. A vásár 
újabb állandó pavilonok.kal 
bővült. A „C" pavilon előtti 
,.A" jelű szabad területen ke
rül bemutatásra a csehszlovák 
vasúti járműveket gyártó ipar 
1500 lóerős új Diesel-mozdo
nya, a 32E típusú villamos
mozdony é-1 még számos egyéb 
vasúti jármű. 

A magyar ipart 51 termék 
képviseli a bmoi bemutatón. 
A 33 ragont igénylő mazyar 
kiállítási anyag nagy részét 
már elindították. 

A kétéves beszámoló ismét előkerült 
Közgazdasági osztályunk tá

jékoztatta a megyei bizottsá
gok közgazdasági. bizottságai
nak vezetfüt a létszám. az át
lagbér, a béralap-gazdálkodás, 
a termelés, a munkaverseny, 
az újítómozgalom, a munkás
akadémiák és a munkásellá
tás tapasztalatairól, várható 
felada talról. 

Bács-Kiskun megyében a 
termelési bizottság - nagyon 
helyesen - ez után az érte
kezlet után közvetlenül meg
beszélte már a tennivalókat 
is. Több olyan problémát tisz
táztak, amelyre nemcsak a 
termelési bizottságnak, ha.nem 
a me(/1/ei bizottságnak is 11.a
gyobb gondot kell fOTdíta.nia. 
Megállapították, hogy a kis 
szolgálati helyeken a terme
lési tanácskozások megtartá
sa formális. Csak azért tart
ják meg, mert ezt a végre
hajtási utasítás előírja. !gy 
volt ez Kisszállás állomáson 
is. Az állomásvezető 1965 el
ső negyedévi írásos beszámo
lója az 1964 első negyedévi 
termelés! tanácskozásokon el· 
mondottakat tartalmazta, és a 
beszámolóban például a zord 
időre hlvatkozott. 'E:rdemes 
idézni : ,.A zord idő, a nem 
elég vonókészülék, az 1965. éo 
első MgVedében sok lem.ara
d4st okozott." 

Megjegyezzük egyébként, 

hogy 1965 első negyedében 
nem is volt zord id6. Ami pe
dig a dátumokat illeti . . nos 
azt •az állomásvezető 1963-ról 
1965-re kijavította. 

Az ilyen beszámolónak sem
mi értelme sincs. Nem segíti 
a dolgozók munkáját, sőt fél
revezeti őket. 

Reméljiik, hofll/ a szeged! 
igazgatóság ebből teoonja 4 
tanulságot. Az ilyen vezető 
nem bújhat ki a. felelősségre
vonás alól, de az a szak.'lzer
vezeti bizottság sem, a.melvik 
ezt elnézte. 

A vita során felvetődött az 
is, hogy az igazgatóság Kun· 
szentmiklós-Tass állomáson 
a kiváló dolgozó keretet nem 
a létszámaránynak megfele
lően adta ki. Az állomás lét· 
száma 140, és csak 8 kitünte
t.est adományoztak. Az ér
vén11ben levő rendelkezéa pe· 
dig 7 száza.lé k.ot biztosi/. 
Ugyanott történt meg az is, 
hogy a feladatukat jól elvég
ző, szerződésüket teljesítő szo
zialista brigádok még a mai 
napig sem kapták meg ai ok• 
levelet. 

A bizottsági ülésen még 
számos problémáról esett szó, 
olyanokról, amelyek a mun
kát, a tervteljesitést, a zavar
talan forgalmat segitik. 

kab6 0. József 
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Megkétszereződött a tüzeló1 

házhozszállítók munkája 
Szénpor és Izzadság együtt 

cs.illan a szeneslapátokat sű
rú egymás után emelgető iz· 
mos karú, meztelen munkás
hátakon a józsefvárosi pálya
udvar macskaköves széndepó
}án. 

Hat izmos ka.1' lendül szin
te egyszeN'e a. magasba a. te
hergépkocsi mellett. Egy-egy 
Japáton nyolc-tíz kilogramm 
s:zién. Szünet nélkül hajlik a 
derék és lendül terhével az 
izmos kar. Amint befe�zik a 
rakodást, a gépkocsi mérleg
re áll. Utána a szállítókosa
rak és szerszámok a kocsira 
keriilnek és elindulnak a tü
zelővel. Felzúg a motor, és a 
gépkocsi egy szempillantás 
alatt már a 10-e.s kapun kí
vü1 porol a címre indított 
háztartási tüzelővel. Naponta 
35--40 fuva.r indul útjára in
nen JózsefvMosból, a buda
pesti tényleges és nyugdíjas 
nsutasok háztartása felé. 

Nagy munkában 
Hónapok óta nagy munká

ban van a nyolc évvel ezelótt 
alakult Tüzelőanyag Házhoz
azáUítási Fónö1cség ötven dol
gozója. Már- a nyár elején a 
télre készülnek. 

üzem címet, és egyszer igaz
gatói elismerésben részesült. 

Uj utakon 
Az utóbbi években nemcsak 

a feladatok, az Igények növe
kednek velük szemben, ha
nem életük is új vonásokkal 
ga:zxlagodik. Biró József és 
Krasnyánszki József brigádja 
a szocialista cím elnyerését 
tűzte célul. Teljesítményük 
fél év alatt 50-70 százalék
kal nőtt. A szállítás önköltsé
gének csökkentéséért a veze
téssel közösen munkálkodnak. 
A vesszőkosarak helyett pél
dául műanyag kosarak hasz
nálatát vezették be, csupán 
ebből két hónap alatt közel 
20 ezer forint megtakarítást 
értek el, A nehéz fizikai mun
ka mellett könyv js került a 
kézbe. Ketten befejezték az 
általános iskolát. Kovács Ist
ván és Hreskó István gépko
csi\·ezetó tanfolyamra járnak. 
Több év óta nem került sor 
fegyelmi eljárásra. 

A szeneseket, a szállító:. 
munkásokat, italozó emberek
nek his7J még ma is a közvé
lemény. Itt a szállítómunkd
sok 95 százaléka a törzsgárda 
tagja. tvek múltak, és nincs 

létszámmozgás, ntncs ftta.uág, 
késés, fegyelmezetlenség, Ud
varias, öntudatos emberek ők. 
Nyolc év alatt húsz kiváló 
dolgozó jel vény, oklevél talált 
gazdára a kis létszámú főnök
ségen. 

Sokat dolgoznak, 
de jól keresnek 

Rájuk igazán áll a közmon
dás: me(lfogták a munka tit• 
gét, a lapát nyelét és a kosár 
fülét is. 

Ha a nyár kedvez, meleg 
van, humorosan úgy mond
ják, akkor csak egyszer iz
zadnak egy nap - egész nap. 
A múlt év áprfüsában egy 
munkásra 64,5. májusban 
69,5, júniusban 92 tonna tel
jesítmény jutott. Az idén a 
57,ocialista címért küzdő bri
gádok ezt 50-70 százalékkal 
növelték. Sokat dolgoznak, de 
keresnek is. A múlt havi át
lagkeresetük 2172 forint volt. 
A legalacsonyabb keresetii 
ember 1s hazaviszi az ezer
nyolcszázat. 

A munka, az ember, és az 
emberi gondolkodás együtt 
formálódik a Tüzelőanyag 
Házhozszá.llítási Főnökségnél. 

Kov�s János 
- Nyolc év a.latt megkét- r-------------------------

lzereződött Bu.da.pesten a til-
zeló házhozszállítást igénybe 
!)e'l>Ó t:a.sutascsaládok száma. 
- mon<ija Németh József, a 
főnökség vezetője. - 1957-ben 
nyolcezer, az elmú.it évben pe
diq közel 17 ezer családnak 
több mint 25 ezer tonna tü
zelót szá.Uított házhoz fónök
légií.nk kollektívája. 

Július végéig 1'öze! tízez
ren a.dták le azénjegyilket, s 
ebből hétezer családnak már 
házhoz is szállit.ottuk téli tü
zelőjét. Közel háromezer jegy-
zést pedig a szállítmányok ér
kezése és a jegyzés 30rrend· 
jében azá.llitottu.nk. No\·ember 
elejére minden jegyzett és le
adott szénigényt hazaszállí-
ttmk ' • •. 

Ezután elmondotta a főnök
ség vezetője, hogy a szállítás
ra kiértesített felek többsége 
mind a reggeli órákban sze
retné a tüzelójét fogadni. Ezt 
persre nem tudják teljesíteni. 
Az is megtörténik, hogy a 
szállítás napján, az értesítés 
ellenére sem tartózkodnak 
otthon. 'Ez a feledékenység 
többletlroltséggel és bosszú
sággal jár. A főnökség dolgo
zóinak jó munkájáról, szor
galmáról a panaszkönyv is ta
núskodik. 1961 óta panasz he
lyett dicsérő sorok, bejegyzé
sek olvashatók az udvarias, fi
gyelmes, szolgálatkész és pon
to.s munkáról. A dicsérő so
rok Szücs Ferenc, Kiss Má
tyás brigádjának, és a többi 
nyolc brigá<inak iszól. 

A főnökség nyolc eszten<iő 
alatt kétsrer nyerte el az él-

Jól zárolt a félév Szeged állomáson 
A félév ll!tolsó hónapja nem 

úgy &1alk.u1t Szegeden, mint 
ahogyan azt szerették volna. 
A hét "-ersenytényez,öből ket
tőt nan teljesítettek. Az 
össziesít.ett eredmény ennek 
ell<!flére jó munkáról tanús
kod!ik. Például a tehc1'V011atok 
átlagos te1-helé8ét 3,21, a vo-

-rwtkö:i:lekedésí tert.>et 7 58 
százalékkal teljesítették túl. ' 

Az állomás dolgooóinak jó 
mun,,s:aját dicséri az ;s, hogy 
az utóbbi két hónap alatt 
�•szere,:ére emel kcdett a 
röezkei Mme-ó koet<i fe>r!?,-ilom. 

Bánktalvy Gyula 

Jó kapcso lat 

- Ha nem rakatod ki a kocsit estig, akkor nem megyek 
át tarokkozni.. 

( Pusztai Pál rajza.) 

A brigádnapló hű tükre a brigád életének 
A budapesti igazgatóság 

forgalmi és kereskedelmi 
osztályán a múlt év tavaszán 
tíz, többségében deres fejű 
tisztviselő brigádot alakított. 

Nem egyedülálló dolog ez, 
hogy életre kel egy-egy kez
deményezés, é6 a jó munka 
eredménye a büszke szocialis
ta brigád címhez vezet. Még
is beszélni kell erről a vál
lalkozásról, mely srellemé
ben, hozzáállásában - külö
nös tekintettel a szerződésben 
vállaltakra, és a naponta pon
tosan, gondosan veretett bri
gádnaplóra - alkalmas arra, 
hogy jó példát mutasson. 

Egymást helyettesítik 

,,Nem lehet közömbös szá
munkra az, hogy a vasút a reá 
háruló -nagy jelentőségű fel
a.datokna.k miként tud meg
felelni" - olvasható többi 
között a szerződésben. Ezt 
azzal bizonyítják, hogy egy
más munkáját megtanulják 
azért, hogy egyik vagy másjk 
távollétében betegség, vagy 
szabadság idején is zökkenő
mentesen menjen a munka. 

Born János új!tásügyi eló-

adó a közelmúltban például a 
vágányzárast helyettesítette. 
C;zeglédy Ottó a szabadságon 
levó Udvardy Győző helyett 
részt vett a Dunai Finomító 
jparvágány műtanrendóri be
járásán. 

Itt is, ott is bejegyzést ta
lálunk a brigádnaplóban ar
ról, hogy a különféle mun
katerületeken dolgozó bri
gádtagok hogyan patronálják 
az újítási mozgalmat. Eddig 
több újítást mondhat magáé
nak a brigád. 

A sremélyi és tárgyi bal
esetek c,;ökkentése érdekében 
a brigádtagok vállalták, hogy 
kiutazásaik alkalmával az ál
lomásokon, különös tekintet
tel a balesetmentes munkára, 
ellenőrzést tartanak. Feladat
ként tűzték azt is, hogy az 
ipo;rvágányokon álló kocsik
nál az űrszelvényhiányt foko
zottan ellenórzik. Ilyen hiá
nyosságokat állapítottak meg 
Bp. Duna-part, Mende, Ceg
léd, Pilis, Pestlőrinc, Szolnok 
és Budafok-Báros állomáso
kon. 

A brigádnapló hú tükre a 
brigád életének. Fényképeket 
látunk a máj1.1s 1-i !elvonuláS-

ról, csoportos k1rándulások
ról, összejövetelekről. Levele
zőlapok Is díszítik a naplót. 
Udvardy a kéthetes jutalom
üdülésről, Kovács Lajos Lu
xemburgból, Szentkirályt Bé
la csoportvezető Bulgáriából 
küJdött üdvözló lapot a bri
gádnak. 

Társadalmi munkában 

A gyorsabb, ütemesebb ko
csibeállítások érdekében, ön
ként vállalt ügyeletet tarta
nak az állomásokcn. Dezsényi 
Jenó Hegyeshalomban, Borsi 
János Kőbánya-Felsőn végrett 
ilyen jó munkát. 

Számtalan ipartelep szolgá
lati és iparvágány végrehaj
tási utasítását vjzsgálták fe
lül társadalmi munkában. A 
különböző területeken végzett 
társadalmi munkaórák száma 
meghaladja a háromszázat. 

A Dózsa. György nevét vi
seló brigádnak jó munká
jáért, a szerződésben vállalt 
kötelezettségek teljesíté
séért 1965 . .április 27-én ítél
ték oda a szocialista brigád 
címet. 

- gergel)' -

Eredményeink biztatóak 
lrta: Tóth János, a debreceni igazgatóság vez:etőie 

A debreceni igazr,o.tóság ten. Az elért eredmények hűen 
1965 első félévi gazdasági tükrözik ez irányú törekvé
munkájára az előző évekhez seinket, és méltán kifejezésre 
képest nagyobb volumenű kö- juttatják, hogy jgazgatóságunk 
vetelmények a jellemzók, és hogyan felelt meg ezen idő
ennek megfelelően a tervfel- szakban pártunk Központi Bi
adatok is fokozottabb igénybe- zoi;tságának decemberi határo
vételt és helytállást követel- zatában foglalt célkitúzések
tek meg mind� munkaterüle- nek. 

l Az első fél év mérlege 

Gazdasági tevékenységünk 
alapvető követelményét, az 
éruszállítás tervét 0,6 száza
lékkal túlteljesítettük, és ezzel 
igazgatóságunk területén a 
népgazdaság szállítási igényei. 
nek maradéktalanul megfelel
tünk. Különösen értékes az 
első negyedév teljesítése. ami 
azt is mutatja, hogy dolgozóink 
az idójárás mostoha körülmé
nyei között is helyt tudnak 
állni. 

Az üzemi teljesítmények kö
zül kiemelkedik az árutonna
kilométer 5,3 százalékos túl
teljesité•e és a forgalmi 1000 
etkm l 06 százalékos teljesí
tése. 

A minóségi munkát tükrózó 
menetrendszerűségi követelmé_ 
nvek terén is nagyfokú a. fe;
lódés az elmúlt évhez viszo
nyítva. mert minden hónapban 
teljesítettük a személyvonati 
és tehen•onati menetrc-ndsze
rúsé(li célkitűzést. Míg a köz
lekedett személyvona lainh-nak: 
2.1 százaléka megkésett. addig 
a tehervonati célkitűzést 2,2 
szo\�alékkal túlteljesítettük. A 
\·onatközlekedési terv D IA 
tényezőjét, vagyis az előírt vi
szonylatú, elegyú é'I menet
rendszerű vonatok tervét is 
8.2 százalékkal teljesítettük 
túl. 

A vontató járműpark gaz
daságos felhasználását érzé.. 
kelteti a dolgozó és vonai1 
mozdonyra eső 100 ctlml. faj
lagos értéke. !gy féléves vi
szonylatban a dolgozó mozdo
nyoknál 109,8, a vonali moz
donyokrnil pedig 112,1 százalé
kos eredményt értünk el. A 
napi haszonkilométer-teljesít
mény is értékes, mert a gőz
mozdonyolmál 13,5 százalék
kal, a Diesel-mozdonyoirnál 9,4 
százalékkal, és külön értékelve 
a NOHAB-mozdonyoknál, 11,6 
százalékkal többet teljesítet
tünk, mint az elmúlt év ha
sonló időszakában. Az átlagos 
vonatterhelés sem marad el a. 
fenti teljes!tm.ények mögött, 
mert 105,7 száznlékra teljesí
tettük az egyébként is feszített 
terveket. Az állandó emelke
dés a minőségi munka egyre 
hatékonyabb érvényesülését 
fejeZi ki. 

Kedvezöen alakult 

a kocsitartózkodás 

X vontatott járműpark fel-
használását jól tükrözi a ko
csiforduló és a kocsi tartózko
dás kedvezó alakulása. A mú
sza.kt kocsitartózkodási nor
mákat féléves átlagban 82,2 
százalékra teljesítettük. Bár az 
erre vonatkozó célkitűzések is 
állandóan emelkednek, mégis 
a kocsik tartózkodásának csök
kentésére irányuló törekvése
ink pozitív eredményekben 
realizálódnak. Különöse-n ked
vező képet mutat az Idegen ko
csik tartózkodása, melyhez fon
tos devizagazdálkodási követel
mények fűződnek, és ez a bá
zishoz történt hasonlításban 
számszerűleg is megmutatko. 
zik. Az elmúlt év első félévé
ben elért 17,7 órás egy idegen 
kocsira eső tartózkodást !4,3 
órára sikerült csökkenteni. Ez 
19.2 százalékos túZteljesítésnek 
felel meg. Kedvező a széles
koesi tartózkodás, valamint az 
egy kocsira eső rubelbér érté
kének alakulása is. Míg 1964 
hasonló időszakában 2,8 napos 
volt a tartózkodás 3,27 rubel• 
érték mellett, addig ez évben 
2,5 napra csökkent a tartózko
dás, és 2,66 rubel az egy ko
csira eső érték, annak ellené
re, hogy a kocsiforgalom Je. 
lentős mértékben emelkedett. 
Igen kedvezó a kocsiforduló 
alakulá3a féléves viszonylat
ban, mivel mind a teljes, mind 
a rakott kocsiforquló tervét 
túlteljesítettük. 

Jó eredményeket értünk el 
a többi tényezőnél is. Az egy 
forgalmi nem utazó dolgozóra 
eső 1000 etkm mutatót 3,3 szá
zalékkal túlteljesítettük, a for
galmi utazó szolgálati órára 
esö vonatkilométer teljesít
m<Ínyben pedig 113 százalékot 
értünk el a szervezési intéz
kedések eredményeként. A 
vontatási utazó szolgálati órá
ra eső járműk.ilométer-telje. 
s1tményt 7,6 százalékkal telje
sítettük túl. Igen kedvező az 
egy főre eső javított, képzett 
tonnakilometer alakulása is, 
mert féléves átlngban 5,7 szá
zalékkal teljesítettük túl a ter
vet. 

Az önkvltség alakulásában 
a bázishoz hépest jelentős a 
fejlődés. A személy- és áru
száUítás összevont egység költ
ségét 8,7 százalékkal csökken
tettük. Ehhez kapcsolódik a 
fajlagos szénfogyasztás 105.4 
százalékos teljesítése, ami 
nagymértékben. kedvezően be
folyásolta az önköltség alaku
lását, A fajlagos hajtóolaj
fogyasztásnál is örvendetes a 
javulás. 

Vannak még 

tartalékok 

Az elért eredmények mellel t 
vannak még tennivalóink is. 
Még kevésbé használtuk ki a 
II. vágány megépítéséból, az 
elsőrangu.•ítás során jelent
kező tengely11·yom,ís-emelke
désb&l, a nagyobv útuocsátó
képességet nyújtó korszerű 
biztosítóbP.rer..dP.zésekb◊L szár
mazó a.ehetöségeket, es így az 
utazási s,,bc,�ség !Jö,·elésd az 
eredmfnyer;eb,b tEhcrkocsi
gazdálkodást, valamint a lCO 
etkm-teljesítmény nö•..-eJ.óS<\t 
minden körill.mények között 
biztosítanunk kell az év hátra. 
lévő részében. Különösen ki 
kell emelni a statikus és di
namikus terhelés fokozását, 
bár a lemaradás nem nagy, 
mégis igen sokat kell tennünk 
még a tervteljesítés érdekében. 

Szólni kell még a társa
dalmi tulajdon védelméról és 
az üzemi balesetek alakulásá. 
ról, mert nem mondhatjuk el, 
hogy maradéktalanul eleget 
tettünk a követelményeh-nek. 
Bár a tá'l'gyi balesetek száma 
az első félévben csökkent a 
bázishoz képest, a kárösszeg 
ezzel szemben az egyes esetek 
súlyossága miatt jelentős mér. 
tékben emelkedett. Hasonló 
képet mutat az árukárok ala
kulása, azzal a különbséggel, 
hogy a. kártérítési felelósség 
felvetésének mértéke emelke
dett. Az üzemi balesetek hely
zete sem kielégítő. A halálos 
és csonkulásos balesetek száma 
például emelkedett, és a ki
esett munkanapok számában 
sem kedvezőbb a helyzet. 

A beruházás, felújítás és 
fenntartás területén is haté
konyabbá kell tenni munkán
kat, mert még nem kielégítő 
és nem eredményes a kooperá. 
ció az egyes kivitelező szer
vekkel. 

Emelkedett a vezetés 

színvonala 

Igazgatóságunk első félévi 
eredményei hűen tükrözik a 
tervek és célkitűzesek teljesí
tésére irányuló törekvéseinket. 
Az igazgatóságok munka.ver
senyében elért 101,78 százqjé
kos eredmény is n,a,gyfok1í fej
lódésról tanúskodik. Ezek 
után önkéntelenül Is felvetődik 
a kérdés, hogy értük el ezt az 
eredményt? 

Nagymértékben emelkedett 
a vezetés szlnvonala minden 
területen, ugyanakkor érvé
nyesült a tervszerű, határo
zott és következetes vezetés 
min<i a központi, mind a kül-

szolgálat területén. Az ösztön� 
zó célkitüzést rendszer ered
ményesen mozgós!tja a dolQo• 
zókat a tervek teljesítésére, é9 
az éves intézkedési tervek 
részletesen és minden irányra 
kiterjedő célltitúzései, vala· 
mint a kitűzött célok havon
kénti értékelése és alakulásuk. 
állandó figyelemmel kísérése, 
a naponként adott operathr 
irányítás gyümölcsözővé vált. 
Az üzemi tervek is sok tekin
tetben segítséget nyújtottak a 
feladatok végrehajtásához. 

Eredményeink mellett előre 
is kell tekintenünk, mert bár 
az egyes időszakok közötti kü• 
1önbözőségek elmosódtak 1gaz-· 
gatóságunk területén, az őszi 
forgalomra való felkészülét 
döntó fontosságú. A túlnyomó 
mezógazdasági jelleg maga 
után vonja a szállítási felada
tok fokozottabb mértékű emel
kedését, és szervezési intézke
dések egész sorát igényli. A 
rendkívüli időjárás {esőzés, 
árvíz) következtében a beta• 
karítás elhúzódása és a ter• 
melvények egy időben való 
beérése, az árvíz okozta hely• 
reállításokhoz szükséges építő
anyagok soron kívüli továbl>i
tása, a meglévő ipari termelés 
szállítása, és a várható eró
sebb ütemű záhonyi belépó 
forgalom fokozottabb igénye• 
ket támaszt igazgatóságunk. 
ka1 szemben. 

Jó együttműködést 

minden szinten 

Nem kisebb jelentőségú a 
már sokszor hangsúlyozott 
szolgálati ágak közötti együtt
működés, különösen a műszaki 
szakszolgálatokkal való ered
ményes kapcsolat, mert a szál
lítási felad a tokból adódó kö
vetelmények igen szerteága
zóak és sokirányúak. Ezek csak 
összehangolt és tartalommal 
telített kooperációval oldhatók 
meg zökkenók nélkül. 

A fuvaroztató felekkel való 
együttműködés is elengedhe
tetlen követelmény. Különösen 
fontos az AKÖV-ökkel való 
kapcsolat tartalommal való 
megtöltése, mert a helyesen 
kialakított munkamegosztás 
még túlzott szállítási igények 
jelentkezése mellett is, zavar. 
mentessé teheti a szállítási 
feladatok megoldását. 

Az őszi forgalom ideje alatt 
nagyon fontos a dolgozók szak
vonali oktatásának színvonalát 
emelni, hogy a fokozottabb 
követelményeknek még i nkább 
meg tudjanak felelni. De nem 
elégséges csak a szakvonali 
oktatások hangsúlyozása, ha
nem feltétlenül szükséges azok 
politikai tartalommal való 
megtöltése 1s. A szocialiSlta 
munkaverseny különbözó for
máinak hatékonysága nagy
mértékben segítheti a fc.lada
tok maradéktalan teljesítését. 
Különösen a szocialista brigád
mozgalom eredményességét 
kell minden rendellcezésTe álló 
eszközzel elósegíteni. A társa
dalmi tulajdon védelmének 
biztosítása. a munkavédelem 
szabályainak betartása szintén 
a legfontosabb feladatok közé 
tartozik, mert ezzel a szállí
tások lebonyolításának folya
matosságát segíthetjük elő. 

A végrehajtott létszámfelül
vizsgálatokkal nem ért véget 
a munkaeró-gazdálkodás új 
szemléletének érvényesülése, 
hanem továbbra is fontos fel• 
adatunknak kell tekinteni 
minden területen a dolgozók 
megfeleló leterhelésű fogl.at• 
koztatottságát, és a munkában 
történt változások esetén, a 
kiadott normatívák alapján 
azonnal végre kell hajtani a 
szükséges átcsoportosításokat, 
hogy már eleve megelőzhető 
legyen a „kapun belüli mun• 
ka.nélküliség". Ezért fontos a 
munkaidő-kiesések és meddlí 
idők csökkentése, az igazolat
lan távollétek megszüntetése, 
illetve minimálisra való csök
kentése, mert ezek nagyban 
befolyásolják az őszi forgalmi 
feladatok teljésltését. 

Eddig elért eredményeink 
biztosítékot nyújtanak arra 
hogy az elkövetkezendő hóna: 
pokban a nagyobb szállítási 
feladatoknak is maradéktala
n'ill meg tudunk majd felelni. 
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Három vasutas újítása 
az iíj kábelárokásó éJ� /ektető berendezés 

Munkában as új árokásó- és 11.ábeliekteto gép 

A forgalom biztonságos le
bonyolításában fontos szerepet 
tölt be az állomások egymás 
közötti értekezése. A vasú ti 
sínek mentén mindenhol meg
találhatók az egymás közötti 
beszéd lebonyolítását elóseg/tő 
légvezetékek. Ezek fenntartá
sa azonban igen költséges és 
a viharok, az időjárás viszon
tagságai is sokszor lehetetlen
né teszik a zavartalan beszél
getést. 

A teclmika fejlődése lehe
tővé tette. hogy a legvezeté
kek helyett a földben, kábe
lekben történjen a huzalok el
helyezése. A kábelfektetés 

azonban költséges, lassú és ne
héz mwika. A nehéz fizikai 
munka megkönnyítésére a 
MA V-nál már eddig is alkal
maztak kábelárokásó gépet. Ez 
azonban csak az árkot ássa ki. 
A kábelt emberi erővel kell 
behúzn.i, és a betakarást is kézi 
erővel kell elvégezni. 

Sárosi Lajos, Paul<n>its Fe
re= és Tóth Iterenc újítók a 
közelmúltban egy Új kábel
fektető ekét szerkesztettek. 
Egy traktorra, a mezőgazda
ságból jól ismert hidraulikára 

egy hasító ekét szereltek, 
mely a kívánt 60-120 cm 
mélységben felhasítja a földet. 

Ehhez a traktorhoz csatolják 
a kábelfektető szerkezetet, é6 
azt a kocsit, melyen a kábelt 
tartó dob van elhelyezve. A 
kábel a fektetési sebességnek 
megfelelően csévélódik le a 
dobról . 

Az újítás, beép[tett területek 
kivételével vékony kabel fek
tetésére mindenhol kiválóan 
alkalmazható. Nagyobb ke
resztmetszetú kábelek fekte
tésére való alkalmassá tételet 
illetően, kísérletek folynak. Az 
Eszt.ergom-Dorog és a Fe!só
zsolca-TaktahaTkány közötti 
vonalon végzett kísérletek azt 
mutatták, hogy az új kábel
fektető beváltja a hozzá füzött 
reményeket. Nehéz, köves ta
lajon, például ahhoz. hogy a 
kívánt mélységet elérjék. a 
talajtól függóen kétszer
háromszor kell elölazitást vé
gezni, a kábelt csak ezután fű
zik be. és ekkor már a kivánt 
mélységbe fekteti a szerkezet. 

Az új gép azonkiviiJ. hogy a 
legnehezebb fizikai munkát 
megkcnnyiti. ioen gazdaságos. 
A talajviszonyoktól és a jó eló
készülettőJ függően, 6-10 OOO 
méter fektetést is képes napon
ta elvégez;ni. 

A vasúton kívül a posta te
rületén való alkalmazására í& 
széles körü kí�érletek folynak. 
A gép eddigi eredményei azt 
bizonyítják, hogy Sárotj Lajos 
� társai igen derekas, jó 
munkát végeztek, és nagy se
gít�et n;újto tak a vasút 
müszahi fejlesztéséhez. 

Sebeetyén János 

/Cyógyfürdők igénybevétele üdülés 
és szabadság idején 

Gyakran előfordul. ho�y a 
dolgozók ol�·an üdülőben 
üdülnek. vagy ott töltik sza
badságukat, ahol a he1yseg
ben g!JÓgyfürd,ö ia mukődik. 
Az üdülést és pihenést, ha ál
lapotuk azt megkívánja, rend
azerint összekapcsolják a 
gyogyfürdők használatá\'al. 
Ez feltétlen helyes törekvés. 

Sok esetben előfordul awn
ban, hogy a gyógyfürdővel 
\'endelkező helyen levő üdü
lőbe beutaltak va0y a sza
badságukat il,;en h

0

elyen töl
tő dolgozók és nyugdíjasok 
nem visznek magukkal für
dőutalványt (orvosi rendel
vény fürdóre), amit orvosi ja
vaslatra a társadalombiztosí
tási egyéni lapot kezelő szol
gálati főnökség (11yugdíjasok
na! a nyiLvantartó főnökség) 
állít ki. Ennek hiányában az
után nem tudják igénybe 
vemti a gyógyfürdőt és an
nak tényezőit. 

Vannak viszont olyan dol
gozók és nyugdíjasok, akik 
akkor is vis.mek magukkal 
fi.ird.óutalványt, ami1ior arra 
szükséo nincs, mert a beuta
lás együtt jár a gyógyfürdő 

minden �zükséges tényezöie
nek a használataval. 

Helyes eljáriis 

A Yiták é� kellemetlen!'é
gek elkerüiése. illetőleg 4 
&zükségtelen fürdőutalv4n1r 
igé-nyl<is megelőzése érdeké
ben, az alábbiakban Jsmertet
jük a helyes eljárásl 

Az a tényleges dolgozó vagy 
nyugdíjas, aki orvosi véle
mény alapján a helyi szak
szervezeti szervektől gyógr
helyen levő üdülőbe kap 
szakszervezeti beutalót, csak 
a,kkor veheti igényb11 ingye
nesen az ott levő gyógyfiirdót, 
ha 30 =pnál nem régebben 
kiallitott orvosi rendelvény 
fürdöre című fürdóutalványt 
visz magávat. Ezeket az utal
ványokat a társadalombizto
sítási egyéni lapját kezeló 
szolgálati (nyugdijasn yilván-
1:artó) főnökség állítja ki. 
Ugyanígy kell eljárni azok• 
nak a dolgozóknak is, akik 
olyan helyen töltik a 6zabad
ságukat, ahol gyógyfürdő is 
van. A gyógyfürdő csak eze-

'k!'t az 11tal1•dnyokat cMréli át 
dijmentcse11 j,.,rdójegvre. 

Azok, akik nem viisznek 
magukkal fúrdöutah·ányokat, 
o<ak saját költségükön tudJák 
igénybe venni a gyógy.fűrdöt. 

A �zaksun ezetí 

hizotts'ágok Idadata 

A szak.,zervc-zet! bi,:ottsá
!(ok f<>rci1tsant1k n.agyobb a<>n• 
dot azokra a dolgo;ókra, akik
nek QYÓí1l/he!yen lel'Ő iidülö
be adnak betttalot, és figyel
meztessék óket a beutaiójegy 
átadása alkalmával, hogy mi 
a tennivalójuk, ha a gyógy
fürdőt is igénybe akarjak 
venni. Ezzel fölóslege6 ki
adástól mentik meg őket. 
Ugyanakkor ne igényeljenek 
fürdöuta!cá11yt azok, akiknek 
ef}észségi áUapota. azt nem 
kívánja meg. 

A szakszervezeti bioottsá
gok a rende1kezésükre álló 
kereteken belül 1zak.3zerL·eze
ti szanatÓ'l'Íumba utalhatják 
be az orvosilag aM"a, rászorult 
dolgozókat. � a szakszerve
zeti üdültetés legmagasabb 
formája. Hevizen, Parádon és --------------------------- Balatonfüreden áll rendelke

Tíz év a latt 30 OOO vizsgálat 
Tíz évvel ezelőtt kezdte meg 

müködé.,,ét a MA V or\'Osokból 
alakított első- és másodfokú 
Munkaképesseg-csökkcnést Vé
leményezó Orvosi Bizottsága. 
A két bizottság fontos politi
kai, népgazdar.ági és szociális 
munkát fejt ki. Ok hivatottak 
arra, hogy igazságos mérlege
léssel megáll:apítsák: kinek 
van a, törvény értelmében jo
ga rol,ka.ntsáoi nyugellátásra, 
vagy baJ.eseti, esetleg ipari ár
talmai.bál származó kártalaní
tásra.. 

Munkakörük még azzal !.s 
bővül, hogy előzetes vizsgála
tuk során azoknál, akiknek 

munkaképesség-csökkenése 
nem éri el a rokkanwág fokát, 
arra vonatkozóan is nyilatkoz
nak, hogy to\'ábbi táppénzben 
tartásuk indokolt-e vagy nem. 
Körültekintő munkájukkal 
egyfelől biztosítják, hogy a 
rokkant dolgozók ellátatlanok 
ne maradjanak, másfelől a 
népgazdaság és a termelés ér
dekeit szoLgálják azzal, hogy 
a munkaképes emberek to, 
vább dolgozzanak. 

Kormányzatunk felismerve 
a vasutas dolgozók különleges 

munkakörülményeit és őrköd
ve a közlekedés és az utazó
közönség élet- és vagyonbiz
tonságára, igen helyesen bízta 
ennek a munkának az el\·ég
zését olyan orvosokra, akik a 
vasúti szolgálat minden ága
zatát és a vasútüzem bizton
ságához elengedhetetlenül 
szükséges egészségügyi feltéte
leket jól ismerik. 

A két bizottság tíz év alatt 
30 000-n.él több dolgozót vizs
gált meg. Ennek a nagyszámú 
vizsgálatnak szakmailag ki
váló, igazságra törekvő és szo
ciális szempontból is kifogás
talan voltát legjobban az bi
zonyítja, hogy a bizottságok 
működésével kapcsolatban 
akár az érdemi megítélés, 
akár az időbeli eltolódás miatt 
a !egrítkább esetben érkezik 
panasz a felettes szervekhez. 

Ez a körülmény egyformán 
dicséri az orvosi munkát és az 
adminisztrációt végző dolgo
zók lelkiismeretes munkáját is. 

A tizéves jubileum alkal
mából mi is köszöntjük a, két 
bizottság minden tagját, és to
vábbi munkájukhoz jó egész
séget kívánunk, 

zésre ilyen szanatórium. 
A MA V Harkányban, Héví

ze-n és Balatonfüreden rendel
kezik vasúti gyógyházakkal. 
Azonkívül meghatározott 
számban utalhat be gyógyke
zelés céljából a balatcnfüredi 
Allcuni Szivkórházba, a pará
di és soproni szanatóriumba, 
és a budapesti Országos Reu
ma és Fürdőügyi Intézetbe 
(ORFI). 

A felsorolt gyógyintézetek
be beutalt dolgozók az inté

zettől a szükséges időben és 
mértékben, az összes gyógyté
nyezót megkapják, fürdáu.tal
ványt vinni tehát nem kell. 
Oda szóló ftirdőutalványt ki
állítani nem szabad. 

Az a dolgozó, aki ezekbe a 
gyógyintézetekbe nyert be
utalást, és mégis kér1 a filr
dőutalványok kiállítását, in
dokolatlanul növeli az admi
nisztrációt. 

A szakszervezeti blzottsá, 
gok kísérjék azt � figyelem
mel, hogy azok a dolgozók 
akik ezekibe a gyógyi.ntézmé� 
nyekbe kapnak beuta.Iót, le
gyenek ellátva megfeleló út
baigazítással.. 

Krekó Ferenc, 
a társadalombiztosítási 

osztály vezetője 

A vizsgcílot megállapította 

Sorozatos mulasztás idézte elő 
a tragikus debreceni balesetet 

Lapunk július 5-i számának 
Baleseti krónika rovatában 
hírt adtunk a debreceni mú
helyszertárnál Június lí-én 
történt hármas halálos ba.leset
ról. 

Akkor még csak a szomorú 
esemény megtörténtét közöl
hettük. A baleset okának meg
állapítása széles körű és ala
pos vizsgálatot kíYánt. A ,,;zs
gálat számos tanulság� kő
rülményt derített fel mindenki 
számára. 

A bojler felrobban 

A szertár fürdőjében június 
17-én, J 5. 10  órakor felrobbant 
a befütött, 400 !!teres 1,izmele
gitó bojler. A robbanás ereje 
kiszakította a helyiség ajtótok
ját. és egyéb rongálásokat oko
zott. A fürdőben tartózkodó 
Mézes József 28 éves, S:abó 
II. Imre 29 éves és Domokos 
János 26 év� dolgozók olyan 
súlyos égési sérüléseket szen
vedtek, hogy ennek kö,·etkez
tében mindhárman életüket 
vesztették. 

A három fiatal családapa 
tragikus halála megdöbbentő 
eseménve munkáshétköznap
jainknák. Joggal kérdeznek 
Yádolóan az árvák és özve
gyek: miért? Kinek a vétkes 
hanyag,ága, felelőtlensége 
miatt Jutottak e vigasztalan 
orsra? 

A tragikus balesetet okozó 
melegvíztermeló bereodezést 
nem ellenórizhetóen 1948-ba,i 
létesítették kiselejtezett t•asúti 
személykocsi gáztartály bál. 
Akkoriban �zámtalan ilyen 
berendezés készi.ilt. A boilert 
feltehetően mé'g a kivitelezés 
idején 3 atmos7.f<!ra nyomá,n-a 
méretezeit biztonsági szeleppel 
látták el, majd 1964-ben fel
szereltek rá egy 260 C fok be
oszt.L ú vfzhomérőt is. 

A berP.ndeziisről okmányok 
nem készültek, c�upán 1 962-

•ben á! lóe,;zköz áttételezé,kor 
állítottak ki róla es(Y leltári 
kartont. Ezt mei:elozóen és 
azota i�, a bojler többször 
megrn básodott. A javításokat 
részben a debrei-eni jármű
ja vító, részben a helyi pálya
mesteri sta klUlZ végezte el. Az 
utóbbi 4 év alatt 1961 .  június 
8-án, 1 962. február 1 0-én. 1964. 
május 5-én a Jármüjavító 1X. 
osztálya, maid 1 P61. augusztus 
6-tól 24-íg a helyi pályames
teri szakasz végzett különböző 
munkákat a bojlerkazánon, i l
letve mint az elvégzett mun
kákról kiáll ított számlák bizo
m-itják, ,,idösza,kos ,izsgála
tot". Mint a vizi;gálat kiderí
tette a ja vítasok nem felelte/( 
meo az 1dós::akos t•i.zsgalat fo
galmába tartozó követelmé
nyeknek, mert a bojlert egyet
len esetben sem vetették alá 
az 1993-60 J\1 AV házi szab
ványban elöirt víznyomás
próbá.nak. Jóllehet a pálya
fenntartási szakasz által vég
zett legutóbbi javítás alkalmá
val a szakiparos olyan meghi
bá, odást eszlelt, melynek kö
vetkeztében kicserélték a boj
ler egyik füstelvezető csövét. 
Ezután a munka után az em
lített szabvá11yban előírt víz
nyomáspróba feltétlen kimu
tatta vol11a a másik naovmér
tékben koM"odált füstcső álla
potát, melynek behelyezésekor 
még a 4 mm-es vastag.<á:;:a a 
baleset időpontjáig papír vé
konyságúra csökkent. 

Az ügyben lefolytatott vizs
gálat szakszerűtlen és felelöt
len kezelés sorozatát állapítot
ta meo a bojler esetében és a 
debreceni igazgatóság terüle
tén üzemelö valamennyi me
legvfaet termeló eszköz eseté
ben is. 

Táje'kozatlan szakemberek 

Tanúkihallgatások során a 
balesetvizsgáló bizottság tagjai 
megdöbbenéssel tapasztalhat
ták, hogy izakviugával ren
delkező szakemberek is nagy
fokú tájékoz.atlansá{lot árul
tak el e nem kevésbé veszé
lyes berendezésről és a rávo
natkozó szabványok, szabály
zatok ismeretéről. Senki előtt 
nem kétséges, hogy sem a jár
műjavító, sem a pályafenntar
tási szakszolgálat felelősségét 
nem csökkenti a Tend.elkezések 
ismeretének ilyen =wfokú 
hiánya, mely ez esetben ta
pasztalható volt. A felelősség 

egymásra hárítása még inkább 
azt támasztja alá, hogy egyik 
s=ak.szolgálat sem tekintette 
magáé11ak a bere11dezés szak
szerű kezelését, javitását, il
letve felügyeletét. Bár erre 
néz\'e az 1960, é"i 40. számu 
Hivatalos Lap 126 3i9 1959. I 3. 
A. számü rendelete igen egy
értelműen intézkedik. 

Megszívlelendő tanulság 

De megszívlelendő tanulság 
az üzemeltető míihelyszertár 
vétkes m ula.;;ztása is. A mun
kásfürdőben Jóval a munkaidő 
befejezése előtt történt a rob
banás. Joggal vetődik fel a kéi-
dés, hogy mllyen lehetett az 
ellenőrzés. Hor,::ran keletkezhe� 
tett túlnyomá a bojlerben, 
hiszen a yízhöméró ellenőrzése 
útján állandoan szabályozható 
a !Ütés. és a fürdé,hez szük
séges, 60-70 e fokos víz még 
nem okoz. túlnyomást. Az ol
vasónak ebben igaza lenne, de 
a műhelyszertári munkarend
ben erre ne-m gondoltak, A 

bojler fűtését t•égzó, szaksze
rütleniil oktatott dolgozó mun
kaideje 14 órakor lejárt, és na-
1111on természetesnek vehetó, 

hogy a fútó, mielőtt munka
helyriröl elmegy, a kellő meny
,iyiséyú melegL'ÍZ előkészítése 
végett jö! rátüzel, hogy a 2-l 

óra múlva kezdődő tis::tálko
dáshoz szükséges melegvíz 
biztosítva, legyen. A szakem
berek arra sem gondoltak, 
hogy a felszerelt 260 C fok be
o,,ztású ,izhőmérő nem meg
felelő, sőt káros is, mert a víz
hőmérséklet leolvasásánál a 
sűrű vonalkázás miatt, 20-30 
C fok té\'edés is előfordulhat. 
Ez a differencia pedig még 
teljesen ép berendezésnél i& 
Yesl.éllyel jár. 

A megállapítások közül első
sorban azokat emhtettük meg, 
melyek megsziv!clése minden 
szolgálati helyen indokolt. 'E:p
pen ezért eztiton i.smételten és 
nyomaté�kal felhivjuk a fő
felügyeleti és felügyeleti azer• 
vek figyelmét, hogy a veszély
telen dzmelegitőn�k tartott 
berendezések nyilvántartását, 
ellenőrzését, felügyeletét, szak
szerű kezelését, javítását tt 
tragikus debreceni eseményből 
okult•a, ha7.adéktal.anu! bizto• 
sitsák. 

Hegedűs Károly 

Miért a vágánytengelyben közlekedtek? 
A balesetek nem törvénysze

rűek. � figyelmet
Jenreg, nemtöródomseg ckoz
za awkat. H(Jjzy mennyi.re fi
gyelmetlenek \'81Z)'unk, biro
nyítja ezt a köveukezo eset i": 

1965. aug\l&zt.U8 �-án az 
191 4-e,, V'()ll'l'lt Kelenföld és 
Pusztaszabolcs között a jobb 
\'Bj!Bn)'On, Ere.,; felé rol:>o
�tt. A bal t'dgán11 te71{1eliµi
�n szers:ómckkiil felszerel
ve, munká,csapot bal!agctt a 

Dun · Olajfinomí1ó felé. 
Ügyet rein vetettek arra_ 
hogy pá;ratlan számú '>on-M 
közlekedik-e, ,·ag_y sem. 

Uta„ítás, szabályut írja elo 
a mllI!ikahelrre történő kivo
nulást, illetve a hazatérést 
Miht -nem cr padkán oogy 
11 tölt,;,, me/l-ett'i ös1·én!,'E"n ha
ladtak ? Hol volt a felüg •e;e
tet ellátó előmunkás? 

lltoln.ár Árpád 

Baleseti krónika 
Augusztus 5-én Na1111té-

teny-Díosd állomá.son . ú-
1:ros kéz.sérulé -e;, balesetet 
szenvedett S,Hei Iiti-án Pusz
taszabolcs ho;1allomábú vo
natkísérő. A balesetet az 
okozta, hogy a ráakasztandó 
kocsi vonóhorga szakadt volt. 

* 

Augusztus 8-án, 9.50 órakor 
Duna.újváros allomáson a VI. 
vágányra behaladó vonat moz
donya horzsolta a VII, ,·á
gányról kihaladó 5167. sz. 
vonat mozdonrát. A baleset 
következtében az 5167. sz. 

vonat mozdonya zolgálat
képtelenné vált, a O 7. 6Z. 
menet 411  258. sz. mozdonya 
pedig több tengelyével ki
siklott. A baleset azért kö
vetkezett be, mert a O 7. sz. 
vonat a biztonsági határ
jefaőt meghaladta. Személy
sérülés nem történt. 

* 

Augusztus 9-én Kaposvár 
állomáson a 35-ös örhely
nél a bejáró 5525. sz. gép
menet elütötte az útátjá
róban a vezet6sínt tisztító 
Papp Jó:zsef és Szalai La
jos vágánygondozót. Mind
ketten slilyos sérüléseket 
szenvedtek. 

* 

Augusztus 15-én az 1320/A. 
sz. vonat Gyömöre állomá
son elütötte Molnár Márton, 
Győr állomás létszámába tar
tozó sorompókezelőt, A vizs
gálat megállapítása szerint 
nevezett augusztus 1 4-én a 
1 8  óráig tartó 6Zolgálata után 
az 1320/A. sz. vonattal erö
sen ittas állapotban uta
zott Gyömörére. 

* 

Augusztus 1'7-én Füzes-
abony állomáson Székely 
Sándor MÁV nyugdíjas va
gonklrakás közben halálos 
balesetet szenvedett. A tial
es8' bekövetkezését az OPW, 
CSD kocsi ajtajának lezu
hanása okozta.. 

Augusztu 20-an Aszód ál-
lomáson a IV. vágányra be
jaró 399. sz. vona� elutötte 
Pa.pp Albert 53 éves vonat
kiserót, az V. váganyon alló 
451. sz. ,·onat zárfékezoJét, 
aki ,·onatjáról leszallva, a 
IV. sz. t•ágá11y t7rs:elL"ényé
ben iartózkodott .!\'evezett 
súlyos fej- és lábsérülést 
szenvedetl 

* 

Augui;ztus 20-án az 5826. �z. 
gépvonat Dunaújváros állo
máson kihaladás közben el
ütötte Szabó Lajos váltöört, 
akit borda- és fejsérüléssel 
szállítottak kórházba. A bal• 
esetet neve7.ett figyelmetlen
sége okozta. 

* 

Augu5ztus 20-án Szaw.i lm; 
re vonatvezetö súlyos cson
kulásos balesetet szenvedett 
Hegyeshalom állomáson. Ne
vezettet a 7972. sz. vonat fel
írása közben a VII. vágány
ra szalasztott kocsik ütötték 
el. 

* 

Augusztus 26-án 16.30 óra,; 
km· a Bicske állomás bejárati 
jelzójénél feltartóztatott 7976. 
sz. tehervonat.ha beleszaladt 
a felzárkózó 826. sz. szernély
vooot. Az utolérés következ
tében a 40 009. sz. villam-OB
mozdony szolgálatképteJenné 
vált, több kocsi megrnngá
lódott. A villamosmozdony 
kezelője, Kiss Gy. Jáncs a 
helyszínen belehalt sérülései
be. A baleset következtében 
jelentős forgalmi akadály ke
letkezett. A vonal<>n a teljes 
forgalom csak 27-én 6 órakor 
állt helyre. 

A vizsgálat során kiderült, 
hogy egyes utasok a már moz
gásban levő szerelvényről, 
illetve a szerelvényre le- és 
felugráltak, a mozdony veze
tője a szabálytalankodókat 
figyelte, hogy nem történik-e 
baleset, s mivel ívben haladt 
a szerelvény, a jelzőnél fel
tartóztatott tehervonat ész
lelése után az össz.eütközést 
már nem tudta elkerülni. 



MAGYAR V ASUTA'S 

Az új tanév küszöbén 
Az 1964/65. évi tanév befe

Je:rese után tárgyalta a vas• 
utasszakszervezet budapesti 
bizattságá114k elnöksége tt fel• 
nőttoktatás tapasztalatait. Az 
elnökség megállapította, hogy 
.;. vasutas dolgozók újabb f'é
tegei éf'tették meg a tovább
tanulás fontosságát, szükséges
ségét, s tettek eredményes 
vizsgát az általános iskola. 
középiskola és főiskola külön• 
böző osztályaiban. 

A művelódési mozgalom je
lentőségének felismerése szak
szervezeti bizottságaink több· 
ségénél jó munkát eredrné
nvezett. A felnőttoktatás szer
vez.ése, segítése terén kiemel• 
.k:edő eredményeket ért el a 
Nyugatí pályaudvar, a Há· 
mán Kató és a ferencváf'osi 
fűtőház és még több szolgá
lati hely szakSzervezeti bizott
sága. Az említett szolgálati 
helyeken a mozgalmi s?.ervek, 
a szakvonali vezetők hatékony 
segíl:séget adtak a tovább ta
nuló dolgozóknak. 

Beszéló számok 

lett egy-e(l'll t,,isúti szakvizsga 
a11,yagából is vizsgát tegyenek 
az ott tariuló dolgozók. 

Legfontosabb feladatok 

Az augusztus elején megtar
tott budapesti kultúrnevelési 
felelősi értekezlet beszámoló
jában hangzott el: most egyik 
legfontosabb feladatunk, hogy 
a szakszervezeti népművelő/e 
sokasága segítse a vasutas dol• 
gozók általános műveltségé
nek gyaf'apodását, emelését. 

A budapesti felmérés alap
ján még mindig közel hétezer 
olyan 4.5 éven aluli dolgozónk 
van, aki nem f'endelkezik 8 
általános iskolai végzettséggel. 
Az 1965/66-os tanév beiskolá
zási munkáival kapcsolatosan 
továbbra is legfontosabb fel
adatnak az általános iskolai 
végzettség megszereztetését 
kell tekinteni. A szervezési 
munkához szakszervezeti bi· 
zottságaink igényeljék a párt• 
szervezetek, a KISZ-szerveze
tek, a szolgálati vezet61c és a 
szolgálati hely minden verető 

beosztási) dolgozójának segít
ségét. 

Meg kell értetni mindenki· 
vel, hogy a tudomány és tech
nika mai fejlődése mellett 
minden ember személyes bol
dogulásána.k, a szocialista vas• 
út megteremtésének követel• 
ménye a tanulás. Olyan lég
kört kell kielakítani a vasúti 
szolgálati helyeken, az általá· 
nos műveltséggel nem rendel
kező dolgozók között, hogy 
mindenki szükségét érezze · a 
továbbtanulásnak. Bizalmi 
csoportonként, munkacsopor
tonként tárgyalják meg ezt és 
a knllektíva erejével segítsék 
a dolgozóknak a továbbtanu
Zásba való bekapcsolódását. 

A szervezeti munka során 
hasznosítsuk az elóző évek 
tapasztalatait. az élenjáró 
szakszervezeti bizottságok. ak
tívák jó módszereit. Minden 
eddiginél aktívabban kell cse
lekedni a szakszervezeti bi
zottságoknak, tisztségviselők
nek és aktívák.nak, a dolgozók 
kulturális felemelkedése érde
kében. 

Horváth Ferenc 

Az elmúlt tanévben 708 dol- ,---------------,------------

gozó végezte el az általános 
iskola, 1032 a kö:z>épiskola és 
technikum, 430 az egyetemek, 
illetve főiskolák különböző Zubogó esőben is helytálltak 
osztályát. Kilenc budapesti 
szolgálati helyen működött A zivatar. a kíméletlen i dő 
üzemi általános iskola, 21 ki- már sokszor nehéz feladat 
helyezett osztállyal. Ezekben elé állította vasutasainkat, 
az iskoláikban 334 vasutas dol- de ők a legnehezebb körül
gozó tett sikeres osztályvi.2:s- mények között is becsület· 
gát. Kihelyezett vasútgépészeti te! helytálltak. 
technikumi osztályok mú.¼:öd- A következő kis történet 
tek az tszaki és a Landler Is egy ilyen nehéz napot 
Jáf'műjai•ítókban, továbbá a Idéz fel. A közelmúltban az 
l:támán Kató fűtőházban. 1203-as számó gyorsvonat 

Azokon a szolgálati helye- Ba'Latonfenyves állomás kö
ken, ahol üzemi iskolákat hoz- zelében viharba került. Zu
tunk létre, a tanulmányi ef'ed· hogott, ömlött az eső. A szél 
mény jobb volt és a lemor- fákat csavart ki. Egy ha.tal
zsolódás is kisebb, mint a ke- ma.! nyárfa a. mozdonyra zu
rületi. illetve a vidéki általá- hant. Az utat nem folytat
nos iskolákban tanulóknál. A hatták. A mozdonyszeméllyzet 
sok jó példa is bizonyítja, hogy négy balatoni fürdőző seg!t
az üremi iskolák kihelyezett ségével megszabadította a 
osztályait a jövőben érdemes mozdonyt a nem várt akadát11-
tovább szélesíteni. tó!. De alig indultak el, az 

A budapesti bizottság el- egyre erósMó vihar újabb 
nöksége intézkedé31 tervet négy fát dötrffltt a vasúti SÍ· 
adott ki a szakszervezeti b!- nekre. A helyzet ki látástalan 
zottságok részére a budapesti volt. A vonatvezető Horváth 
,·asutas dolgozók 1965/66. évi II István egy percig sem ha· 
továbbtanulási mozgalmának hozott. A vonat parancsnok• 
szervezésére, A smkszervezeti ságát B. Kis� Sándor jegy
bizottságok több6ége ezt meg- vizsgálónak adta át, ő pedig 

zuhogó esőben - leleményes
ségét dicséri - autootoppal 
Fonyód.tra utazott, hogy az 
állomástól, i lletve a menet• 
irányítótól segítséget kérJen. 

Fonyódról - ismét autó
stoppal vonatához sie
tett. A kért segítség azonban 
késett. A vonatverető fgy 
a vonaton utazó Szűcs Péter 
főhadnagyot és 46 katoná
ját kérte, vállalják a .pálya
munkás'' szerepét. 

Zuhogó es6ben, 110 perces 
munkával szabaddá tették az 
utat. A katonák dicséretet �
demelnek. A fon11ódi4k már 
kevésbé. A szakaszkezeló pá
lyamester és a vonalfőnök 
ugyanis csak a zioo.t41' ut4n 
- amikor Ismét kisütött a 
nap - jelent mea a Ju?lyszl• 
-n.e-n., emberek nélkül. Addigra 
persze már minden rendben 
volt. A vonat folytathatta út
ját. 

Foki István 

Negyven év 
után 

A béJkéscsabai pályafenntalr'-' 
tá&i főnökségen m.LndenOti 
CS8ik Károly báalikélllt tis:z;
teli Fodor Károly oktatótisz
tet. Negyven éve annak, hogy 
a vasút szolgálatába lépett és 
a pályamunkásból 900 ember 
tanítója, nevelője lett. Munka
társai szerették, tisztelték. A 
vasút il ánt érzett szenvedé
lyét pedig csodálták. 

Negyven évi szorgalmas 
mllThka után aUc,,oU,sztus 15• 
én nyu.,<>díjba mei.t. 

* 

Neg_yvenikét év � Mó . 
Elliny,jt t.öH;öbt Kiss I.Ajos 
váltókezelő a vasút szolgálatá
baJn. Fi.ata1 korától kezdve 
=�lmas, tevékeny ember 
vobt. Mint válioor éberen 
ügyeJ.t a vasúti forgalom biz
tomágá.ra. A:z. újjáépítésből 
is példásan !kivette :részét. Do!• 
go,,,ott Balatonfűzfő áNomás 
f.eil,roobbailltott vágányhirlózatá
naik helyreállításán, építette 
az akarattyai lerombolt ahg
utait. 12 évig volt Alsóőrs 
állomás s-z.aksmrvezeti bl
zottsá..,"ánalc tirtlkám. 

Jó munkájáért tö'b'l:lsror ka
pott rendkívüli elól�tetést 
és kiváló dolgozó kitüntetést.. 

* 

Szabó István rnÚSlmki fel-
ügyelő 1927 augusztusában 
lépett a vasút kötelékébe. 
Dolgooott a veszprenú, a lévai, 
a marosvásárhelyi és a rom
bor:i osztálymérnökségnél. De 
szíve, a t4i s2Jeretete mindig 
visszahozta a Balat.on mellé. 

Tapolcán ő szervezte meg a 
swciailista brigádmoz.galmat. 
Munilratársall, beooztottjai az
óta több6.7.ör elnyert.ék már a 
szocialista brigád, tŐ!nÖ!<ségé 
pedig - hazánakban el.5őn.ek 
- a szocialisita pályafennta.r
tá:.! főnökség címet. 

* 

Kívánjtik, hogy még hosszű 
ideig erőben, �ben tölt
sék nyugd.íjas éveiket. 

Boldizsár Gyo]a 
Bogn.v Károly 

tárgyalta és meghatározta az 
abból adódó feladatokat. A 
szervezési munkát a szolgálati 
helyeken segítik a budapesti 
bizottság tagjai, munkatársai, 
a kultúrnevelési bizottság és 
aktlvahálózata. 

Gondos felmérést végeztek 

Nagy közönségsike rt aratott 
a schwerin i  vasutéJS vegyeskar 

Az új tanét, előkészítése, a 
dolgozók beiskolá.ztatása min• 
dig nagy feladatot jelent. Min
den évben nehezebb a több 
éve, esetleg évtizede félbesza
kadt tanulmányaik folytatá
sára, rendszeres tanulásra 
megnyerni a dolgozókat. Pe
clig a példák sokasága bizo· 
nyitja, hogy érdemes tanulni. 

A mo.st folyó szervezési 
munka során beszélgettünk el 
több szakszervezeti funkcioná
riussal, általános, illetve kö
zépiskolába jelentkezett vas
utas dolgozóval. Baranyai Zol
tán. az °Északi Jármiíjavító 
szakszervezeti bizottságának 
titkára elmondotta, hogy gon
dos felmérő munkát végeztek 
a jqrműjavitó területén a be
iskolázás előkészítésére. Szak
szervezeti bizalmiak segítségé
vel pontos kimutatást készí
tettek azol,ról a 45 éven aluli 
dolgozól,ról, akik nem rendel
keznek még 8 általános isko
lával. Elhatározták, hogy 
ezeknek mintegy 15 százalé
kát beiskolázzák az üzem te
rületén működő kihelyezett 
áitalános iskola osztályaiba. A 
bizalmiak jó propagandamun
kája eredményeképpen napról 
napra nó a jelentkezők száma. 
Barta Károly szerelő, aki el
múlt 4fi éves. négytagú mun
kacsoportJaval együtt jelent
kezett továbbtanulásra. Zsikai 
István 3 gyermekének nevelé· 
se mellett vállalta a tovább· 
tanulást. A technikum esti t.a· 
gozatán folytatja tanulmányait 
Tóth Gyu'La motorszerelő, aki 
július óta került felügyeleti 
állományba. 

Helyes a Keleti Müszaki 
Kocsiszolgálati Főnökség szak
szervezeti bizottságának az a 
törekvése, hogy a következó 
ianévben az általános iskola 
tanan11agának elsaját!tása mel• 

Tíz napot töltött hazánkban 
a schwerini vasutasok Theo
dor Körner vegyeskara. Ven
dégeink augusztus 15 és 25--e 
között Debrecenben, Szege
den, Budapesten t8 a vasutas
szakszervezet szántódi üdilló
jében adtak músort. 

Schwerini barátaink kórusát 
szeretettel és nagy lelkesedés
sel köszöntötték útjuk során 
mindenütt. A dal után érdek
lődők százai igaz barátokat, 
tehetséges űv&zegyüttest 
megillető tapssal köszöntötték 
a 60 tagú kórust. 

A béke és bar6tság követei 

A schweriniek rászolgáltak 
a tapsra. Műsorukat sokolda· 
lúság, műfajgazdagság jel1e
mezte. A közel 20 éves vegye.
kar érett, tiszta intonációval 
adta elő a műveket. Az eló
adott művek minden részlete 
hitelesen igazolta Arthur 
Weisfolg karnagy lelklisme
retes, fáradhatatlan muveszi 
egyéniségét, munkáját, vala• 
mint az együttes magas fokú 
fegyelmét és művészi érettsé
gét. Egyszóval összeforrott, 
tehetséges művészkollektíva
ként mutatkozott be a schwe
Tini vasutasok, mozdonyveze
tőkből, forgalmi dolgozókból. 
tisztviselőkból, műszakia.kból 
és családtagjaikból álló, fiata
lokat és időseket egyaránt 
magába foglaló dinamiku& 
együttese. 

A béke és barátság, az NDK 
nemzeti kultúrájának követe 
volt az együtites. Ez jellemez
te itt töltött napjaikat, órái· 
kat, előadott műsorukat. 

Csak igaz barátok tudják 
ilyen rövid idő alatt a dal, a 
muzsik.a útján a magyar S2li
veket megnyerni. A schwerini 
kollektíva három. új dalt ho• 

zott ajkán magyaf' nyelven, 
melyért a magyar vasutasok 
és hallgatóság sokáig hálás 
marad. 

A konferanszié szerepét a 
vidám, szellemes, a magyar 
nyelvre is hajlékony, a hiva
tásos múvészelclcel is szárnyal
ni képes előadó, Hans Wegner 
látta el, aki ti)bb mint 10 éve 
az egYüttes vezetője és a 
schwerlni vasutas klut>ház 
igazgatója. 

Őszinte elismerés 
A hallgatóság ószinte ells

merésétól és tapsviharától kí
sért műsorok után baráti ta
lálkozókra, összejövetelekf'e 
került sor, melyeken a helyi 
vendéglátók, szakszervezeti 
művészegyüttesek - akik a 
műsorukban közreműködtek 
- és szakszervezetünk terü· 
leti, üze,rni szerveinek képvi• 

selól, a vasút!gazgatooágok és 
vállalatok, valamint a párt
szervezetek képviselői is részt 
vettek. 

Az együttes tagjai a bala
tonszántódi vasutas üdülőben 
tett látogatásuk során mohón 
élvezték a magyar tenger szép
ségét és gazdag napfényét. 
Este pedig közel másfél órás 
műsorral szórakoztatták a vas
utas és környékbeli üdülók be-
utaltjait. 

Elutazásuk előtti napon mú• 
soruk néhány l<;ülönösen szép 
részletéről a Magyar Rádió 
stúdiójában készítettek felvé• 
telt. 

Tíz kedves, felejthetetlen 
nap után augusztl.l6 25�n bú
csúztunk az együttestől, a szo
cializmust építő Német De
mola-atikus Köztársaság 
schwetiní vegyeskórusától. 

Kovács János 

Hans We,ner a miisod koJd.erá}Ja 

s 

G R Á N I T H I TT E L !  
Haj,uili fléav. A pirkadati k/Sd 

az alsó város mellére zuhant. 
Nyugta'Lan imbol11gó caendet köhög 
mit nem zavaf' meg semmiféle hang. 
A sárga utak kavicsos kemény 
husán pimaszul babrálgat a szél 

s akáf' tiikilrből ejtett sima fény 
egy kósza sugár épp cipőmre ér. 

Otthonom a v«sút közelében. 
Arra ipvekszem sietve - haza -. 
A váganyokról fémesfehéren 
tekint felém a qolgos éjszaka. 
Füttyje!ek . • •  lengő zászlók . • •  vagonok . . •  
éber szemafór villogtatja fényét . .  • 
egy mozdon.v ásít s mellette konok 
ma'<acsul megbújuk a sötétség. 

Most i.;onat robog, fékez mellettem. 
Nyögnek bele a karcsú pullmanok. 
Sűrú gőzgomoly kering köröttem . • •  
szédülök . . •  - szinte - földre zuhanok 

A gép megpihent. Csak a gőz szakít • • ; 
Halk rezdiilések fülemig érnek • • •  
a felkelő nap szemembe vakít . . •  
- ocsudom - s újra tudom. hogy é!ekl 

Síncsattogásként lüktetnek bennem 
az acélosan hajlékony erek . . •  

- E:rzem a f'ámtörő veszélyek ellen 
melyekre minden nap ráébredek 
oly szilárdan kell végig menetelnem 
ahogy a félvilágnyi éjt viszik 
hajnali négykor, tömött menetben 
a csontkopogású teherkocsik! 

Radnóti István 

Cikkünk nyomán 

Válasz Budapest Nyuf ati pályaudvar 
do/fozóinak levelére 

Kedves Efotársiak! 
Abban a f'eményben vá'La

szolunk a hozzá-n.k intézett 
n11nt Zevél:re, hogy ezzel talán 
valóban &ikerü.l a felvetett 
kérdésre �dást ta·lálni. 

Teljes mértékben egyetér• 
tünk azzal, hO(JY a. N yuga,tí 
pályaud1--a1'1Ul,k pontos elem
zésre van szüksége. Azzal i& 
ti.sztában vagyunk, hogy a 
helytelen adatok.alt ta:rta.Lmazó 
elem.zé$'Mlk milyen következ-
mén11ei vannak. Mégis az 
,,elem.zé1M.Zerkesztő s;za.kbri• 
g,ád" ide kü.ldésétöl és az így 
felajánlott .seg!t.ségtő! egyelő
re eltekintünk, mert úgy 
érezzük, hogy csekély vasúti 
szakképzettségiink, tapaszta-
1,a,tu.-n.k és gyaloorlatunk elle
nére i& képesek vagy>.tnk 
pontos adatfelvételből pontos 
el.em.zést készíteni. 

Ellenben a pontos adatfel• 
vétel e/.készltéséhez ké-r-ü'>tk 
segítséget. Az adatfeh>ételt 
UOJ111ni.s a Nyugati pályaudvar 
honá./.lomáshoz tiartozó vonat• 
vezetők. végzi;/(. őket keLI te• 
hát megfelelően ki,okta,tni an
nak S2Jerk.eszt.ésére. U!l!/<tn.• 
csak őket kell uta.s-ítani arra 
u, hogy a CSD-töl ne vegye
nek á.t helvtelenül összeállí
tott vonatok4t, va.lamint az 
iránytáb'La nélkiiLi bejegyzés 
helyett a 1oocsi megá.Uapított 
rendeltetéSi á.Uomásá.t jegyez
zék be a vonatfeJvételi lapra. 

Sturovóban a s�ypá.iya
udvaron MAV forgalmi alkal• 
mazott nem teljesít szolgála
tot, ezért a vázolt teendőket 
a vonatvezetőMk kell ellát
nia.. Ha e teendőihez segít
ségre van szükség,e, akkor 
távbeszélón érintkezésbe lép
het a MAV á.Z,Zomásirányító
va,!, akt természetesen min• 
denben tánnogatá.st nyújt. 

A 1,-onatok indu!á8i idejét 
Sturovo kii.lön/ege,s helyzete 
miatt nem tudjuk közölni. 
Tudi,alevő, hogy Sturovóna.k. 
nincs közvetl.e n értekezési te
hetősége - többek között -
Budapest Nyu.ga,ti pá.lyaua
varra1 sem. Ezért ha. az el.em
zést a VCMt indulása. utá-n 
adnánk le, azt - a tranzitá
lá3hoz szüksé{1€'.s időt i.s Jiqye
lembe véve - csak a vonat 
érkezése után kapnák. meg. 
Úgy gondoljuk azonban, hogy 
az igru,(,,a,t� menetiirá.nyító 
készséggel -megmondja az in
dulási id.öt, ha ilyen kérdés
sel fordulnak hozzá. 

Abban a reményben, hogy 
vá•laszunkkal elősegítettük a 
kérdés rendezését, iidvözöl;ü.lc 
az F,lvfársaka.t. 

Sturovo MAV képviseld 
dolgozói 
* 

A fenti válasszal nem min� 
dcnben értünk egyet. A kép
viseletet azért hoztuk létre 
Sturovóban, hogy az a szó 
igazi értelmében minden te
kin tetben képviselje a MAV 
érdekeit. Ez azt is jelen.tii 
hogy a nemzetközi személy
szállító vonat.okat is nekik 
kell átvenni a CSD-tól. Ha ez 
így van, magától értetődik, 
hogy a pontos elemzést is a 
képviseletnek kell elkészí
teni, nem a vonatvezetőnek. 
Jóllehet a vonatok átvételé
vel kapcsolatos manuális 
munkát gyakorlatilag a vo
natvezetó végzi, de bár.mi
lyen rendellenességet tapasz
tal, közvetlenül nem léphet 
érintkezésbe a csehszlovák 
vasutasokkal. Erre kizárólag 
a MA V sturovói képviseleté
nek veretói illetékesek. Az 
értekezési nehézséget elis
merjük. (A szerk.) 

Az esőcsináló mozdonyvezető 
Az ind,ulás még messze volt. donyvezetó unalmas peree!

A 328 623-as számú mm:dony ben ezzel szóra.ko.zilk. Leswk-' 
méltóságteljesen pöfélk.elt a hat.na már a játék.ró.1. 
Déli pályaudvaron. A moz-
donyvezető UJ10tt.an könyököl•t 

F. L 

az acélpa.rnpa „abla,k.ánál". 
Csak aikkor lépett aikcióba, 

N C k I 
. 

::k�
gy 

:oi!i5� �� em sá y sza máJa 
kooyháról visszafelé jövet, a 
mozrlony mellé érit. A gép 
ebben a pillanatban prüs2iköl
nd kezdett. Ontotta, fújta a 
gózt, permet:e'llte az esőt. 
Ahány,a,n voltak, .annyifelé 
rebben,teik. Csa!k Erdősi Sán• 
dor főintéző ma,radt ott föld
be gyökerezett lábakkal. Nem 
a!kart hinni a szemének. A fe
hér ingén és a vilá.gos 114d• 
rdaián egyenletesen szétszór• 
i,a, oTc.jcsen,ek éktelenkedtek. 

A mozdonyvezető íz.etlen 
tréfája bizony rosszul sike
rült. De nem ez az első eset, 
hogy Miha.le,Je István moz-

Sarkad állomáson számos 
kiselejtezett személykocsi vár 
sorsára Az. állomás környé
kén játszadozó gyerekek az 
utóbbi időben sok kárt okoz
nak ezekben a kocsikban. 
Rongálják a megtevő ép be-
rendezéseket, kiparitt11ázzák 
az ablakokat. Népgazdasági 
szempontból is értékes anya
gok mennek így veszendőbe, 

Az illetékesek törődjenek; 
többet a különböző állomáso
kon tárolt kiselejtezett vasúti 
személykocsik:k,al. 

B. G1. 



• MAGYAR VASUTA8 

Ok tizenegyen . . .  EU.-,-t 

Magyari lst••• ' \  HIRS\ 
. ' ' '  ' \  \ -

J6I szerepehek o BVSC versenyzői III Universiode nodoloin 
1965. ao....-118 11-611 iN--

cilroa hirleleol!én'el elhan1' 
Manari Istváa, a pécai lgaz
gaióság veze&óje. Magyari eJ-v

Elismerést érdemelnek 
Vívók, úszók, vízilabdázók, 

egy atléta éti egy röplabdázó 
- összesen tizenegyen - kép
viselték a BVSC színeit a fó
i6kolások budapes,ti „olimpiá
.ián", az Univei·,iadén, amely 
35 ország mintegy 2500 fiatal
jának részvételével a sportok 
tórténetének egy mozgalmas, 
kiemelkedő eredményekben 
gazdag fejezetévé emelkedett. 

A vasutasok sportegyesi,ile
t�mek fóiskolásai közül dr. 
Kamuti Jenő immár negyedik 
alkalommal lépett az egyéni 
törvivó küzdelmek után a do
bogó legmagasabb fokára. To
rinó, Szófia, Porto AUegre 
után most Budapesten is be
bizonyította. hogy kitünő ver
senyzö, aki a holtverseny utá
ni újravívá.� során élete eddi
gi egyik legnagyobb ellenfe
lét, a szovjet Putyatyi·nt győz
te le, aki a párizsi világbaj
nokságon és mo.,t a Sportcsar
nok melletti · edzőteremben 
ös-zesen hat alkalommal győ
zött ellene. 

- Az voit a tervem., hogy 
feltétle-nüi úgy búcsuzom az 
Universiadétól - mondt-a a 
döntő előtt a MÁV Kórház 
sebészorvosa -, l1ogy legalább 
o döntőbe bekerülök, Ha ez 
sikerül. nyugodtan 1Jivok, kü
lönösebb vesztenivalóm nincs, 
hiszen e búcsú alkalmával 
,em vallottam szégyent . . .  

Azután elkövetkezett a dön
tő. amelyen - mint mindig az 
Unh·ersiade versenysoroza
tain - halártS1lan higgadt
sággal, küzdeniakarással és el
szánt támadó s1,ellemben ví
vott. S így született meg a 
nagyszerű, negyedik győze
lem. 

Dr. Kamuti Jenő : 

aranyérmes ! 

Amikor új-ravivásnál is
mét feltilltam a pasira Putya
tyin ellen - mondta győzel• 
me után -. már éreztem. hogy 
győzni fogok. Végre kiismer• 
tem vívását, a a sok t·ereség 
miatt érzett gátlásaim is el
m últak . • •  

Szerdá n  e-ste a Nemzeti 
Sportuszodában három BVSC
vízilabdázó szam1tra követke
zett nagyon nehéz erőpróba: 
döntő küzdelem a kitünő szov
jet válogatott ellen. A magyar 
válogatott, amely a torna so
rán mérközesrö! mérkőzésre 
javult fel. ekkor is kitűnően 
küzdött. s a nagyszerú 5:3 
aránvú győzelem hozta magá
val, hogy 

Dr. Konrád {. S6ndor, 

Konr6d Ill. Ferenc 

is K afona András : 

aranyérmes !  

Dr. Ko,mid 1. Sándo-r 
miként dr. Kamuti Jenö - a 
MA V Kórház sebésze. 25 éves. 
egy esztendeje orYos. célra
törő, nagyon komolyan gondol
kozó sportember, alti nehéz 
tanulmányai mellett dicsére
tesen végezte el egyetemi ta
nulmányait. s most a kórház
ban is példamutatóan dolgo
zik. Öccse, Konrád lll. Ferenc 
orvoskari elökészítőre jár. 20 
esztendős, jelenleg még a 
MÁV Hídépítési Főnökségnél. 
A magyar vízilabdasport nagy 
remény$ége. A harmadik 
BVSC vízilabdázó Katona 
András, gépészmérnök. a Déli 
fűtőház dolgozója, 27 éves. 
Mind a sportban. mind az 
életben kitünóen megállja he-

DEL Y PÉTER SIKERE 

LENGYELORSZÁGBAN 

A Lengyel Sakkszövetség az 
idén harmadízben rendezte 
meg Polanica Zdrojban a 
nemrég elhúnyt világhírű len
gyel nagymester, Akiba Ru
binstein emlékversenyét. A 
versenyen 14 sakkozó indult. 
A magyar színeket Dely Pé
ter nemzetközi mester képvi
selte. Dely kitúnóen szerepelt. 
A háromhetes küzdelem után 
a szovjet Vaszjukov nemzet
közi nagymesterrel együtt 9 és 
fél pontot szerzett, s ezzel a 
két versenyző az 1. és 2. he-
lyen végzett. , _ --�•--

!yét, mo6't második alkalom- Egy ezüst-- és két bronrerem 
mal -volt tagja az Vniversiade fűződik a BVSC�portolók ne- társ 1922-ben születe� a Vas Auguaztus Z-6"., 4 Nyugo,ti pályaudvaron nagyszerű pél-

meaei Csá.nlg községben. Vas- dáját Zattuk a kölcsónö, segíteniakáTásnak. Ezen a. napon magyar csapatának. véhez az űszásban : 

Lenkei Ferenc ezUst- és bronzérmes, Száll Antal 
UWClWllád l'!ermeke . v�k, és aránytalanul sokan akartak utazni a „Hajdti expressz"-szel. 
mar• 1.s 18 nea _korawl cl?l: Köztudomású, hogy mint motorv0114t korlátozott, azaz hat 

cowU a vasúhlál különbözo koc1i11al éi két motorral közlekedik. A személykocsik már 
beosz_tá!Okbao. !01i f��•l_?II I megteltek és még mintegy 200 utas várt arra, hogy majd és Such Ida a 4x100 m-es váltóban bronzérmet szerzett 

l'Jlindket-ten a Nyugati pá
lyaudvar jogügyi előadói $ a 
jogi egyetem másodéves hall
gatói. A 20 esztendős Lenkei 
Ferenc a 200 méte1·es mell
úszásban 2 :34_.7 perces orszá
ga.s csűccsal lett második az 
Unin·rsiade-csúasot ű,zó ja
pán Csurumí mögött. Bronz
érmeket nyert a 4x100-as ve
gyesváltóban, s - Száll Antal
lal együtt - a ixlOO-as gyors
váltóban. Egyformán szerény, 
halk-szavú a tanulásban és a 
sportban is szorgalmas fiata
lok. 

A vívók mezőnyében az or
vostudományi egretemre járó 
tőröző, Fenyvesi Csaba - meg
lepetésre - három gyózelmet 
aratott a román válogatott el
len, de ez sem volt elegendő 
a döntöbe jutáshoz a c.<apat• 
kiízdelmek során. Itt küzdött 
egyébként Kamuti Látdó i;.., 

Erdős Gábor tarta!�ka volt az 
arnnyérmet szerzett párbajtőr 
csapatunknak. 

Jól szerepelt Bok1'os Zsuzsa, 
a TF hallgatója a nöi röplab
da-csapatban, és Such Ida, a 
4xlOO m-es \'áltóban bornzér
met szerzett Such Ida, a MAV 
Számviteli Fónökségének dol
gozója, a TF levelezö hallga
tója, 

Ok tizenegyen méltóképpen 
képt'iselték a BVSC szlneit . • .  

Maros László 

berakás 

szolgala-ttew, állomásfonök, a vonatra járó motorkocsikon elhelyezkedik. 
majd 1952-ben a pécsi igaz- . • , 
,ratóság helyette!! vezetőjévé, K1latas½tlan volt e, helyzet! 

, , • 
l955-be.n a debreceni igazgató- A uabaly az sz�bal11! A terhelest nem nab� tullepnl, 

· h I u t -r · ké mert az veszélyezteti a menetidat. De az ís szabaly, hog11 a 8�b e ye
«í

� !eze O e�� Jd- vasútnak mint személ11ek és áruk elfuvarozásával fogla!koz6 
�

lfY
a:::en ": �-:,:tásba� közZekedf si 1/állalatna!' el kel( szállít�ni _az utasokat. • . . 

1964_tol Ismét Pécseti dol 0_ • A ket 1!1-otorv�ze.to, Bercze�, Árpád es Lázár_ Istva.n vegi� 
U F 1 • • , k •t 

lf nezett a t.·arakozo tomegen es egyszerre bólintottak. Sot zo · 4; �egen. es .': ,ryerme- - amit nem minden motor- va11y mozdonyvezető tesz meg -k��-
:�ül �aszolr-k 

k� 
vr- kimentek a tárolóvágányokra a kocsiért és azt ügyesen, gyoru.- 0 gozo ezr! · a s• nn a vonatra hozták. A mikor aztán be akarták jegyezni a mer�k es szerették. Magyari túlterhelést, akkor legyintettek egyet mondván: majd vigyá• Jsívant. zunk. 

Az elhunytat a Magyar At- Valóban vigyáztak, mm a vonat, túlterhelés mellett N 
Jamvasutak aajái halottjának menetrcndszenl pontossággal érkezett N11íregyrni.zára. 
ieklntl. Nem nagy dolog amit tettek, talán egy kicrit kötelesség 

1 is, de az ahog11 tették, az feltetlen dicséretet é, elismerest ér• 

! A sze::;; üzeni •·:·: .. _, .,,.... .. • 7 _ ..... ..... -."' .=. .. 
Szakma Ifjú Mestere jelvényt , ii nnep1 hefok. A szabadtéri j,i. 

Ki•vtlrdai ,János l,fü,lcolc. Danc, a szegedi igazgatóság letiile- tékok ideje alatt 250 OOO ,·en-
:���

er
i tv!�

g
��101!:

r
f,;,,J•��1.�'!� ten. 37 a szegedi, 35 a kecske- 1 dég fordult meg a Tisza-parti 

pest, cserháti .rozsef, Totka xa- méti, 25 a békescsabal fiata- 1 városban. Ennek jelentős része 
roly, sziliidi Sánctor, dr. Bánk- !oknak jutotit. 1 

vonaton érkezett. Szeged állo-
!a1,,y Gyula Sze�. _ Boldlz.,Ar . más dolgozói példamutató Gyu_a B kescsaba. Sárkany Dene' - A poMOnyl és a kaiisa1 1 munkát vég!!Q:tek. 
i���1:o"v��� I;�

1

;! ���;:.�·.
c
�;_· va.sútállomás szocialista bri-

z6 I•wén Sátoraljaújhely. Pál gádjai után most Losonc ál- ' - A vasu,a.1 eszperutó 
Zol1én Kiskúnhaias: Levelelke< lomás kollektívájával vette I mozgalmat t.a.nulmányozta és lapunk anyaiához fetbann•IJu.k. fel a kapcsolatot a Hatvan a!- több előadást tartott Cseh• 

Boldvai n...-nc L6kö--bha. Mol• lomá,; 87.0ciali�ta címért küz- 1 szlovákiában dr. Ferenczy Im-nár Arpád Bp. Ferencvaros. on· dó Yona-tkísérö brigádja. A re a győri c.,omópont üzemi 
;;r�r.,::� t�';

u
:�,��:

k
•u�: .. �� 1 c.se�zlová.15- v�utasn.ap alka!- es' el!en6rzó orvosa, a Nem4 

helyre 1,m,bbltottult, mabol 5 _f06 küldoitség 1;1•azik zetkaz.i Vasutas Eszperantó 
Hatvanból O.ehszlováklaba. Szóvetség ifjúsági tagozatának „ntnnn1ummnnnm1 

A Hivotalos Lap/,ó/ 
A lUvatalo,a, Lapból a 11za.ksz�r

vev-u bJzouslgo.k ee a dolgo1ok 
b.11YeJm•be aJánljulc a lcövetke?ó• 
k"t: 

31, st,in\ból: 118 OOt •lll66. Jf.1. B, 
ElOziJ munk.avitizonyban eltöltött 
azolgiilall idő beszam(t.ti•a l'angfo-
kozat szt"mpontjábol„ 

111 065 /19'5 I ,s. 13. l!>abadsiig
\'e!lztésbOl szabadu!t személvek 
munl<aba iillltésa. 

:ll, ,Zámbó! : 1 11 OU{lHI. r 't. B 
Az "'· 1. ai:. Uti11c.1téfl hel}'Nbí e� -�-

115 OOt '1M5. I /1, D. Ha?Atl!ro ma-
cyarok. utaz,, •. 

•nmtfftUNUHffllUNIPO 

- Mfü.oros s2'JOlidarUási e1- 1 elnöke. 
tet reudeie,� a záhOJ?Yi vas- _ Az árvizvédelmi mun• utas KI�Z-b1zottság_ es_ a Ma� 1 ká.k idején kimagasló ered• gy�rors7�on tanul'? v1etnam1 ménveket elért vasutasokat d1akok. egy t:5oportJa a ,za- tüntettek ki a budapesti igazbezdéd1 kultu_rott.�onban. A: gat.ó ágon. Csamangó Henrik e,;t telje� bevetele, - �ntein_ főigazgató, az igazgatóság ve-5 _ezer form!.ot �• a y;ietna'!'1 ' zetöie 280 dolgozónak adta �t nep meg.segité�ere a

_
Janlottak , az Arvízvédelemért jelvényt fel a va�ut.as f1a-laiok. 1 és oklevelet. 

- Megkezdték a központi 
fűtf'!I k.on.ze.rüsí�ét. a c.,i\há- l - Beteje?:tkk a Déli össze• 
lózat atepítését a gyöngyösi kötő , vasúH híd felújitá�i 
Kitérógyártó Vállalatná'.. 1 J11Ltt:kalata1t. Augusztus 19-tol 
A1okban az üzemrészekben. UJbó1 mmdket váganyon koz
ahol eddig c.sak vaská!yhával I lekedhetnek a vonatok. 
fűtöttek, szintén központi fú-

, tffit s1.ereinek fe' - 702 tonna sz,met f.akarl-,. 
totta.k m� az év első hét hó-

_; Amelvik CMpa.t e1obb rakja ki a kocsiját, a.z k,apja 
két bajnokt pontot 

a 
Élüzemszint felett 

- FennáUásá.nak 15 Eves napjában a györi fűtőház 
évfordulóját ünnepeik a kö-

1 
mozdony-vezetö, � fútói. A 

;;eJmúltban a kiskunhalasi megtakarított szén értéké (Pu.szt.iii Pél rajza) 
. . . M.-'. V-fúvószcnekar. A juhile- 4'56 OOO forintot tesz ki. 

Kazi:ncbe.roikan az augu/117- um alkalmával nagysikerű 1 tus el én t.ai'ltOtt termelési hangversenvt tartottak. a ,·as- , ------------� 

�ács_!{oz:á�On Orc211 László l utasszakszei-ve1.et ki,kunhala• MAGYA• VASUTAS áUoma.-sifőook ismertette a si szabadtéri szlnpadá.n. 
félévi eredmény e, és a , a vasuta"<>k Sr.ak:szervezeténel< 
hátralevl! 1dó feladatai . Az közelmúltban lengyel Szerkes,tl a .���t

a
es,tl! bizottság á1Jom s kollektívája telje.sí- vasul-a.!! eszperantista csoport , Föeu,rkesztll: Gwyás János tett.e a,: elü7.el"ll szin,t.et. Csak látogatott el Gyórbe. A �-en- Felelős szerkeszlö: V>Si Ferenc 

Mozgalmas az élet a felújított 
SZVSE-pályán 

• egy a-dat: a kocs''kiba'!.Z11álá6 dégek megtekintették a . Yá· 
a . 11,V. oosutmtnapon 1:rtték tonnatervét 102,45 s:záz.alékra rost és környékét, majd bará
UJra b111tok·ul:ba a s1.eg�d1 vas- t,elje•Hették. Számottevő foc- ti öss7.ejövetelen találkoztak a 
utas sportolok. A piros-kék g;almi baleset nem volt. győri vasutas eszperantista 
szít:ü zászló azó1a újból hir-

1 

Eredménves 8 Borsodi Ve- l c.,oport tagjaival. 

Négv é-vi kihalt;;ág utan is
mét benépesült a 7,öld gyep, a 
\'Örös salak. A szegerlt va,,
ut-0.� sporltolók ma már saját 
ottlwn ukba.n, szép és egés::sé
ges környezetben öregbit!k a 
nagv m 1Httal rendelkező va.s
utas ,portegyesület hirnet•ét. 
Már az első sportesemény í,; 
sok t;porlszerető barátot, régi 
vasutas sportolót vonzott a 
,;portlelepre. Bes7.éitek a je
len és a múlt sportjáról, de 
beszéltek a tennirnlókról is. A 
múlt sportjáról kiállítást is 
rendeztek. 

Verbenydíjak. érmek, okle
velek. régi sportképek. elsár
gult napilapok. sportűjságok 
hirdetik az 1919 óta napjain
kig megtett sporltesemények
ben gazdag utat. 1 926-ban a 
Szmház és társaság címu fo
iyoiratban olvassuk: Vasutas 
-KAC 6:0. A c.�patban ját
szó és még ma is élő Wilhelm, 
Vég. Faragó, Agócsi, Lieb, 
Karlócai I. é5 II., ószbecsava
rodott fejű nyugdíjasok uno
káikkal olvassák a régi dicsó
ségeket. A Délmagyar című 
napilap 1 !136. június 28-i szá
ma Munka után Ma,ratoni fu
tás címmel megírja, hogy 
nég,· olyan futója van a vas� 
utasnak, amilyen a finneken 
kívül Európában nincs. Ez a 
négy sportemb„r: G11etva.i, 
Csonka, Bartók és Sza1ma. 
Közülük csak Csonka és Szal
ma él. Ma 65 évesek. 

A kassai maratoni verse
nyek dicsőségét hirdeti a nem
zetek kupája, amit a négy 
szegedi futó három ízben 
nyert meg. A Délvidéki Sport
újság 1937. május 3-i száma 
írja: ,,Elkészült a szegedi vas
utasok sporttelepe". Pár é,, 
mulva azonban az úrlovasok 
lovasversenye tönkre is tette ... 

Az újjáépített sporttelepet 

Szerkes:zUSs:ég:
&udape&t, VI .• Benczur utca fl. 

Telefon: városi: 229--872. 
!lzeml: 311-77. 

deh. az 1919-ben alakult  �z.e- �iikomb<lnáttal től'tén,t me,i:- - Villan/boJlerí helyeztek i:ed1 va.�ut_asok _sl'.?°rtegye6tde- állapodás í�· megg,vorsult az •
, 

üzembe Uzsabanya
-

allom.ason lenek spo1 tdic,;osegét. 
1 

idegen k=ik �rakása. a dolgozók öltözojében. A hi- 1 
deg-melegvizes öltözőnek örül- ! Szllá.di Sándor Behán R.ózsa nek az uzsabánya1ak. 

Kiadja és terjeszt! : a Népszava 
Lapkiadó Vállalat. Budapest \.TJI,, 
Rákóczi �t 5�. Telefon : 224-319, 

FeleJGs kiadó: Gábor Márton, 
a Népc;z.ava Lapkiadó Vállalat 

lgazgat6Ja 
Csekkm!mlaszám: 75.9U.001-K 95 

Sz.Hcra Lapnyomda, Budapest. 

A M ÁV A N YA G E L L ÁTÁ S I  

A 1 14/1965. OT-PM sz. utasítás olopján értékesítésre 
�mg�m= :i�::�t (Mmérók, íeszmér6k, v·zmagasságmerók stb.) 
különféle ipari szeretvenyek. tolózárak 
13óhler Fox Cel!. elektródák 3.H mm 0 é• 4 mm 0 VTl-1 elektródák co, gázos 1.2 mm 0 •• 1,s mm 0 
szovjet elektródák 3,25 mm 0 
EK 18 8 elektródák f mm 0 
tOOXiO mm lapos•, a� 
H0Y60 mm. 1GOX55 mm, t80X45 mm, 3AOX2t't mm 1aposvas 
::!0'{1.3 mm ac-élszalag 
20ox1s mm nlgóacét. 40�4 mm éS 1lflX8 mm rugóacél 
Cor 1 min. acéllemezek 1, 1,5, a. 2,5 mm 
Kor 5 mln. saválló acéllemez 3,5 mm 
Stylbia t18 min. actSllemez 1,5 mm 
WS--5 Cr. min. acl'l Fi mm 0 es 15 mm 0 
WS--fl B min. ac.él 4-0 mm 0 
SM 60-11 min. köracél 12 mm 0 
CRV 150 min. köracfl 20 mm 0 
Cr. Ni. 15-69 min. köracél 15 min 0 
Cr 13 min. kör&<'tH 3.1 mm 0 
Ezüstacél 22 mm 0 
crom acelníd 40 mm 0 és ü mm 0 
Cr. Ni. acf>lrúd 42 mm 0 
Cor. 5 min. acélrúd 60 mm 0 
J\1N5 1 min. acél 100 mm 0 
35XB mm és 40X!O mm cor 5 savállóaci\J 
MN�I min. laposacél 200-50 mm és !1fU),,.(2S mm 
WNR min. négyzctacéJ 40X40 mm 
Vörösré1. csövek l3X15, 25X30, 50XM, 80X84 m.m eJ 
Vörösréz rudak 13 mm 0 és 80 mm 0, fOX40 ZJ, 60X6n r, 80Xaq 

ZJ mm 
Vörösréz rúd hatszög!. 36 mm 
Vörösréz lemezek & mm. 10 mm 
Vörösréz szalag 30Xl,4 mm 
Vörösréz lll•ylluzalok 1,2 mm 0 és I mm 0 
Sárgaréz csövek 5X7 mm 0. &X8 mm 0 
Sárgaréz rudak 10, 18, 25 és 35 mm 0 20Xl0 és 30X05 mm 
Sárgaréz ród hatszög!. !8 mm 0 és 36 mm 0 
Sárg�réz lemez 12 mm 
Alu. csövek 45X5, 60X2, 80:X:2,5 és 108X4,5 mm 0 
Alu. rudak 20, 6Q, 80, 120 mm 0 
Alu. laPosidomok" 25X4. 50X5 és 50XlD mm 
Ah1. szögidomok �OXf mm és 60Xt mm 
Alu. lemezek 5 mm. a mm és 10 mm 
Különféle axiális és centri!uglil ventlllátorok 
Különféle légelszívó, porelszívó és tet�vent111,torok 

S Z E R V E I T  1 5  É R D E K L I ! 

felaiánljuk e vasút számára is felhosználhot6 anyagokat: 
Kulönféle szivattyúberendezések elektromotorral, benzmmoto-ros s,tivatb' ú 
Különféle elektromotorok 
Kt.tHmfele fekvő- és állóhengeres tartályok. szegletes tartályok, hydrofor 1artáJyok. vabtalanitó tartái;vok, olaJtaroló tartályok, !;Zilrötarté.lyok, légü!-lÖk, boJlerek 
KL-7CO 16 m• tárolótartályok 
KOkbZúS titközóelemes lcg-:,,zür6 ó. v. bordáscsövek 10X2000 mm 
1vcsövek bordáscsövekhez •2 es 70 mm 0 peremek bordás-csbvekhez 
3600 cal. gáZkonvektorok 
:?OO l gJizdupliké.torok 
F 58-200 gAzllevltll éte!f6z6üstök 
R Z Z 0ldeé.l" gözvasaló 
Onkl•zolgáló g6�üzemQ melegpultok 1090X1256 mm 
50 kg-os burgonyahámozó gépek 
150 kg /ó !.IH 182 tip. húsdarálók 
tis-30 elektromos sütőkemencék 
Kov. vas mosdótáma�zok acélcs6b6t 37 cm 
ólom S és buraszilonok '·'•• • t, 2" 0 
Különféle méretű kv. forrcs6bllincsek 
Kov. va� csapajtók 250X250 mm 
J<ulönfélc eternit Ietolyócsövek és idomok 
Különféle etemit nyomócsövek és idomok 
Különféle ö. v. nyomócsövek és idomok 
Ktilónféle köagyagcsövek és idomok 
KÜiönféle PVC lefolyócsövek és idomok 
Különféle PVC nyomócsövek és ldomol< 
K(llöntéle villanyszerelési anyagok, motorvédó-kapcsolók. olajkap• 

csolók, automata-kapcsolók, nyomókapcsolók, higanykap
csolók. 

KülönJéle úszókapcsolók, Ipari lcapcsolók és transdormálorok 
Különféle golyó�csapágyak. csapágytartozékok, csnpáiyházak és 

siklócsapágyak 
24Xl6X7,5 mm múszénperselyek 
Különféle gumiáruk (éksz.ijalc, gumilemezek. gumlzs!norok) 
Külonféle tömítések (paplrtömltéselt, Taurll tömítések, gumi· 

tömítések) 
!OOX&�Xl!O mm kovácsolt láncok 
Ro'-Sdagátló llidzöld olajfesték, expresslakk, hangya•a.v 

�. M. CB6szcrol61par! Vállc,lat 
Anyc,ggazdálkoddsi Oszt<itu 
Buda.pest XIII., Drdva utca: s. 
Tel.: 201-046. 0'1111intéző: Fliszdr l&tvdn 
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Nehéz feladat vár a vasútra 
Írta : Gyócsi Jenő, a 8. szakosztály helyettes vezetője 

Amikor a vasút az éves 
tervfeladatot megkapta és a 
feladatokat negyedévi, ílletve 
havi bontásban kimunkálta, 
majd a tárcák előzetes igé
nyeivel egyeztette, a mérleg
adatok tükrében megállapítást 
nyert, hogy a feladatok elvé
gezhetők, a terv teljesíthető. 

vatal együttes állásfoglalását. 
S nemcsak lehetővé teszi a fo
lyamatos ejjel-nappali foga
dást, illetve rakodást, hanem 

azokat kötelezöen elö is írja. 
A határozatban szerepel a 

a maximális, egyenletes 
kodásra kell törekedni. 

ra-

A vasút kapacitását éjjel
nappal, munkaszünetes 
napokon egyaránt ki kell 

használni. 
munkaszünnapi rakodások 
számszerűleg megállapított Az átvevökkel is szoros kap-
kocsimennyisége is. csolatot kell tartani, hogy a 

A Budapest-Kelebia közöt. 
ti nemzetközi fővonal felújítá
sa keretében Kiskunhalas állo
más Kelebia felőli végénél 
egy gyenge állapotú régi cső
áteresz helyett újat kellett épf. 
teni. A kétvágányú vasúti pá
lya ezen a helyen Kiskunhalas 
két nagy lélekszámú települé
sét választja el egymástól. Ed
dig a vasúti töltésen és pályán 
át szabálytalanul közlekedtek 
az emberek, ami áliandó bal
esetveszélyt jelentett. 

Ezért a KPM Vasúti Főosz
tály Hídosztálya egy olyan új 
híd építését határozta el, mely 
egyben a pálya alatti gyalog
átjárás céljaira is alkalmas. 

A vasúti forgalom legkisebb 
mértékű zavarására való te
kintettel a tervezö elöre gyá'T• 
tott hidat tervezett. A hidat a 
pálya mellett gyártották és a 
kész műtárgyat szeptember 
l-én csörlőkkel juttatták he
lyére. Gyalog<1luljárót, illetve 
ilyen szerkezetű vasbeton vas
títi hidat hazánkban ezzel a. 
módszerrel eddig még nem épi.. 
tettek. 

Az előregyártott vasbeton 
aluljáró nyílása 2 m, hossza 
19 m, súlya 120 tonna. 

./= · x. , 

Az éves terv alapján képzett 
negyedéves, illetve az első 
négy hónap feladata egyezett 
számainkkal . (E feladat alatt 
értjük a felek által benyújtott 
havi operatív viszonylati ter
vekben szerepló adatokat.) 
Májustól augusztusig azonban 
a havi operatív igények elté1·
tek az éves terv hónapokra 
bontott számadataitól. Másszó
val kisebb igény jelentkezett 
a fuvaroztatók részéről, mint 
amennyi az állami tervben 
szerepelt. 

vasúti kocsik kiürítését a min-
Eszerint szeptemberben denkori rakodási határidőn 
a munkaszüneti napokon belül végezzék el. 
12 OOO, októberben 13 OOO, A határállomási feltartózta-

Az építés a vasúti forgal• 
mat a hagyományos építési 
mód esetén szükséges 3 hónapi 
időtartam helyett, mindössze 
10 napig zavarta. 

Két csör!ö segítségével a két sfnszálon lassan helyére kerül 
• 19 méter hosszú, 120 tonna súlyú elöugyártott vasbeton 

aluljáró, 
novemberben 12 000, de- tások elkerülése érdekében a (MTI Foto - IA.jos György felv.) 
cemberben 10 OOO vasúti /eladásoknál mind a kocsik 
kocsit kell fuvaroztatóink- exportképességét, m ind a kísé-

nak megrakni, ró iratok teljességét a legna-
A rendelkezés kiadására gyobb gondossággal kell ellen

azért volt szükség, mert az el- órizni. Állategészségügyi, nö
múlt időszakban szombattól vényegészségügyi bizonyítvá
hétfőig - a tervtől eltérően nyok, kiviteli engedélyek fu-
-, általában mintegy 4000- varokmányokhoz való csatolá-
4200 kocsit nem �·ettek igény• sát és az egész fuvarozási út• 

Vezérigazgatói elismerésben részesült 

szolgálati helyek 
be a fuvaroztatók. Viszont a vonalon ezek gond0S kezelését A vasút első félévi ered- félévben legjobb eredményt 
hét ·g - . k ddtől biztosítani kell. A kocsik sta- ményeinek felűlvizsga' la·- az '-'·t l · 1 . 

h l Augusztus ,·égéig · ne Y napJan - ·e tikus és dinamikus terhelését "" ewrr 820 ga at, e 11ek kö-
P�i"tekig - a �rné� �zámití maximalisan - az ésszerűség ��últ 

Az 
h::rl� ��l:t zü� t 8 fJ:?;;,ópfntot, f �3 . áll?
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és gazdaságosság határain be• val a tételes célkitűzese' k tel-

mast • ·11 t o 
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__ 
es . on

ó!C•l�-
mintegy 3 millió tonnás el
térés mutatkozott függet
lenül attól, hogy áru nem 
maradt elfuvarozatlanul. 

...,p e e . z egye e ra o- !ül kell biztositani. ge , t e vc 3 uzemi val a-
dás a hét mindenegyes mun- jesítése mellett a szolgálati latot vezérigazgatói e!isme-
kanapján, valamint vasárna- Ha a ,•asutas dolgozók és a helyek egészének fejlődését is -résre és pénzjutalomra java-
ponként, lehetővé teszi a vasút fuvaroztató felek egységesen a figyelembe vették. Az ér- solt. 

A tervtől való eltérés nem a eszközeinek kellő has;mositá- fentiek szerint dolgoznak, dekelt szako,;ztálvok és a Az alábbiakban !gazgatóc;ávasút hibajának róható fel, sát, a vasút kapacitásának tel- minden reményünk meg,an járműjavító osztály szakszer- gonként közöljük a vezér-hanem tervezési okokra ,·ezet- jes igénybevételét. arra, hogy feladatainkat siker- vezetünk közgazdasági osz- igazgatói elismerésben és hető vissza. A szeptemberre A. h 1 t 1 d. . . 'k  kö re! oldjuk meg. tályával egyetértésben az els6 pénzjutalomban részesült ben"ÚJ·tott igén.vek _ a ha- e Y e en 1szpoz1c10 • 

vi ;;szonylati ope_ratlt, tervek :i�f;:J��t
en 

e!!��-l��á!se��� ..--------------------------� 8Zofgálati helyek névsorát: 
a.lapjan - már magasabbak az egy fogadónál. A torlódás néha BUDAPESTI IGAZGATÓSÁG általunk képzett állami terv- több száz kocsi lekötését je- V Í 

, 't , 
Í } ' }k 

• 
számoknál .  lentette. Az év hátralevő ré- aSU as epl esz a a OZO 

Amennyiben szeptemberre szében ahol azt tapasztaljuk, 
és a IV. negyedévre várható hogy fogadásképtelenség kö· 
igényt úgy vizsgáljuk, hogy az vetkezik, vagy következhet be, 
magában tartalmazza az év haladéktalanul intézkedni kel! 
középső részében a tervtől el- részleges áruforgalmi korláto
térő 3 míllió ton na el nem zásról, illetve a futásban levő 
fuvarozott árumennyiséget, a áruk már fogadókhoz történő 
vasútra. -rendkívüli nehéz fel- átirányításáról. 

Székesfehérvár, Vác csomó
pont, Bp. Ferencváros, Bp. 
Nyugati, Bp. Kelenföld, Bp. 
Soroksári út, Tatabánya-fel· 
só, Salgótarján-külső állo
más, Balassagyarmat fűtő
ház, Budapesti Építési Fő
nökség, Hídépítési Főnökség, 
Bp. Ferencváros Szertárfőnök
ség. adata� hárulnak az év végéig. 

A népgazdaság által felkí- Fel kell lépni minden 
nált árumennyiséget a nehéz- olyan törekvés ellen, mely 
ségek ellenére is el kell fogad- arra irányul, hogy rövid-
nunk, fuvarozásra fel kell ven- távú fuvarozásokra kössön 
nünk, a nagyobb volumenű le vasúti kocsikat. 
fuvarozásra fel kell készül-
nünk. 

A feladatok \'égrehajtásáoál 
súlypM ti kérdésként kell ki
emelnünk a felekkel való jó 
kapcsolat szükségét. A kezdeti 
jó kapcsolat az utóbbi időben 

formálissá vált. Mindenekelött 
az éló kapcsolatot akadályozó 
papírmunTcát kell felszámolni. 
Oda kell állni szállittatóink 
mellé, közvetlen segítséget kell 
nyújtani szervező munkájuk
hoz. 

Mire gondolunk ?  
Sok helyen szervezetlenség, 

kényelem, sőt nemtörődöm ég 
tapasz tálba tó az árufogadás
nál, a leadásra kerülő kocsik 
kirakásánál. Ha rakodásról be
szélünk sokan úgy értelmezik, 
hogy vasúti kocsiba az árut 
csak berakni kell, kirakni nem 
sürgös. Sajnos sok esetben a 
-&a.süt dolgozói is így viszo
nyulnak e fontos kérdéshez. 
Az áruk kirakására, a vasúti 
kocsik soronki vülí felsza badí
tására igen kevesen gondol
nak, még olyan vállalatoknál 
Is, ahol lényegében a leadási 
kocsikból - kirakás után -
fedezhetik feladási igényeiket. 

Az elmúlt napokban a Köz
!JO"l-ti SZállitási Tanács tá,
gyalta az őszi feladatokat és 
ielentós határozatot hozott. A 
határozat lehetővé teszi, hogy 
a fuvaroztatók, valamint az 
árut fdgadó vállalatok igénybe 
vehessék a nyolc hónapon ke
resztül megtakarított bérala.
pot és felhasználhassák a fo
gadási ídök meghosszabbításá
ra, valamint a rakodási mun
kák fokozásánál felmerült bé
rek kifizetésére. A határozat 
tartalmazza a Pénzügyminisz
térium, a Munkaügyi Minisz
térium és az Országos Tervhi-. 

Rövidtávon 1-30 km-ig, köz
úti eszközök igénybevételével 
kell a fuvarozásokat megolda• 
ni. 

Lazaságokat tapasztaltunk 8 
kocsik statikus hasznositás1 
terén is. A vasúti kocsiparll 
raksúlykapacitása az utolsd 
években - főleg az utolsó 
időszakban -, jelentösen bő
vült. E raksúlykapacitás igény
bevétele azonban nem történik 
meg. Gyakori, hogy fuvarozta
tóink a kocsikat kihasználatla
nul adják fel. 

A felsorolt h iányosságok 
megszüntetésére, a jobb mun
ka érdekében nagy kocsicso
portokat forgalmazó állomáso
kon az árukezelési helyek és 
iparvágányok kiszolgálását a 
,,B" menetrend szerinti gyako
ribb kiszolgálás alapján terv
szerűen kell végezni, a rako
dással képzett irányvonatok 
mennyiségét maximálisra kell 
fokozni. Az irányvonatok elő
jelentését, fogadását a fuvaroz
tatókkal együttesen, a jó kap
csolatok kiépítésével kell biz
tosítani. 

Meg kell szervezni a forda-, 
a kapcsolt-fordavonatok rend
szerét, azok menetrendszerű 
közlekedtetését, a kirakodási 
előkészületeket. az engE\délye
zett határidőn belüli k.irakodá
sokat, s mindent el kell kö
-i:etni, hogy a forda-szerelvé
nyek ne kerüljenek megbon
tásra. 

A cukorrépa forgalom idejé
re meg kell szervezn i - a gé
pesítés előnyeinek messzeme
nó biztosításával - a szaka
szos cukorrépa rakodást' oly 
módon. hogy adott időszakban 

az egyes kijelölt állomások 
nagyob kocsimennylséget rak
janak. A fuvaroztató fele�kel 

A MA V epítésl igényeinek 
ugrásszerü növekedése szük• 
ségessé tette a feladatok 
üzem alatti megvalósítását 
szolgáló házílagos magasépíté
si szervezet életrehívását. A 
szervezet előkészítő tervezó, 
kivitelező é& irányító munká
jában részvevő szakemberek 
bizonyos időszakonként konfe
renciára gyűlnek össze, hogy 
áttekintsék eredményeiket, s 
meghatározzák a jövő felada
tait. Ezzel a céllal került sor 
szeptember 16-án és 17-én a 
vasutas építészek Ill. találko
zó;iára, a vasúti főosztály kul
túrtermében. 

tudományi Egyesület vasúti 
magasépítési szakosztálya., a 
pályafenntartási és pályaépíté
si szakosztály magasépítési 
osztál1J{l és a MAV Vasútterve
ző OV rendezte. 

A kétnapos konferenciát, 
melynek programjában több 

A találkozót a Közlekedés-

előadási, műszaki terv é.-; do
kumentációs kiállítás, filmbe
mutató é� épületlátogatás sze
repelt - Harmati Sándor ve
zérigazgatóhelyettes, a műsza
k i  terv- és dokumentációs ki
állítást Rödönyi Károly mi
niszterhelyettes, a MA V ve
zérigazgatója nyitotta meg. 

DEBRECENI IGAZGATÓSAG 

Debrecen vasúti csomó-
pont, Debrecen Szertárfőnök
ség. 

MISKOLCI IGAZGATÓSAG 

Berente, Eger csomópont, 
Kál-Kápolna, Füzesabony, Ózd, 

F E L H i VÁ S  
az őszi forgalom sikeres lebonyolítására 

A szocializmus építése, népgazdaságunk ál
landó fejlődése, valamint a nemzetközi ke
reskedelmi kapcsolatok további Javulása 
folytán a vasút szállítási feladatai évről év• 
re növekednek. 

Az első félévben a hosszú Ideig tartó ár
víz miatt a. népgazdaság több termelő ága
zata. nem tudta teljesíteni tervét, ennek kö• 
vetkcztében a. fuvarozásra felkínált áruk 
mennyisége csökkent, igy a vasút a tervezett
nél kétmillió tonnával kevesebb árut szállí
tott. 

Népga.zdaságunknak ezt a lemaradást pó
tolnia kell, ezért a második félévben a ter
vezettnél többet kell szállítani. Ez azt jelen
ti, hogy az áruszállítás 13 százalékkal több 
lesz, mlnt az első félévben volt, a múlt év 
hasonló idöszakához képest pedig 5 százalék
kal emelkedik. 

A második félév hátra.levő részében az 
őszi forgalom idején, a vasútra váró felada
tok igen nagyok. A megnövekedeU feladatok 
lebonyolításának feltételei a múlthoz képest 
javultak. Az újonnan beszerzett nagy telje
sítményű villamos- és Diesel-mozdonyok, a 
számos új teherkocsi az évek óta fennálló jár
mühlányt lényegesen enyhítette. Természete
sen a lehetóségek javulása nem minden té
ren egyenletes, ezért az őszi forgalmi felada
tok lebonyolítása csak a munka helyes meg
szervezésével, az eszközök jó klhasználásáva.l 
és főleg a munkafegyelem megszilárdításá
val lehetséges, Továbbra is elsőrendű feladat 
mMad a. balesetek megelőzése, a m�a.vé-

delem és a társadalmi tulajdon fokozott vé
delme. Mindezek érdekében tovább kell javí
tani a helyi pártszervezet, szakszervezet, 
szakmai vezetők, valamint az egyes szolgá
lati ágak és a szállitta.tó felek közötti jó 
együttműködést Fejleszteni kell a munkaver
senyt és a szocialista brigádmozgalmat. A 
szeptemberi szocialista brigádvezető! tanács
kozásokat is fel kell használni az őszi forga
lom sikeres lebonyolításának elősegítésére. 

Fel kell hivni a figyelmet arra, hogy az 
árvlz idején a pályafenntartási és építési 
szolgálat feladatai megnövekedtek és emiatt 
a rendes pályafenntartási munkált elvégzése 
részben későbbi időre tolódott. A pályafenn
tartási munkáltat a. legnagyobb körüttekin• 
téssel úgy kell végezni, hogy ez a nagy tor• 
galom lebonyolltását ne zavarja, a többi szak
szolgálat dolgozói pedig a pályafenntartás ne
héz helyzetét igyekezzenek jó együttműködés
sel megkönnyiteni, 

Az előző években a vasutas dolgozók nehéz 
körülmények között is sikeresen bonyolítot
ták le az őszi forgalmat, Reméljük - és dol• 
gozó népünk elvárja - hogy ebben az év
ben is helytállnak és az őszi hónapokban a 
vasútra váró feladatokat maradéktalanul tel• 
jesitik. 

Ehhez minden vasutas dolgozónak Jó egész
séget és eredményes munkát kívánunk. 

BODONYI KAROLY s. k. 
miniszterhelyettes, a MA V vezérigazgatója. 

SZABO ANTAL s, k. 
• V�tasok Szakszervezete főtitkára 

Gyöngyös, 
Szerencs, 

Bánréve ál lomáir; 
Jászapáti fűtőház. 

PÉCSI IGAZGATÓSÁG 
Pécs, Balatonszentgyörgy, 

Pécsbánya-rendező, Sárbo
gárd állomás, Bátaszék fútő
ház. 

SZEGEDI IGAZGATÓSÁG 
Mezóhegyes csomópont, Kis. 

kunfélegyháza, Szeged, Hód• 
mezővásárhely ái1omás, Kis• 
kunhalas fütőhái; Békéscs&
ba kisvasút. 

SZOMBATHELYI 
IGAZGATÓSÁG 

Szombathely csomópon� 
Veszprém-külső, Pápa, Keszt• 
hely állomás, Tapolca Pft." 
Főn., Szombathely TBFF. 

MAV ÜZEMI VALLALATOK 
Landler Jenő, Miskolci Jár• 

müjavító ÜV, FateUtő ŰV. · 
A Vasúti Főosztály alá 

tartozó főnökségek közül a 
MAV Spitésí Géptelep Fó
nö"5ég részesült vezérigazga
tói elismerésben és pénzju.ai 
talomban. 

Budapestre érkezett 
a francia közmunka- és 
közlekedésügyi miniszter 

Dr. Csanádi György közle• 
kedés- és postaügyi minisztel" 
meghívására minisztériumá-" 
nak több tisztviselője kísé
retében szeptember 16-án 
külön repülőgépen Budapest
re érkezett Marc Jacquet 
fqmcia közmunka- és közle• 
kedésügyi miniszter. A fran• 
cia miniszter dr. Csanádi 
Györgynek egy korábbi fran
ciaországi látogatását viszo• 
nozza. 

Köiösen beSiélik meg 
a feladatokat 

A tapolcai fűtőház mind
össze 95 százalékra teljesítette 
II. negyedévi tervét. A lema
radás oka kocsihiány volt. A 
tervteljesítés lemaradása be
folyásolta a gazdasági muta
tók alakulását is. A tapolcai 
csomóponton a közeljövőben 
ö.sszevont műszaki konferen
ciát tartanak, ahol az állomá., 
és a fűtőház vezetői a társ
szolgálati ágak vezetőivel kö
zösen beszélik meg a. felad.a,. 
tokat. A fűtőház dolgozói a 
mozdonyok tartózkodási ide
jét és a javítási állag száza
lékának csökkentését tüztéle 
ki célul. 
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A szakszervezeti munka 
legfontosabb eszköze a nevelés· 

Máriaújfalutól az országhatárig 

Írta: Guly6s János, a vasutasszakszervezef titkára 

Szitál az es6. Szentgotthárd 
állomáson nedvesen csillognak 
a sínpárok. Egy pályamunkás 
csoport a hármas számú vá
gányt szabályozza. Lehetnek 
vagy tízen, ahogy !gy kapásból 
összeszámolom. Nap.szívta kék 

mz emberek gondolkodás
módjának átformálásá
ban, a párt ideológiai 

irányelveinek valóra.váltásá
ban jelentős feladatuk van a 

szakszervezeteknek, mint a 
dolgozók legnagyobb tömeg
s.ze.rvezetének. 

A szocializmus alapjainak 
lerakásával egy korszakot zár
tunk le. Ma, amikor a szocia
lizmus teljes felépítésén mun
kálkodunk, a nevelő munkát 
is ehhez kell igazítani. A mér
ce, a szocializmus teljes fel
építése. A szaksze1·vez,et szere
pét a szocializmus építésének 
idején az az alapvető tény 
határozza meg, hogy ugyan 
annak az osztálynak a szer
vezete, amelyik az államhata
lom birtokQsa. 

A nevelőtevékenységnél ab
ból kell kiindulni, hogy a 
szaksze,-vezeti munka legfon
tosabb eszköze a nevelés. Min
den feladatnak van nevelési 
Óldala. A szakszervezetek XX. 
kongresszusa leszögezte: úgy 
keli végezni minden szakszer
vezeti feladatot, hogy az 
eredményesen szolgálja a szo
cialista tudat kialakítását. A 
neveléssel közvetlenül foglal
kozó munkaterületek a táv
lati célkitúzéseken belül nagy 
gonddal, tudatossággal segít
sék a napi feladatok megol
dását. 

küzdelem a na.clonalízmus, so
vinizmus megnyilvánulásai el
len. 

g) A szocialista tudomány és 
kultúra eredményeit, a szocia
lista-realista múvészet alkotá
sait eljuttatni a dolgozókhoz. 

h) Bizto5ítani a dolgozók 
színvonalas .szórakozását, pi
henését. 

[i zek a célok a megvaló
sítás során természete
sen nem különülnek el. 

összefüggnek és teljes egészet 
alkotnak, a szakszervezet,ek 
kulturális nevelő tevékenysé
gének egészét. 

Amikor azt a követelményt 
hangsúlyozzuk, hogy a szak
szervezetek politizáló szerve
zetek !egyenek, abból indu
lunk ki, hogy a szakszerveze
tek nevelő szervezetek, jelleg
zetes munkamódszerük a TIU!g· 
gyózés. Feladatuk tudatossá 
tenni a dolgozókban, hogy a 
párt programja egyben a dol
gozó nép programja, s hogy 
államunk is az uralkodó osz
tály politikáját hajtja végre, 
testesíti meg. 

De a nevelés, az agitáció, a 
propaganda módszereiben nem 
célravezető gépiesen másolni a 
párt vagy az állami irányítás 
módszereit. A szakszervezeti 
nevelő munka sajátossága a 
szakszervezetek helyzetéből, 
feladataiból adódik, s arra 
irányul, hogy a párt célkitűzé
seit, tevékenységét segltse. 

Miért kell sajátos nevelő te
vékenységet folytatnunk? 

vászonruhájukra szemláto
rülhetünk hozzájuk, megra- mást visszalopják az esócsep
gadha.tjuk érdeklődésüket. A pek a hajdani vadonatúj színt. 
szakszervezeti tevékenység Nem törődnek a ,,nedves" idő
egyik sajátossága és egyben vel, olyannyira, hogy még azt 
egyik nehézsége az, hogy a sem veszik észre, amikor Kol
tegnap még politikailag kép- ler Jenő pályamesterrel meg
zet!en dolgozókat fokozatosan állunk mellettük. Kísérőm 
bevezesse a társadalmi mun- Decsi Imret szólítja. A munká
kába, a politikai é!etbe, a szo- 1 hói felegyenesedő sovány em
ci.alizmus öntudatos épitóivé berről sok jót hallottam a rö
emelje őket. Yid úton, míg a hivatali helyi-

3. A szakszervezetek ipar- ségből ideértü!_lk Az a:cá�ól 
áganként tömörítik a dolga- lcolvashat.ó osunte ny1ltsag, 
zókat Tekintetbe kell tehát az egy csapásra rokonszenvet 
venni

. 
a szakmai sajátosságo- kivívó barátságos vonások 

kat csak megerősítik bennem az 
4: A dolgozók élet- és mun- előmunkás érdemeit. 

kakörülményeit javító sajátos 
szakszervezeti feladatok meg
könnyítik az agitációt é.s ki
induló alapot nyújtanak a po
litikai neveléshez. Hiba len
ne azonban a dolgozók előtt 
csak a szaks:rervezeti tagság
gal járó előnyöket hangoztat
ni. Mindig meg kell találni a 
módját, hogy rámutassunk: 
ezeket a !ehetóséqeket a mun
káshatalom létének köszönhet
jük. Megtartásuk és előrehala
dásunk a hat.alom további szi
lárdításától és eró.sit.ésétól 

A brig6dtagok szerelik 
Kíváncsian várakoznak a 

többiek. 
- Pár percr61 van szó 

mentegetódzöm előttük -, s 

máris jon vissza az szb-titkár 
elvtárs . • .  

- Hogy-hogy osak szb-tit
kár? ts a többi tisztség ? -
apellál az egyik pályamunkás. 
- 0 a mi szocial ista brigá
dunk vezetője és nemrég ki
tüntették a Munka trdemrend 
bronz fokozatával !  - Ezt úgy 

függ. mondta, mintha ő kapta volna 
m szak.szervezet nevelő a kitüntetést. 

tevékenységéröl szól- A brigádtagok szeretik és 
büszkék Decsi Imrére. Nem va, fokozottan kell csoda, h isz ,·annak köztük, hangsúlyoznunk, hogy a ne- akik már tizenhét éve ismerik, velés nem res:z..ortfeladat. azóta együtt dolgoznak vele. Eredményessége attól fü!(g, Tizenkét éve a szakszervezeti hogy a mindennapos felada- bizottság tikára. A pályamestok ".égre�aJt�át a szakszer- teri .szakaszon mindenki szer�eze�1 aktivisták hogyan tud- vezett dolgozó, s tagdijelmara

Decsi Imre szb-tltkár 

ha otthon várja a temérdek 
munka? 

Hirtelen nem tudom, miről 
kérdezzem ; a négyszeresen 
szocialista címet elért brigád
járól, a rábízott munkákról, a 
6,8 kilométeres vonalszakaszon, 
mely Máriaú.jfalutól a nyugati 
országhatárig terjed, vagy az 
árvíz idején az éjszakai vonal
bejárásokról? Mintha kitalálta 
volna gondolataimat, a legfris
sebb eseményre tereli a társal
gást· 

Éiiel-nappal dolgoztak 
- Meglepetés volt. Nem is 

számítottam a kítúntetésre. 
Azt tettem, amit a helyemben 
más ís megtett volna . . .  Az 
árvíz sújtotta rész a brigá
dunk szakasza. Három kilomé
ter hosszúságban eláztatta a 

víz a vasúti tölthl Csalt 2S 
kilométeres sebességgel ha.lad.
hattak át a vonatok • . .  

:E:jt nappallá téve dolgozott 
Decsi Imre a brigádjával, s a 
harmadik reggelen már újból 
a megszokott sebességgel ro

boghattak a vonatok Mária
újfalu és Szentgotthárd közl!tt. 
Az éjszakai vonalbejárci.sokon 
mindig Koller Jené pályamea
terrel tartott. A veszélyes idő
szakokban csak rövid időre 
,,nézett" haza, hogy meggyő
ződjön, biztonságban van-e a 
család, mert a !alut is körül
zárta a víz. Alig érkezett, már 
fordult is vissza. nagy gumi
csizmáiban át..zelte a kiöntött 
területet. sietett oda, ahol na
gyobb szükség volt rá. Csalá
dokat mentett a honvédséggel 
együtt. 

M6sfélmilliós k6r 
helyreállít6sát végzik 

Decsi Imre megérdemelte a 
kitüntetést, mert nemcsak a 
nehéz napokban, hanem most 
is a.z árviz sújtotta szakaszon 
éppoly igyekezettel, lendüld
tel dolgozik brigádjával, mint 
akkor. Másfél mílliós kár 
helyreál!itasát vállalták az év 
végéig. Hamarosan kezdik a 
vizzsákos pályarészek kiszedé
sét. A hidak helyreállításához 
a terméskövet, betonaljakat 
már helyszínre szállították. 

- Van munka elég, c&Alt 
győzzük - mondja, majd így 
folytatja: 

- Az apám is pályamunkds 
volt, már 1906-ban itt dolgozott 
az öreg. Hogy apáról fiúr,i 
s=áll-e a szakmai örökség? 
Nem, a nagyobbik fiam már 
biztosan nem lesz pályamun
kás. Ipari tanuló Szombathe
lyen az tpítöipari Vállalatnál. 
A kicsi meg még iskolás. Majd 
meglátjuk, mi lesz a kis „több
síncs''-ből. 

Horváth Anl'6 

Alapvetó célkitúzésünk:  se· 
giteni a szocializmus teljes 
felépítését. Ennek érdekében 
a végrehajtásra alkalmas em
bereket J1evelni. Elfogadtatni, 
megértetni a párt politikáját. 
A megértésen keresztül úgy 
mozgósítani, hogy készek le
gyenek a célkilúzése.k vég
rehajtásáért dolgozni. Meg
értetni az egyéni és társadal
mi érdek helyes összefüggé
sét. Olyan hatást ki�·áltani, 
hogy a szocialista gondolkodás 
szocialista tetté váljon. Min
den dolgozó felelősséget érez
zen közvetien környezete 
munkájáért. tovább menve a 
közös cél eléréséért, a szocia
lizmus [elépítéséért, s még to
vább a swc1alista tábor er&i

1. A szakszervezeti tagság
nak nem feltétele az egységes 
világnézet. A tagság önkéntes, 
a fegyelem nem lehet túl szi
gorú. 

Ják osszefognl a nev<;léssel. A dás szóba sem Jöhet. szakszervezeteknek ugy ke!l _ Mindennel meg lennék végezniök mindennapos teve-

1 

elégedve: bfrom a tagság bi
kenységüket, képviselni az zalmát, a legkisebb bajjal is 
egyesek vagy csoportok érde· már hozzám fordulnak, de leg
keít hogy összekössék azt az nagyobb bánatom, hogy szak- r-----------------------------. 

egé;z osztály é-rdekéveZ, , a szervezeti i!dülésre nem tudom 

téséért. 
A szakszervezeti nevelő 

2. A szakszervezetek sorai
ban az élenjárók mellett 
nagy számban vannak képzet
lenebbek, új dolgozók, fiata
lok, akiknek körében fokozott 
jelent&ége van a mindenna
pos meggyőzésnek, az osztály· 
öntudatra nevelésnek, a poli
tikai harci szellem fe1keltésé
nek, ébrentartásán.ak és nö
velésének. Meg kell találni 
azokat a formákat, amelyek
kel a legkönnyebben közel ke-

·unkásosztály érdekelt az ráven11I őket - mondia k�ssé 
� . _ . méltatlankodva, de mmdJárt o��ztarsadalm, érdekkel anel- meg Is magyarázza az ok és kul. hogy károsodás er;e az okozat közti összefüggést 
egyént. Csak ha ez az /iMze- Az em berek több mint kllenc
függé., világos, ha !eJi.§.mertük, �•cn uá=aléka �·idéki. Otthon 
hogy mindenekelőtt a minden- az asszonyok a termelószi>vet
napi szakszervezeti munkának kezetekben dolgozna�, nya.ron 

. . • mindenki siet haza es segit a kell politik3: tar�mat adni, feleségének. Na, meg aztán van akkor beszelhetünk helyesen épp elég dolog a ház körül is. 
értelmezett nevelő tevékeny- Nem lenne eglfÍknek sem 
i;égról. nyugta, mert ki tud pihenni, 

munka tartalma a következők- ------------------------------------------ben összegezhető: 
a) Erőteljes harcot vívni a 

dolgozók szocialista öntudatá
fUl.k, jellemének kialakításáért. 
A dolgozókat osztályöntudat
ro, valódi érdekeik felismeré
sére nevelni. A munkásöntu
dat, az osztályöntudat növe
lésével elérni, hogy a dolgozó 
érezze az uralkodó osztály 
tagjának felelősségét és mél
tóságát. :E:ljen jogaival, öntu
datosan vállalja az ezzel já
ró kötelességet. 

b) Megismertetni társadal
mi rendszerünk előnyeit, hogy 
a dolgozók látva céljainkat, 
tudatosan vegyék ki részüket 
a, szocializmus építéséből. Ne
csak a mát lássák, hanem a 

. szocializmus távlatait, és a 
hozzá vezető utat és eszközö
ket is. 

e) Az új, szocialista erkölcs 
kifejlesztése, hogy a dolgozó
kat áthassa a közös ügyért 
érzett felelősség. Megmutatni 
helyüket és felelősségüket a 
szocialista gazdaság létrehozá
sában. 

d) A m indennapi poli�ikai 
kérdések, a nemzetközi osz
tályharc és a belsö politika 
összefüggésének ismertetése, 
a béke melletti állásfoglalás
ra való nevelés. 

e) A materialista "!lágné
zet terjesztése. E nélkul nem 
számolhatjuk fel a maradisá
got a babonát, a múlt idealis
ta ' maradványait. S ezeken 
túllépve, a marxista-lez:ii:'is
ta világnézet propagalasa, 
mert ez a munkásosztály leg
főbb eszmei fegyvere, ho�y 
legyőzze a kizsákmányol?k es 
az imperialisták érdekeit szol
gáló nézeteket, h�Y ráébresz
sze a munkásosztályt t�rté
nelmi hivatására, felelossé
gére. 

f) Az lntemacionaliz.mus 
szellemének beágyazása a 
munkások gondolatvilágába. 
A szocialista országok ered
ményeinek, a tőkés orszá�ok 
dolgozói harcának ismertetése, 

Milyen legyen a jó vezető 
Vezetőképző tanács alakult a Közlekedés- es Postaügyi Minisztériumban 

A Közlekedés- és Postaügyi 
Minisztérium Vezetőképző Ta
nácsa augusztus 22-én tartotta 
alakuló ülését. Horn Dezsó, a 
közlekedés- és postaügyi mi
niszter első helyettese, a ta
nács elnöke, ebből az alkalom
ból a következőket mondotta: 

A vezetőképzö tanács 
megalakításával olyan célkitű
zések megvalósításához kez
dünk hozzá, melyek fontossá
gát és helyességét egyre töb
ben ismerik fel hazánkban. 
Azt, hogy a Közlekedés- és 
Postaügyi Minisztérium Veze
tőképző Tanácsot állított fel 
- biztosra veszem -, a ná
lunk vezető beosztásban levők 
közül sokan egészen termé
szetesnek tartják, és helyeslés
sel fogadják. De lesznek olya
nok is, akikben a hír hallatára 
felvetődik a kérdés, mi a célja 
a vezetőképző tanács szerve
zésének? 

Vezetőink, és általában dol
gozóink tájékoztatása érdeké
ben először arról kell beszélni, 
hogy egyáltalán miért van 
szükség vezetőképzésre, és 
csak azután a most felállított 
vezetőképző tanács munkájá
ról. feladatairól. 

Ismeretes, az MSZMP VIII. 
kongresszusa is felhívta a fi
gyelmünket: a gazdasági veze
tés megjavítása további előre
haladásunk feltétele. Ezzel 
kapcsolatban nem árt rámu
tami arra, hogy hosszú ideig 
nagyon leegyszerűsítettük ma
gunkban a jó vezető fogalmát. 
Bár túl vagyunk a leegyszerű
sítések és túlzások idő.szakán, 
még ma Is sokan úgy vélik, 
hogy a jó vezetőnek főként két 
ismérve van : a személyi ráter
mettség és a szakismeret. 

Az. élet awnban ezt a felfo-

gást Is túlhaladta. A színvona
las, korszerű vezetéshez a 
megfelelő személyi adottságo
kon és szakmai műveltségen 
felül speciális vezetési Ismere
tek is szükségesek. 

A vezetéselmélet, a szerve
zéselmélet, az emberekkel való 
bánás, a legjobb munkakörül
mények biztosítása külön tu
dománnyá váltak. Az igazán 
eredményes gazdasági vezetés 
érdekében minden vezetőnek 
el kell ezekből sajátítania any
nyit, amennyi az ő vezetői 
munkahelyén szükséges. Ezek
nek a sajátos vezetési ismere
te'k.nek a megtaníttatása a ve
zetőképzés feladata. Aki meg
fordul külföldön, vagy aki fi
gyeli a külföldi szakirodalmat, 
az tudja, hogy nemcsak a kapi
talista országokban, hanem a 
baráti országokban is évek óta 

foglalkoznak vezetőképzéssel. 
Hazánkban is több helyen van 
már az iparban kísérleti jel
legű vezetőképzés. Magunkévá 
kell tenni és nálunk is meg 
kell honosítani ezt a külföl

zatok, a posta, a közlekedés
építés, a közlekedési javító
Ipar. a tárca dolgozóit magába 
tömörítő négy szakszervezet 
képviselői, valamint a minisz
térium műszaki fejlesztési fő
osztályának, pénzügyi főosztá
lyának, személyzeti é.s munka
ügyi főosztályának vezetői, és 
természetesen a minisztérium 
pártbizottsága is. 

A vezetőképzést sorren<lben 
felülről lefelé, llletőleg a köz
pontból a terület felé haladva 
kívánjuk megoldani. Gondos 
előkészítés után fokozatosan 
kívánunk előrehaladni ebben a 
kérdésben. Nem látszatered
ményekre törekszünk, hanem 
arra, hogy jelenlegi és jövendő 
gazdasági vezetőink valóban, a 
gyakorlatban jól hasznositha
tóan magukévá tegyék a kor
szerű vezetéstudományi isme
reteket. Reméljük, hogy ehhez 
a munkához jelentős segítséget 
nyújt a most megalakult veze
tőképző tanács - fejezte be 
Horn Dezső el vtár6. 

dön bevált, a szocialista orszá- �------------
gokban is fontosnak tartott 
szakemberképzési formát. 

A közlekedés és hírközlés 
speciális jellege folytán bizo
nyos kérdésekben speciália 
feladat a közlekedés és a hír
közlés számára történő vezető
képzés is. A vezetőképző ta
nácsot éppen azért hívta életre 
a Közlekedés- és Postaügyi 
Minisztérium, hogy az általá
nos vezetést Ismeretek mellett 
a speciális tudnivalók megfele
lő teret kapjanak, és így he
lyes irányban induljon meg a 
vezetőképzés a minisztérium 
egész területén. 

A vezetőképző· tanács tag
jai: az egyes közlekedési ága-

Késik a gólya 
Szeghalom állomáson ko

saraz.ássa! történik a mozdo
nyok kiszerelése. Püspökla
dány állomás vonatkisérói so
kat zúgolódnak emiatt. 1964 
novemberében a szegiedi igaz
gatóság méltányolta kérésü
ket és megígérte, hogy 1965 
januárjál>an egy gólya-szén
szerelőt küld S7,eghalomra. 

Azóta m:1.r elmúlt a tél. a 
tavasz, sót a nyárnak is 
vége, csak a szénszerelő nem 
érkezett me� 

_ F, L 

Tanácskoznak a vasút 
szocial ista brigádvezetői 

A vasutas szocialiBta brigád
mozgalom ismét egy állomá
sához érkezik. Szakszerveze
tünk és a Vasúti Főosztály a 
Szakmai Kolléglwn 1065. 
augusztus 25-i ülésén úgy ha
tározott, hogy szeptember és 
október hónapban valameny
nyi vasútigazgatóságnál és 
üzemi vállalatnál szociallsta 
brigádvezetőt tanácskozásokat 
kell tartaní. A mozgalom érté
kelése és a további feladatok 
meghatározása az igazgatósá
gok vezetőinek vagy helyette
seinek, üzemi vállalatoknál 
pedig a vállalatvezetőnek, il
letve helyetteseinek a felada
ta. A tanácskozások megszer
vezéséért, a beszámolók elké
szítéséért a gazdasági és szak· 
szervezeti szervek vezetői 
együttesen felelősek. 

A második ötéves terv sike
res befejezése érdekében eze
ken a tanácskozásokon kémi 
és igényelni kell a szocialista 
brigádvezetők segítségét. Az év 
első fele kedvezőtlen szállítá
sai miatt mintegy 3 millió áru
tonna lemaradását kell behoz-

ni. A szocialista brigádok eb
ben a munkában sokat tudnak 
segíteni. 

A szocialt;;ta brigádvezetők 
tanácskozására igazgatósága
ink és területi bizottságaink 
minden előkészületet megtet
tek már. A miskolci igazgató
ság és területi bizottság szep-' 

tember 13· és 15--én me,g il! 
tartotta a brigádvezetói ta
nácskozást. 

A kezdet tehát megtörtént. 
Reméljük, hogy a folytatás 
eredményes lesz. 

A most folyó tanácskozá
sok során és az azt követő 
időkben minden gazdasági, 
mozgalmi és szocialista bri • 
gádvezető, valamint szocialis
ta brigádtag munkáján keresz
tül bizonyítsa be és mozgóaít
sa a dolgozókat a min6aégi 
munkára, az anyagtakarékos
ságra, az exportkötelezettség 
teljesítésére, a szocialista 
munkaerkölcs, az ú.jitómozga• 
lom továbbfejlesztésére, a le

maradások behozására, az 
anyagi ösztönzők hatékonysá
gának továbbfejlesztésére. 

Bízunk abban, hogy igy Jes;i:l 

Egy nyugdíjas vasutas 
visszaemlékezései 

1965. szeptember 20-án lesz 
száz éve, hogy a Déli Vaspá
lya Társaság által épített vas
útvonalon megindult a rend
szeres forgalom. Ebből az al
kalomból közöljük Dávid Ernő 
nyugdíjas vezető főellenőr 
visszaemlékezéseit, akinek 
apja és nagyapja is 5zolgált,, 
a Déli Vaspálya Társaságot. 

- Pályaőrnek lenni, és őr• 
házat kapni. ez a palyamunká
sok sorából kiemelkedést je
lentett. De ez sem volt rózsá, 
élet. A pályaőr - így apám i@ 
- családjával együtt elkötelez• 
te magát a vasútnak. Anyám 
apám felváltó;a volt. S emel• 
lett még 12 gyereket nevelt 
Ahogy felcseperedtünk, mi is 
csatasorba álltunk. 11:n például 
a vonatot fogadtam, értesítést 
hordtam, és az őrház környé
két saraboltam. Mert a rendre. 
a tisztasár,ra akkor is nanyo,, 
ügyeltek. 1910-ig még telefo-

nunk sem volt, csak a harang. 
jelzll „vitte" és „hozta" a je
leket, az értesítéseket. Az ak• 
kori szolgálati szabályzat csali 
napi 5 óra pihenést biztosítoU. 

- A munka reggel 6 óra
kor kezdődött, és este 18 óráig 
tartott. S a fegyelem? Erre 
csak egy példa: a vasútnál elő
ször mint kisegítő nal,)6zámo.s 
dolgoztam. Azt a vonatot, 
amellyel munkahelyemre jár
tam, egyik alkalommal le
mondták. Tehát már éjszaka 
tudtam, hogy a reggeli vonat 
nem megy. !gy nem volt más 
Mtra, mint éjnek idején a 
legnagyobb télben 20 kilomé
tert gyalogoltam, mert reggel 
6 órára a szolgálati helyemen 
kellett lennem. A munkafe
gyelmet még véletlenül sem 
mertem megszegni, mert 91101"
san túladtak volna rajtam. 

Feljegye7te: 
Perlaki Gyula 



Gyékényesen feltették· a kérdést . . .  
Az első pillantásra a nagy

forgalmú állomás benyomá• 
sát kelti Gyékényes. A regge- .  
li órákban, ami,kor oda érkez
tünk, egy kivételével vala
mennyi vágány foglalt volt. 

- Szolgálati érdek kívánná nehézségek ellenére igyekez• 
meg a vanatkiséret állandó nek helytállni a gyékényesi 
irányítását éjjel is, mert a vasutasok. 

HÁROM ÜZEMI VÁLLALAT 
FÉLÉVI MÉRLEGE 

- Volt már olyan nap, 
amikor á!lorruisunk teherko
csi forgalma megközelít-ette a 
kétezret - tájékoztatott Szol· 
naki János, az állomásfőnök 
helyettese. - Koprivnicával, 
a szomszédos jugoszláv határ
állomással szorosan együttmú
kődve bonyolftjuk •le a for
QJO.lmat. Az elegy többsé{le 
tranzit rajkai átmenettel. 

forga,wrn nehézs,égeí következ• - Tavaly három brigádunk tében a megszervezett fardá• nyerte ez a szocialista címet, kat nem tu.djá,k tartani vonat• � idén 34 brigád 198 fővel kiséróink. küzd érte. A baleseti helyzet Sok vonat elmarad, s ezekel kedvező alakulása a fegyelem r2ndikívüli vona�kal pótol- erósödésénelk következménye ják éjszaka is. A helyben la- és nem kell szégyenkeznünk kó vonatkísérők: Benes Lász-
ló, Tóth lmre, Kuzma István az oktatási eredmények m'att 1 
és a többiek, ha otthon van-

sem. Alapszervezetünk akti· 
vistái jól segítik a szakvonana:k, minden pillanatban vár- li vezetés munkáját _ mon- · hatják a felzörgetést. Kissé dotta Toronyi László. 

1, 

már hozzá is edződtek, hogy 
saját fordájukra nem nagyon Gyékényes állomáson ége
számíthatnak. Megértik a ne- tőek a problémák, de sajnos 

A vasút félévi teljesítményé. 
nek értékelésekor jóleső érzés
sel állapítottuk meg, hogy a 6. 

Célkitüzések Fatelítö OV. 
1. Befejezett 109,1 % 

termelési terv 
t.eljesítése 

2. Termelé
kenységi terv 
túlteljesítése 

3. Önköltségi 
terv betartása 

4. Béralap 
betartása 

110,8 % 

99,4 °'o 

97,5 0/o 

szakosztály felügyelete alá tar
tozó három üzemi vállalat a 
gazdasági céliki tűzéseket telje. 
sítette. 

Gépjavító OV. Kitérógy. OV. 
103,6 % 104,6 % 

106,1 % 

97,2 % 

98,3 % 

104,8 % 

07,2 0/o 

96,5 % 

hézségeket, tudják, szüksége- nem azért mert forrón süt a 
Nem gyözik a munkál sek a gyors intézkedések, de nr�rvégi nap · ·  · . �zer�tnén,1< 

1 
A célkitűzések teljesítésé- radt béralapot már felhasz-

azért ez mégsem jó így. h,_anytala.nul telJesiteru. szo,- nek vizsgálata alapján megál- nálták. Azokat jutalmazták 
- Győzik-e a munkát? galat�n.kat, de feltettek .a 

1
1�nithntiuk, hogy a Fatelitó belőle, akik a féléves teljesít-

- Sajnos nem - válaszol- Igyekeznek helytállni 
��rd,ést. �gyan? ':álaszt es ÜV. teljesltette legkiemelke- mények sikeres el�rése érde-

ta Szoln,oki János. - Állandó löbb segitséget varnak az döbben a gazdasági célkítüzé- kében a legtöbbet tették. Ez 
wrlódásokkal küzdünk. A ha- egész vasút és a népgazdaság seket. az intézkedés minden bizony. 
tárfogaJmon kívül a kavicsbá.- Toronyi László o'.ktatótiszt, érdekében. Kritikai megjegyzésünk, nyal ösztönzóleg hat majd a 
nya napont.a. 200 kocsit rak a szakszervezeti bizottság tit- h->0v b;.r a béralaopal egy kis- II. félév és az éves terv telje-
meg sóderral és ez csiak teté- kára arról is beszélt, hogy 8 Lőrincz János sé fukarkodtak, de a megma- sítésénél. 
2'JÍ, feladatainkat. r-------------------------------------

- Milyen segítséget kaptak 
eddig? 

- Igazgatóságunk intézk,e
dett, hogy Dombóvár, Csur
gó és Nagykanizsa rendezze a 
mi Vtmlltainkat. De úgy l,át
szi.k ott sem gyózik már, hi
= az eiegymozgá.s nagyon 
lelassuU. 

Végigjártuk az állomást. A 
három tartalék munka nélkül 
ácsorgott. Pihentek a kocsi
rendezők is. 

- Miért áll a csapata? -
kérdeztük Molnár György to
lat.ásvezetőlól., aki 23 éve dol
gozik Gyékényesen, s ebből 
15 évet már kocsirendezóként 
töltött el. 

Ahol törődnek a mun aversennyel 
LÁTOGATÁS A BALASSAGYARMAT/ FŰTŐHÁZBAN 

Pompázó virágos kertjéről " 
is híres a balaS,S(lqyarmat. fü
tóhá.z. Az iroda előtti részt 
vörös futórózsMc borítják. A 
látvány kellemes és szép. Va
jon milyen emberek azdk, 
akik ilyen sok fáradsággal 
csinosítják munikahelyüket? 

Terven felül 

.,, ,,,,R--:•:,, ........ 

., 

l 

- Négy vágányon már ren- A szürkére meszelt épület 

Vándorzászló 
a legjobb üzemnek 

Az üzemek teljesítését a 
vállalat vezetői negyedéven. 
ként rendszeresen értékelik. A 
féléves eredmények figyelem
bevételével a legjobb teljesít
ményt elért üzemne1- adomá-
11.yozzák az igazgató és a szak
szervezeti intézóbizottság ál
tal alapított vándorzászlót, és 
a vele járó pénzjutalmat. 

Az üzemi vállalatok gazda
sági és mozgalmi vezetói az 
önköltségi terv betartásán és a 
tervek túlteljesítésén kívül 
gondot fordítottak a szombat
vasárnapi, illetve a munkaid.S 
után kiállított vasúti kocsik 
kirakására is. 

A vállalat vezetői a gazda
ságszervező és irányító munka 
mellett rendszeresen foglal. 
koztak a szocialista munkaver. 
seny hatékonyságának növelé
sével, a szocialista brigádmoz
galom továbbfejlesztésével Is. 
A KitériJgvártó ÜV-nél pedig 
1-1 brigád küzd a szocialista 
cím elnyeréséért. 

A Fatelító ÜV-nél a fejlő-

dé,t bizonyítja az is, hogy az 
elmúlt évekhez viszonyítva re
álisabbá tették az üzemek kö
zöbti munkaversenyt. A felté
telek között ilyeneket olvas
hatunk: a termelékenység fo
kozása, anyagtakarékosság, 
minőségi munka, az önköltségi 
terv betartása, baleset-megelő
zés és a munkafegyelem meg
szilárdí.!ása. 

A szodalista munkaverseny 
hatása a fatelítónél megmutat
kozik abban is, hogy az üzemi 
balesetekból származó munka
na.pok száma a bázishoz viszo
n11ltva 296 nappal csökkent. 
Nem történt halálos és cson
kulásos baleset, társadalmi 
tulajdon elleni vétség és fe
gyelmi úton sem bocsátottak 
el senkit. 

Sajnos azonban, hogy a Kl
téril1vártó üV-nél az üzemi 
balesetekből származó kiesett 
munkanapo'< száma 31, a tár• 
sadalmi tulajdon elleni vét
ségek száma p�dig 1 1  nappal 
emelkedett. Egy dolgozót pe
dig fegyelmi úton bo')csátottak 
el. A Gépjavító -O'V-nél � nö
vekedett a fegyelmi eljáráso1' 
a társadalmi tulajdon elleni 
vétségek és a fegyelmi elbo
csátások száma 

Kedvező eredmények 
Jó eredménynek könyvelhe. 

tó el, hogy a munkaértekez• 
letek rendsze�s megtartása 
mindhárom üzemi vállalatnál 
kedvezően befolyásolta a ter
vek teljesítését. A termelési 
tanácskozásokon a dolgozók 
által felvetett javaslatokat 
figyelembe oették és a válla
latok vezetői szervező és irá
nyító munkájukban hasznosí
tották. 

A 6. szakosztály felügyelete 
alá tartozó üzemi vállalatok 
féléves mérlege a hiányossá
gok ellenére is kedvező. Ah
hoz. hogy az év végéig még 
előbbre lépjenek, az első fél
évben tapasztalt hlbák, hiá
nyosságok megszüntetésére 
van elsősorban siükség. 

Szabó IL József 

dezett, indulásra e!ökészít.ett oldalán falitáblák, rajtuk raj• 
szerelvények állnak, c.sak gép rok. adatok. A Madách és a 
kell hozzájuk - válaszolta a Május 1 lakatos szocialista 
tolatásvezető. - Az egyik sze- brigád terven felül elkészült 
relvényn,ek már gér,e is van. egy mozdony részJegvizsgájá
annak meg szabad út kellene, val. A 375-1058 mozdonyon · 
hogy mehess,en Nagykanizsa dolgozó szocia,lista k.oUektívo 
felé. Addig mi nem ,kezdhet- kilenc százalélokal csőkkente.t
jük a frissen érkezett elegy te a ja.vít<űi. költséget, 3:té!i
feldolgozását, amig ezek a vo- megtak.arítá.rl ered.mén11ük 
na tok itt foglalják a helyet. l08 suizalék. ll:s lehetne ooro1-
Leg,alább még két á!lomási- ru a többi brigád nevét is. A 
és e� kih�l!á(lány kellew.', munkaversenyt a műszaki ve
hogy Ilyen esetben \.'! m-0.x,g- zetók a szakszervezeti birott-
11,a.ssunk. Ez a problémánk sággal közösen igen jó együtt
nem újkeletű, mégsem segíte- működéssel szervezték meg. ' 
nú rajtunk. Pedig a vágá- A korábbi gyakorlattal 
nyok helye megvan . . .  szemben a „vegyes" teher és 

Ilyen zsúfoltság mellett nem személy moroonyforduló ter
csoda, hogy lelassul a forga- vet felbontották. Erre azért 
lom. A kocsitartó2lkodás átla- volt szükség, hogy a tapaszta.Z
gos ideje pedig több mint a tabb, kipróbált mozdonyveze-

Felkészültek az őszi 
suíllítási· feladatokra 

kétszeresére növekedett a tőket megbízha&ák a n:emély-
tervezettne'k. forga,lom lebonvalitá.!áooL 

- Igyekeznünk kellene 
jegyezte meg az egyik kocsi
rendező -, mert a kavicsbá
nyában már 72 rakott kocsi 
várja, hogy behozzuk az állo
másra. 

BaJP„etveszélyes 
munkahely 

Szénszereló vágánya is van 
Gyékényesnek, a lehető leg
rosszabb helyen! A vágány 
ugyanis a Zákány felőli olda
lon a •. lírából" ágaz,k ki a 
váltókezelő őrhely irányába 
és az ott álló mozdonyok, meg 
a szénhegyek éppen eltakar
ják a vágányokat a váltóőr 
elől. Egyébként is ye,zéJ,·es 
a szénszerelő vágány elhe• 
lyezkc<lése. 

Ezen a tetilleten voH a leg
több baj. Nem tudták a moz
donyokat gazdaságosan ki
használnL A felbontás jónak 
bizonyult. A fűtőház 107 szá
zalékra teljesítette tervét. Az 
önköltségi tervüknek 110,9 
százalék'ban tettek eleget. 

A szocialista Uzemrész 
címért 

Jelenleg huszonhárom bri
gád tevékenykedik a fűtőház
ban. A fiókmúhely dolgozói 
a szocialista üzemrész cfm 
megszerzéséért fáradozna.k. A 

fejlődés annak tulajdonítható, 
hogy a munkaverseny gazdái 
állandóan törődnek a brigá-

Munká.ban a Madách-brigád tagjaL 

(Forrai János felv.) 

dokkal. Az értékelés soha kult komplexbrigád. A Tóth 
nem marad el, a felajánláso- Lászlóné vezette nő! brigádot 
kat pontosan nyilvántartják is gyakran emlegetik Balas
és biztosítják a verseny nyfi- sagyarmaton. Ok mint kocsi
vánosságát. is. takarítók segit.ilk a kulturált 

Bódis J trió villanyszerelő utamst. 
szocialista brigádja sokrétű A szocialista kollektíva vál
és fáradságos feladatnak tesz lalkozott a helybeii tsz patro
eleget a fűtőházban. Ennek nálására, az ifjúsági park lé
ellenére vállalata, hogy a be- tesítésérf és a politechnikal 
osztott regédmunkások.nak középisko[a építésére is. Pél
szakmailag is segít. Példájuk• damutató az az összefogás is, 
ra a többi brigádban is na.gy ahogyan elvégzik a szabadsá
a tanulási kedv. Sil<errel ren- gon levők helyett a munkát. 
dezték meg a munkásakadé- A balassagyarmati fűtőház 
mia e-!óadá.siait, melyeken a virágosikertje mögött mc!eg
dolgozók sokat tanultak a szívű embereket találtunk, 
képzett mérnököktől. Olyanakat, akiJk szeretettel, 

Sokat lendített a fűtőház odaadással ápolják a barátsá
munkáján a múszakiakból és got, a szaktársi kötel.Skeket. 
rnozdonyfelvigyázókból ala- Forral János 

- E:ppen ma r-eggel történt 
itt e1111 ba/e.s,et - mondotta az 
állomásfőnök-helettes. - A2 
egyik gép széndaru alá akart 
kerülni. Személyzete a szabá· 
lyok mel!ózés,Si·el megtoiatta 
az előttük álló 1,ét mozdonyt. 
Az első mozdony becsúsrott 
a lírába, ahol éppen indult 
egy tehervonat. Ha nem is sú
lyosan. de mind két gép meg• 
rongálódott, a 411  397-es moz• 
dony szivattyú törés miatt 
sz<>lgálatképtelenné is vált. 

Nyárutó Balatoni üreden 

Tény, hogy ezt a balesetet 
a felelötlen munka okozta, de 
nyílván közrejátszott a szén
szerelő vágány rossz elhelye
zése. A lírában való mozgást 
így a szénszereló vágány fe• 
ló! mindig veszély fenyegeti !  

Ha már a problémáknál 
tar•unk mondjuk el, hogy a 
Magyar Vasútasban megjelent 
Ne hagyjuk gazdátlanul a ve
zényl,ltet! című cikk Gyéké· 
nyesen is visszhangra talált 

- Segédi·ezénylő hiányában 
az éjszakai órákban nátunk 
i8 gazdátlan a vonatkiséret 
irányítása - mondotta Zám
bó Tibor ve,knylöliszt. - N, 
(lOndoTw, hogy ez ell'!léni pa
naswm magyarázta 

Az ősz már az aitónkcm ko
pogtat. S ha melegít is a nap, 
a fénye már nem az igazi. 

Elc5éndesedett a Balaton
pa1i is. A magyar tenger fes
tői tájairól ki-kJ otthonába, 
hazájába ment. Mert az idei 
nyár - ha kevés jó idő is 
volt -, ismét sd.k hazai és 
külföldi vendéget vonzott a 
kéklő víztengerhez. 

A nyári csúcsforgalomból, a 
vendéglátásból Balatonfüred 
állomás ls kivette a részt. 
A kis ál!omás öreg fa.la,i, kö
zött sok ezren forduLtak meg. 

A négy pénztár - mert az 
idén a jegykiadó helyek szá
mát is növelték -, a nyara
lás alatt 1 milLió 138 522 fo
rintot forgalmazott. 

A sokszínű forgatagból ma 
már semmit sem látni. A kö
zelgő ősz, miként a természe
tet, az állomást is egyhangú
vá szürkítette. A7..ért szép ez 
is, mert valamit búcsúztat, s 
valami mást ígér. S az emlé
kezés mindig szép, hiszen egy 

kollektíva, egy kis közösség 
munkáiára, áldozatvállalására 
gondolunk. 

Gyimesi Já1WS állomásfő
nök olyan lelkesedéssel beszél 
az elmúlt 50 napról - mert a 
sok rossz idő miatt ennyi ;u
t>ott csak az igazi csúcsforga
lomra -, mint egy felejthe
tetlen élményről. Pedig 
munka volt ez a javából. 

Naponta 4-5000 utas for
dult meg Balatonfüred állo
máson, ez 600-zal több mint 
az elmúlt év hasonló idósza
kában. Növekedett r,. teherfor
galom is. 7-800 mázsával 
több árut szállítottak házhoz, 
mint tavaly. Még ez sem oko
zott különös gondot. 

Az állomás dolgozói - 42 

vasutas -, kiválóan látták el 
munkájukat. Mindenki tudta, 
mikor mit kell tennie. Az ál
lomás a féléves tervét él
üzemsz(nt felett teljesitette. 
Dicséret illeti Katona Tibor 
5 tagú szocialista brigádját. 

A nehéz szclgálatot példásan 
látták el. 

Jól végezte munlkáját az 
információs szolgálat is. Péter 
Mihályné németül, Bertók 
Mária oroszul beszél. Ha a 
szükség úgy kívánta, Kelemen 
Gyuláné ruhatáros angol és 
német nyelven segítette a fel
világosítókat. 

Az ál'lomásiónök és a mun
katársak elégedettek. Csupán 
egy dolgot sérelmeznek. Most 
az új létszám megállapítás
kor a balatoni idény befejez
tével az információs szolgála
t.ot megszün te! ték. Ez azt je
lenti, hogy a mindenkori 
szolgá.lattevónek, k,ell ezt a 
munkát is elvégezni. Ha holt 
idény következne, akkor nem 
lenne semmi baj, de itt na
gyon sok üdülő télen is „üze
mer•. Ezenkívül különböző 
tanfolyamokat, továbbképzé
seket tartanak Füreden. Ezért 
egy információsra feltétlen 
szü!<ség lenn" 

l!lzerényl Jóud 

Szerencs Hegyalja egyik leg
fontosabb és legforgalmasabb 
vasúti csomópontja Sátoralja
újhely telő! és a Nyírségből 
Ide érkeznek, ltt rendezik, 
majd továbbítják a szerelvé
nyeket Miskolc irányába. 

A szerencsi fűtőház 21 moz
donyával, naponta 34 személy
és tehervonatot továbbít. 
Azonkívül 10 ipartelepet, kö
zöttük az ország egyik legna
gyobb cukorgyárát, a Szeren
csi Cukorgyárat is kiszolgálja. 
'.Ez nagy feladat elé állítja a 
fűtőház 186 tagú kollektívá
ját, mert a cukorrépa kam
pány idején 21 OOO-rei több 
kocsi érkezik, illetve távozik 
az állomásról, mint rendes kö
rülmények között. 

- Ezt a nagy munkát csak 
közö3 eróvel tudjuk elvégezni 
- mondotta Vanyó János fú
tóházfónök. - Jó az összhang 
az állomás és a fűtőház dot
gozói között, valamint a cu
korgyár vezetóivel is. Problé
máinkat közös értekezleten 
beszéljük meg, és együttesen 
segítünk azokon. 

Az őszi nagy szállítási fel
adatokra már minden előké-

születet megtettek. Még azoa 
kon a gépeken is elvégezték a 
részlegjavításokat, amelyek
nek a javítása csak az őszi 
hónapokban lett volna esedé
kes. 

Augusztus 15-re befejezték 
a fűtőház újjáépítését is. Ki
bővítették a lakatosműhely!, 
új hegesztő és kerékpár süly
lyesztóvel gazdagodtak. 

A fűtőház dolgozói jó ered
ményeket értek el a takaré
kosság és az önköltség csök
kentésénél is. A fajlagos ön
költségi tervüket 119 százalék
ra, vagyis a váll.alt 340 OOO fo
rint értékű önköltségcsökken
tést már az első félévben 
1 200 OOO forintra telje,sítették. 
Az üzemanyag-megtakarítás
nál is 117 százalékos ered
ményt értek el. 

- Fütóházunk már négyszer 
volt élüzem - kapcsolódott a 
beszélgetésbe Pásti 'eva üzem
gazdász. - A termelékeny
ségnél 108, a gazdaságos moz
dónyfelhasználásnál pedig 114 

százalékos a túlteljesítés. Jó 
munkát végzett a 15 szocia
lista brigád 85 tagja is. 

Kisvárdai János 

ŐSZI FORGALOM 

- Szerzett kirakó munkásokat? 
- Azt nem, de póthitelt kocsíállási,énzre igen. 

(Pusztai Pál rajza) 
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A vasúti közlekedés korszerűsítéséért 
HÁROM ÉVVEL EZELŐTT LÉTESÍTETTÉK A VASÚTI TUDOMÁNYOS 

• 

KUTATÓ INTÉZET JÁRMÚKÍSÉRLETI OSZTÁLYÁT 

A technika féjlódése, a köz
lekedés korszerűsítése és mo
dernizálása ma már tudomá
nyosan is megalapozott mód
szereket követel. A cél: m in
dent előre vizsgálni, kiszámíta
ni, mindent előre tervezni. 

Csakis így felelhet meg a 
közlekedés, a biztonság. a kor
szerű, nagyobb követelmé
nyeknek. 

A kí.sérletezésből. a fejlődés 
alapjainak lerakásából nagy 
rész jut a Vasijti Tudomán)·o� 
Kutató Intézetre, Pápay Ist
vánt, a járműkísérleti osztály 
vezetőjét kere�tük fel - akit 
nemrég tüntettek ki a Kiváló 
Ojító jelvény arany fokozatá
val -, hogy munkájukról, fel
acjataikról érdeklődjünk. 

- A jármi!kisérletek ered
ményei alapján történik a biz-
tonságos, menetrendszerű és 
gazdaságos vonattovábbítá.s 
feltételeinek meghatározása -
mondotta. - A járművek fu

is megállapítottuk a tolt me
neti sebességet. 

- A Diesel- és villamos-von
tatás be,•ezetésével milyen í1j 
feladatokat kellett elvégez
niök? 

- Ez a korszerűsítés nehéz 
feladat elé állította osztá
lyunkat. A vontatási méröko
csi dinamóméter berendezései
nek ugyanis csak 22 tonna volt 
a felső mérési ha tára, és így 
a lényegesen nagyobb vonó
erő kifejtésére is alkalmas 
Diesel- és villamos mozdonyok 
prototípusain csak úgy végez
hettük el a bzükséges kísérle
teket, hogy osztályunk kollek
tívája a rendelkezésünk.re álló 
néhány hónap alatt 40 tonna 
felső méréshatárú nyúlásmérő
bélyeges dinamómétert készí
tett. 

A múszerezettség fejleszt.ése 
tekintetében tett egyéb erőfe-
6Zílések is eredménnyel jár
tak. Két év alatt sikerült a di-

nami kus mérésekhez nélkülöz
hetetlen Hottinger-féle músze
rekböl is a legszükségesebbe
ket beszerezni. 

Kísérleteink nagyobb része 
az újonnan beszerzett Diesel
és vil lamos mozdonyok proto
típus vizsgálatával kapc�olato
sak. De természetesen a gőz
mozdonyokkal is végeztünk és 
,·égzünk kísérleteket. A közel
múltban fejeztük be a kfaérleti 
céllal létesített nagy sebessé
gű, kitérőn haladö vonatok fu
tásbiztonságának vizsgálatát. 
Most folyó munkáink köziíl 
pedig egyik legfontosabb a kü
lön böző féktuskó anyagok ösz
szehasonlitó vizsgálata. Ennek 
az a célja, hogy kopá.sálló, jó 
minőségű féktuskó anyagot 
válasszunk - fejezte be nyi
laUcozatát Pápay István, a 
Vasúti Tudomán)·os Kutató 
Intézet j:lrmúkis-érleti osztá
lyának veze•öje 

Haláesí Dt'ZSÖ 
tásjóságá11ak kísérlete, vüsgá- ,---------------------------
lata ad lehetőséget a minél na
gyobb kényelmet biztosító vas
úti járművek kialakítására. Az 
euCek többségében a kocsikat 
csak sikeres kísérletek 11tá n le
het korszen'.is,tení, műszakilag 
fejleszteni. 

Helyes kezdeményezés 
- Mikor alakult a jármű

kísérleti oszt&ly? 
- 1961. év végéig a MÁV

nál csak néhány főböl álló jár
múkísérleti csoport végezte ezt 
a sokrétű munkát. A gőzvon
tatásról a Diesel- és villamos
vontatásra történő áttérés már 
sürgetöen követelte az eddigi
nél lényegesen nagyobb kapa
citású. és technikailag is jól 
felszerelt járműkísérleti egy
ség létrehozását. lgy 1962 ja
nuár ,iában megalakult a MÁV 
Járntükisér!eti Főnökség. Négy 
hónappal később pedig ezt a 
csoportot a Vasúti Tudomá
nyos Kutató Intézethez csatol
ták. 

- Az elmúU három év alatt 
tnennyit tcjlíidtek? 

·_ Osztályunk meglehetősen 
kis létszáma é hián�·os mű
szerezettsége ellenére is nagy_ 
számú kísérlettel segitette már 
eddig is a gépészeti szakosztály 
munkáját. Az osztaly fe!ál!itá-

A budapesti igazgatóság ég 
a vasutasszakszervezet buda
pesti bizottsága közös munka
védelmi ellenőrzést szervezett. 
Három héten keresztül 4.8 
brigádban több mint 200 bri
gádtag tart ellenőrzést a bu
dapesti igazgatóság szolgálati 
helyein. 

A brigádok az igazgatóság 
osztályvezetóiböl. föelőadói
ból, a szolgálat i  helyek \'eze
töiböl és a mozgalmi szen·ek 
tisztségviselői böl tevődnek 
össze. 

A brigádtagok ellenőrzik, 
hogy a végrehajtó szolgálat 
vezetői és dolgozói mennyire 
tartják be a forgalom bizton
ságra és a munkavédelemre 
vonatkozó törvényes előíráso
kat. Csama ngó Henrik föigaz
gató, a budapesti igazgatóság 
vezetője a szeptember 13-án 
tartott brigádért�ezleten ki
hangsúlyozta, hogy a sorra ke
rülő ,·izsgálatnak fö célja a 
segítségadás, a tapasztalatok 

átadása. Tanulmányozni és fel
tárni mindazon körülménye
ket, amelyek 

gát-0lják a forgalom biz
tonságát, a vasutas dolgo
zók élet- és munkakörü!-

ményeinek javulását. 
Rámutatott, hogy a sorra ke
rülő brigádvizsgálat ,ielen!ö
sen hozzájárulhat az ügyneve
zett „iize1ni vakság'' megszün
tetéséhez. Lényegében tehát 
nemcsak vizsgálatról, hanem 
tapasztalatcseréröl is zö van. 

A budapesti igazgatóság és 
a budapesti bizottság kezde• 
ményezését helyesnek tartjuk. 

A Yasút nagy feladat előtt 
áll. Az öszi és téli forgalom 
sikerének biztosítéka lehet. ha 
a múszaki e!ófel tételekkel 
egyidejűleg gondot fordítunk 
a forgalmat lebo,iI101ító i•as• 
uúis dolgozókra is. A brH(ád
vl.zsgálat e_1iyik célja az, hQ!:Y 
ai: igazgatóság a reli felkészü
lésröl is kepet kap;on. 

T. J, 

sával egy időben vezették be a 
toitvonati közlekedést, Jórészt 
köl�önmüszerekkel végeztük 
el azokat a kísérleteket, mely
nek feladata �olt a toltvona
t.ok továbbításához legalkalma
,iabb szerkocsis gőzmozdony
típus megválasztása, a tolt me
netben és kitérőkben megen
gedhető legnagyobb sebessé
gek megállapítása. E kísérle
tek eredményeként a 424-es 
f;orozatú mozdonyokra a tolt 
menetben a korábbi 50 km/ 
ór�val szemben 70 knn,'óra to
lási sebességet engedélyezhet
tünk. Később, amikor már na
gyobb számú villamos moz
dony üzemelt, akkor azoknál 

Dombóvár-Pusztaszabolcs 20 óra 

A tolatós teher személyzete 
íárndtan, éhesen és föleg na
gyon mérgesen érkezett Pusz
taszabolcs állomásra. Rossz 
hangulatuk egyetlen oka a 20 
órás út volt. Táczi Ferenc vo
natvezető ezt a következökép
pen mesélte el : 

- Augusztus 26-án 12 óra
ko,, jelentkeztünk Dombóvá
ron, hogy az 1095/1099-es vo
nattal Pusztaszabolcsra indul
junk. Az indulásra azonban 
- még ma sem tudjuk miért 
-, csGk 12 órai várakozás 

után, éjjel 24 órakor került 
sor. Kurd-Csibrák állomáson 
egy kocsi kisoro.:ására 4 órát 
vártunk, s így ment ez a töb
bi állomáson is. Sárbogárdon 
- annak ellenére, hogy az ál
lomáson tolató személyzet van 
-, a forgalmi szolgálattevö a 
mi csapatunkat jelölte ki a to
latás elvégzésére. Végül is 27· 
én este 20 óralwr, 20 órai fá
radságos út után Pusztasza
bolcsra értünk. 

Kinek jó ez? 
Molnár i\rpád 

Intermezzők 
a budapesti pályaudvarokon 
A budapesti személypálya- her alatt. Előtte néhány lépés

udvarok nyári forgalma évröl sel egy fiatal nő szaporázza 
évre nagyobb megterhelést je- lépteit. A bejáró vonatot kém
jelent a dolgozóknak. Bizony leli, s közben hátra-hátra pis
sokszor állnak hosszú sorok a log. Kezében egy rózsaszínű 
pénztárablakok elött. Mint egy nylonszatyrot lóbál kecsesen. 
nyüzsgő hangyaboly olyan a A nö illeg-billeg, A férfi na-
pályaudvar : a folyosók, a gyokat nyög. 
csarnok, a vágányok köze és - Jenői Jenó! Kriminális 
sokszor a kocsik belseje is. vagy! Igyekezhetnél . . .  ! 

A nyár melege, az utazás- szól hátra a hölgy a cipekedö
sal járó Idegesség közepette re. 
sok tanulságos, vagy éppen Nem az első biztatás lehe-
mulatságos események tanúja tett, mert a kis szemüveges 
lehet a szemlélő. Vége-hossza emberke mint sebzett orosz
nem lenne egy ilyen beszámo- lán. elüvöltötte magát. Hangja 
lónak. Néhány intermezzó elveszett a pályaudvar zsiva
azonban ide kívánkozik. Jyában. Maradék erejével pe-

dig úgy ledobta a súlyos bő
röndöt, hogy annak tartalma 
- nöi ruhák, pulóverek, háló
ingek, kombinék, sálak, övek, 
harisnyák mind, mind kiborult 
a peron kövére. Szegény Jenő
nek egyetlen fehérneműje sem 
volt a sok-sok női ruha között. 

lási ügyeletre. A férfi lábrafe
szülö kockás nadrágot, szegé
lyezett, valószínűtlenül rövid 
zakót és fején magas, de egé
szen keskeny szélű szalmaka
lapot viselt. 

Rossz magyarsággal így 
kezdte mondókáját : 

- Kérem felírni. tn aka-
runk Nyíregyházára utazni. 
Megvettem a gyorsvonat je
gyet. Itt van. Hely nincs a vo
naton. Megyek vissza a szállo
da. Ezt kell maguk megfizet
ni. - Fiatal felesége csak állt 
és riadtan pislogott a virágos, 
nagy szélű kalapja alól. 

Bár támadásnak minősült a 
fellépés, az ügyeletes nyelt 
egy nagyot és sajnálkozását 
fejezte ki a történtek miatt. 

Mi más tehetett volna? 
Ilyenkor nyáron az 1710-es 
motorvontatású, Szabolcs ex
presszen mindig sok az utas. 

A hangszóró közli, hogy 
Berlin-Prága felől gyorsvo
nat érkezik a csarnok elsö vá
gányra. Utasok, hordárok, va
sutasok futkosnak ide-oda. 
Hullámzik a tömég. Egy kö
zépkorú szemüveges férfi ha
talmas bőrönddel és keskeny 
vállain jókora hátizsákkal 
igyekszik a vonat felé. Vékony 
lábai rogyado;mak a nehéz te: 

ltjfél felé történt a követke- A Kanadába szakadt hazánk 
zö eset. Egy érdekes külsejű fián azonban ezúttal sikerült 
fiatal p_ár állított be az indu� segítenie. A szerelvényre járó 

Hasznos tudnivalók 
a betegség címén távol töltött idö igazolásáról 

A Magyar Vasutru; 1965. ja
nuár 16-i számá b,rn foglal koz
tunk a társadalombiztosítási 
tanácsok v itásügyi határozatai 
alapján követendő intézkedé
sekkel. Kifogásoltuk, hogy 
egyes szolgá!ali fönökségek ki
vizsgálás nélkül igazolatlan
nak minősítik a dolgozók nal 
azolcat a napokat, amelyekre 
a társadalom biztositási tanács 
a táppénz megvonását határoz
ta el. 

Helytelen gyakorlat 

A szolgálati főnökségek egy 
része a cikkben közöltek elle
nére még mindig a régi, hely
telen gyakorlatot folytatja. 
Ezek fel.számolásának cJösegí
tésére kózölJük a helyes eljá
rást. 

Az a dolgozó. akit az ille
tékes MA V ellenőrző orvos be
tegállományba vesz és részé
re a Beteg-lapot - 917-335 
sz. J\IAV Eü. m inta - kiállít
ja, mindaddig igazoltan van 
távol munkahelyétől, amfg az 
orvos a táppénzes állomá ny
böl ki -nem írja. A betegállo
mán.vnak az elsö és utolsó 

mert táppénzes napok igazo
latlan voltát. 

A dolgozónak azt a napját 
sem lehet igazolatla nnak mi
nősíteni, amelyen táppénzes 
állományba vétel céljából a 
körzeti orvos javaslatával 
megjelenik az el lenőrzö orvos
nál, de az ellenőrző oryos nem 
veszi betegállományba. 

Ha a dolgozó nem nyugszik 
bele az ellenörzö orvos eluta
sító döntésébe. joga van fel
lebbezni. A fellebbezés előírás 
szerinti lefolytatása miatt a 
munkahelyétől távol töltött 
idöt még akkor sem lehet iga
zolatlannak minősíteni, ha a 
fellebbezést ,•égső fokon elbí
ráló MÁV egészségügyi szer
vek sem veszik betegállomány
ba. 

Ugyanez az el.íárás abban az 
esetben is, ha az ellenörzö or
vos kifrja táppénzes állomány
ból a dolgozót és ő azt az il
letékes MA V egészségügyi 
szerveknél megfellebbezi. Még 
akl:or sem tekinthető igazolat
lanna1, a dolgozó m1111kahe1yé
től távol töltött ideje, ha a fel
lebbezés időtartama alatt nem 
dolgozil:, és ha az elbírálásra 
hivatott MA V egészségügyi 

szerv döntése szerint sem ln
dokolt további betegállomány
ban tartása. 

Ha az ellenőrző orvos nem 
tud dönteni a keresőképtelen
ség kérdésében, gyakran szak• 
orvosi kivizsgálásra küldi a 
dolgozót. Ezen a címen távol 
töltött idö sem tekinthető ii(a
zolatlannak még akkor sem, 
ha a szakorvo.si kivizsgálás 
eredményeként sem kell táp• 
pénzes állományba venni. 

A szolgálati vezető dönti el 

Vannak dolgozók, akiket az 
i lletékes orvos nem vett be
tegállományba és a munkahe
lyüktől való távolmaradásukat 
utólagosan akarják igazolni. 
Ilyenkor a szolgálati vezetók 
a dolgozók meghallgatása után 
és a benyújtott igazolások 
alapján döntenek, hogy a tá
vol töltött idót igazoltnak va,zy 
igazolatlannak minós1tik-e. Ha 
a dolgozó nem ért egyet a 
szolgálati !önöknek a döntésé
vel. a vállalati munkaügyi 
döntőbizottsághoz (volt eio•ez• 
tető bizottság) kell fellebbez-
ni. 

Papp András 
napját a beteglapon az orvos

,-
---------------------------

feltünteti. 
Ebböl következik. hogy ha a 

dolgozó az orvos által elismert 
betegallományi ideje alatt sza
bálytalanságot követ el, az el
köve'.ett s:abalytalansagért ki
zárólag a társadalombiztosítá
si tanács i·onhatja felelősségre. 
Ez alatt az idő alatt ugyanis 
- éppen az igazolt távollét 
miatt - nem a munkafegyel
met. hanem a táppen:es fe• 
ovelmet sérti meg. Ha a tár
sadalombizto,f1ási tanács az 
igazolt táppénzes R!lományi 
időben egy vagy több napra 
megvon.la a tappénzt, ezt 
munkaü!;)·I nempontból nem 
lehet igazolatlanul mulasztott 
napoknak tekinteni. 

Mi� értünk igazolatlan 
távollét alatt 

Abban az esetben �rnnban. 
amikor eE!y dolgozó a beteg
lapon ,·ai:v a táppénze< jelen
tésen - 91 7-347 sz. Eu. min
ta - a� orvos által igazolt el· 
�ó vagy utolsó táppénzes állo
mányban tölthető napot meg
hamisítja és !gy igyekszik tá
vollétét Igazolni, ezekre a na
pofora táppénzt nem lehet fi
zetni, s mivel az orvos által 
igazolt táppénzes időn kívül 
esik, igazolatlan távollétnek 
minősül.  

Az igazolt betegállományi 
időben elkövetett, a vasúti fe
gyelmi szabályzatba ütköző 
cselekményért járó felelő.sség
re vonást nem zárja ki a be
tegállomány, A fegyelmi eljá
rás során és a fegyelmi hatá
rozatban azonban nem lehet 
kimondani az orvos által elis-

motorkocsiban még tudott he• 
lyet biztosítani részükre és el
utazhattak Nyíregyházára. 

- Kérem Mister! - mond
ta az ügyeletes, miután az uta
sok elhelyezkedtek. - Néha 
előfordul, hogy nincs ülőhely 
a vonatokon, de segítőkészség 
az mindig akad. 

Köztudomású, hogy sok baj 
van a helyjegyrendszerrel. Az 
utasok között mindennapo� 
látvány a csetepaté. Ezen a 
napon is sok utasa volt a bu
ka-rest-prága-berlini gyors
vonatnak. A jegyvizsgálók 
alig győztek igazságot tenni. 
Az egyik fülkében két férfi 
osztozkodott egy ülőhelyen. A 
vállasabb, hangos német sza
vak kíséretében fenyegette a 
másikat, majd egymásnak ron
tottak. 

- Botrányos! - szólaltak 
meg az ott álló műszaki és 
forgalmi dolgozók és máris 
ugrottak fel, hogy rendet te
remtsenek a kocsiban. 

A két utasnak ugyanarra a 
helyre szólt a helyjegye. 
Emiatt kaptak hajba. Ököllel 
akarták eldönteni, kit illet 
meg az ülőhely, 

Gergely József 

BALESETI KRÓNIKA 
Augusztus 25-én Köbanya 

fe!ső állomá.,,ra megállj állá
sú jelző mellett beh.aladt az 
1061 d. sz. vonat. Behaladás 
közben összeütközött a III .  
sz. \'ágányról kihúzó 460 sz. 
vonattal. Az esemény kö,·et
keztében több vasúti kocsi ki
siklott és megrongálódott. Az 
1061 d sz. vonat mozdonya 
szolgálatképtelenné Yált. Sze
mélyi sérülés nem töl'tént. A 
\'izsgálat szerint a balesetért 
Szonyadi Istvánt. az 1061 'd. sz. 
mozdony ,·ezetöjet, Nagy Fe
renc fütöt és Gerencsér Mi
hály rnnat,·ezetöt terheli a fe
lelősség a bejárati jeLiő állá
sának félre é11elmezése miatt. 

* 

Augusztus 29-én Budapest 
Ferencvaros szem•fü palyaud
varon a II. vágányról kihaladó 
2814 II. sz. vonat gépének kiál
ló részei horzsolódtak a Ill. 
vágányon határon kívül álló 
42514 sz. mozdonnyal. A bal• 
eset Miklós László forgalmi 
szolgálattevő, Kertész István 
mozdonyvezető, Honti Ferenc 
gépkezelő és Baráth Tibor kül
sős forgalmi szolgálattevő mu
lasztása miatt következett be. 

* 

Augusztus 31 -én Debrecen 
állomás guri tó felhúzó vaga
nyában levő 44 sz. váltónál a 
XIV. sz. vágányról fellhúzó 
44 106 sz. tartalék beleütközött 
a mérlegvágányon mérlegelést 
végző 411 095 sz. tartalékba. A 
baleset következtében üveg
szilánk okozta sérülés miatt 
Kádár Ferenc, a 4 1 1  095 sz. 
tartalék mozdonyvezetője éle
tét vesztette. Több kocsi kisik
lott. A vizsgálat szerint a bal
eset váltóellenárzés elmulasz
tása, szabálytalan váltóállítás 
és a figyelési kötelesség elmu
lasztása miatt történt. 

* 

Augusztus 31-én Putnok ál-
lomásról a 9567 sz. vonattal 
szemben menesztették a 9558/ 
IL sz. vonatot. A veszélyezte
tést Bárdos Béla, Putnok állo
más szolgálattevője okozta az
zal, hogy korábbi más számú 
vonat részére szóló engedély 
érvénytelenítése nélkül me
nesztette 9558/II. sz. vonatot. 

* 

Szeptember 1 -én ugyancsak 
Putno/c állomáson az állomási 
tartalék tolatás közben elütöt
te Bánkuti László vál tóört, aki 
az elütés következtében mind
két lábán csonkulásos sérülést 
szenvedett. A vizsgálat szerint 
nevezett szükségtelenül olyan 
helyen ugrott fel a mozgó ko
csisorra, ahol sem lépcső sem 
fékbódé nem volt. 

* 

Szeptember 4-én Oszkó Ist-
ván MA V nyugdíjas halálos 
balesetet szenvedett a Borsodi 
tanyák megállóhelyen. A bal
esetet nevezett figyelmetlensé
ge okozta. 

Szeptember 6-án Kórnye es 
Dad állomások között a 12.  sz. 
menetigazolvánnyal közlekedé 
pályamesteri kiskocsi összeüt
között a 1331134 szelvényben 
levö útátjárón egy közúti sze
mélygépkocsi \'al. Az összeüt
közés következtében S=éplakí 
László föpalyamesler és Sadi 
János pályamunkás könnyebb 
serülést szem·edett. A baleset 
oka : a pályamesteri kiskocsi
val túl1épték a mege·ngedett 
sebességet és a pálya csúszós
ságát sem vették figyelembe. 

* 

Sz1"11lember 6-án trd állo-
máson a.:zc 102, 15z, személyvo• 
nat elütötte Pál János pálya• 
munkást, aki az V. sz. vágány 
mellett az ellcnkezö oldalon 
készült a felszálláshoz. Az el
üf é.:: köVl"tkeztében k.artörést 
és agyrázkódást szcn,•edett. 

* 

Szeptember 5-én Dunaha-
ras.::tí és Taksony állomás kö
zött a 968 sz. vonat elütötte 
Mikulecz Mihály kiadóört, aki 
a jelzőlámpákkal a vágány 
tengelyében haladt. Az elütés 
következtében rendkívül sze
rencsés módon csupán horzso
lásos sérüléseket szenvedett 
l\Iegállapítást nyert, hogy ne
vezett szolgálatba lépés elött 
szeszes italt fogyasztott. 

* 

Szeptember 7-én Ádánd ál-
lomáson légvezetéki oszloit 
cseréje közben Vince Lörine 
28 éves segédmunkás ba.lá.101 
balesetet szem•edett. A vizsgá
lat szerint nevezett munkatár
sa és csoportvezetöje távollété• 
ben egy kilazított vezetéktart«; 
oszlopra felmászott, a vezeté
keket elvágta. Ennek követ
keztében a kidölt oszlop maga 
alá temette. 

PERCEK ALATT 

TÁLALBAT 

ebédet, vacsorát 

É T E L 

K ON Z ERVBŐL !  
Néhány a bő választékból: 

Töltött paprika 10,70 Ft 

Húsgombóc tejfeles 
kapros mártással 12,80 Ft 

Sóletbab 
füstölt hússal 13,40 Ft 

Sertéspörkölt 13,40 Ft 

Töltött káposzta 8,- Ft 



1965. SZEPTEMBER 18. MAGYAR VASU'í AS a 

A Kavala brigád 
megmozgatta Ostravát' 

A Kava-la-brigád tagjai múszakkezdés elött megbeszélik a feladatokat a Hranlce és a 
Zsolna közöUl vonal egyik állomásán 

Bányák, !kohólk, vasmúvek, 
energetikai kö,ipontok, gép
�árak, vegyimúve!k, - ez 
Ostraoo, Csehszlovákia szén-, 
és acél bázisa. 

I 
Naponta 200 tehervonat 

Kétszáz tehervonat szállítja 
ide naponta a nyersanyagot.. 
A vonatok kiürítésük után 
szénnel, kohóipari termékek
kel, vegyíanyagokkal megra• 
kodva térnek: vissza. Reggel 
és este 50-50 6zemélyvonat 
:szállltja munkába, majd haza 
a dolgozókat. Több tucat 
sz>énszállító szere!! vény hord· 
ja naponta felkete terhét. Osrt
raván vezet keresztül a Len· 
gyelországba irányuló nem· 
zetközi vasútvonal is. A si
neknek nincs Idejük 'kihűlni. 

látogattak a kohólkba, hogy 
megismerjék a problémákat. 
Megértették, miért nem rak• 
jálk ki a kohók az előbb érke
zett érccel megrakott szerel
vényt, és miért várnak a kl
ralkással egy másikra, amely
nek érce al kahnas,a;bb össze
tételű a tet"Verett olvas211:á.sra. 
Meglátogatták a bányákat is, 
hogy jobban. megértsék a vas
úttal szembeni követeléseiket. 
Elmentek a szomszéd0s körze
tek diszpécsereihez és megis
merlkedt.ek azok munkaiel
tételeiveL 

Három brigiíd vetélkedik 

A Kavala-brigád eredmé• 
nyei láttán újabb k.ét brigád 
tuakult. Az ostravai vasúti 
csomóponton tehat MTOm 

(Foto CSTK) 

koZtektíoo vetébkedett egymá& 
között. S az eredmény? 

Javult a személyvonatok 
menetrendszerú közlekedése, 
a tartalék mozdonyokat majd
nem 100 százaléTcra. kih.as:rnál
ják, s szinte teljesen megszűn
tek az állomások személyzeté
nek hanyagsága okozta rend
kívüli események. 

Az ostravai diszpécserek 
meglátogatták Prágát, Bra
tis!avát, Nvmburkot, Prero
vot, Brnot - minden nagyobb 
vasúti gócpontot -, és elme
sélték módszerüket. Sok kol
lektíva pedig Ostravába láto
gatott. A mozgalom, melyet 
ók kezdeményeztek, mind 
jobban sz.élesedik a csehszlo
vák vasuta.Jmál. 

Josef Puloer 
Prága 

Szinte minden percben átro- ,----------------------------
han rajtuk egy vonat. 

Ezt a nagy forgalmat, 
amelyről a prágai Közlekedés
ü.gyí Minisztériumban azt 
mondják, hogy párját ritkítja 
a világon, három 6ZOCialista 
munka-brigád irányítja. 

Jan Kaoola diszpécser hat 
évvel ezelőtt azon tört.e a fe
jét; miért késik a vonatok 
fW{1IJ része az ostravai körzet
ben, ml:ért kapMk a /GOhók 
késón ércet, miért nem tud
nak az emberek pontosan 
munkába ér-ni? Tanácsikowtt 
munkatársaival és elhatároz
ták, hogy meg kell jsmerked
niök mindazok'kal az embe
rak:kel, akikkel együttműköd
nek, a :felettes alárendelt vas
utasokkal, a kohók és bányák 
.anyagbeszerzőivel, a vállala
tok szállítási felelőseivel. Meg 
lcell ismerni az embereket és 
cjrteni kell munkájukhoz. 

Új brigád alakul 

Ezzel az elhatározással 
együtt -született meg az első 
diszpécser brigád, mely a 
„Vör& Október" nevet vette 
fel. 

A brigád első programja az 
állomások meglátogatása volt. 
,A. mű.szak befejezése után 
jeiTlfZetfüzettel kezükben fel
kereaték körzetii-k áilomásait. 
Beszéltek az állomásfőnökök
!lel, a forgalmistákkal, a vál
tóórök.kel , kocsirendezőkkel, 
vonatvezetökkel, Jegyvizsgá
lókkal, sorompó- és pályaőrök
kel, mindenkivel, a.ki:k nélkül 
elképzelhetetlen a vasú-ti for
galom. Amikor személyesen 
megismerkedtek egymással, 
megegyeztek abban, hogy 
mindnyájan egy ido'"ben, azo
llos múszakban dolgoznak. 
Azóta eltűnt az alá és föté
rendeltek viszonya, a szolgá
lati beszélgetése?cból is elma
tadt: a csinálják ahogy akar
jd.k, minket nem érdekel. Ka
Vala, a brigád vezetője min
den hónapban összehívta a 
műszakot. Nem gyűlésre, ha
nem közös vacsorával, zené
vel, tánccal egybekötött bará
ti beszélgetésre. Feleség-ekkel 
ú fér;ekke! együtt. Ilyenkor 
lrtékelték a munkát, jutal
ltlaztak. bíráltak, vitatkoztak. 
11 résztvcvök közül senlcinek 
lem volt az az érzése, 1Wgy 
il(Ú!ésen van. 

A diszpécserek gyakran el-

A korszerű közlekedési eszközök 
müncheni seregszemléje 

Jűnlus 25-én tárta ki kapuit 
Münchenben, a nemzetközi 
szállítási és hírközlési kiállí
tás. 

Az 500 OOO négyzetméter te
rületen 46 állam állított ki 38 
csarnokban. A kiállított be
rendezések értéke mintegy 15 
millió dollár. 103 vasúti jár
mú és pályaberendezés részére 
3,2 km hosszú vágányt fektet
tek. A látogatókat egy egysí
nú függővasút és egy kötélpá
lya szolgálja ki a talaj szín tje 
fölött. 

A kiállított berendezések 
mellett filmek, modellek és 
képek is mutatják a technoló
giai eljárásokat, a várható 
fejlődés irányát. Az UIC l<iál
litás ismerteti, hogy a vasút
társaságok hogyan múködnek 
együtt a fejlődés, korszerűsí
tés érdekében. 

A DB egyik külön csarnok
ban szemlélteti, hogy mi tör-
tént az utóbbi száz évben a 
gyorsabb, biztonságosabb és 
kényelmesebb vasúti közleke• 
dés érdekében. Egy másik 

csarnokban látható a DB má
sodik világháború utáni újjá
építése és azóta bekóvetkezett 
fejlődése. Pályák, pályaudva
rok, mozdonyszínek, gördülő 
anyag. 

Az érdekH5dők megtekinthe
tik a HenscheZ gyár E 03 soro
zatú nagysebe égű villamos-
mozdonyát, A Siemens és 
Halske gyár bemutat egy 
olyan berendezést, melynek 
révén az utasok a vonatok ér
kezéséről tájékozódhatnak. Az 
AEG egy új típusú jegykiszol
gáltató készüléket, valamint 
jegynyomtató gépeket szemlél
tet. A német kiállítók bemu
tatnak még központi vonó- és 
-ütközókészülékeket, Zégfékbe
rendezéseket, hidraulikus eró
átviteli berendezéseket stb. 

Jelentős anyagot mutat be a 
francia vasút és ipar, Belgium, 
Ausztria, Hollandia, Svájc, 
Svédország és India is. 

A nemzetközi közlekedési 
kiállítás október 3-án zárja 
kapuit. 

o. J. 

Az E 03 típusú villamosmozdony óriás a Ka.ssell Henschel 
Művekben készült. A hat vonta.tó motor összteljesítménye 
8'750 lóerő. Ez a DB elsö olyan mozdonya, amely ZOO km/ 
óra sebesséJ mellett is menekendszerüen tud közlekedni. 

Segített a közösség VA S Ú T I  B E TO N A L JAK  
Komáromban a város terü-

letén egy ipari célra 
(Könyvismertetés) 

történő kűt fűrásánál - jű- A Vasűti Szakkönyvtár so
lius közepén 1200 méter rozatban a Műszaki Könyvki
mélységben 62 fokos gyógy- adó gondozásában Vasúti be
vízre bukkantak. A kút ho- tonn.l;ak címmel - több szer
zama percenként 4000 liter, s zö összetett munkája alapján 
ez jóval több, mint amennyit érdekes könyv jelent 
hasznosítani kívántak. A vá- meg. A mú fejezeteit Bi
rosi tanács ez.ért úgy dön- hary Károly, Kutasy Lajos 
tölt, hogy a gyógyhatású víz Kossuth-díjas, Erdós László, 
60 százalékát a strandfürdő- Szikszay Geró, Csutor János 
höz vezetik el. Ehhez azonban és Lengyel László írl;3k. 
két kilométeres csőhálózatra A könyv tizenkét fejezetre 
volt szükség. osztva tartalmazza a kor-

A tanács végrehajtó bizott- szerú hézag nélküli felépít
sága a lakossághoz, a válla- mény ma már legismer
latok és intézmények dolgo- tebb építóelemét: a fe.szitett 
zóihoz fordult segítségért. A vasbetonal; összes műszaki 
komáromi vasúti csomópont adatait és ;ellemzőit. A könyv 
dolgozói elsóként jelentkez- összefoglalja és általánosítja 
tek és nagyon sokszor az éj- a feszített betonaljakra vo
jeli szolgálat után végezték a natkozó ismereteket és a 
vállalt társadalmi munkát, korszerű technika állásának 
melynek értéke kétmillió fo- megfelelően t�rtalmazza_ az 
rtnt. erre vonatkozo eredmenye-

A . . . i ·gyt· dőt ket. z UJ varos gyo . ur A tizenkét fejezetben a augusztus 20-án nyitották 

I 
szerzők bem•1tatják a vas-meg. űti betonaljak különféle ti-

Molnár István pusait, az előállításukhoz 
állomásfőnök felhasznált anyagok minőségi 

követelményeit, meghatároz
zák a betonaljak méretezését, 
a nem feszített betonaljak te
herbírásának számítási mód
szereit, ugyanezeket a jel
lemzőket a feszitett beton
aljaknál, a sínleerősítés kér
déseit. Hosszú fejezetet szán
tak a s'zerzók a va.,betonaljas 
felépítmények szigetelt sín-
áramköreinek kérdéseire, a 
betonaljgyártás technológiá-
jára, nagyüzemi gyártására 
stb. Külön fejezet foglalko
zik a vasbetonaljas felépít
mény fektetésével és fenn
tartásával és a betonaljak 
vizsgálatával. 

A könyv f�jezetei logi'lcus 
felépítésben követik egymást 
és elolvasásával, tanulmá
nyozásával minden pálya
fenntartási szakember haszno
san bővítheti ismereteit. 

A 381 olda�as, 211 ábrát tar
talmazó mü igen font09 hé
zagpótló szerepet tölt be a 
vasűti ircdalomban. 

B. 1, 

újjáépült a ceglédi vasutas müvelödési otthon 
Szakszervezetünk Pest-

Nógrád megyei bizottsága leg
utóbbi ülésén megtárgyalta a 
400 OOO forintos költséggel új
jáépített ceglédi vasutas mű
velődési otthon második félévi 
programját. 

Kicsi, elavult és düledező 
vályogházban volt évtizede• 
kig a ceglédi vasutasok múve
lódési központja. Most az új
jáépített létesítmény a városi 
kultúrház után Cegléd máso

tartják majd a KISZ-szerve
zet politikai oktatásait. Tánc
tanfolyam indítását tervezik 
serdülőknek és fiataloknak. 
K!ubnapokkaZ, tánccal, szel!e· 
mi fe;törókke! tarkított szom· 
bat-vasárnapokat készítenek 
eló a múvelódési otthon láto
gatói részére. Külön progra
mot terveznek szó akozásban 
és művelődésben egyaránt a 
szocalista brigádok és a nyug• 
díjasok részére. 

A megyei bizottság hosszas 
vita után kiegészítésekkel :fo
gadta el a színes, gazdag prog
ramot. Majd határozatban hív
ta fel a szakszervezeti bizott
ságokat a múvelódési otthon 
vezetőségének újjáválasztásá
ra, a tudományos ismeretter
jesztő munka kiterjesztésére, 
rendszeresebbé tételére, vala
mint a szabadpolcos könyvtári 
kölcsönzési idő növelésére. 

K-. J. 
dik jelentős kulturális intéz-

.-
------------------------"""! 

ménye lett. 
Az új épület sokoldalú lehe

tőséget biztosít a ceglédi va
sutasok, családtagjaik és a 
környék lakóinak művelődésé
ben. Erről tanűskodik a me
gyei bizottság ülésén előter
jesztett programtervezet is. 

A tudományos l�meretter
jesztés · programjában irodal
mi, történelmi, orvosegészség
ügyi és könyvtártörténeti eló
adások követik egymást. Az 
országosan Ismert vasutas ve
gyeskar hetenként háromszor 
próbál, a vívók kétszer edze
nek és havonta klubnapot, 
szellemi vetélkedést is rendez
nek. 

Otthont kapott az új létesít
ményben a Tömörkényi Iro
da Imi Kör Is. Az új lehetősé
gek között új rendszerű sza
badpolcos könyv kölcsönzést 
vezettek be és hetenként két
szer, kedden és csütörtökön 
szabadon válogathatnak az ol
vasók kedvenc könyveik kö
zött. Jelenleg 136 vasutas ol
vasója van a könyvtárnak. 
Széles körű akciót szerveznek 
az olvasómozgalom kiterjesz
tésére azért, hogy jusson el a 
könyv minden családhoz. 

Gazdag programot alakitot
tak ki az ifjúság különböző 
r.étegei számára. A nóbizottság 
a gyermekek számára már 
most hozzáfogott a téli vasár
nap délelőttök hasznos, tartal
mas időtöltést biztosító prog
ramjának kidolgozásához. Ott 

SI:Septensber l•től 

közönségszeryezö iroda működik 
a budapesti bizottság mellett 

A SZOT elnöksége 1962 de
cemberi határozata leszöge
zi: ., . . •  A közönségszervezés a 
többi népművelési feladat
hoz hasonlóan fontos tevé
kenység. A szakszervezeti 
vezetó testületek segítsék és 
követeljék meg, hogy a kö
zönségszeroezés nevelő fel
adattal párosuljon. Gondoo
kodni kell a közönségszer• 
vezés tartalmi irányításáról, 
a hálózat minden üzemei 
érintó kiépítéséról, a meg
feleló személvek kiválasztá
sáról, az aktivisták képzé
séről . .  :• 

A Budapesti Pártbizottság 
1964 augusztusi határozata is 
feladatul tűzte ki olyan kö
zönségszervező jegyiroda-há
lózat létesítését, ahol az 
üzemi közönségszervezők egy 
helyen intézhettk a szervezés
sel kapcsolatos tennivalókat. 

A budapesti szolgálati he
lyeken is sok problémát oko
zott az, hogy a közönségszer
vezóknek 10-14 - a város 
különböző pontjain elhelye
zett jegyirodával kellett 
kapcsolatot tartani. Ezen a 

helyzeten változtatott a Mú
velódési Minisztéri-um, a Fő• 
városi Tanács és a Sza� 
szervezetek Budapesti Taná
csa á1 tal !kiadott kö,;ös ren
delkezés, am�ly kimondja, 
hogy a szakmai szakszerveze
tek budapesti bizottsága mel
lett állami fenntartással hoz
zanak létre köwn6égszerve
zói irodát. Az iroda feladata, 
hogy az adott szakma terü
letén az üzemi köz.önségszer
vezóket az összes budapesti 
színházak jegyeivel ellássa a 
hagyományos hitelakció ke
retében. 

A vasutasszakszervezet bu
dapesti bizottságának elnlik,
sége augusztust ülésén ho
zott határozatot vasutas kö
zönségszervezői jegyiroda fel
állítására. A jegyiroda szep
tember l-én kezdte meo 
működését. A budapesti szol
gálati helyek közönségszcr
vezői az 1 965/66-◊" színházi 
évadban október l-től a szin
házali: műsoraira szóló je
gyeket már az irodátöl ve• 
hetik át. 

Horváth Ferenc 
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lf/11 hívja min&en,ki, ilyen 
közvetlenül,, barátian, RéQóta 
ism.erik, szeretik, megbecsü
lik. Bár az idó már jócskán 
eljárt felette, 6 mégis vala· 
h,ogy - örökifjú maradt. Ha 
nevet, szemei mind?{I huncu
tul vil!a.nno.k, s ha tréfát me
sél, olyat' tud - mit még sen
ki sem ho. !lott. Régi dolgok>ró! 
frissen, é!ethúen mondja el 
emlékeit s szinte megelevene
dik minden a hallgatók előtt. 

Egy fiatal ko!legája beszél
te egyszer: 

- Géza bácsival együtt 
utaztam a vonatoin. Miután 
vizsgák elótt voitam, minden 
percet ki akartam h.a,sználni. 
lgy hát elóvettem a törrténe
lem könyvet, h,ogy tanuljak. 
Géza bácsi moso!yogva né
zett s aztán egy-kettőre eló
adást rögtönzött - történe
!emből. F:rdekes, tanulságoa 
beszélgetés volt. 

Barakonyi Gézára persze 
nemcsak a jókedély s a kitű
nő emlékez6 képesség ;ellem
ző. Egyéb jó tulajdoinsága i& 
van. lgy többek között: a hű
ség. Hűség a vasúthoz, ahol 
immár 44 eszt,endeJ, dclgo-
zik. .r ,,, 

Géza bácsi 

Egy sokat íaérő őszi rfegge
Zen indult eíöször szorongó 
szívvel a vasút felé. 15 éve, 
l,egényke volt, tele él!etkedv
vel, optimizmussal, Régi vá
gyát látta teljesülni. Iparo, 
tanuló lehetett. No persze. 
nemcsak úgy egy-két szóból, 
hiszen 1921-ben a gyors elhe
lyezkedés nem volt divatos. 
Apjának h&napokig kellett a 
főmérnök kedvébe járni, míg 
végül ts · - megjött a papír: 
cx•vosi vizsgálat után felveszik 
a fiát. 

Az első nap, melyet a mü
helyben töltött, kedves ese
ményként maradt meg emlé
kezetében. Ezen a napon fo
gott először vágót, kalapácsot 
- és egyáltalán lakatosnak 
való szerszámot a kezébe -
s azokat oly ügyetlen-ül kezel
te, hogy mire estébe hajlott 
az idő, alaposan „megformál
ta" velük nemcsak a munka
darabot, hanem a kezét ía. 
Ezzel azonban mit sem törő
dött. Lázas igyekezettel dolgo
zott, , minden ,zavát, tettét 

artiposan megfigyelte meste
rének. 

Barakonyi Gézából kivál6 
szakmunkás lett. A tanoncok 
közül egyedül mMadt a mű• 
helyben, s amikor részt vett a 
segéd- és tanoncmunka kiállt
táson - ezüstérmet nyert. 

Az évek gyorsa,n, peregtek. 
Akadt könnyebb, nehezebb 
esztendő is, de val.amefl.n.yit 
becsülettel, szorgalmas mun• 
kával élte végiQ. A negyvene, 
években mint mozdonyvezet6 
dolgozott, majd 1949-ben a 
pécsi igazgatóság IV. osztá
lyába került. 

Nemrég a fútóház létazámá• 
l>a kérte magát. Amikor elkö
szönt munkatá-rsaitól, ezeket 
hallotta: aztán jöjjön tm 
gyakran hozzánk Géza bácsi 
ne felejtsen. el bennil11Jcet. (] 
mosolygott. Hogy ía felejtf1114 
a vasútnál eltöltött 44 munk4, 
esztendőt. Több mtnt nétn1 
évtizedet tiem lehet c•k tíav 
egyszerűen a izívból kitörölni. 
Fiatalságát, erejét. tudás,U 
adta a oo.sútnak, , most GN• 
kor a nyugdí;azá, k1!szilbfll 
áll, újra meg újra végiguonul 
el6tte munkáséletén.rk mm,. 
den mozvinata. 

P6llakú .Káro!JM 
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USIC-kongresszus 

Lipcsében 

A Nem.cet közi Vasutas 
Sr,ortsz61'etség (lJSIC) szep
tember 17 és, 22-e között Lip
csében tartja XX. kongresszu
sát. Ezen a kongresszuson 
hagyják jóvá az 1966. évi ver
senyprogramot, a bajnokság 
helyét és időpontját. A kong
resszuson Gulyás János, szak
szervezetünk titkára és Kell
ner István, a szervezési és ne

velési osztály ,·ezetője képvi
seli a magyar vasutas spor
tot. 

FELLENDÜLT 

A KI LIÁN-

Bemutatjuk a MÁV Hatvani AC 
úszószakosztályát 

A MAV Hatvani AC 1962- zéseket a helyi MTH torna
ben hozta létre úszószakosztá- termében végzik. 

' lyát. Az egri Kakukk Jenő vet- A szakosztáiynak egyébként 
te kézbe az edzések i ránvítá- 44. igazolt úszója van. Egyik 

' �át. Hamarosan segílőtársak- legtehetségesebb versenyzőjük 
ra is talált Hatvanban a Be- a 12 éves Vass Teréz, de 
rencsi-házaspár személyében. Gyura Szabolcs, Berencsi Il
A hosszú. kitartó munkának az dikó, Szabó András, Tuza tva 
idén megérett a gyümölcse. A és Mikes Kálmán neveit is ér
Heves megyei úszóbajnokság demes megemlíteni, mert ők a 
B-kategóriájában a MA V HAC holnap ígéretei. 
szerezte meg az első helyet. úszóutánpótlásban sincs 

Míg ezt az eredményt elér- hiány. Két év alatt 172-en vé
ték, göröngyös utat kellett gezÍék el a Kilián úszótanfo
megjárniok. A legnagyobb gon- lyamot a városban. Ezek kö
dot a megfelel.ő u.swda hiánya zül többen aktív versenyzők 
okozta és okozza még ma is. A akarnak lenni. 
hatvani strandon van ugyan Itt kell szólnunk arról is, 
egy medence, amit az úszók is . hogy van egy ifjúsági és egy 
használhatnak, de az időjárás serdülő vízilabda-csapatuk. 
miatt egy évből körülbelül Velük Gonda Ferenc foglalko
csak 3-4 hónapot. A víz hi- zik eredményesen. Az 
deg, a medence takatitása és úszókhoz hasonlóan, a polósok 
a vízcsere pedig általában két i.s nagyon szorgalmasak. 
napot vesz igénybe. A múlt A MAV HAC vezetősége a 
évben ennPk a meggyorsításá- tőlük telhető anyagi támoga
ra az úszók is besegítettek, tár- tást biztosítja az úszószakosz
sadalmj munkával. Közel 30 tály részére, ami meg is lát
méter hosszú árkot ástak, egy ható a szako.szlály felszerelé
vastagabb vízvezeték lefekte- sében. 
tésére. Ennek segítségével Hatvant úgy is nevezik, hogy 
azóta javult a vízellátás. vasutasváros. A hatvani vas-

A téli edzéseik még körül- utasok sportköre az ismert 
ményesebbek. Az utóbbi két egyesületek közé tartozik. Ez 
évben, télen az tí.szóedzések. je- a sportkör vállalta, hogy Hat
lentös részét a Budapesti VSC van yárosában úszóéletet te
uszodájában tartották, és ma is remt. Az eltelt három évben 
na.gy szeretettel és köszönet- jól dolgoztak, kíváncsian vár
tel gondolnak a „rokon" sport- juk, milyer lesz a folytatás . . .  
kör segítségére. A száraz ed- Szigetváry .JózS<'f 

MOZGALOM f ""'"h'""ü;;;;;"";�·k�dil;;;'i',"""" 
A Kili/\n Testnevelési Moz- § • • 

galom lassan bontakozott k i � me·►u m,·ndig bai1 van' a debreceni járműjavítóban. § Ö 'J 
A szakszervezeti bizottság � 
mellett létrehowtt sportbi- § A szegedi igazgatóságon ak- mozgalmi i;zerveivel és közö
zottság azonban gondos s:;er- g tiva értekezleten vitatták meg sen beszéljék meg a tenmvaló-
vező munkác'<Zl az utóbbi § az elsó félévi eredményeke,. kat. 
idóben 30 eredrnény�ket ért � Borsodi János, az igazgatóság Fontos ez azért is, mert az 
el. Ebben az évben például § vezelo;e elmondotta, hogy a i,sazgatóság te1iiletén a máso-
170 dolgozó határozta el a § tervezett 3 523 700 tonnaval dik (ele,·ben - ha az első fél
követelmé;,yek teljesítését. § szembe1;1 csak 3 228 �09 tonna év több mint 410 OOO tonná3 le
Köz(l]ük nyolcvan hatan az � ár_ut szalbt-0.ttak <:1, -;s 1gy _tex:- maradását is figyelembe vesz
elmúlt évben is részt vet- § vuk�t 88,6 szazalekra tel;es1- sz·iik - több mint 5 millió 

tek a mozgalomban. Tavaly § tettek. . , , tomUl árut kell elszállita,ni. 
vasjelvényt nyertek, most a § . A beszamolo ezuta,n � szal- Az aktívaértekezlet a beszá-
bronzielvény elnyerését tűz- § httató felek vasar- es unnep- moló ut,\n szolgálati ágakra 
ték ki celul = napi rakodásával foglalkozott. oszlott és igy , itatta meg a · 

. § A vállalatok többsége csak második félév tennivalóit. 
. Jelei:leg . � sza½;5zervezeh § nappal rakodik és a rakodó- Sziládi Sándor 

b1_zo;ttsa� al:-31 knrt labda- § munkásokat is korlatozottan ,-------------rugo-ba3noksagok folynak, eb- � foglalkoztatják. Inkább kocsi
ben kilenc alapszervezet ne- § álláspénzt fizetnek, mint túl
v�z�tt . csap�tot. _A lab?�· § órát. rug�-ba;noks'l_g utan � kez!- § Száma.s fuvaroztató jelenleg 
labo,a- es .. ropla.�daba3noksa- �  is ötnapos munkahéttel dolgoll?lira . kerul ma.1d sor. At- g zik. Pénteken déltől hétfő regl�ttk°:' versenyek �zen'eZ';· § gelig lényegében sem az áru set 1s tervbe v�tte�. A te- � fogadása, sem a i,asúti kocsik 
len pedig asztalitenisz- és ; kirakása nem történik meg. sakkbajnokság ad lehetőséget § Az aktívaértekezlet részve
a pontok gyűjtésére. � vői kértél{ a megyei pártbi-

Az MHS üzemi elnöksége � zottságokat, a szállítási bi.zott
lehetővé tette, hogy a „ki - §  ságokat, hogy az említett hiá• 
Jiáno.sok'' lő versenyeken is §e nyosságok megszüntetéséhez 
részt vegyenek. !gy az ott [ több segítséget adjanak. Elen
elért eredményt i& figye- § gedhetetlen az i.s, hogy az 
lembe lehet venni a pont- § igazgatóság te1iiletén levő vas
gyűjtésnél. � utas pártszervezetek és szak-

= szervezeti bizottságok felve
Volosinovszki János. � gyék a kapcsolatot a szállitta-

Debrecen § tó felek pártszervezeteivel, 

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapból a sz,ak

szervezet! b:1-0ttságok és a do1 
gozók figyelmébe ajánljuk a 
következőket: 

34. számból:  1 202-14/196.5. l/2. 
A. A ki tOntetése-k adomanyozé
�án e k  1rányelveirdl. 

1 19853/1905. 112. A, ,.elet. 
mentő Emlékér-em" kltün teto 
jelvény alapltá'sáról. 

Pályázati felhlváe az 1966. 
évi belföld! és külföldi a9plran
túrára. 

Jelentkezés makmérnök kép• 
zésre. 

36. számból: 120845 1965. 
1/8. D. Tényleges és nyugellá· 
tolt vasúti alkalmazottek és csa. 
ládt-agjaik arcképes 1gazo1vá
ny<inak érvényesíté:;.e az 1966. 
évre. 
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K E R E S Z T R E J T V É N Y  
Vlzsz.intes: l. Október 8-22 kö

zött tesz Vasóbao. Folytatása a 
függ. 64-beu. 13. Az egyik eszaki 
megyéből származtk. 14. A Jeglú
resebb vándoi-hegedús. J;>_  Buza
tábla jelzője is lehet. 16. Trombita
hang. 18. Régi ruhadarab. 19. 1965-
böl való. 2(). Gtfrög hösmondai 
alak. 22, Egyedül. ola�zul. 24. Visz.. 
sza: !érfiné\·. 25. Kec::;. 26. Hangta
lan 5,ebek ! 28. Gazlómadá.r. 29. 
Lom szélei. 30 . .  Jártas a tudomány
ban. 31. Mozgekony, latinul. 33, 

Nyeles az elején! 34. Rágó szerv, 
35. A c�ontváz legbonyolultabb 
összetételű része. 37. Náddal. �ás
sa! benött állóvíz. 38. Nyílik. ék. 
hiány. 39. Madarak !eszkeló heJye, 
41. Ismeri a házi szokást. 43. Fog
hús. 45. Salvo titulo. 47. Lakatok. 
4,8, Török név. 49. Samarium 
vegyjele. SO. Szur. 52 549 római 
számmal. 53. Kevert hír. 54. Víz
nyerő. 5.5. Ekezettel .frás. 57. Va
razsló. 59. Becézett férfinév. 60. 
Kevert buta. 62. Nógatószó. 63. 

Fordltott érték, franctáUl. 64. Zené
ben: hévvel, sebesen. 66. Dombo
rú ellentéte. 

Függlileges: 1. Hlmlll. 2. Ugyan
ott. latinul. 3. KölnifajLa_. foneti
kusan. 4. Svájci tó. 5. A rossz el
lentéte. &. Kérdőszó. 7. Zimankós. 
8. Részvényt.ársaság. 9. Hidrogén 
és oxigén vegyülete. 10. N. S. 11. 
Fájdalmasan str. 12. Borsod me
gyei község. 16. Allat1 tennék. 11. 
Hires állatmese író. 20. Híres bor
termelő község. !U. Nem ebb61. 23. 
A rómaiaknál minden olyan jel. 
amiből jósolni lehet. 25. Folyó a 
Szovjetunióban. 27. Szenvedés. 30. 
csekély értékO drágakő. 31. Ma
gaskultűrájú arab nép Spanyolor
szágbaJ"I. 32. Délfranclai városba 
való. 34. 'Erzékenyen érint. 35. 
Hispániában beszélt román nyelv. 
36. Nagy költőnk család! neve. 38. 
A kelet-turkesztáni medence tó fo
lyója. 40. Divatját műlt. 42. Nóg
rád megyei község. 43. Becézett 
női név. 44. Részes eset. 46, Község 
az abonyi járásban. 48. Latin mű
vészet. 49. Vissza : a nyolcadik 
nagybolygó. 51. Ha ide állunk. ár
nyat Jelünk. 53. Fontos táplálék. 
�- Tengert rabló. 56. Majdnem su
hog. 58. Fémből készült, szabadon 
függő korong. 59. Dömsöd kéthar
mada. 61. Bucka mássalhangzói. 63. 
Háros vége. 64. A vízszintes 1. 
folytatása. 65, E. o. 66. Hélium 
kémiai jele, 

Beküldend6: vízszintes 1., filg
göleges 64. Beküldési határldö: ok
tóber 10. 

Az eHiző rejtvény helyes megfeJ• 
tése: Időszerű Ideológiai feladatok. 
Ifjúság szocialista nevelése. 

Könyvet nyertek :  Kovács Rezsö
né. Bp. XI., Budafoki út 17 /a., 
Nyögés Klára, Györ, Kálvária u. 
21/b., Högye Imre." Békéscsaba, 
Pft. Főn. MÁV-állomás. Fegyveres 
Sándorné, Győr. Kálvária u. 21/b., 
Abonyi Gyula, úJsz.ász, vasutas
ház. 

Nyugalomba vonult 

vasutasokat tüntettek ki 
A vasútnál több évtizeden 

át végzett eredményes mun
kájukért 42 nyugalomba vo
nult vasutas dolgozó Tészesült 
kormánykitüntetésben, mi
niszteri és vezérigazgatói di
cséretben. A kitüntetéseket 
szeptember elsején Lindner 
József vezérigazgató-helyettes 
rövid ünnepség keretében ad
ta át a Vasúti Fóosztály ta
nácstermében. Az ünnepségen 
jelen volt Gulyás János a 
vasutasszakszervezet titkára. 

Munka Érdemrend 
bronz fokozata kitüntetrst 

kapta: 
Abafalvi László m. főfelü

gyelő, Keleti fth. ; Fitos. János 
fóell. Ferenc,áros áll . ;  Kiss 
István felvig�·. Hatvan-Fü
zesabon�- Pt(. Főn. ; Egen·ári 
János felügy. Szombathelyi Jj, 
ÜV. 

Miniszttri dicsérttben részesiilt : 

Szél József főfelügy. Szeged 
ig. ; Ferenc Károly fóel!. Észa
ki Jj. ÜV. ; dr. Korpás Emilné 
tan. Pályafenntartási Techni
kum; Csányi Gáspár felvigy. 
Landler ,Jenő J j. ÜV. ; Sárosi 
Ferenc fóell. Dunakeszi Jj. 
Ov.; Hercz Menyhért főell. 
Szolnok Jj. OV. ; Tóth József 
főell .  Dunakeszi Jj. OV. ; 
Krasznai Mihály főell. Szolno
ki Műhely Szertár; Kiss A. Já-

ELI TÉZÉS 

l • 

nos munkás Józsefvárosi áll . ;  
Fehér I .  József felvigy. Keleti 
pu. ; Szőnyi György m. főell. 
Bátaszék fth. ; Erdődy József 
m. fófelügy. Miskolc ig. ; .Juhár 
János felügy. Sátoraljaújhely 
Szertár; Szomszéd József m. 
felvigy. Kisterenye fth . ;  Taka
ró László m. fóell. Debrecen 
Jj. OV.; Csetényi Ferenc m. 
fóint. Dunakeszi Jj. ÜV. ; Hul
lay Károly m. főell. Bp. ig. ; 
Szentesi Ferenc felvigy. Ke
lenföldi áll . ;  Marton András 
felvigr. Közp. Szertár; Török 
Ferenc fóelL Szombathely ig. 

Vezérigazgatói 
dicséretben részesiilt : 

Balázs József főell. Ferenc-
1·áros áll . ;  Lówi Béla m. fóell. 
Keleti Műszak;  Váradi Pál m. 
fófelügy. Anyagvizsgáló Főn . ;  
Fülöp Kálmán m.  felügJ', Fa
telítő OV. ; Várszegi János fel
Yigy. Nagykanizsa áll . ;  Boros 
Miklós m. fóell. Dunaújváros 
fth. ; Palkó Ferenc m. felvigy. 
Szombathely fth. ; Berta Fe
renc m. felügy. Északi Jj. OV.; 
Pék Mihály fóell. Sopron fth . ;  
Lelovics József főfelügy. Gép
javító OV. ; Rákos Ignác m. 
felvigy. Kisterenve fth . ;  Guzl 
Jó2.sef m. főell. Berenta fth . ;  
Harangozó Gyula felvigy. Ke
leti pu. ;  Sándor ,József m. fő
ell. Szeged fth . ;  Farkas Pál fő
ell. HorYátkimle áll. ; Simon 
István fóell. Dunaúj,·áros Ptt. 

Főn. ;  Baloe:h József fóell. 
Szolnok ,Ti OV. :  Bogáts Lász
ló m. főfeJügy. Szeged ig. 

- l3emutatom Onöket egymásnak. ó az, aki nem Takja 
ki a kocsit és ö az a.kinek szűk8ége t>an üres kocsira . . •  ' • 

(Pusztai Pál rajza) 
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félszoba összkdmfortos gázos. te- Ktsvárd.at Jánoo :ll 1skotc;_ z1· 
lefonnal · felszerelt, emeÍeti lakása- ládi Sándor Sz.eged; Molnar 1st. 
mat elcs.erelném budape:,ti hason- ván Komárom: Markos József 
lóra. e�etleg 1 szoba háJótillkésre. Zalaegerszeg: Perlaki Gyul� 
�rdeklödni lehet: sottné, 41-34, Sop�on: Dancs J67.eef Tapolca, 
v 224-179 telefonon. (Kf>leti Mű• Foki Jstván. �lolnúr Arpád Bu. 

s�k, könyvtár.) 1 
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- Budapest központjában Jevö ) punk an,aqához felhasználjuk. 
m. emeleti nagymeretú 2 szoba I • Szita Qyörgv Murakere�ztúr, 
kom.lortos MAV szolgála.ti lakása-- Klimó s�ndor" Hatvan, Boldizsár 
mat elcserélném ket I szobás la- Gyula Békéscsaba. Kiss 6ándor 
kásra. Telefon munkaidöben :  297 Gyoma, Béres Zoltán Záhony, 
-300, 296 mellék. Kutiné, Holéci Józset Szombathely, Bog-

nár Károly Tapolca. Sasvári 
- Vá.�i szoba, konyhás, kertes, Ferenc Eg.er. Markos József 1,a. 

baromíiudvarra1 rendelkező M�V l-aegerezeg· Leveleiket illeté-kes 
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6f;:��:� , he lyre továbbítottuk. 

rendelkező vasutassal Lehet taná ... 1 
Galla1 Sándor Budapest: \ er

csi, esetleg hármas cserével, meg- se1 köz.ilésire nem alkalmasak. 
egyezéssel. Erdeklödnl lehet: Bp. 
vm .. Visi r. u. 14. m. em. 6., du. 
17 órától. 

- Több mint 2 és féln1illió 
forintos költséggel végzik Vác• 
állomás vízhálózatának átépí• 
tését. A tervek szerint a mun
kálatokat még az év végéig 
befejezik, 

- 4930 tonna szenet takarí• 
tottak meg az első félévben a 
tapolcai fűtöhaz mozdonyveze
töi és fűtői. Ez a fűtőház húsz 
napi szénfogyasztásának felel 
meg. Az önköltségi tervet 2, 7 
százalékkal teljesítették túl. 

- Uj típusú hálókocsit épít
tet a Nemzetközi Hálókocsi 
Társaság. A turistaforgalom
ra készülő új kocsikat klíma
berendezéssel látják el. 

- 600 éve bál]J'aváros Ru• 
dabánya, A szeptember 4-től 
26-ig tartó emlékhónap ren
dezvényei az aggteleki bar
langban fejeződnek be, ahol 
szeptember 26-án a MA V Deb
receni Szimfóníkusok adnak 
ünnepi műsort. 

- A 1\loszkva környéki va
sútvonalakon megkezdték az 
ER-22 típusú villamosvonat 
műszaki kísérleteit. Az új vo
nat motorkocsijait Rigában, a 
pótkocsikat pedig a kalinyiru 
vagongyárban gyártották. 

- Eredményes véradó napot 
rendezett a Magyar Vöröske
reszt a Déli pályaudvaron. A 
mozgalmi szervek felvilágosító 
munkájának eredményeként 
az állomás, a fűtóház és az 
adatfeldolgozó főnökség dol
gozói tömegesen jelentkeztek 
véradásra. ! 

- A Vasúti Főosztály párt• 
bizottsága és szakmai kollégiu
ma közös ülésen vitatta meg 
az MSZMP ideológiai munká• 
jára vonatkozó irányelveit. 
Megállapították, hogy a vasu
tas dolgozók között is nagy 
gondot kell fordítani az ideo
lógiai nevelésre, a tudatform:.i
lásra. A beszámoló és a Yita 
után határozatot fogadtak el, 

melyben megszabták miként 
doll(ozzák fel hosszú távlatok• 
ban az irányclvekbóJ adódó 
feladatokat, 

- Harminchat szocialista 
brigád dolgozik a nagykanizsai 
fűtőházban. A fűtőház dolgo
zóinak mintegy 45 százaléka, 
255 dolgozó tartozik a szocia
lista brigádokba. 

- A beruházási és felújítási 
terv első félévi teljesítését vi• 
tatták meg a Pest-Nógrád me
gyei bizottság augusztus 27-
én megtartott ülésén. Ezután 
beszámoltak a Munkaügyi 
Döntőbizottság munkájáról és 
tapasztalatairól is. 

- Százezer forint értékü 
társadalmi mnnkával pai-kosít
ják szolgálati helyük körny� 
két a záhonyi KISZ-fiatalok. 
A KISZ-isták és a szocialista 
brigádtagok eddig már 508 óra 
társadalmi munkát végeztek. 

- 231 hallgatóval szeptember 
6-án kezdődött meg a tanítás 
a MA V Tisztképző Intézetben. 
A forgalmi, kereskedelmi, a 
távközlő- és biztosítóberende
zési, valamint az építési és pá
lyafenntartási tagozat hallga
tói részére Lindner József ve
zérigazgató helyettes mondott 
megnyitó beszédet. 

- Elcserélném Köröndnél, MA V
házban. I.  emeleti, 1 szoba, kom• 
fortos és magasföldszinti 1 szoba, 
konyhás lakásokat belterületi. 
mástélszobás, vagy 1 szoba hallos 
lakásra. (MAV-házban is lehet.) 
�rdeklödni: 229--658 telefonon, 
munkanapokon s-tól 16.34) óráig, 

A VASÚT ANYAGELLÁTÁSI 

OSZTÁLYAIT IS ÉRDEKLI ! 
- Budai tanácsi rendelkezésd 

fdbérletí garzon lakásom elcserél ... 
ném kétszobás, komfortos. vagy 
nagyméretíi egy szoba összkomfor
tos MÁV szolgálati lakásra az I.; 
II. vagy xr. kerületben. Teleton :  
22-60/103 mellék. 

MAGYA.S VII.SUTAS 

a Vasutasok S'Zakszervezetének 
lapja 

Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Főszerkesztő: Gulyás János 

Felelős szerkeszti>: Vis! Ferenc 
Szerkesztl!ség: 

Budapest. VI., Benczur utca U. 
Telefon: városi: 229-87%, 

Ozemi: 39-'1'1, 
Kiadja és terjeszti : a Népszava 
Lapkiadó Vállalat, Budapest vn., 
!Ukóczl út 54. Telefon :  224-819. 

Felelős kiadó: Gábor Márton, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

Igazgatója 
Csekkszámlaszám : 75.915.001-K, 95 

Szikra Lapnyomda, Budapesl 

A 1 1411965. PM-OT sz. utasltás 
értelmében felajánljuk elfekv8sé
geinket megvételre. Részletes fel
világosítást o 226-.«5 telefonszá
mon Erdősi József csoportvezető 

ad. 
HENGERELT ARUK 

lemezek, idomacélok, 
stb. 

huzalok 

KOVACSOLT TENGELYEK, 
CSISZOLO ARUK 

csi.szolókorongok, csiszolótostek 
stb. 

CSOFUEStGEK 
gázcsövek, forrcsövek 

ONTVtNYEK · 
szürkeöntvények, océlön,vények, 

alu,nfniumöntvények 
SZINES FtMEK 

s6rgaréz idomok, lemezek, huzo
lok, vörösréz profilanyagok, szeo• 

mensek, lemezek 

tPO IETSZERELVENYEK 
csapok, fittingek, köt6eletnek. 

CSAVARFELESWEK 
vasmenetü csavarok, focsavarolc, 

sz.egecsek 
CSAPAGYAK 

gol)"ós- és görgöscsop6gy, bronz„ 
csapágy stb. 

ERöS. tS GYENGEARAMO 
VEZETEKEK 

zománchuzolok, légkóbel stb. 

KABELFHESWEK 
földkábel, légkábel stb. 
ELEKTROMOS SZERELESI 

ANYAGOK 
szigeteJ6anyogok, kapcsolók stb. 

SZENKEFEK 
NORMAL ES K0LONLEGES 

JZZOlAMPAK 
M0SZEREK 

Budapesti Helyi l:rdekü Va.sút 
Bp. Vl 1 ., Kertész u. 10, 



VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESilLJETEK t 
A vasútnál Ís képzett 

vezetőkre van szükség 
Kéthetes, vasutas vezetőképző tanfolyamot rendeztek a Vasúti Főosztályon 

va·n a lehetóségünk arra, hogy 
energiániknak sokkal na,gyol:>b 
részét fordítsuk a személyszál· 
lltásra. 

A VAS U TA S  O K  SZA K S Z E R V E Z E T É N E K LAP J A  

A Közlekedés- és Postaüg-yi 
Miniszté1'ium és a Vasúti Fő
osztály kezdeményezésére 
szeptember 20-án, kéthetes, 
magas szintű vezetőképző tan
folyam ke;,:dódött a főosztály 
kultúrtermében. A tanfolya
mot dr. Csanádi György köz
lekedés- és postaügyi minisz
ter nyitotta meg. Beszédében 
hangsúlyozta, hogy a. vezető és 
szen•ező munkát jól ellátni, 

eredményesen, sikeresen ira
nyítani, a vasútnál is jól kép
zett, arra. rátermett vezető 
képes. A népgazdaság minden 
ágában, így a vasútnál is ta
lálkozhatunk olyan vezetőtk
kel, akik azt hiszik, mindent 
tudna:k már, nincs szükségük 
továbbtanulásra, továbbkép
zésre. 

A miniszter nemzetközi pél• 
dával is bizonyította, hogy a 
vasúti személyszállítás meny
nyire sajátos, országonként 
változó problémát jelent. 

IX. l!:VFOLYAM, 19. szAM Ára 40 fillér 1965. OKTÓBER 2. - Akik ezt gondolják, a.kik 
így vélekedne/< - folytatta a 
miniszter - azok rossz úton 
járnak. Jó vezetó csak úgy le

Üdvözöljük Csak a debreceni igazgatóság 
teljesítménye haladta 

het vala.ki, ha Lépést tart ezzel 
a. rohanó, lüktető élettel, ha 
ig-yekszfl< megismerni anna-k a. 
wrületnek, ahol dolgozik, még 
a. legapróbb gazdasági össze
tevőjét is. A technika, a tech
nológia fejlődéséről nem is 
beszélve. Ezt elsajátítani csak 
tanulással, továbbképzéssel 
lehet. Ezért hoztuk létre ezt a 

- A Balaton északi VOtlll,
lán 80 kilométeres sebességre, 
a. miskolci vonalon 120 kilo
méteres sebességre építettünk 
pályát. Ha arra gondolunk, 
hogy Tokio és Osaka között 
240 kilométeres sebességű vo
natok 1,öz1ekednek, -söt. Mün
chen és Augsburg között még 
ennél is gyorsabbak, akkor 
úgy tűnik, hogy a mi mh,kolci 
vonalunk bizony lemaradást 
jelent. 

a VI. Szakszervezeti Világkongresszust 
0 któber 8-28. között kerül 

sor Varsóban a nem?..et
közi munkás- és szak.szerveze
ti mozgalom kiemelkedő ese
ményére, a VI. Szakszervezeti 
Világl<ongressz.usra. A kong
resszus olyan fórum, amelynek 
feladata a munkásosztály vi
lágméretű küzdelmének to
vábbfejleszLése a proletárnem
zetköziség eszméi alapján. 

A kongres.;zus jelentőségét 
tovább emeli az a tény, hogy 
egybe esik a Sza�zervezeti 
Világszövetség mega.lakulásá
ruik 20. évfordulójaval. 

A Szakszervezeti VHágszö
vetség az évfordulón büszkén 
tekinthet vissza a megtett út
ra, mert következetesen képvi
selte a. nem.:etközi mtmkásosz
tá ly érdek.eit. harcolt a mun
kásegységért, a népek béké
;éért, mindennemű kizsákmá
nyolás és elnyomás ellen, a 
ta.rsadalmi halacl.ásért. A húsz 
év alatt szerzett tapasztalatai, 
és az a tény, hogy az egész 
Világ dolgozó, é:s szak zen•eze
tei elött vállalt kötelezettsé
geinek maradéktalanul eleget 
tudott tenni. képessé teszi ar• 
ra. hogy a VI. Szakszervei.eti 
Világkongresszusra és az új 
feladatokra felkészüljön. 

A legutóbbi évek eseményei 
tninden vonatkozásban igazol
fák az V. Szakszervezeti Világ
kongtt6.Szus érték�lélének he• 
lyességét és akcióprogramjá
ban meghatarozott ,;onalának 
megfelelö voltat, akár a bé
kéért folyó harcról és annak 
kilátásairól. akár a sz001alista 
országok erősodéséről, a nem
zeti felszabadlló mozgalom 
fejlódeséról, az 06Zlályharcnak 
a tőkes ors.aágokban való erő
södé6éröl, vagy a dolgozók 
egységére irányuló törekvé5é
röl van szó. 

A Világlrnngresszu.s olyan 
{döben ülesezik, amikor a 
11.emzetközi m u n i«isosztály, a 
azocia!izmus, a béke erői nö· 
vekednek, ugyanakkor azon
ban fokozódik az imperialii,sták 
agressz.ivitá.sa, a társadalmi 
haladás megakdályozására. El
sősorban az Amerikai Egyesült 
AUamok háborús provokációi, 
támadása a népek szabadsá
ga és függetlensége ellen, ve
,zélyeztetik a békét. Vietnam-

ban és a világ má,, helyeín, 
bűnös provokációkat folytat
nak a szocialista világrendszer 
ellen, a népek meglélemlitésé
re, világuralmi törekvéseik 
megvalósítására. 

S
zámOs kapitalista ország
ban a burzsoázia támadá

sokat intéz a dolgozók demok
ratikus jogai és gazdasági vív
mányai ellen, a monopóliumok 
fokozzák a pro!it utáni haj• 
szát. 

A nemzetkfö:i munkásosz
tály évszázados harcának ta
pasztalatai bizonyítják, hogy a 
munkásegység a lehatás068bb 
fegyver a kapitalizmus ellen 
vivott harcban. A jelenlegi 
nemzeUcözi helyzetben külö
nösképpen minden erófeszítést 
meg kell tenni a nem„etközi 
szakszervezeti mozgalom egy
ségének helyreállltására. a 
Szakszervezeti Világszövetség 
egységt,örekvéseinek támogatá· 
sára. 

A világ sza.kszervezeti moz
galmában - az egyes refrn-· 
mist,i szakszerve?eti vezetők 
mesterkedései ellenére i., -, 
erősödnek a szakszervezeti 
egységtörekvések. A VI. Vi
lágkongre=u.s legfontosabb 
feladata 11 n.emzetkö.,. szak· 
szervezeti mozgalom imperia
lüta akc1óegység�nek kibonta
koztactá:sa.. eló.,egiteni ftZ egész 
világ dolgozóinak e� szak,;zer• 
vezetetnek egyoégéi a társa
dalmi haladásért. a demokrá
ciáért, a bekéért. 

meg a 100 százalékot 
Augusztusban a MAV alla- helése é.s ezzel összefüggően a tanfolyamot. A vasút vezetői 

mi száll1tási tervének teljesí- raksúlynorma célkitűzésének a kéthetes tanfolyamon veze
tésénél jelentkező elmaradás teljesítése valamennyi igazga- tésetméletet is tanu!n,a,k, hogy 
- beleértve az import és tran- tóságnál kielégítő szinten mo- még magabiztosabban, még 
zít kii.l,deményeket ü -, vala- zog. Ezzel szemben közvetlenehbül irányítsanak, 
mivel meghaladja a 10 száza- 8 teherkocsik dinamikus mint eddig tették azt. 
lékot. A belföldi kocsiigényes terhelése _ mely a gaz- Dr. Csanádi György beszé-
havi operatív szállítási tervet daságos üzemeltetésnek dének másooik részében a so-
csupán 94 százalékra. teljesi- egyik Iontos jellemzője -. ron következő feladatokról, a 
tettük. Ezzel párhuzamosan a nemhogy a tervhez, ha· személy- és áruszállításokról 
minőségi munkára jellemző nem még 3 bázishoz mér• szólt. több mutatónál sem értünk el tenl is kedve-iötlenül ala• 
kielégítő eredményt. lrult. - Az cir'USzá!Zitásban 

A fentiek '""'vetkezme'nye, fí.gyelemre méltó eredménye-,w A tehervonatok átlagos ter-
hogy az értékelt műszaki-gaz- helésének és a kocsitartózko- ket értünk el - folytatta. -
dasági mutatók alapján dási idónek augusztusi ered- Nincs mit szégyellni. Műszaki 

csak 8 debre<:eni igazgató- ménye halózati szinten megfc- fejlesztésünk, a. különböző 
sár eredménye haladta le! a kivánt köuetelmények- szcrve;:.eti fornuiink - elsó-
meg a 100 százalékot. A nek, de részben az egyik, sorban a vasútnál - ténylege· 
többi igazratóság teljesít- részben a másik mutató ered- sen egy nagy száUitási feladat 
ménye jóval 100 százalék mén)'e.sségcnek iavitasa érdc- meg-oldását jelenti. Meg kell 

alatt van. kében a miskolci. pécsi. a sze- azonban mondani azt is, hogy gedi. és a szombathclvi i�az-

Kitért a miniszter arra is, 
hogy 1966-ba.n új vasúti áru
díjszabást vezetnek be. Az új 
tarüarend,szer kidolgozása 
most folyik. A cél az, hogy ez
zel az árudíjszabással a szál
líttat.ó feleket még jobb � 
pontosabb munkára ösztönöz
zék. 

- Nem kényszerítjük mt 
őket, hogy vasárnap is ra
kodja.nal< - mondotta a mi� 
niszter -, de olya.11 ta.rifM 
szabunk meg. hogy minden 
kényszer nélkül rakodnak 
majd. mert előnyös lesz szá
mukra. 

Ezzel az új rendszerrel re• 
mélhetöleg meg.5zűnik az az 
állapot, hogy a vasút egyszer 
túlterhelt legyen, máskor 
többlet kapacitással rendel• 
kezzen. 

(szerény!) 
Kivételt csak a miskolci igaz- gatóságok dolgozoi még so:..at ez jórészt a személyszállítás 
gatóság kepez. melynek 99.74 tehetnek rovására történt. Most m�g-
százalékos eredmén.,•e még el- -----------------------------------------fogadhatónak értékelhető. ,. 

Az ·elektronikus gépeké a 

Dr. Ing. Gerlrart Pottholl professzor nyilatkozata 

. . .  ,, 
JOVO 

A szemelyszá!Jító- és a te
hervonatok menetrendszerűsé
ge mind az I. felév, mind a 
bálJisidószakhoz viszonyítva, a 
budapesti igazgatoságnál esett 
legjobban vi sza. A vonatköz
lekedési terv telje.s1 1é�e pedig 
·csak 11 ,�eged, é• a miskolci Az 1:pitöipori cs Közlekcde· A neYes német professzor, szó esett az elektronikus szá• 
igazgatosagnal kieiesító. u Mu!2aki SgyP!cm tanácsa P.ki az elmult éYekben már mitógépek alkalmazásának je-

szeptember 1 1 -én rendki,·üli több ízben jart Magyarorszá- lentfuégéről. A MAV vezetői 
A mozdonyok gazdaságos ülést tartolt, amelyen dr. CsCl- gon, szeptember 13-án, dr. Tu- a többi között elmondották, 

felhasznalásara jellemző mu- nádi György közlekedés- és rányi Ló.szlö egyetemi tanár, hogy a.z üzemi vontatási szén 
tatóknál, az egy dolgozó- és az postaügyi miniszter is részt az :E:pítőipari és Közlekedési lineáris programozása, a fu• 

A
bban a biztos tudatban, egy vonali mozdonyra esö 100 vett. A tanácsülé; t,öbb nc,·es Műszaki Egyetem vasúti üzem· varlevelek számfejtése mellett, 
hogy a VI .  Szakszervezeti etkm teljes, tmén,rnél a bázi • hazai és külföldi professzort mérnöki tanszék vezetőjének ha.ma.rosa.n megkezd;ük a. vo• 

VilágkongresszUs a szakszer- időszak eredményéhez mért avatott az: egyetem tisztelet- kíséretében ellátogatott a natközlekedési terv elektro!llÍ• 
veze\L mozgalom és a dolgozók felfutás - dacára az újabban beli doktorává. Az új tisztelet· Vasúti Főosztályra. kus géppe! történő progra.mo-
nemzetközi szolidaritása meg- beépített nagyteljesitmén.yü beli doktorok között  volt dr. Rödönyi Káraly minl.szterhe- zás,át. A főosztályon sz.ivély€6 
erősödésének e hatalmas fóru- Dtesel-mozdonyoknak -. au- lng. Gerhart Potthoff profesz- Jyettessel, a MAV veüériigaz- légkörben lefolyt beszélgetés 
ma, hatékonyan fogja segíteni gusztusban volt a legalacso- szor, a Drezdai Közlekedési gatójával é,; Lindner József után a professzornak a MAV 
az egesz világ dolgozóinak és nyabb. Főiskola közlekedéstechnikai vezérigazgató-helyettessel íoly- Adatfeldolgozó Főnökség Mé• 
s�zervezeteinek egységét, 1 A teherkocsik statikus ter- tanszékének dékánja is. tatott beszélgetés közben sok száros �tcai I-e.s ü�ében �: 
kivanunk a kcn1g-resszusnak . mutattak a vonatkozlekede.s1 
eredményes munkálkodást. �,.,.NAV��.,,uNJl7J"/-''�'.HN./.H/f,.,.,.,,u,,,..,,✓n.,,.,.,..,,,u,,,;o"'.,,.,.,.,,,.,,n,.HH..,NJ'J'"H.,�,,,,,hV".,..,,.,.u,n,,t terv elektronikus programozá• 
Egyben bizt05ítjuk, hogy a � � sának elökészületeit. Ezt az al• 
magyar szervezett dolgozók - 1  · _ . ---=---,,,• -------,....,.......,. � kalmat használtuk fel mi is, 
közöttük a ua.sutasok -, ké- � 1 hogy a Ma.gya.r Vasutas részé• 
szek minden erejükkel egy 1 � re nyilatkozatot kérjünk Ger• 
sorban haladni a világ dolgo- � § bart Potthoff professzortól. 
zöival. a köziis ellenség, az im· � t ,,. 1 - Milyen jelentőséget tulaj• 
perializmus ellen, a közös cé• § � donít professzor úr annak, 
!okért, a békéért, a társadalmi 1 � hogy a Magyar Államvasutak 
haladásért. � § a szén lineáris programozása, 

I � a fuvarlevelek szátnfejtése --------------
j � mellett, a közeljövőben a vo--
§ � natközlekedési terv programo-

Az ercsi cukorgyár nyugodtan dolgozhat I t' 1 ���tv:i1e::;r�;�er; 
s § kerdest. 

Ercsi nem tartozik a nagy 
állomások közé, csak átmenő 
forgalma. jelentós. Ilyenkor 
ősszel azonban felfigyelnek rá, 
A cukorgyár, a cukorrépa.
kampány egyszerre „nagy 
állomá.\lak" rangjára emeli. 

Naponta száz-száztíz vagon· 
répa érkezik és 25-30 kocsi 
répaszeletet továb'bítanak. 
Molnár István állomásJőnök 
szinte &Zünet nélkül talpon 
van. 

- Tavaly Ercsi nyel"te a 
répa ki· és bera,kási versenyét 
- mondja - Az idén sem 
&Zeretnénk alá.bb ad.ni. Erre a 
kampányra. külön végrehajtá
si utasítást k,észítettünk. Min
denki tudja mi a feladata, 
fennakadás nincs. 

A jó szervezést bizonyítja 
az is, hogy 

a répá.val 
vonatok 
gyá.rba 
felesleges 

érkező 1rany
egyenesen a 

mennek. Allás, 
Időtöltés nincs. 

1 � - Ez ;elentős lépés egy vas• 
februárig eltart ez a munka. � � út életében - hangzott a ,·á-
Pedig naponta 160 vagonnyi � § !asz. - Az elek.tronil<us szá· 
répát emészt fel a gyár. § � mitógépek gyorsan, pontosan 

Már most gondolnak a rossz 1 � elvégzik a legbonyolultabb fel· 
idöre, a tél re is. Jelenleg a � � adatokat is. Ez a. vasutaknál 
távoli helyekről szállítják a � � azt jelenti, hogy a nehéz, fe;-
répát. A gyánkörnyékiek csak � � törő munkától megszabadul• 
később kerülnak sorra. Az � � nak a vezetők, s így több ide-
esetleges munlkaerőhiányról is § � jük jut a.z üzem vezetésére, 
időben gondoskodtak. A köze- � i irányítására. Ma. már az egész 
li honvéd alaku1atok vezetói- � i világon az elektronikus gépeké 
vel már most megállapodtak, � § a ;övó. A fejlettebb országok• 
ha a szükség úgy lkfvánja, a �  � ban már számos területen al· 
katonák azonnal segítségükre � � kalmaznak különböző automa-
lesznek. � � tikus gépeket. Az elektronikus 

Az állomás vezetőinek még � � gépek alkalmazását a vasúton 
an·a is jutott idejiik, hogy a � � is el kell kezdeni. őnöl< na• 
környék term�löszövetkeze- � i '!1!01.; _h�(ye��n. _ezt az utat, a 
tei vet és az egyik legnagyobb § � 3ovo ut3at 3ar Ja/<. 
szállítóju!kkal, a Sinatelepi AI- � � A professzor ezután megkö-
1ami Gazdasággal is tárgyal- 1 � szönte a vasút vezetőinek, 
tak az élőállat és a gabona- 1 � hogy a beszélgetés után bepil-
szállítmányokról. Ezt a fel- � § lantást nyerhetett a MA V 
adatot jól lebonyolítani csak � 1 elektro_nikus gépparkjába. 
közös, együttes, munkával le- � � Hangsulyozta, hogy a vasút 
het. 1 � korszerűsítését illetően, az 

Az őszi forgalom sikere ér- §  � NDK vasútja azonos problé-
de:kében a vasút és a i;zállít- 1 i má,kka! küzd a Magyar Allam-

Az üres kocsikat peddg 
nal továbbítják. 

tató vállalatok képviselói 1 1 vasutakkal. Az ilyen baráti be· 
a.wn- komplexbrigá,dot alakítottak. 1 i szélgetés�k, k�lcs_önös tapasz-

Ez az alapos, minden lánc- i , § tC1!atcs�rek_ tni.�ig hasznosak, 
A cukorrépakampány idejé

re 23 új embert is kapott Er
csi állcmuí.s. Ok a kocsifel
írást, a bárcázást, a számfej
tést végzik. úgy mondják -

szemében jól olajozott gépe- § § mmdlcet fel srnmára. 
zet minden bizonnyal hasz- � Szolnokon a Zagyva partján a múlt évben kezdték meg az új l\lA.V Kórhá.z építését. A � Végezetül sok s' ke•·> kívánt 
nos, siikeres munkát végez � hatemeletes központi épiilet már elkészül!. A kórház építésének teljes befejezésére 1967· � az elektroPikus g�i�sk alkal-
majd. I ben kerül sor. � mazásí t•"iiletének to .:.;,,:,szé� 

Sz. J, � (MTI Fotó Lajos György felv.) � le.sítéséh�z. (vf) 



2 JIAGYAR VASUTAS 

Közvetlen kapcsolat az emberekkel Az elnökség 
tárgyalta 

- ez a szakszervezeti munka alapja 
Beszélgetés Valuska Lászlóval a Hárnán Kató fűtőház 

szakszervezeti bizottságának titkárával 

Sza,kueroezetűnk elnöksége 
sreptember 21-én ülést tartott. 
Az ülésen megvita ttáik a vas
út ruházati utasítását, az 1965 
első féléVli tervteljes,itést, a 
felszabadulási munk.averseny 
ta-pas21taJatait és az éves váJMikor szerette meg a moz

donyokat, a vasút világát? Jó régen volt, hiszen most haT
mincnyolc esztendős. Ipari ta
nulóként dolgozott a szolnoki 
járműjavítóban, s gyakran 
vitte az ebédet nagybátyjá
n�k, szállásadójának, Benke 
PéVer fűtőnek. Ilyen.kor egy
két fordulót tehetett a mozdo
nyon. 

Még ma is a mozdonyOik 
szerelmese Valuska László, a 
Hámán Kató fűtőház szak
szervezeti bizottságának titká
r,a, aki, mint mozdonyvezető 
nyak és fél esztendőt töltött 
el a vasparipán. 

Szolnokon tanulta a gépla
katos mesterséget, s egy évre 
- létszámcsökkentés miatt -
bűcsút kellett mondania a 
vasűtnak. Amikor az elbocsá
tottak visszatértek, a legkü
lönfélébb helyekre kaptak irá
nyítást. 0 ötödmagával az 
egylkori Északi, a mai Hámán 
Kató fűtőházba került. 

TANFOLYAMRÓL· 
TANFOLYAMRA 

A középt.ermetű, hal!k beszé.. 
dú, barna hajú Valuskia László 
nyugodt emlbernek látszik, de 
ez a nyugodtság vibráió 
nyugtalansággá változik, ha a 
tanulásról, további terveiről 
esik szó: 

- A legjobban azért izgu
lok, hogy eredményesen elvé
gezzem a va.sútgépészeti t:ech
nikum negyedik évfolyamát -
mondja. - Most már nehezen 
megy a tanulás, nagyon le
köt a szakszervezeti munka, a 
fűtőház sok-sok problémája. 

Ha végiggondolja, mennyi 
mindent tanult a k.űlönféle 
tanfolyamokon, maga is cso
dálkozik. A kétéves lakatosi 
gyakor'1atot hat:hónapos fűtői 
gyakorlat követte. Ezt a tan
folyamot 1953 karácsonya 
előtt végezte el, s négy évvel 
később a villamosmozdonyve-
zetől hivatás izgatta. Nem kér
te senki, önszántából végezte 
el ezt a tanfolyamot. Azután 
még egy tanfolyam követke
zett, s most megkezdte az 
utolsó, negyedik évfolyamot is 
a vasútgépészeti technikum� 
ban. 

Valuska László szb-fükár 
(Maros László felv.) 

zegét-zugát jól ismertem, de 
tarlott új, megkedvelt munka
helyem is. 

- S az asszony válasza? 
- Csak ennyi volt: ,.ha erőt 

érZl!l ma{ladbarn, vállald el". 
Igy kerültem vissza az év 

elején, a választás alkalmával 
oda, ahonnan elindultam. Hu
szonnégytagú szakszervezeti 

hozzá - csak az okoz gondot, lalá.sok részarányos teljesíté
hogy Diesel-mozdonyaink, sét, majd sor került sza,ks;zer
amikor az igazgatóság terüle- vezetiin.k és a tálrsa,dalombiz
tén kívülre mennek, nem min- tosítási ooztály 1965 első félévi 
dig kapnak Időben visszainí- gazdálkodásának megvitatásá
nyítást. Az ilyen rossz együtt- ra. 
működés növeli a személyzeti 
problémákat. Hová küldjük 
dolgozóinkat a mozdonyok 
után, hiszen mire odaérnek a 
a megadott állomásra, azok 
már más célok felé robognak? 

- A szakszervezeti munká
ban mi a legfőbb tapasztala
ta? 

- Abból índulolc ki, hogy a 
szakszervezet nem szakszolgá-
lat. Itt nem lehet elre-ndelni, 
utasltanl. Igaz, hogy a rende
let.ek és utasítások a szakszer
vezeti funkcionáriusokat Is 
kötik, de ahhoz, hogy ezek az 
elképzelések gyakorlattá vál
janak, úgy kell beszélnünk és 
beszélgetnünk az emberekkel, 
hogy mindig érezzék a szak
társi-, az emberközelséget. Az 
ilyen közvetlen kapcsolat töb
bet ér bármilyen zord hangú 
elrendelésnéil, vagy utasítás
nál. Azt hiszem: ez a smk
szeroezeti munka alapja • • . 

Maros tászló 

Végül az 1965. évi beruhá
zási program első félévi t.elje
síté9árol, a télre va,16 felké
szülésről., s az elnökség 1965 
első féJévi határozatamak 
végrehajtásáról s2>Óló tájé!koz
taltó jelentés került napi.rend-
re. 

Alacsony a rampa 
Zalalövő állomáson olyan 

alacsony a raktári rampa, 
hogy a darabárus ,,gumidani"
ra nehézkes és körülményes a 
berakodás. 

Nagyon jó lenne, ha a ram
pát talpfával magasítanák, 
mert ezzel esetleg balesete• 
e16zhetnének meg. 

Markos József 
bizottság élén dolgozom. A ,-------------------------
munka nem indult zök!kenó
mentesen: eleinte furcsa rész
vétlenséget, passzivitást ta
pasztalta1n. Azóta feloldódott 
a jégpáncél, s most már na
gyon jól érzem magam. A bu
dapesti bizottság kéthetes 
titkári tanfolyamán Is sokat 
tanultam. 

SZAKSZERVEZm GONDOK 
Körlevél kerül elő: a más

napi szakszervezeti bizottsági 
ülés napirendje. A munkásel
látás problémáiról, a védóéte
lek, védőitalok és a ruházat 
égető kérdéseiről lesz szó. 

- A ruházat szempontjából 
különösen nagy a lemaradá
sunk. A védőétel, védőital kö
rül nincs baj, ha jön a téli 
időszak, a hófoktól függően 
dolgozóink zavartalanul meg
kapják majd forró fekete
o.d.a.gjukat. 

A mozdonyok felkészí
tése körül sincsenek különö
sebb problémáink - teszi 

EREDMÉNYES KULTÚRMUNKA 
Eredményes kultúrmunka 

folyik a Miskolc tiszai pálya
udvaT Vörösmarty Klubjában. 
A jól sikerült irodalmi estek 
és a KISZ rende�ben meg
tartott szavalóversenyek el
ismerést váltottak ki mind a 
vasutas, mind a környék dol
gozói körében. Egy-egy irodal
mi est nemegyszer telt ház 
előtt zajlott le. Sikerük volt 
a szellemi és ügyesség! vetél
kedőknek is. 

Az 196 1-65-ös oktatási 
évben 13 szolgálati helyen 
23 munkásakadémiát szer-

veztek. 
Hogy a dolgozók mennyire 

igénylik a továbbképzést, azt 
a tisztai pályaudvar példája 
is bizonyítja. ott 160 dolgozó 
részére szerveztek munkás
akadémiát. végül 263 hallgató 
jelentkezett. Hasonló volt a 
helyzet Diósgyőr és Sátoralja
újhely állomásokon is. 

A munkásszállások köz.ül az 
:tpítési Főnökseg 160 fős mun
kásszállásán is eredményes 
kultúrmunka folyik. Több 
egészségügyi és más témájú 
lsmeretterjesztő előadásokat, 
filmvetítést, hangversenyt és 
irodalmi estet tartottak már. 
Különösen 36l sikerült a mis
kolci munkás képzőművészek 
kiállítása, és a miskolci séta 
címmel megrendezett irodal
mi músor. 

Az elmúlt oktatási évben 
több mint ezer dolgozó tanult, 
illetve vett részt az állami ok
tatásban. Emelkedett a 
könyvtári kölcsonzések száma 
is. 

Az új és modem művelődé
si otthon megnyitása után pe
dig a kulturális élet további 
fejlődésére és javulására lehet 
számítani. 

Kisvárdai János 
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Húszéves 
a Szakszervezeti Vi lágszövetség 
._ közeli napokban a világ minden részén megemlékeznek a 
l:Y Szakszervezeti Világszövetség 20 éves fennál!áaáról. Ko

runk legnagyobb és legbefolyásosabb nemzetközi szerve az 
SZVSZ a második világháború vérzivatara után., 1945. október 
3-án alakult Párizsban. 

A Szakszervezeti Világszövetség az egyetlen olyan nemzet
közi szakszervezet, amely különböző gazdasági rendszerű és 
politikai berendezésű országok dolgozóit, szakszervezeteit egye
síti magában. A szövetség 20 évvel ezelőtt zászlajára írta a 
munkásosztály érdekeinek védelmét, egységének megvalósitá
sát. Azóta mindig hú is maradt a munkásosztály alapvető érde
keihez. Az 1949-ben bekövetkezett szakadás ellenére - melyet 
az angol-amerikai szakszervezéti vezetők árulása idézett el6 
- a nemzetközi munkásosztály leghatalmasabb érdekvédel• 
mi szervezetévé vált. A világ dolgozóinak megwc5illését, bi
zalmát tükrözi az a tény, hogy ma az SZVSZ 120 millió tagot 
számlál. 

A Szakszervezeti Világszövetség pótolhatatlan szerepet tölt 
be a nemzetközi életben azzal, hogy mozgósítja a világ dolgozó
it a békéért, az imperializmus és a monopóliumok ellen, a tár
sada:lmi haladásért vívott egységes harcra. A dolgozók milliót 
tömegei követik, s ezért jelszavai és programja egyszersmind a 
világ munkásosztályának, dolgozóinak programját és jelszavát 
képezi. 

A Szakszervezeti Világszövetség valamennyi dolgozó érde• 
kelt képviseli, ezáltal megteremti az alapot az akcióegységilk• 
höz. Szakmai tagozatai irányítják a szociális helyzet megva
lósításáért, a demokratikus jogokért folytatott gazdasági har
cot a kapitalista és a gazdaságilag elmaradott országokban. A 
szocialista országok szakszervezetei, köztük a magyar uakszer
vezetek is hatékony munkát végeznek az SZVSZ-ben é• ,zak• 
mai tagozataiban. 

A nemzetközi proletárszolidarftás, a szervezett dolgozók 
világméretű összefogása óriási politikai tényező, amely a béke 
és a haladás ügyértek győzelmét segíti. A 20. évfordulót ünnep
lő, egyre jobban erősödő Szakszervezeti Világszövetség ereje 
abban van, hogy következetesen hú marad azokhoz az alapel
vekhez, amelyeket alakulásakor tűzött ki : küzdeni a proletár 
érdekekért, a szociális haladásért és az; emberi nem legmagasz• 
tosabb céljaié'Tt. 

A nemzetközi munkásosztály, a haladás erői küzdelmének 
további sikereihez nélkülözhetetlenül szükséges a Szakszerve
zeti Világ.szövetség. A haladó szakszervezetek feladata és köte
lessége, hogy nagy világ.szervezetüket egyre alkalmasabbá te
gyék korunk új jelenségeinek helyes értékelésére történelmi 
feladatainak megoldására. 

Javult a szakszervezeti munka 
Az új vezet6ség megválasz

tása óta javult a szegedi igaz
gatóság szakszervezeti bizott
ságának munkája. Lugosi Jó
zsef, a szakszervezeti bizott
ság titkára rendszeresen be
számoltatja a vezetőség tagja
it és útmutatásaival, bírálatai
val segíti óke t. 

Többször érte bfrálat a. se
gélyezési bizottságot, mert nem 
mindig vizsgálták ke!l6 ala
possággal a kérelem jogossá
gát, a kéTelmezők anyagi hely
zetét. A segélyezési bizottság 
azóta változtatott módszerén, 
a nem indokolt kérelmeket el
utasítja, illetve alaposan fe
lülvizsgálja: jogos--e a kérés. 

Kifogásolható még a bizal-

miak munkája. A segélyek zá• 
radékolásakor minden esetben 
javasolják a segély megadását. 
De nem végeznek környezet• 
tanulmányt. Az egyszerűbb, 
vagy inkább a népszerűbb uta1 
választják: ,,Mi javasolh.lk, de 
a bizottság elutasította, ne11, 
tehetünk róla." Pedig ha mun
kájukat nagyobb felelősséggel 
végeznék, a bizottság munká
ján könnyftenének. A bizalmi
nak ugyanis tudnia kell, hogy 
a kérelmező jo,eosult� a ISC
gélyre, vagy sem. Ezzel nem
csak az ügyintézés egyszerű
södne, hanem sok felesleges 
munkától kímélnének meg má
sokat is. 

Cserháti Józsd 

Mindene a tanulás, a fejlő
dés, ismerkedés a vasút 
nagy probiémáival. a vasuta
sok életével, iigyes-bajos dol
gaival. Amikor orvosi tanács
ra a mozdonyvezetést abba
hagyta. a vontatási tanfolya
mon mint titkár dolgozott. 
Következő .,állomása'' a buda
pesti igazgatóság IV. osztályá
nak személyzeti csoportja 
volt. ahol két évig, ez év már
ciusáig dolgozott. 

A francia vasutasszakszer
vezet elnöksége és szaksze,rve
zetünk között létrejött kapcso
latok, illetve az elvtársi 
együttműködés továbbfejlesz
tése céljából 1964-ben vezető
szintű francia vasutas-szak
szervezeti küldöttség járt ha
zánkban. Itt-tartózkodásuk 
alatt tárgyalásokat folytattak 
a kapcsolatok továbbfejleszté
séről, majd tanulmányozták a 
magyar vasutasok életét. A 
múlt évi megbeszélések ered
ményeként, a francia vasutas
szakszervezet meghívására 
augusztus 30-tól szeptember 
14-ig kéttagú vezetőszintú kül
döttség járt Franciaország
ban. 

Vendégségben a fra nc i a  
va su ta ssza ksze rvezetné l  

- Franciaországi tartózko
dásunk alatt nagyon sOk érde
kes benyomást szeTeztünk, de 
mégis legnagyobb élmén11ünk 
a francia dolgozók lelkes csu• 
Pl!szív_ munkájának me�nyil• 
vanulása volt. Keményen dolgoznak és emellett vidámak; barátságosak. 

- Nagyon érdekes. izgal
mas munka az emberekkel 
való fQglalkozás - mondja 
lelkesen. - Sok tapa-sztalatot 
szereztem, sokat láttann, tanul
tam. Ez az osztály összefogja 
a.z egész vontatási ágat, így 
lehetőségem volt arra, hogy 
nemcsak a. személyzeti prob
lémákkal, hanem más k,érdé
sekkel is a.laposan megismer
kledjene k. Ennek most, mint 
szakszervezeti bizottsági titkár 
is jó hasznát veszem. 

A FÜTŐHÁZ JELENTKEZIK 

Az év elején történt, hiva
tali asztalán csengett a tele
fon. Régi, kedves munkahelyé
ről, a Hámán Kató fűtóbázból 
Szakos István, a fű�őház fő
nöke kereste. 

- Laci, azért hívtalak -
kezdte -, hogy nem lenne-e 
kedved visszajönni és a szaik.
szeroezeti bizottságban tevé
kenykedni. Mindenki ismer 
nálunk, az emberek szeretnek, 
ez fontos feladat Lenne a Té
szedre. 

- Mit érzett ekkor? - Jrer-
dezzilk Valuska Lászlótól? 

- Nem tudtam azonnal vá
laszt adni, csak annyit mond
tam, hogy a feleségemmel 
megbeszélem. Két napon belül 
kellett döntenem, s nagyon 
kíváncsi voltam, hogy mit 
mond az asszony. Nagy vá
l'a.szút elé kerültem: vonzott a 
�égt üzem, amelynek mip,den 

Gazdag program 

A küldöttség vezetője Szabó 
Antal, szakszervezetünk főtit
kára, tagja Tuczai Gyula, a 
Veszprém megyei bizottság 
titkára volt. 

A delegáció hazaérkezése 
után Szabó Antal főtitkár elv
társat kértük meg, hogy ooz
szegezze a kéthetes tanul
mányút tapasztalalt. 

- Francia barátaink gazdag 
programot készitettek szá
munkra - mondotta. - A 

program keretében tá'Tgyalá
sokat folytattunk a szakszer
vezet vezetőivel, majd lehető
ségünk ny!!t vidéki vasutas 
munkahelyek megtekintésére, 
a dolgozókkal való találkozá
sokra és beszélgetésekre. 

Megbeszélésünk két téma
kört ölelt fel. A nemzetközi 
kérdések keretében a Szak
szervezeti Világszövetség köz
lekedés!, szakmai tagozatában 
végzett munkánk összehango
lása, a nemzetközi munkás
mozgalom kérdéseit illetően 
elfoglalt álláspontunk és ten
nivalóink. A másik kérdés, a 
szakszervezet kapcsolatainak 

formál és tapasztalataink hasz
nosítása keretében tanulmá
nyoztuk a balesetvédelemmel 
kapcsolatos eredményeiket, 
amire ott-tartózkodásunk alatt 
külön is alkalmat adott egy 
sajnálatos vonatösszeütközés. 
A francia hatóságok nyomban 
letartóztatták a baleset oko
zójának vélt mozdonyvezetőt. 
Ez ellen a vasutas-szakszerve
zet a leghatározottabban tilta
kozott. Eredményes tevékeny
ségüknek volt köszönhető. 
hogy a letartóztatott mozdony
vezető a negyedik napon sza
badlábra került. Később a 
vizsgálat eredményeként bebl
zonyosodott, hogy téves volt a 
hatóságok feltételezése. 

Megkülönböztetett 

szeretettel 

Vidéki útjuk során hol, 
merre járjak, mlt láttak? 

- Párizsból a nyugat-fran
ciaoTszági Bretagnéban men
tünk, ahol több vasúti csomó
pontot kerestünk fel. Minden
hol megkülönböztetett szere
tettel fogadtak bennünket. A 
helyi szakszervezeti vezetők 
nagy nYJ.'ltsággal számoltak be 
a dolgozók érdekében elért 
eredményeikről. A Saint 
Malo-i szervezet vezetői pél
dául örömmel újságolták, hogy 
az ipari üzemeket és a kikö
tőket kiszolgáló vasúti sze
mélyzet munkabérét és leter
heltségét hosszabb harcok 
eredményeképpen sikerült el
fogadható színvonalr� hozni. 

Méghozzá úgy, hogy a külön
böző szakszervezeti szervek 
jól együttműködtek. 

Általában az a benyomás 
alakult ki bennünk, hogy a 
vasutas-szakszervezet igen 
erős pozíciót foglal el és egy• 
re eredményesebben dolgozik 
a szakszervezeti egység meg
teremtésén, megértve a Szak
szervezeti Világszövetség erre 
vonatkozó útmutatásait. Nagy 
élményt jelentett számunkra, 
hogy a vasutasszakszervezet 
alapszerveiben dolgozó tiszt
ségviselők - akik a szó igazi 
értelmében vett társadalmi 
munkások -, milyen lelkese
déssel, milyen önzetlenül, s 
milyen pali tikai érettséggel 
végzik áldozatos munkájukat. 

- A francia vasutak korsze
rűsítését, modernizálását !lle
tően, milyen tapasztalatokat 
szereztek? 

- Annak ellenére, hogy 
semmi különbség nincs a mi 
pályarendszerünk és a fTancia 
vasutak pályarendszere kö
zött, pályáik 1'endkíviLI jól kar
bantartottak. Még a nem he
gesztett sínszálakkal rendelke
ző vonalakon is meglepően si
mán, zökkenésment.esen jár
nak a szerelvények, a mienk
nél lényegesen nagyobb se
bességgel. 

Forgalomiranyítós 

gombnyomásra 

A másik, amit mindenhol 
tapasztaltunk, a 1'end és a 
ti:iztaság. Ez nemcsak a hlgié-

nia szempontjából, hanem 
munkásvédelmi szempontból 
is jelentős. A közlekedő utak, 
a vágányok közötti területek 
tisztasága és rendje eredmé
nyezi részben azt, hogy feltű
nően kevés a személyi baleset. 
Kétségtelen, ebben része van 
annak, hogy a francia vasutak 
ráforditásában meglehetősen 
előkelő helyen szerepel a vá
gányok, az állomások, a fűtő
házak és a többi szolgálati he
lyek, jó műszaki állapota mel
lett azok rendje, tisztasága is. 

útunk során Dijonban is 
jártunk. A város a többi kö
yitt arról is nevezetes, hogy 
ott rendezték be Franciaország 
első központosltottan irányí
tott, modern biztosltó beTen
dezését. Küldöttségünket a 
vasútigazgatóság vezetője fo
gadta, míg a berendezést az 
Igazgatóság főmérnöke ma
gyarázta el és mutatta be mű
szaki jellemzőit, Ennek a be
rendezésnek a segítségével az 
igazgatóság legnagyobb és leg
leterheltebb vonalainak biz
tonságos, központositott for
galmát egy asztal mellől 
gombnyomásra tudják irány!• 
tani és lebonyolítani. A beren
dezést a Francia Allamvasutak 
mérnökei tervezték és az ál
lamvasútak készítették. A be
rendezés létesítésével egy idő
ben az összes kapcsolódó be
rendezéseket is elkészítették és 
üzembe helyezték. Gondolok 
Itt a mozdonyrádióra, a vonat
befolyásoló berendezésre stb. 

- A szakszervezeti és szak
mai kérdéseken kívül, milyen 
benyomásokat szereztek még? 

Két élmény 

Két nagyon érdekes élmény„ ben volt még részünk Az egyik, amikor módot nyűjtot• t�k arra, hogy megtekintsük a 
világon egyedülálló apály
dagály vizierőmű-berendezést 
m�lyet Bretagnéban öt éve 
épitenek. Az építkezés főmérnöke, aki vasúti mérnök volt. nagy szeretett.el és büszkeség• g;I mutatta be a nagyszabásu és lenyűgöző méretű építkezést. 

A másik élmény, a hagyo
manyos L'Humanité-ünnep
séghez fűződik. A munká.s• 
?SZtálynak, a dolgozó népnek tlyen méretű, ilyen hangulatú 
demonstrációja láttán csak 
ámulni lehetett. Az ország 
minden részéből Párizsba ér
kezett dolgozók közel 600 ez• 
res tömege félelmete, erőről, 
elszántságról tanúskodott. Mei: 
kell említeni, hogy a közre
működő külföldi munkásdele
gációk szereplését Is nagy fl· gyelem kísérte. lgy az ott gya
korlatokat bemutató magyar 
tornászok teljesítményét is lel
kes elismerés, taps köszöntöt
te. 

- Delegációnk teljesítette 
küldetését. A francia va,utas
szakszeTvezet vezetőivel fol11-
tatott megbeszélések alkalmá
val megállapodtunk abban is. 
hogy 1966-ban egy f-ra.ncia 
vasutas-szakszervezeti delegá• 
cíó hazánkba látogat - mon· 
dotta befejezésül Szabó Antal 
főtitkár elvtárs. 
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Nemcsak vasúti érdek A kirakáss�I nincs baj s·zolnokon 
A nemzetközi személyszállítási csúcsforgalom tapasztalatai 

'X. eyári ne,mzelikfu;! sze
mélyszállítás csúcsforgalma 
szeptember elején végetért. 
Most, amikor a mum!ka'közben 
felmerült problémák emléke 
még fri;;sen él bennünk, he
lyes, ha tanulságként meg
Vizsgáljuk, miként feLeU meg 
111, vasút, ezen belül a Nyuga
ti pá!yaud.-va1" a nemzetközi 
utasszállítás lk.övetelJIDényei
nek. 

a pénztár csak atz utolsó i;ier
cekben kapta meg. (Augusz
tus végétől Sturooo áUomáa 
közvetlenül adja ezt a jeoon
tést é3 igy a panaszra adó ok 
már megszü.nt. Felvetődik 
azonban a kérd,é,&, miért nem 
korábban történt ez a hel� 
intézkedés.) 

Ülöhelybiztosítás, 
utaselhelyezés 

zás V8111. A helyjegyrendszer
hez nem sok bizalommal levő 
utasak a lrocsilk: helytelen szá
mozása esetén is kettoo hely
jegykiadásra gondoltak és éle
sen bírálták a helyjegyet kia
dó pénztárailc munikáját. 

Végezetül meg kell említe
ni, hogy a menetl<:özben elő
forduló hiboí.k egy részének 
megsizüntetése CSa.k több ér
dekelt vasút együttes intézke
désével lehetséges, Ez.ért az 
operatív jellegű intézkedések 
céljából az eddiginél .szoro
sabb együttműködés volna 
azükséges a vasútak Jwzött. 

Az elmúlt évben a szolnakii 
Tiszamenrt:i V e,gyimúvek egye
dül több millió forint kocsi
állá3pén.zt fizet,ett ild a vasút
nak. Tavaily Németh Mihá.Ly 
á11omásfőnök és Hargitaí 
László állomásfönök-helye!Jbes 
n,em volt megied.égledve a szál
littató válla,latdklk,al. 

Azóta sokat vá,ltooott a 
helyzet. A Tiszamenti Vegyi
műveknél megszervezték az 
állandó éjjel-nappali ki- és 
be-rakást, és gyorsan, üteme
sen dolgomaik a swlmdki cso
mópcmit t.öbbi &ZáJJí1itaitó felel 
is. 

Persre, gond azért akad. 
Mert ilyen nagy állomáson, 
ahol egy huszonnégy órában 
2400-2500 kocsit rendeznek, 
ez rnagába111 is nagy munkát, 
körültekintó szervezést igé-

lkénsav,gyá,r kiszolgálása 
mellett mos-t a cukorgyárral 
Jcell Zqi-többet törődnünk 
mondja Németh Mihály álao
másfőn,ök. - Naponta 100 
va,gon 1"épa é1"kezlk. Ezenkívül 
300--350 vagon szenet is tq
vábbítunk a gyárnak. Ugyan
a,kkor a cukorgyár naponta 
35-40 vagon Tépaszeletet ad 
fel a teTmelők 'J"észére. 

- A gyár tervei srerint ja
n,uár 20-ig 1000 OOoflOn ké!z 
cukrot belföldre �l szállíta
nunk - veszi árt a szót Hair
g:itaii LászJ1ó -, 800-1000 va
gonnal pedig külföld.re. Irány. 
vonatok!kal cukoirrépát k:ül
dÜJllk még két dunántúli gyár, 
a sárvári és a petóhá.zi cukor
gyár részére, mivel a tavaszi 
nyu,giat-duná:nrtú1i árvíz miatt 
ott ikevesebb a tecrr:>é9. 

- Ho,gy,ain győzik e!lt a :ren,, 
geteg munkát? 

- A kocsirend.ezókné! be,,e
zettük a közbeváltá.st. Azonkí
vül az új prémiumrendszer is 
bevált. Havon.ta átliagiban 300 
forin,ttaJ keresnek többet ko
csiren<lező.inik, ,. ez ösztörwően 
hat. Ed<l:ig baleset nélkül dol
gozta,k, ,s ez m.in.derunél többet 
moncl 

Közben a telefon cseng. Új 
répaszállítmá:ny érike2>ett Me
zótú,- térségéből A:z állomás
főnök i.nltézJkooik, hogy t.ovál>
bí tsá:k azonnaJ a cukoogyáir
nalk! 

- Ez ma má.1" a m&od.ik 
olyan sze1"elvény, amely a dél
eUJtt jött - mondja_ - Szü
net nélkül érkezlk a Té� 

(szerényf) 

A nyárl menel:rendben a 
tavalyinál több nemzetközi 
vonat állt az utasok rendelke
zésére. A feJkésziUés minden 
é-rdekelt szerv és dol-gozó ré
,zéről idejében. megtörtént. 
Mennyiségileg mindent meg
oloottunik, a minőség tekinte
tében azonban voltak hiá
nya;ságok. 

A 'külföldre menetjegyet 
váltott utasnak természetesen 
az a '.kívánsága, hogy a sok
sz,lz kilométeres útján ülve 
utazhasson. Sajnos ennek a 
kívánságnak -nem minden 
esetben tudtunk megfeLelni. 
Az utasforgalom növekedésé
hez képest a nemz.e1lközi vo
natok mennyisége, illetve az 
azokba besorozott kocsi.k fé
rőhelyeine'k: száma, a csúcs
forgalmi idős.za.kba,n (különö
sen a hétvégi napokon) kevés 
volt, nem jutott miooenkli
nek ülőhely. 

E cik'k keretében a nemzet
közi személyszállitás minden 
kérdésének ismertetésére nem 
kerülhetett sor. A köz.ös srz.án
dék, az utaskiszolgálás javítá
sa érdekében jnkább a hiá
nyosságokat tártuk :fel, és 
nem az eredményekről beszél
tünk. Végsősoron azonban ön
magában az is eredmény, 
hogy a jelentkew utastöme
get a rendelkezésünkre álló 
es2lközökkel el tudtul< szállíta
ni. Ezért a meglevő hibák el
lenére is elmondhatjuk, hogy 
a vasutas dolgozók az idei 
nyári személyszállítás csúcs
forgalmában ismételten ön!el
áldoZÓ muilikát végeztek. 

nyel. S ha ehhez hozzávesszük
..-

------------------------
az átmenőfOll'galma,t és a cso-

lrasos tojékoztatast 

A nemzetközi személyszáUi
t,a,a zökkenőmentes végrehaj
tása, a kulturált utazás bizw
Atása, nem<:.'l<lJc vasúti érdek. 
A vasút nemzetközi hírnevé
Mk megóvása me·llett, 'll,effl 

uabad megfeledkezni arról, 
hogy az utasszállítás színvo
,iala kihatással van a.z idegen
forgaJ,om a!akuLására is. A 
külföldiek magyarországi tar
tózkodásuk alatt szerzett szép 
·emlékeit lerombolhatja az 
utazás viszontagsága. Fontos 
követelmény tehát, hogy 
srembenézzün'.k a tényekkel, 
értékeljük a tapasztalat,c,kat, 
szüntessük meg a v.iss7Jásságo
kat. 

Az utóbb! években meg
élénkült turistaforgalom ter
mészetes veleJárója .. hogy egy
re több külföldi állampolgár
ral kerülünik kapcsolatba. Tu
dott dolog, hogy a t"SOportos 
utazásokkal szemben az egyé
nileg utazók kiszolgálása és 
elszállításának megszervezése 
a vasútnak is több mun
kát jelent, gorumsabb sz.erve
z.ést igényel. 

Az egyéni turisták útiter
'\rúk összeállításában a vasutas 
dolgozóktól kérnek segitseget. 
A tömeges W sokir yú ér
deklooés :miatt :ronban csak 
hosszas várakozás után kap
hatnak felvilágosítást, de ek
kor sincs mindig lehetőség ar
ra, hogy az in!ormációs dolgo
zók alapos és részletes tájé
koztatást adjana!k. Ezen úgy 
lehetne változtatni, ha az ösz
,rzes utazási Lehetőségekről 
(vonatok indulása, csat!alcozci
sok, helyjegy stb.) egybefog
lalt, nyomtat-Ott tcijékoztató 
készülne. Ebből az utasok sor
banállás és kérdezgetés nél
kül kiválaszthatnák a nekik 
legmegfelelőbb utazási lehető
séget. Célszerü volna ezt a 
tájé'koztatót idegen nyelveken 
Is kiadni. 

Bonyodalmak 
a jegyváltásnál 

A jegykiadást végző dolgo
l!:ók léts?.ámának növelése el
lenére, a pénztáraknál is gya
kori voLt a sorbanál!ás. A kü• 
lön helyjegypénztár hiánya 
miatt, a csupán helyjegyet 
igénylő utasoknak is (főleg 
liazatéró külfö!diek) végig 
kellett álJniok azt a sort. ahol 
a meglehetősen bonyolult el
számolási munkát igénylő 
menetjegyet váltók várako-z
tak. Gyakran eUJfordult, hogy 
az utas oorrakerülése után 
tudta meg, hogy feleslegesen 
állt sorba, mert a kivci!asz
tott vonatra a helyjegy elfo
gyott. Bosszúsága fokozott 
volt, ha helyjegyénelk be.zer
zését ezt megelőzően az 
. IBUSZ pénztárainál, vagy a 
Keleti pályaudvaron hasonló 
tortúrával már megkísérelte. 
llletve, ha a Nyugati pálya
udvar pénztárának nemleges 
válasza után, a többi jegyki
adó helyen sem kapott hely
.jegyet. 

Az utasok jobib kiszolgálá
sa érdekében - a külföldön 
már általános rendszerhez 
hasonlóan - nálunk is meg
kellene szervezni a központi 
helyjegy--n1fÍlvá.ntarlá.st és el
'08ztá.st. 

Minden napos volt a csu
pán pótlólagos helyJegy kia
dást • izgatottan váró tömeg 
(80-100 utas) feleslegesen 
hosszú ideig tartó sorbanállá
sa, mert a határállomás sza
bad ülőhelyjelentését a több
azörö6 táviratköz.vetitb; miatt, 

Főleg a Metropo! Expresz
sze n utaztak sokan állva és 
zsúfoltan; enncl<: következté
ben itt volt a legtöbb panasz 
is. Némelykor sa;tnw botTá• 
nyos jelenetekre még tettle
gességre i.s sor kerifü az ülő
helyért. Az ülőhelyhez nem 
jutó utasaik s:oenvedélyesen 
követelték a helyjegy nélküli 
kocsikat. 

Bár kettős helyjegykiadás 
csak ritkán fordult elő, még
is elófordu I t, hogy helyjegy
gyel rendelkező utas a kije
lölt helyére nem tudott leül
ni, mert az már foglalt volt, 

A későbbiek során, amikor 
a helyjegy nélküli utasok el
helyezésére egy többlet ko
csi rendszeres közlekedteté
sét . szolgálati felsőbbségün,k 
engedélyezte, a panaszok -
főleg a „fakultativ" uitá.k -, 
csökkentek. Teljesen azonban 
nem szűntek meg, mert még 
mindig lényegesen többen 
utazt.a.k, mint amennyi üló
hely volt a vonaton. 

Az állandC " jelleg1'.í pana
szok és viták legtöbbje abból 
szarmazott, hogy a.z utazókö
zönség még 11em ismert a fa
kultatív ülóhelybiztosítas lé
nyegét. Mint minden újat, ezt 
is szélesköní tájékoztatással 
(1'ádió, sajtó, telet·ízió stb.) 
tudósítani kellett volna. Nem 
volt eredményes erre vonat
kozóan a Yasutas, illetve az 
IBUSZ dolgozök tájékoztató 
munkája sem. Sok ·zor kurta 
felvilágo ítást kapott az utas. 
amelyból csak azt értette meg. 
hogy ezeken a vonatokon 
helyjegy nélkül lehet utazni. 
Az ülóhely biztosítás lehető
ségét azonban nem közölték. 
Ezt az utas csaik felszálláskor 
tudta meg, de ülőhelyet már 
ekkor hiába keresett. Az ilyen 
előzően sablonos, .,expressz
f elvílágosítcis"-sa\ tájékozott 
utasok a vonatnál felhábol'o• 
dottan panaszkodtak. 

A következő helyjegybizto
sítássa! közlekedő Balt Orient 
Expressznél nem volt ilyen 
sok panasz, annak ellenére, 
hogy a határállomáson törté
nö és táviratban közölt sza
bad ülőhelyek felmérése alap• 
ján naponta kb. 150 helyje
gyet adtunk ki pótlólagosan. 
Egy ülőhelyre kétsz.eres hely
jegy kiadás ugyan ennél a vo
natnál is volt, a hibát awn• 
ban legtöbbször nem a ma
gyar, hanem a külföldi jegy
kiadó helyek követték el. Az 
utasok a helyjegyüknek meg
felelő ülőhelyeket esetenként 
ezért nem tudták elfoglalni, 
mert külföldön a Budapestig 
kiadha,tó ülőhelyekre is Ma
gyarországon átutazó utaook 
résrere szolgáltatták ki a 
helyjegyet. 

Szorosabb 
együttműködést 

Naponta okozott zavart az 
is, hogy több kocsi ülőhely
számozási rendszere a heLy
jegy kiadási diagramtól el
té,ő és az utas.dk emiatt nem 
tudták megtalálni Jrijelölt he
lyüket. A CFR kocsikiban ál
talános, hogy a 'll,€7l'lzetközi 
megállapodás szerinti számo
zási rendszeren felül, a bel
földi használatTa vonatkozó 
számozási 7'end is fel van fest
ve, s így egy-egy ülőhelynél 
kettő, egymástól eltérő szám>-

Németh Jeíz8et 

mópont rekonstrukcióját, ak
kor nyugodtan mondhatjuk, 
hogy Szolnokon nem könnyű 
a megnövekedet szá.llitásí fel
adatokat zavartalanul el!á.mi. 

Hargitai László az imént ér
kezett vissza. Kora ireggel óta 
a déli ipartelep mtmkavágá
nyain.ak az átadásánál volt. A 
teherpályaudvar mentesítésére 
ugyanis Szolnok alatt, a kis
kunfélegyházi vonalon egy új 
finom,,-end,ezó is épül. Ez:rel 
egy időben természetesen foly
nak a vá:gá,nyépíbések, átama
lótásdk és az új pályaudvar 
.földmunkálatai. 

- Szá!!lttató feleink - a 
vegyiművek, a papírgyár, a 

VASÚTEPÍTŐ l{A TONÁK 
A sorköteles honvédek szolgálati idejük egy részében köz-

vetlenül tennelő munkával segítik a népgazdasági feladatok 
megoldását. A közelmúltban egy képriportban már beszámol
tunk arról, hogy Alsóörs állomáson katonák, diákok, és vasúti 
pályamunkások közösen végezték az állomás vágányhálózatá
nak korszerűsítését, Ezúttal a Csajág állomás átépítési munká
lataiban részt vevő katonákról és vasütasokról adunk tájékoz
tatot. 

Lándalpas f6ldgyaluk segítik a pályaépi&ó katonák munkáját. 
(MTI Fotó Kovács Sándor felvéielel) 

RÉGI TÁBLA ÚJ TARTALOM 
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( Pusztai Pá.! rajza) 

Csúcslorf alom Mohács állomáson 
Tulajdonképpen arról sze

rettem volna érdeklődni Mo
h.ács állomáson, hogyan ké
szültek az őszi forgalomra, de 
az élet megelőzött. 

- Nálunk már augusztus 
1-én megkezdődött a csúcs
forgalom - ezekkel a szavak
kal fogadott Hortobágyi Lajos 
állomásfőnök. - Leadási for
r,almunk naponta 100-120 ko
csi. Rengeteg építóanyar, ér
kezik ide a Duna mellé, hor,y 
mielóbb helyreá.Uíthassák az 
á.rvlz során megrongálódott 
lakóházakat, és újakat épít
hessenek azok számára, akik
nek otthonát teljesen elvitte 
az á,-. A Farostlemezgyár for
galma is megnövekedett, mi
vel a hosszan tartó árvíz alatt 
a!tg jött részükre faanyag: 
Most annál több érkezik: na
ponta 10-12 vagon. 

- Nagy feladatot jelent 
számunkra, hogy mintegy 6 
ezer tonna műtrágyát, amely 
Mohácsra hajóval jön, nálunk 
kell vagonba rakni és továb
bítani Baranyába, Somogyba. 
Az átrakást gyonsan el kell 
végezni, mert a bérelt uszá
lyok nem állhatnak - vette 
át a szót Boncz József állo
másfőnök-helyettes. - Na.gy 
problémát jelent, hogy a /(o-

csirendezók létszáma kevés. 
Igaz, hogy 1+3 fóvel dolgozik 
a tolatócsapat, de az er,yik 
kocsirendező színte álla.n.dóa11 
el van foglalva a beérkezö r,é
pek kísérésével. Állomásunk 
legyezőszerűen szétágazó vá• 
gányhálózata egyébként is 
megnehezíti a munkát. 

A sok feladat, persze, nem 
jelen ti azt, hogy ne tudná• 
nak megbirkózni vele. Mohács 
állomás eddig minden szem• 
pontból teljesítette az élüzem 
követelményeit. 

Különösen nagy gondot for
dítanak arra, hogy a beérkezó 
szerelvényeket gyorsan ki
rakják és induló vonalaik 
mindig pontosan elkészülje
nek. Igen nagy segítséget je
lent, hogy a 12-es AKŐV most 
két rakodógépet üzemeltet 
Mohácson és az egyik állan
dóan a vasútállomáson dolr,o
zik. Naponta 10-12 kocs.it 
ürítenek ki ezzel a géppel. A 
többi szállító fél is igyekezet
tel végzi a ki- és berakást. Az 
állomás pártszervezete ide
jében felvette a kapcsolatot a 
mohácsi üzemek ,,ezetőivel 
és most eleget tesznek a ké
résnek, gyorsították a rako= 
dás tempóját. 

L. J. 

Tizenegyedszer az élüzem címért 
A miskolci járműjavító vál• 

lalat eddig tízszer nyerte el az 
élüzem címet, s az első félév 
tennelési eredményei szintén 
az élüzem szint felett vannak. 

A bázishoz viszonyított ter
melési volumen 22 százalékkal 
nőtt és ez 6 millió 912 ezer fo
rintos túlteljesítést jelent. 

A vállalat a teljes termelé
si profiljának 60 százalékát a 
teherkocsi fővizsga javítása 
adja. 

f'él év alatt 115 kocsival 
Javítottak ki többet, mint 
amennyit a terv meghatá-

roz. 
Kedvezően alakult az önkölt
ségi terv teljesítése is. A vál
lalat a nyereségét 2 mt!lió 27 
ezer forinttal túlteljesítette. 

Az elért eredményekben je
lentős szerepe volt a takaré
kossági intézkedéseknek is. Jó 
munkaszervezéssel 60 639 rezsi 
órát takarítottak meg. A múlt 
évhez viszonyítva csökkent a 
túlóra i& Az átlag órabé1" pe-

dig 7,95 forintról 8,05 fo1"intrd 
emelkedett. 

Aki csak évekkel ezelőtt járt 
a járműjavítóban az ma már 
alig ismerné meg. Korszenísí� 
tették az eszterga- és kovács; 
műhelyt. 

4,9 milliós beruhá7.ással ú;I 
múhelycsarnokot kapott a 
1 kocsiosztály. 

' 

A 80 személyes öltözőt és mos,.; 
dót 160 fő ellátására tették al� 
kalmassá, és megkezdték az 
ép[tését annak a modern 
egészségügyi, kulturális és szo
ciális épületnek is, amelyre 1,3 
millió forintot szánnak. 

A költséges és nehezen moz
gatható bakok helyett szovjet 
tapasztalat felhasználásával 
zárt szekrény kialakítású köny� 
nyű bakokat készítettek, s kí
sérleti használatba vették igen 
előnyös tapasztalatokkal. Az 
új hidraulikus kocsialváz
egyengető berendezés beállítá
sa is évente 12 ezer normaóra' 
megtakarítást eredményez. 
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Az időbeszámítás új szabályairól 
Az év elejétöl a Munka 

Törvényk,önyve módosított 
rendelkezései alapján meg
nőtt a folyamatos munkavi
szonyhoz fúzödö elönyök je
lentősége, .l\1egváltozott a ko
rábban meg�zünt munkavi
szonyból származó idök be
számítható�ágának lehelösége. 
el}1/szeriibbé és egységesebbé 
'l.'ált az idöbeszám,tásokkal 
kapcsolatos - addig eléggé 
bonyoluit - eljárás w. 

badság szempontjából rendez
ték kedvezöan ezt a kérdést. 

A MAV dolgozóit azon·ban 
nemcsak a pótszabadság szem
pont3ából érinti a korábbi 
M:olgálati idók beszámítható
sága. A vasutasok többsége 
érdekelt abban is, ho11y rang
fokczatánáL is figyelembe le
hesse n, v,enn,i a korább, niun
kaviszonyban eltöltött idöket 
és nem közömbös az sem, 
hogy ezeket az idöket milyen 
m�rtékben lehet beszámítani, 
lehet-e. vagy kell-e kli.lönb
s-éget tenni a Yasutnál eltöl
tött  szolgálati idók és a nem 
MA V munka\'iszonyban töl
tött idök között. 

- a 1 1 6  997 /1964. 1/2. B. sz. 
rendelet alapján - elbiralt 
kérelmeket és rang:fokozat.o
kat ugyancsak felül lehet 

Időben készü ljünk fel 
a tél i forgalomra 

A Munka Törvénykönyve 
általános szabályokat ad a ko
rábbi munkav:szonyokból 
sz.armazó 1dök beszám1tás.ára. 
1 e szabalyok fóleg a pótsza-

Kik kérhetnek idóbeszámítást 

vizsgalni, ha ezt a dolgozó ké- A vasúti közlekedés és ipar 
ri és rangfokozatot ré<zére az dolgozóira rend.kívül na.gy 
új utasítás szerint lehet meg- feladatok há ru!Mk az év vé-

géig. Az elsö félévben a szo-á,llapítani. kat!anu.1 hosszú ideig tartó 
A múlt év végétől sok idöbe- árvíz miatt a népgazdaság 

szamításl kérelem futott ba több termelö ágazata nem 
az elbíráló szervekhez. Ezek- tudta telJesíteni tervét. En
nek a sorsa csak most - az nek következtében a fuvaro
tij MAV utasítás megjelenése zásra felkínált áruk mennyi
u t:í n rendez.Jdik. Az uj sége csöklkent, így a vasut 
szabályok szer;nt az idöbe- eddig a ten·ezettnél m integy 
számítás során szük,égessé 1,8 millió ton,nával kevesebb 
,·áló rangfo.'tozat möchsitáso- árut száilított. 
kat nem az elbírálást kö,etö Ha a második felevi fel
hónap 1 -étöl, mint korábban, adatok.hoz a lemaradast hoz
Jianem a. kkrelem benyújtasát záadjuk, 
kiivetö hónap 1-töl, mig az a vasútnak mintegy 1 3  Ezekr� a kérdésekre - né- el!öltött ideje i s  van, újbóli 1964. december 31-ig benl/1Íj- százalékkal több árut kell 

tni késéssel -, ad választ a alkalmaz:\sa ese:én mind a tot i  kérelmeknér <'? én januá r  elszállilania, mint a z  első 
Hiua.ta.los Lap 31. számában két változat alkalmazá ra ke- 1-töl kell �•égre/Uljtani. félévben, közölt 1 1 8  500 1965. 112. B. sz. rül. Számítasba kell azonban utasítás, amel�· figyelembe 
vette a J\Iun,ka Tör,·ényköny• Egyszer kinevezik korabban A dolgozóknak kell azt 1s venni ,  hogy közeledik 
vének a korábbihoz vi,.zo elért rangfokozatába. majd az a tél, az az évszak, amely-
nyitva ked\'ezöbb rendelke:z;tó egyéb mun;kaviszonyban töl- kezdeményezni ben a hideg, lt hó, a fa.gy 
seit. lőtt idők 50 százalékát Yára- m:ndenna.p próba,·a teszi az 

kozási idöként hozzászámit- Az idóbeszámitást illetöen embert és a gépet egvarant. 
Elöljáróba n ki kell hang jak a korábbi rangfokozatá- a szakszervezet el nökségehcz is E:ppen ezért a télI  forgalom

&úlyozni .  hogy az idöbeszá mi· hoz. E ket tö egybevetésével tóbb kérelem érkezett.  ezeket mai kapcsolatos feladatok sí
tásra ,,cnial'kozó sza bályol, kerül megállapításra az ujon- megküldtük az elb1rnlo s.,er- kere teljesítés:lnek egyik b:z
csak azo/·at érir• tik, a kiknek nan alkalmazott dolgo,ó in- ,·ekhez, ahol újabb kérelem to,itéka. ha a műszaki eló-
kcrábba II már tolt mu n kavi- duló rangfokozata, amelyet a beadása nélkül birálják el az fe:téte!e:, megteremtésé,·el 
szonyba n töl tött idejük, besuimitáskor - tehát újabb igényeket és minden érdeke!- egyidejüleg megkülönbörte-
\'agy olyan 1di.ik, amelyeket a lkalmazása óta - elér rang- tet az elbíráló szervek - ,·á'- tett gondot ford,wnk a for
munkaviszon,vban töl tött idö- fokozatához kell hozzás-zámí- lalaV>k vezetoi, igazgatóságok galmat lebonyol<tó vasu tas 
nek kel] tekinteni, m in t  pél- tani. -. értes1tenek arról, hogy az do:gozókra - az em berekre. 
dá.ul a katonai szolg:iLat. de idöbeszámitásokkal hogj•an H'.>gy milyen tél lesz, azt 
ezeket az időket még nem szá- Azok 8 dolg-nók. aki:knek módosul rangfokozaiuk. A e:ore nem tudha\iuk. D� bár-
mitották hozzá jelenlegi szol- korábbi kérelmét az akkor kérelmek na<\y számára való mi \"en is lesz, úgy k:?11 rá 
gálal l  idejükhöz. érvényben levő rendelkezések teki ntettel ez azonba:1 idüt felkészülni, mintha a legsz1-

A rangfokozat i  időbe-számí- alapján már elbiráltá't es a ,·esz igénybe, ig11 az érdekel- gorubb tél jönne. beszámítani kért idöket tás ÚJ szabályai szerint a ko- részben. Yagy egészben _ már tek türelmét kérjük ugyük Eddigi tapasztalataink ked-
rábbi munkaviswnyban töl- be«zámitották, nem tarthat- intezése1g. i·ezoek. A legtöbb helyen 
tött idej:?nek bei;zámítását na1c igényt újabb rangfokoza- A korábbi munkaviszony- ideJében, houáfo:,tak a fel
kérhet; mind2n dolgozó. ha. ti idöbeszámitásra. De akinek ban töltött idi'lk beszámít.i,át k.éSzüléshez. Az augusztusban 
legalább 2 e,, folyamatos ko1·ábl:>i kérelmét jogalap hiá- csale a dolr,,o:ö k:irelmere le- mc",ar!olt uzem,zeml k is 8 
munkavis:onnyal re11delkezik. nrában utasítottak el /mert het eszközöl ni. lgy az erdekelt téli felkeszülés jegyében tör
De 3 é,·i folyamatos munka- közszolgálat körén kirül el- dolgozóknak kdl kezdeményez- téntek. Több szolgalati he.
viszon�• elérése után lehet 

töltött idő és a közs:olqálatba n, az ,döbcszám,tást. mclvhcz 1.,·en. nunt például a ferenc-
csak az idöbeszámítást kérni 

I megfelelö formam·omt, ;v„nyt. rárosi pályafennUJ.rtási !<>-
annak aki ; lépés közö'.t egy érnél ws:- nó1;$én 11'. palyzmestnri s:a-

d • 1 ür,apot a fonök�égeknél lehet � a) ,j'Jgszabályn�k meg nem szabb i o telt e ,  t·a{1l/ ·mert 
kérni. k<1s:an szakszervezet,i fa;g) ú-

felclo módon /korábban &,- a 11wnkaviszo11y fegyel mi el• lesen. a Landler Jarmu}<lt:itó 
kényesen) szüntette meg elő- bocsátássa l, önkényes 1; ; ,épés• A s>akszervezeti bizot <á- O1"-ben szakszervezeti bizott-
tö munka,·iszonyát. se/ stb. szünt  meg és a dolga- gok az úi rendelkezé<r l taJé- sági ulé. en targyalták a teli 

helyszínen ellenőrzi a téli 
felkészülésre tett intézke-de
sek végrehaj lását. 

A kedve-zö tapasztalatok el
lenére mégis szükségesnek 
tartjuk kil1angsúlyozni, hogy 
a téli felkészülésekkel kap
csolatos intézkedéseknek 
az egyenletes szállítás, a ter
melés biztosításán túl - na• 
gyobb úllyal kell tartalmaz
niuk 

az emberekröl való gon
doskodá,t, teli mupka.-
1..örülményelk javítását. 
egészség-ük fokO'ZOitabb 

védelmét, 
Az üzemek. mü'helyek. mun· 
kahe!yek tetőzet-ének rendbe
hozása, a törött ablakok pót
lása. a fűtőberendezések 
üzemképességének biztosí
tása, a téli védöruházat id5-
ben törWnö kio<..ztása, a \'é
dói talok beszer�se. k iszolgal
tatásának meg zervezése se
hol sem igényel mást, m ini 
jó s:en-ezó munl,át. körül
tekintest, gonctos,kod.<ist. 

ÉYenként vi sza'.érö problé· 
ma a melegedo-!,elyiségek 
s.zamának elégtelensése 
beleérti:e a ka!a.uzkocs,k hlá
nyát is -. a korszerútlen öl
tözö-, m�do-, fürdőhelyi�égek 
téli időszakban külön&en 
egészségre arlalmas volta stb. 

'A dolgozók téli ruhdval 
va'ó ellá.tá a általában meg
fetelonek mondható, de szűk-
: ges a ruhaeUátással foglal

kozó' szerYek figyalmét fel
hívni, hogy az ellá.tás mér
téke jele1ileg nem kie;é{1ltö. 

Különös gondosikodásL igé
nyel a téli idöszakban mind 
a dolgozók, mind az utazó
köron ég érdekében a balese
tek megelózése. Ezért mu1' 
most szük éges gondoskodn i  
az utak, a munkahelyek si
ko· ágának megelözése végett 
homokról, salakról, a munka
he'.yek térvi lág11.ásának bizto
sitás.á1·ól. a !orgalombi1tomág 
erd<."kcbcn pedig a jelzök, las• 

sújelek elófrásszerú kivilágí
tásáról. 

A téli felkészülésnek a 
vasút m inden területén terv
szerűen kell történnie. Ezt a 
szakmai kollégium szeptem
ber 24-i hatarozatai is köte
lezóen elöirJák, 

Az emberekt·öl való gon
doskodás azonban olyan 
feladat, amely nem igé
nyel telléllenüJ na!:}' be
ruházásokat, anyagi áldo
zatokat, itt a ,·ezelök 
igazi, elvtársi segíteni-

akarásá.ra. van szükség, 
Minden vezetö. akire embe· 
rek vannak hízva, a termelé
sen. a szállítási feladatok tel
jesítésén túl felelfü a do1go
zók egésutégéert, testi epse
géert. 

A téli felkészülés azonban 
nemcsak a r,azd.a.sá{1l veze
tők feladata. Bár a ferkészü• 
les jelenlegi szakasza általá
ban kedvezi>nek mondható, 
su,..kszerve-zeU szerneinknek 
is további erőfeszítéseket kell 
tennt a hatékonyabb felké
s?ülés érdekeben. Nem elé
gedhetnek meg csupan az el• 
lenörzéssel, a beszámoltatás
sal. Aktív tevékenységre t:an 
szükség a jobb téli munka• 
körülmények kialakításáért. 

A negyedik negyedévi ter
m elési tanácskozások, a most 
folyó szocial ista brigád.vezetőt 
tanacslrozá.sok is alkalmasak 
arra, hogy a dolgozók téU fel
készü!.é.ssel kapcsolatos és:zre
vételeit. ja.L·aslatalt a szolgá
lati helyek és intézkedésre jo
gosult i:eutöi mcgi.smerjék é.! 
a :okat fclhasznaljak mtézke
d.és-e. ik során. Csakis az a fel• 
készülés lehet eredményes, 
amely kapkodásmentes es 
nemcsak a panaswk okainak 
megszuntelésére irányul. ha
nem konstrukt1v, gondoktol 
mentes munkakörülmenyeket 
biztosJt, am;,,Jy végül is a jó 
munkaked\'bcn jut klfeje• 
zésre-. 

Zubor lsh-án 
b) e)!v é\'en bc'. ül kétszer. zó nem szerwtt ,génJ1f a ki- koztas'sk a bizalmiakat, hogy felkészülés el kapcso'.atc in

vagy többször. illelölcg az rétcles elbi,•al<i.sra) kerheti 8 az érdekelt és hnzzJjuk for- t<!üed� · i  ter,·et. A budap�sti 
!Jl"en é\"Cl kö\'e•óen csak el!\'- duló dolgn,ok re,zere a he- 1gazgatós11g mintegy 30-0 szo:- ,----------------------------Fter 1s felmo:,dá,;...'<11 szüntet- be. nem számított id,ine:< az I.,·es feh·,tágo•itá t megad- �ála i vezet-0, párt- és szak-
te me� m11nka,·i�zonyál. (ki- új rendelkezés szeri nti b<.-•zá- ha •ak. szen·ezet, ttszt,e;, 1,e:o be,·o-
t:rt.'e, ha a d Jlgo•ti az Mt. V. mítasat. 1964 július 1 -e u,an Ba.nka Jozsef , n;;sával brigádmunkaban a 
30. §. (2) bekezdés. rnlame;y r------------------------------------------pon tja alapján mondott fel), 

e) munka,·iswn.vát fesirel-
mi elboc átással. ,·aey bíro1 
ltélettel szüntették meg. 

Egységes eljárás 

A rangfokozat! időbeszámi
tást eddig több - egymá t 
kiegészítö - randelet szaba
lyozta, ezért csak b<Jnyolult 
eljárással, mérlegelés€:kkel le
hetett az egyes kérelmeket el-
1:>írálni. Az új utasítás leegy
szerűsítette és egységessé tet
t2 az eljárást és így csak kél 
féle megkülönböztetést ,kel l  
alkalmazn.i. 

Az új szabályok szerint  a 
volt kinevewtt i\JAV dolgozó 
vasúti szoigálati idejét teljes 
egészében be kell szám itani, 
mig a más minőségben és 

mcis munkaviszonyban eltöl
t-Ott idő/cet 50 szá.?alékba n le
het a rangf-0/cozatnál figye
lembe venni. Annyit jelent ez, 
hogy annak a dolgozónak, aki 
korábbi mun!;:aviszonya mzg
szüntetésekor ki volt nevezve, 
újbóli alkalmazása esetén -
ha 2, illetve 3 él'i folyamatos 
munka.viszonnyal rendelkezik 
- meg kell kapnia korábban 
elért rangfok,ozatát. 

Hang.súlyozni kell. hogy itt 
ran.,afokozatról van szó és nem 
a szakcsoportról. Ugyanis, ha 
egy II .  szakcsoportban kine
vezett dolgozót újbóli felvéte
le esetén III. szakcsoportos 
mun.kakö1·be alkalmaz a MAV, 
akkor a korábban elért II. 
�zakcsoportos rangfolwzatát 
is csak a Ill .  szakcsoportban 
kaphatja meg. Az i lyen dolgo
zó is csa,k átmtnósítéssel ke
rülhet mag,asabb szakcsoport
ba, amennyiben az ehhe1 
szükségas elöfeltételeknek 
megfelel majd. 

A voit MA V szerződéses 
doLgozó szoLgálati idejét és a 
nem MAV - minden e{1l/éb 

mun,kaviszonyban töltött 
és igazolt idő 50 száw·1ékát 
kell figyelembe venn,l és ezt 
a kérelnwzőnek a beszámítás
kor meglevő rangfokczatáh02 
váralcozási idökén,t számítjá1' 
hozzá. 

Az a MA V kinevezett dol
gozó. akinek más munkaadó
nál - tehát Mm MAV-nál -

• 

Tízéves a répceszentgyörgyi 
MÁ V Nevelöin tézet 

Játszadozó gyerekek az intézet udvarán 

Pompázó virág és üdewld 
növény mindenütt. A leve®5-
ben friss fü- és fenyöillat 
árad. Az aJikonyi szél v:idám 
gyermekklacaj t  röpít suha,nó 
szárnyán. Csau< az öreg kas
tély áll változatJan némaság
bain, méJ.lóságteljesen, mintha 
tárt kapuival még most is 
egy,kori urát vámá. 

Pedig hát rég volt az na
gyon, amikor a ,,épceszent
györgyi copf stílusú ma 
müemlék - kastélyt gróf Mi

kes Györ{1lJ, szombathelyi 
nyugalmazott megyé8 püspök 
laikta. 

Vidám gyerekek 

l\1a egészen más „várurak"' 
n-épesítik be a kastély szobáit. 
Mosolygós szemű, kipirult ar
cú vidám vasutas gyermekse
reg köUfüött ide. 10-16 éves 
(iúcskák, a MAV Nevelöinté
zet növendékei. 

Tíz évvel ezelött, 1955 nya
rán volt a hon.fcg.lalás. S az
óta - az akkor elhanyagolt, 

ablaikb3Jarn - rom0s kastély
ból és tön!a-eteU parkból a 
sok gyermeki és neveWi kéz 
közös a.karattal egy v irágzó, 
pompázó utthont teremtett. 

Csöndes Já,ws, az intézet 
igazgatója így emlékszik visz
s.:z;a a kezdetre : 

- Az első két-három. éL,ben 
csak a létfen,ntartáshoz s.züksé
ges helyzetet lehetett megte
rem.teni. De ez a „csak:." igen 
nagy á!do:atot, odaadó mun,
kát követelt. Hwzen a sem
miböl, romos épületekböl, ü res 
t:aksággal tekintgető abl.akole
ból kellett meleg szobák:lt, 
tantermeket létesíteni. Ebben 
az évben még kevésbé volt 
mód a falak színén változtat
n.i. Elsösorba n a lyukak betö
mése volt a fö cél. 

A leg.fon;tosabb feladat :az 
egész�gü)!Yi fel tételek bizto
sítása volt. Mosdókban, WC 
ben sokszor feltört a szenny
víz. 1958 öszén ho3szú huza
vona után végül mun�áh'JZ 
láttak, és 1959-ben mintegy 
másfélmi!lió forintos költség-

gel megépult a szennyvízderitó 
bcren.dezés. A:: e�ö időkben 
növendékeink a: udvar kö�e
p.én a kézi kútnál m.o3:t.lood
UJ.k. Ké-őbb elk6s.zűlt a víz
hálózat is. 1 959 nyarán már 
betonjárdát építettünk. Ezzel 
me,rtcremtettúk a folyosó!<, 
szobák ti ztaságát. Gond vo!t 
még a hálószobák zstifoltsáU'l, 
Egy-egy 5x6 méteres helJi.si,g
ben ugyanis 20-22 gyei-m.ek 
aludt. 1 960-ban ez is megvál
tozott. Má,!élmillió forin,tos 
költséggel úJ épület készült, 

Kissladiorf, 

társadalmi munkát·al 

Azóta még egy tornaterem
mel is gazdagodtak. Az inté
zet 1 20 növendéke pedig tár
suialmi munkával, a parkjuk 
szomszédságában, egy új „kis
sta.diont" is épített. Itt az új 
létesítmény zöld gyepén sora
koznak most fel a diákok, 
hogy a vasimap dél�lőtti nap
sütésben köszönt.s-ék az elmúlt 
tíz évet. 

Csöndes János igazgató 
megnyi-tó szavai ut.án az ün
nepi l:>Esúdet dr. Soproni Jó
zeef, a 3. szakosztály ,:ezetöje 
tart-Otta. D�lután pedig ku.ltúr
musor és sportverseny szere
pelt a programban. 

A jubi leumi ünnepségen je
len Yoltak a társintézetek, Kő
szeg, Békéscsaba, Kaposvár 
és Bodrogol.aszi vezetői, to
vátbá azok a diákok és ne
velők, akik valamikor a rép
ce,.zentgyörgyj intézet falai 
között tették meg az első lé
péseket. Ők is emlékeztek, 
mert erulékeztette őket az a 
változás. amely ebben az el
dugott, távoli kis faluban. 
Répceszent!!Yörgyön a regi 
e.rófi kastélyban az elmúlt tíz 
évben végbement. 

Szerényi Jó:nsel 

Ba leseti krón i ka 
Szeptember 13-án Keszö/11-

degkút-Gyonk állomáson az 
1093, sz. vonat elözetes érte
sítés nélkúl az 1 047 II. sz. t,·g. 
menettel foglalt IV. sz. vá
gányra járt. A balesetet Tóth 
Jánoi tvg. vezetö ébersége ha
ritotta el, aki miután a bejáró 
1 093, sz. vonat behaladá•át 
észlelte, menetével azonnal 
kihúzott a tamási vonalra. A 
veszélyeztetést Juhász Miklós 
forgalmi szolgálattevő és Pol
gár István váltókezelö okozta 
a vágányok e\lenörzésének és 
a tér megfigyelésének elmu
lasztásá,·al. 

* 

Szeptember 14-én Komárom 
rendezö XII. vágányáról a k i
járó 2871 sz .  vonatba belehú
zott a XIV. vágányról enge
dély nélkül megindult 4 1 1 . l  29 
sz. gurító mozdony. Az ütkö
zés következtében a 2871 sz. 
vonat két rakott kocsija és a 
4 1 1 . 129 sz. mozdony 4 ten
gellyel kisiklott. Személysérü
lés nem történt. A balesetért 
Nemes Vince térfelvigyá>ó 
és Ffo11i Sándor mozdonvve
zetö felelös, a tolatás idöben 
történő be5züntetésének elmu
lasztása miatt. 

* 

Szeptember 15-én. a. 704. sz. 
gyorsmotonronat több, mint 
egy vonathoss,al meghaladta. 
Kecskemét állomás megállj 
állású bejárati jelzöjét. A ve-
szélveztetésért a. 704. sz. 
g.r orsmotorvonat motorveze
töie, Bizi László és Bor Mi
hály vonatvezeto felelös. a be
járati Jelzö megfigyelésének el
mulasztása miatt. 

* 

Karca.a állomáson szeptem-
ben 15-én 7.15 órakor tolatás 
közben felvágták a 18. sz. köz
ponti állítású váltót. Ugyanott 
17.20 órakor az 1794 sz. tolatós 
tehervonattal végzett tolatás 
közben a. 15-ös átszelési 1,áltót 
vágták fel. Mindkét esetben 
helyteleni.ll álló váltók mel
lett engedélyezték a tolatást. 

* 
Szolnok állomáson szeptem-

ber 16-án tolatás közben halá
los balesetet szenvedett Rl· 

móczl István, felligyelet mel0 

lcU szolgálatot teljesitö új(el
vételes kocslrendczö, A bal
esetei az okozta, hogy neve
zett a fclügyclctél ellátó kocsi• 
rcndezö tá vollétében össze
akasztás ,•égett egyenes test
tartással lépett a szűk nyílású 
kocsik közé, 

* 

Szeptember 16-án Tapolca 
állomáson a VU. váganyTól 
jelzésadás néllcül  megindult 
ta.rtalékgép horzsolódott a IV. 
vágán)'Ta betoló 1 147. sz. sze
mélyvonat szerelvényével. Az 
utközés következtében az allo
mási 324.848. sz. tartalék szer
kocsija és a betoló szerelvény 
kalauzkocsija kisiklott. A ka
lauzkocsi szekrénye megsérült 
és ütközöi összeakadtak a kö
vetö kocsi ütközöjével. A 
vizsgálat szerint a balesetért 
Tóth Emö tolatásvezetö, 1:/o• 
bole Lajos kocsirendezö, Me
rácz 1. Lajos mozdonyvezetö 
hibáztatható. 

* 

Szeptember 18-án Csengöd 
állomás bejára táná 1 fel tartóz
tatott 958. sz. vonattal egy 
térközbe került a 960. sz. 
gyorsteher vonat. A veszélyez
tetést az a körülmény okozta, 
hogy Soltszentimre vonatje
lentö öre. Varga Gyula, vissza
jelentés bevárása nélkül fog. 
lait térközbe bocsátotta a 960. 
sz. Yonatot. 

* 

Szeptember 2t-én Bp. Fe-
rencváros és Kelenföld állo
mások között a 858. sz. vonat 
egy térközbe került és össze
ütközött a 64/II. sz vonattal. 
Az ütközés következtében a 
64/II. sz. vonat 13 kocsija ki
biklott és feltorlódott az elötte 
álló ko�sira. Személy.�érülés 
nem történt. A jobb vágányon 
több mint négy, a bal vágá
nyon több mint cgvórá.s for
galmi akadály keletkezett. A 
vizsgálat szerint a balesetet 
Varga Sándor. a 858. sz. vo
nat mozdnnyvezetöjének mu
\as,t;í.s,i idózte elö. meoiílli ál• 
lá�ú jebj figyelmen kivül ha.•· 
gyása. miatt • 



1965. OKTÖBER Z. MAGYAH VASUTAS s 

Nagy az olvasóforgalom kicsi a könyvtár 
Könyv az asztalon, a szek

rényben, a parkettán, a sar
kokban. Egyszóval könyv 
mindenütt. A Vasúti Főosz
tály szakszervezeti könyvtára 
zsúfolt. Tízezer kötet és ezer 
bejegyzett olvasó. Hetenként 
kétszer másfél órás a kölcsön
zés. Egy könyvtári órán 60-
80 kötet könyvet kölcsönöz
nek. Majd minden második 
ember látogatója a könyvtár
nak. 

A gépészek közül sokan, a 
jogászok közül viszont keve
sen olvasnak szépirodalmat -
árulkodik az olvasók törzs
lapja Bluszt Ernő, a járműja
vító osztály, Balogh Győző, a 
9. szakosztály mérnöke és még 
többen szintén hetenként 
hváltják'' a könyvet. Ambrus István a, könyvtár ve

zetője. 

rek táborának növelésére. Az 
utóbbi esztendők baráti talál
kozóinak, estébe nyűló beszél
getéseinek olyan kiváló és a 
v.asutasok között keresett, 
olvasott író részvevői vol-
tak, mint Veres Péter, 
Széchenyi Zsigmond, Mes-
terházi Lajos, Passuth 
László, Szabó Magda., Rideg 
Séndor, Thurzó Gábor és Mol
nár Gábor. 

Amikor tizenkét évvel ez
előtt Ambrus István a könyv
tár vezetését társadalmi mun
kában átvette, 2800 kötet 
könyvet és 20 olvasót tartottak 
nyilván. 

Raktárnak is zsúfolt .. , olvasó találkozók szervezésére 
fordított munka jó hatással 

A könyvtár vezetése tehát jó 
kezekben van. Tovább növe
kedhet az olvasók száma, akár 
több százzal is. ha a főosztály 
könyvtára egyszer megfelelő 
helyiséget kap. 

1964_ben tízezer könyvet köl- volt az olvasó kölcsönző embe Kovács János 

csönöztek a könyvtárlátogatók. ,--------------------------

Nagy az olvasóforgalom, ez
:rel szemben a könyvtár kicsi 
és zsúfolt. Hatezer kötetes köl
csönző könyvtár befogadására 
alkalmas a helyiség. Régen ki
nőtte magát. A könyvtár veze
tóje az utóbbi öt év alatt leg
alább tízszer kapott ígéretet a. 
helyiség növelésére, de a. mai 
napig változatlan a. helyzet. 
Raktárnak is zsúfolt lenne. A 
kölcsönzószolgálatról nem is 
szólva. Ugy látszik, senki sem 
tekinti szívügyének a válto
zást. Eddig csak ígéretet kap
tak. Ilyen körülmények között 
nem csoda, hogy a kölcsönző
szolgálat színvonala, feltételei 
romlottak. 

Az olvasószolgálat tartalmi 
feltételeit a könyvtár vezetője 
és néhány társadalmi munkás, 
nehéz körülmények között 
ugyan de megteremtette. Gon
dosan ' rendben tartott kataló
gus. színvonalas élőajánlás fo
gadja a kölc.sönzésr@ betérő 
dolgozókat. 

- A helyi kölcsönzés csak 
ew része a. munkának -
mondja Ambrus István, a 
könyvtár vezetője. - A múlt 
évben 11 különböző szolgálati 
helyeken 47 letéti könyvtárat 
működtettünk, s ezeknek több 
mi-nt 2500 bejegyzett olvasója. 
'Van. Az olvasókkal úgy is fog
lalkozunk, hogy ha. 11 kölcsön
zésre kért könyv éppen ni-ncs 
a. könyvtárban, bejegyezzük a. 
keresett könyvek füzetébe és 
ha. a. könyvet más olvasó visz
rza.hozta, értesítjük a. soron 
következő előjegyzett kölcsön
tőt. 

Ír6-olvaso találkozo 

A könyvtár vezetője az 
utóbbi 6-8 évben gondot for
dított arra is, hogy az olvasók 
személyesen is találkozhassa
nak a hazal írókkal. Az író--

Jól dolgozik a békebizottság 
A debreceni já.rműja,vitó 

&Zakszerve.ro1:i biw�oa mel
lett eredményes és hasznos 
munkát végez az öttagú üzemi 
békebizottság. Ebben az évb011 
már hat a.lka.unnma.l tartottak 
békegyűlést. Májusban "A bé
kéért, nemzeti függetlenségért 
é.s a leszerelésérit" hónap al
klaJmával aláírást gyűjtöttek 
és tiltakozó távtrat.ot 'küldtek 
az Egyesült Allamok vietnami 
agressziója miatt. Követe1ték, 
hogy az Elgyesült Allamdk 

kormánya tartsa tis.ztele-tben 
az 1954. évl genfi meg,ái!J.apo
dásokat. 

Legutóbb szeptlember "22-én 
„Goldwa.terizmus a.z amerikai 
külpolitikában" címmel tartot
ta'k akt! V'aértekezletet. 

A bélreaiktivák !közül az e1-
múlt évek sorá:n többen meg
kapták az arallu'kos-zorús bé
kleh!lll'OOS jelvényt is. 

Volosinovszki Já.nos 
Debrecen 

Új felvonó épül a BVKH-ban 
A BVKH dolgozóinak évti

zedes kérése teljesül a közel
jövőben. Személyszállításra. is 
alkalmas teherlíftet kapnak, 
amelynek építése hooszas hu
zavona után végre megkezdő
dött. Nem kevesebb, mint hét 
különböző szerv egybehangolt 
munkájára volt szükség. Eg„ 
kivitelezésében egyszerű, még
is a dolgozó ember fizikai 
munkáját könnyítő felvonó 
tervezésétől az építkezés meg
indulásilig sok minden törté
nik. Csak legyen, aki szívvel, 
idegekkel, reményveszteség 
nélkül, türelemmel végighar
colja. A BVKH szakszervezeti 
bizottsága és a hivatal vezeté
se rendelkezett ezekkel a tu
lajdonságokkal. 

Már bontják a százéves 
műemléképület háromemele
tes loggiás folyosóinak födé
mét. A BVKH-t felkereső ügy
feleket az udvar felőli részen 
valóságos csatatér fogadja. A 
hivatal dolgozói azonban 
örömmel kivárják az építkezés 
végét, mert bíznak abban, 
hogy a. felvonó ha.tár!dőre el
készül. 

Nincsenek ebben egyedül, 

hiszen sok száz válla la ti fél 
óhaja is, de elsősorban a 
BVKH dolgozói érdekeltek a 
lift minél előbbi üzemeltetésé
ben. Nem kevesebb, mint 
1000 mázsa fuvar- és egyéb 
okmányt és 1500 mázsa. tüzelő
anyagot hordanak fel évente 
az emeleti helyiségekbe meg
erőltető fizikai munkával, há
ti.kosárban. Ez a mennyiség 
azonban hatványozócµk, meri 
a különféle szállítási bizony
latok szinte szalagszerűen ke
rülnek feldolgozásra a 
BVKH-t magában foglaló két 
épülettömbben, a tüzelés mel
léktermékét pedig le kell jut
tatni a földszintre stb. 

A MAV :E:pületfenntartási 
Főnökségen múlik elsösor
ban, hogy a remények mi
előbb valóra váljanak. Ha ők 
jól dolgoznak és határidőre 
befejezik a munkát, az :E:M 
Gép- és Felvonószerelő Vál
lalat dolgozói még a szigorúbb 
tél beállta előtt elkészülnek a 
szere1ési munkálatokkal és át 
tudjuk adni a várvavárt kom
binált fel vonót rendeltetésé
nek. 

Sz. L 

Százéves 11 szombathelyi vasííti csomópont 
- Obt jön,! 
- Az a. ki.3, füstö4,ó, fekete 

pont? Látom már! 
Felrn.orajl.fuk a tömeg és eló

rel.endül. S7JÍniE's napernyők 
tánco1n:alk, kobakok és ci.li.nr
derek lendülnek a magJaSJba, 
fehér és ta:rkia !kend& lobog
nak a fejek felett. 

A „robogó csoda.", a 424-
esek ,;ükapja.", lassa1n,, prtiSü
kölve, fújtatva begördül a 
pályaudvM'ra.. 

Szombathely, 1865. szeptem
be?' 21. Virá,go,k, SZJala,go:k a 
mmxlony O!!Tán, az első sop
ronö utasok leszállnak az em� 
letes kocsikról. Idegen, ide
genst kérdez: Milyen volt az 
út? Mások a száood csodájá
ról be6:z,élnek: Ki gon,do1ta 
volna, hogy a nagy Stephen
son harminchat éve létező 
ldkomotfvja Nyugiat-Magyar
arszág jelentéld,ellien. kis V'á
rosá'ba _ílyen hrunar eljut? 

ADRIÁIG NYiTV A AZ UT 

- Vasutat, Bécstől a. tenge
rig! - adta kii a jelszót Auszt
na a XIX. SIZázad elején, ab
bam. az időben, amikor Adriát 
Béccsel összekötő !kereskedel
mi útvonal - Sopr'<m érínté-, 
&ével - ma.gym- t.eril.leten ve
ze1Jett végig. Megszületett a 
terv, a -.'>écsdek új programot 
� ká: a v�aool 

vezessen asz1lrá!k területen, a ezt lköve<t:oon. egy év után 
Semmeringen át, Az osztrák már a Szombathely-Kllni7.sa 
próbálkozások ha.ma:rooan a vonalré5.z is megnyílt. 
soproniak tudomására jutot- 1895-ben imglkezdi műkö
taik, és a földl:m-tokosok, keres- dését a =nbathelyi MAV 
kedók, iparosok megalakítot- Üzleitvezetöség_ (Létszáma.: 1 
tátk a Soproni Vasút Társasá- üzletvezetö, 5 ooztályfőnök, 60 
got azzal a céllial, ho,gy meg- hiva.1Jalnok, 10 altiszt). A far
valósítják a Bécs - Sopron - i:,alam ebben az időben, jelen
Sz,ombathely - Kanizsa. - t& V'01t máir: naponta ha.tvan
T-rieszt vasútvonalat, mert így négy vonat indu1't és édrez.ett. 
a fargialom továbbra is a Srom'batbely á,llomás a 
régi útvooo.kl!n bonyolódik mun1kásmozgaJom rorténeté
le, és a magyar érdekeket bein is h!elyet kapott. 1912. 
szolgálja. február 4-én a Déli Vasút 

A szabadságharc bukása, munikása.i helyzetük javításá
Ausztria központosító törek- é:l.'1: folyamodváinyt nyújtottak 
V'ése háittérbe szoritotta a ma- be, melyet eluitasítottaik.. Az 
gyar llreroeméniYezést, pedjg elutasítást népgyűlés követ
aikikor már Bécsújhely és te, a �tt dolgo:z.ók a 
Sopr<m iköwtt elkészü1t a sztrájk meUett fogl.altc..k á!
vasútvan.al. A Vas megyei és lást, mellyet meg is szervez
Soprcm megyei küldöttségeket tele. 
elutlasította a császári és kdxá-
lyi kereslk:edelmi mim.zter: a ELTŰNNEK A ROMOK 
vonal megépttésihez ána.mi 
finanszírozásról szó sem le
hetett. Szombathely váras ta
ná= 1850. ja,nuár 21-én ha
tá:rorz.a.itot horollt: ingye-n te 1-
ke-t, homok,ot, fövenyt és 
szük.Jiég,es más anyagokat a.d 
a. vasút építéséhez. A terv 
me,gvaJósftása mégis tizen
négy évig húzódott pénzügyi 
okok rniiatt. 1863. november 
13-án megkapták az enge
délyt, és másfél év a.la.tt be
fejeződött a vaeútépíté6. Majd, 

A másodliJk vdlágháború a 
szombalbhelyi vasúti gócpon
tot sem kiméJite: 19 millió 
378 600 forint volt a. háborús 
kár. A fels.za,bdaJt síillelket, 
romiba dönrtött épületeket 
1949-,re csailroem egészében 
helyreá.llítOltitá!k. Azóta a szál
lítási i,gények me,gharováinyo
zód<ta!k. 

Az elmúlit másfél évti2led 
a.llratt átaaaikul t az á,1 lomás ar
ca i&. Kéliemel,e\iea üzemi ép,\l� 

A§ ideolőgiai nevelél!I 
nem hanapányleladat 

� Baranya 
megyei bizottsága szeptember 
14-ém. kibővített ülést tartott 
Pécsett, a vasutas iku1 túrott
hon<ban. Az ülésen megjelent 
Végh Lajos, a Vasutasok S:zialk.
szervezet.én.ek elnöke és Kresz 
Károly, a Baranya m� 
SZMT kulitu.ráJ.'is bd:ro-trtságá
nak vezetöje is. Ki-nczli József, 
a megyei biwttság titkára vi
taiindító előadásá;ban az 
MSZMP Közporuti Bizottsága 
áltaa 1965. máircius 11-ém., az 
ideológiai munka megjavitásá
na hoz.ott határozaitta.l foglal
lrozott, ismertetve sza!kszerv� 
zetünk lrozponti vezetőségének 
augusztus 13-án elfogadott 
s:zervezés,i intézJkedéseLt e 
párthatározait véfírehaitásá.ra 
vona1lkozóan.. 

Céltudatos nevelő munkát 

A szocializmus teljes ferépi
tésének egyik alapvető feltéte
le a.z emberek szocialista. tu
da.tá-nak fejlesztése. Társadal
mi fejlődésünk jelenlegi sza
ka.szá.ban - a. gazdasági épitő
munka mellett - ezért kerül 
előtérbe a nevelési fe1,a,d,a.tok 
C€ltuda.tos és következetes 
megval.ósitá3a. - mondotta be
veretőjében Kinczli József, 
majd e munkáiban elért ered
ménye'k'kel foglalkozott. Hang
súlyozta, hogy eook az ered
mények biztatóak és kézzel
foghatóan bizonyítják a dol
�k munkához való viszo
nyának pozitív irányű fejlő
dését. Eisósooban a termelő
munkában érik az embereket 
olyan. ha.tárok, amelyek a.1-
llml.masaik a.nra, ho,gy megérlel
jé!k bennük a táTsadalmi ér
deklődést és felelösségá. 

Sokat hallottunk már a 
munka emberformáló erejé
ről, de arról keveset swltunk, 
hogy ma is a munílrn. a leg
nia:gyob-b átalalk:ító erő. Elég 
erre példaként felhozni a szo
cialista brigádokat, melyeik 
tagjai példásan helytáll1lill.k a. 
munkában. Törődnek egymás
sal, segítik egymást és a !Eg
böb'l> bcigád az önképzésben, 
a táTsadamti munkában is na
gyon S'l.ép eredményeiket ért 
már el. A pécsá igqzgatós.á,g 
területén. 632 brigád verse
nyez a. szocialista. címért, és e 
brigá-dolcnak 6654 tagjuk va.n. 

Ne tegyünk 

engedményeket 

- El keU érnünk - foly
tatta -, hogy a szocialista. bri
t]á-dok hatása ne csak e kol
lektívákon belül, ha.nem a 
�!oTn keretein túl is ér
ződjön, példájuk 1,!gyen 1,onzó 
és iránymutató. Nag1J0'11, jelen• 
tós 11 hármas jelszó helyes, 
egysége-s értelmezése: szocia
lista. mód,on dclgozni, élni, 

tet létesült az első állomás
épület helyén; a Savaria. út 
tengelyében. Az ötvenöt éves 
felvételi épület t"lj/!6 re-no
válá.'la - a. belső heLyiségek 
k,orszen1sítéS'e - még ebben 
a.z évben befejeződik. Tizenöt 
év alatt l!légyszeresére emel
kedett az áil:lomás for,galma. 
1948-tól 1964-:ig :k.ét és fél
szeresére ru5tt az utasd'orgafom. 
A megnövekedett ,igényeket az 
állomás csa.k nagy erőfeszíté
se kárán tudja klelégiteni. 

A SZÁZEGYEDIK 

ÉV SIKERÉÉRT 

1965. szeptember 19. Vasár
nap d�.lelött. Egyen.ruhás vas
utas.dk merev Viigyázzban áll
va tisztelegmek Szombathely 
áil:lomás pall'kjáinaJk közepén 
emellkedő emlékmű előtt, H<Yr• 
vá.th J6z.sef, az állomás szaik
szervezeti bi.wttságám:alk titká
ra leleplem.e a �ves fen,n
állásá.t me-görőkítő „kőbe vé
sett memorandumot". 

Az ünnepj beszéd szavaJ 
belevegyülne-k az állom.ás za
jába: ., . . .  Minden év egy lé
pés a. vasút történetében, s 
nekünk nem mindegy, hogya.11 
emLékeznek majd meg rólunk, 
száz év múlva.. Mindjárt a 
százegyedik évet ia úgy kell 
kezdenünk, hO(T!/ a. sike-r 
gondcilata. vezérelje minden 
tettünket • • .  " 

Borváih AnUa 

goncfoDkodni - cs,a,k együtt 
érvényesíthető. Ne tegyünk 
engedményeket, melyek az 
utóbbi időben különösen a 
gandoLkodá..'1 megváltoztatásá
val kapcsolatos váll.alá.soknál 
tapasztalhatók voltak. Az ön
műveliés, a kulturálódás nem 
s=ru.lhlat bálltér'be. A szalk
szervezet elsőrendű feladata, 
hogy segítse a párt politikájá
nak megvalósítását. Segítse a 
maradiság, a bal:xxnáik és a tu
dat.lJanság mega.n,nyi maradvá
nya eL!eni harcot. Segítse a 
nacionralista és soviniszta. i!lé
zetek felszámolálSát, az ii!l;t.er
nacionaJ.iz:mus eszméinek tér
hódítását. 

A beszá.molót ikövetö vitá-
ban Kresz Károly is s:ro1 
kért. 

- Minden emberben spon.. 
tán módon is kiakLkul egy 
világkép - mondotta a t.öbbi 
között -, de mi azt a.karjuk, 
hogy ez a. világkép helyes le
gyen. A leg,egyszeruhb dolgo
zók is a tudatoss·ág mag,asabb 
fokára emelJkedjenek. Tudják, 
mi-t kehl tenni, hogy gyars:abb 
legyen a fejlődés. Ez már nem 
lehet spontán feladrat, de nem 
is klampányfelada,t ennek el
érése, hainem hosszan tartó, 
szívós nevelőmuillka során jut
ha tunlk csak el oda, hogy 
minden ember műv>eltebb le
gyen. So<k tam.1Js.á:gg:a,l, tetteik
re set1kentó gondola.toklkaJ zá. 
ruilit a tan>ácskooás. 

Lőrincz János 

Önzetlen segítség 
Jól dolgozik 

a pécsi fütóház nyugdíjelókészító albizottsága 

Alapos, körültekintő mun
kát végez a pécsi fűtőház 
nyugdíJelőkészítő albizottsága. 
Rendszeresen segítik a nyug
díj előtt álló idős dolgozók 
ügyeinek intézését. Nagyon 
sok járkálástól, idótöltéstől 
mentesítik öket, Segítettek 
többek között Lippai László
nak és Kiss Kálmánnak is, 
hogy idegen vállalatnál töltött 
munkásévekről időben igazo
lást nyerjenek. Juhász Kálmán 
viszont nem igényelte a bará
ti segítséget, s így a nyugdíja
záskor néhány évvel keveseb
bet vettek figyelembe. 

Hozzáértéssel 

Lelkiismeretes, jó munkájá
ért külön ki kell emelni Tég
lás elvtársat, a bizottság veze
tőjét, a.ki nemcsak hozzá.értés
sel, de sok szeretettel is tevé
kenykedik a kiöregedett dol· 
gozókért. 

Nemrégiben a rokkant Ke• 
mény Gyula bácsi problémáját 
oldották meg, akinek elrom
lott a kézikocsija. A szakszer• 
vezeti bizottság közreműködé
sével a kocsit megjavították, s 
most már ismét használható. 
A nyugalomba. vonult öregek 
szívesen és gyakran keresik 
fel egykori munkahelyüket, a 
f11tőházat. gyakran kémek ta• 
nácsot, segítséget a szakszer• 
vezeti bizottságtól. 

Nagyon szép, de egyben el
ismerő cselekedet az is, hogy 
május l-én - aki teheti - ? 
fűtőház kollektívájával vonul 
fel a harcos seregszemlén. Az 
öregek léptei ezen a napon 

együtt dobbannak a fiataloké
val, hogy bizonyítsák: részesei, 
tagjai a. közösségnek, nem sza
kadtak el tőle. 

A fűtőház épülete előtt a 
nyugdíjasok részére padokat 
helyeztek el, melyeken jó idő
ben üldögélni, beszélgetni 
szoktak. Amolyan találkozó
hely ez, ahol felelevenítik ré
gi munkáséveiket. Gyakran lá
togat ki hozzájuk a szakszer
vezeti bizottság titkára., s a. 

nyugdíj-előkészítő albizottság 
vezetője is, hogy érdeklődjön 
életükről, problémájukról. 

Ün11epélyes búcsúztatás 

Korábban nem volt szokás 
nyugdíjaztatás előtt az ünne
pélyes búcsúztatás. A mód
szer azonban megváltozott, s 
már az idős dolgozók rész.ére 
kedves aktust jelent, amikor 
az albizottság rendezésében 
ünnepségen búcsúznak társa
iktól - s a munkától. Az üzem 
dolgozói ilyen alkalmakkor 
maguk készítette fényképta.r
tókka.l s olyan sorozatú moz
donymakettekkel ajándékoz
zák meg idős társaikat. am� 
lyen szolgálati éveikben dol
goztak, 

Bensőséges, meleg kapcso
latról szólnak ezek az ünnep
ségek. S hogy a több évtizedes 
munka után a jól megérdemelt 
pihenés is méltóképpen vegye 
kezdetét - ehhez nyújt önzet
len elvtársi segítséget a fútó
ház szakszervezeti bizottsága, 
s azon belül is - a nyugdíj
előkészítő albizottság. 

Pálinkás Károlyné 

Külföldi vendégeink 

Gulyás János, a szakszervezet titkára a svéd delegáció tag. 
Jaival beszélget. 

(Hemzó Károly felvétele) 

getést folytattak szakszerveze• 
tünk vezetőivel, majd üzeme
ket, vasúti szolgálati helyeket 
és intézményeket látogattak 
meg. A szovjet és a francia 
delegációt Szabó Antal főtit
kár, a svéd delegációt pedig 
Gulyá.$ János titkár fogadta. 

Az elmúlt hetekben ismét 
több külföldi delegáció, szak
szervezeti küldöttség látogatott 
el hozzánk. Augusztusban há
romtagú szovjet vasutas sz,a,k
szervezeti delegációt láttunk 
vendégül Szeptemberben egy 
kilenctagú francia., majd egy 
háromtagú svéd vasutas szak
szervezeti delegációt fogad
tunk. 

Vendégeink elutazásuk előtt 
kedvezően nyilatkozta,k a J.á

vendégeinlt beszél- tottakróL Külföldi 
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1965. október 16 - november 6 

Műszaki könyvnapok 
1 962-ben rendezték meg első 

ízben a műszaki könyvnapo
kat. Azóta minden évben, így 
az idén is megrendezik a mű-
6Za ki könyvnapokat. Az októ
ber 16 és november 6-a között 
megrendezésre kerülő könyv
napok gazdag programot ígér
nek. A fővárosban és a vidé-

ken vásárlással egybekötött 
alkalmi műszaki könyvkiállí
tásokat, ankétokat, író-olvasó 
találkozókat rendeznek. 

A Műszaki, az Akadémiai, a 
Közgazdasági és Jogi és a 
Táncsics Könyvkiadó számos 
új művel jelentkezik. 

Dr. Kubinszky Mihály: 

A vasutak építészete Európában 
A XIX. század második fe

lében megindult nagyarányú 
építkezések között a vasutak 
építészete is igen jelentős. Az 
európai vasúthálózat fejlődé
se az építészek elé új, eddig 
ismeretlen feladatok megoldá
sát tűzte célul, s igy a modern 
építészet fejlődéstörténetének 
a vasú /építészet igen érdekes 
és tanulságos fejezete. Művé
ben a szerző ezt a specifikus 
építészeti ágat követi nyomon, 
kiindulva az 1830--fi0-es évek
től. mikor a kezdödő vasút
technika a kor követelménveit 
fa. majd vas.szerkezetekkel 
elégítette ki, és a formakép
zést a klasszicizmus és roman
tika stílusjegyei irányították. 

vább fejlődik és épít-észetében 
a modern irányzat jut diadal
ra. Altalánosan elterjednek a 
vasbetonszerkezetek. s a meg
oldások gazdaságosságára tö
rekednek. 1945 ut.in, az újjá
építés korában, a vasútépité
szetben is érvényesülnek a 

szocialista építészeti irányok 
és a modern építészeti irányzat 
hatásai. a modern építőtechni
ka fejlődése, a gépesítés. elő
regyártás, műanyagok érvé
nyesülése. A vasutak építésze
ti fejlődésének példája a leg
újabb építészet kialakulását 
tükrözi, tehát a leszűrt tanul
ságok egész modern építésze
tünkre is jellemzők és rend
kívül tanulságosak. 

Az európai kapitalizmus te
tőpontján, az 1850-1914-es 
években a nagyvárosok kiala
kulása. a vasúttechnika és a 
vasúthálózat kiterebélyesedése 
következtében a haladó építé
szeti irányzat is szembefor
dult a historizáló eklektikával. 
A két világháború közötti 
Európában a vasúttechnika to-

A szerzo nemcsak a szak
emberek, hanem a nagyközön
ség számára is élvezhető mó
don dolgozta fel a hazai és 
külföldi anyagot. Hasonló mű 
a külföldi irodalomból is 
hiányzik, ezért a könyv nagy 
érdeklödésre tarthat S7..ámot. 
A könyvet 100 ábra. illetve 220 
fénykép teszi szemléletessé. 

Sok az utas - kevés a pad 
A Déli-pályaudva,r UJ. mo• 

dern ü,·egcsarnokának belsó 
berendezésére az utóbbi idő
ben egyTe több a panasz. Az 
uta::ókózönség k1fogasolja az 
ülőhelyek hiányát. Az ősz, a 
ro,;sz idö beálltával nemcsak 
az utasok, hanem az üvegcsar
nokban levö személypénztárak 
dolgozói is zúgolódnak, mert a 
várakozók ülöhely hiányában a 
pénztárak között levő csomag
tartóra ülnek. 

Ezzel akadályozzák egyrészt 
a jegyváltásra váró utasok 
mozgását, más-részt hangos be
széigetéseikkel zavarják a 
pénztáro,;;ok munkáját is. 

Az utasok és a jegypénztáro• 
sok között emiatt gyakori a 
nézeteltérés. Mindez azonban 
elkeriilhető lenne, ha több pa
dot helyeznének el a.z üveg
csarnokban. 

Foki l&íván 

.,. 
JPIEm7Z aTTIIJ'II'IrIL® M 
bonyodalom:inal-
Amióta kikerlll• 

ti.ink az iskola pad· 
Jaiból, elváltak út-
Jaln.k.. 

Engem a pedagó• 
gus pálya vonzott, 
ó vasutas szeretett 

volna lenn.l, a-z Is 
lett. 0 Budapestre 
került szo1gálatra, 
én Miskolcon tani• 
tok. Az újságban ol
vastam róla. a rá• 
dió is Ismertette 
hó s tettét. LélekJe• 
lentétével és bUor-

ságával sok ember 
életét mentette meg_ 
l\fagas kitünteté!'iit 
és pénzjutalmat Is 
kapott. 

Nemrégiben or· 
szágos megbe�zé
lésre Jöttem feJ Bu„ 

dapestre, közben 
nag:ron megtet-c.zett 
egy rádió a KERA· 
VILL kirakatában. 
l\legvásárottam. Az 
üzletben sok érde· 
kes é,; értékes ,t!· 
pasztalatot szerez
tem. majd űjonnan 
,rett rádióm.mai el• 
Indultam a pálya
udvarra. Ekkor ta-
lálkoztam vasutu 
barátommal. Az 
évek szinte nyomta
lanul szálltak el fc• 
lctte, csak egy ki· 
cslt testesebb és de
resebb lett. 

Gratuláltam az dJ
ságban olvasott bá
tor tettéhez, de 0 
szerényen elhárítot
ta a dicséretet. En 
azonban nem hagy
tam abba a k.tvAn• 

cslskodast tt meg• 
kérdeztem, mi.re 
költötte a kapott 
pénzjutalmat. 

.Mosolygott, 
nem tiltakozott. 

h.lk, 6 viszont csak 
Öl nap múlva ért 
rA kijönni. Ekkor 
derOlt ki, hogy a 

- Abban az ldó
beo, amikor meg• 
kaptam a pénzt, 
még nem lehetett 
hatögépet részlet· 
re vásárolni, Jól jott 
hát az. összeg, telje-

de biltőgépünk szá.lll
tás közben megsé• 
rUlt. A szervfz oem 
vállalta el a javf„ 
tást, mert Jlyen bJ• 
bára nem vonatko
zik a vás.irlásl ga• 
ranc:Ia. Nem akarom 
sorolni az esemé
nyeket, de tény az, 
hogy csak két bét 

sült a kfvánsAgunk, 
megvettük az elekt
romos hüt6szek
rényt. 

- Képzelem, ml· 
lyen boldog volt a 
feleséged! - fűztem 
hozzá, 

Barátom egy pll• 
lanatig elkomorult. Akaratlanul kelle-
metlen emléket 
Idéztem ,�,. 

- Egy Ideig na• 
gyon bosszú! volt. 
Képzeld, a megvett· 
hlltögépet haza-
szállíttattam. A 
szomszédok 1egít-
ségéve1 beclpeltük a 
helyére. Azonnal 
bekapcsoltuk volna, 
de rövid volt a ve
zeték, az utasít.áson 
pedig az állt, hogy 

meghosszabbitót 
nem szabad hasz• 
nálnl. Felblvtunk te• 
tcfonon egy szerelft 
kisiparost, és seglt• 
ségét kértük, EIG• 
ször azt kérdezte, 
hogy földelt-e a 

konnektorunk. 
Ezt bizony nem tud• 

:!Y!:t1y:: nez:1�: 
áron - sok mérge
lödés utA.n végre 
mdklldnl kezdett a 
bútögépilnk, 

Es most, �n a vi
déki, adhattam la-

nácsot fGvárosl ba
rátomnak 

- A 
0

KERAVlLL 
vásárlószolgála

tához kellett volna 
fordulni. Ott a vevő 
ki\•álasztja a neki 1 

legmegfelel<ibb rá• 
diót, televlzlót, csil
lirt, elektromos hó--
1.árolót, batőgépet, 
vlUanytdzhelyet és 
a többi a KERA· VlLL dolga, Boy
szolgálat ütJ.in ha• 
zaszálll!Ják a ké
szülékeket. A tele-
víziót dljtalanul 
fizembe helyezik 
és kezelésére a vá
sárlót betanltják, 

Nem nagy ügyről 
van sző, csak azért 
említem meg, hátha 
valakinek ldeJ�ko
rán szolgál tanülság
ként, 

(P, K,) 

MAGYAR VASUTAS 

1966-ban öt sportágban 
rendez versenyt az USIC 

Nyugdíjasok búcsúztatása 
Dombóvár állomáson már 

hagyomány a nyugdíjba ke-
Szeptember 17-22 között 

Lipcsében tartotta XX. kong
ressz11sát a Nemzetkozi Vas
ut.as Sportszövetség. A kong
resszuson a 25 tagország)ból 
21-ne k a képviselője vett részt. 

A megnyitót Marc Pemot, a 
szövetség elnöke tartot ta. A 
kongres.szus többi kö1.ölt  ö.sz
szeállitotta az 1966. evi ver
senynaptárt. Eszerint jövóre 
öt sportágban mérik össze tu
dásukat az európai vasutas 
sportolók. A férfi és női atlé
tikai wrsenyekre a Sz01JjPt
unióban, a k,erélcpári:e rse
n11ekre az NDK-ban, a birkó
zásra Fin nországban, a férfi 

, . • , rülö dolgozók ünnepélyes bú-
kézilabdára Len.gyelorsza.gban, ' csúztatása. Ebben az évben 
a_ vizila?d�_-mérkó�_sekre pe- j 1s férfi . és két nói dolgozó
dt(l Roman,a,ban kerll! sor. tói vettúnk baráti búcsút. 

1965-ben az Európai Va.sút- Családi ün�epségünket a vas
egylet által alapított kupát a I utas„ kuJturotthonban ren
Szovjetunió vasutas sportolói I deztuk me� .  A ny�gd!J�a 
nyerték. 2. Csehszlova,kla 3_ . ment _<lolgozok munkass.:3g'.1t 
Bttlg<iria. 

' 1 M':'non 1s!l'a� áUomásfonok 
meltatta es köszonte meg a 
hosszú évek fáradozásait. Az USIC elnöke ismét Marc 

Pernot (Franciaország), fötil
kára dr. Karl Kaiser (Auszt
ria) lett. A magyar vasuta� 
sport képviselöjét újból meg
választották az elnökség tag
jává. A Sportszövetség XXI. 
kongresszusát 1966-ban Ola z
orszá&ban tartják. 

A nyugdíjasok nevében 
Fadgyas Károlyné mondott 

1 köszönetet az ünnepség meg
rendezéséért és a rnegemlé
kezéséti. 

Bódogh Mihály, 
Dombóvár 

Ötödik l,e/yezés Alma A tá/Jan 
A szerkesztőség üzeni 
Plnfér Lajos. Vácrálól: Tóth 

Lá�zló, Sopron; l\tiaro::.dn Pál, 
YolosinovS'z.kl János, Debrecen: Az USIC VII. férfi kosár

labda bajnoksagat 1965. szep
tember 7-töl, 15-ig Alma Atá
ban, Kazahsztán fővárosaban 
rendezték meg. A bajnoksá
gon 10 nemzet sportolói ver
senyezf ek. Az első helyet 
Bt,1garia szerezte meg a 
S.:01 1etu11ió és Románia előtt. 
A szovjet és a bolgár csapat 
komoly játekerőt i<épviselt. 
több országos válogatottat 

1965 október 17-én 

vonultatott fel. A magyar 
csapat a1. 5. hel) t n  ,·egzo,t. 
Az ötórá idóeltolodas nagy 
kihatassal volt verseny .óinrl:
re. 

A versenyek Jo rende1és 
mellett, he;; napon ke, es1ttil, 
óramű pon•ussággal :l.oJ1ottak 
le. 

A VIII. k06árlabda va.;u•�s 
Ewópa-bajnokságra. �-r ,r.-
ciaországban kerül sor. 

Déván Lác;zJo. Kapoc;vár; Bo:<ll• 
7sár Gyula. Békéscsaba: Foki 
J!-;tván, Budapest: Sztlvá�sl Jó
zsef. Nyi1·egvháza: Leveleiket 
lapunk anyaqához felhasználjuk. 

özv. Gora 1s1kf Ferencné Sza• 
badszill lás: Bold1zsár Gyula, Bé 
késcsaba: Leveleiket il letékes 
helyre továbbftottuk. 

A Hivatalos Lapból 
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gozók figyelmébe ajánljuk a 
következ0kel 

Kezdődik a Vasutas Operabérlet 
1 37. számból: 1 18501/1965. l/2. 

B. Előző munkaviszonyban el• 
röltOlf szolgélatf lrlG beszámítása 
az Mt. V, 30/C. & alapján pól· 
s,;abadság és Jubllt>umi Juta lom 

Az operát kedvelő va uta
sok 1400 berletet úJitottak meg 
a nepszerú Vasutas Operabér
let keretében. Az é,·adnyitó 
előadasra október 1 i-én vasár
nap délelőtt kerül sor az Erkel 
Szinhózban, 

Bemutatásra kerül Verdi ·  szempon, Jából. 
�larcosbál címú operája . . _A A 3� �!���z�fg

o
i1t\�!5sz!\f fo!>b szerepeket Czan1k Z&ofia ,  tési Ft'.lnökst'g megszüntetése. 

Palos Imre. Szirmai Ma rta, es ' 122507/1965. t/4. e. Tén:,,le 
Sebestyén Sándor énekli. ges és n:,,ugellátott ,·as1i!I rtol-

A bé_rletek . II . . részl<;léne� r::i��- �v!�
m

��t�,i���set�;':/;st 
bef1zetesi hatarideJe oktober .>. , tásának végreheJlása. 

A takarékosság jegyébew 
A fö ztály I/8. B. tartály

kocsi csoportja a MAV
TRANSZ, a MINERALlM
PEX es az AFOR dolgozói 
szocmlista szerzódést kötóttek, 
kom.plex-brigádot a!akitottak. 
Ez a brigád gondoskodik arról, 
hogy a benzm es a gázolajim
port küldemenyek átvétele és 
zétosztá,;a szervezettebben 

torténjék. 
A szerződés célja a7„ hogy 

a Szovietunióból, illetöleg Ro

alapján a mindenkori lehető
ségek határain belúl, a megfe
lelő mennyiségű tartál ·kocsi 
Záhonyba való továbbitásarol 
gondoskodjon. A MÁV
TRANSZ vállalt.a, hogy a Zá
nonyban 1'endelkezé&'l'e alló 
kocsikból a diszpoziciók Of)ti
máli8 végrehajtására törek
szik, azok sorrendi teljesítésé
nek minél nagyobb mervú el
érése erdekében. 

A vállalasok te)jesité e a 
legszorosabb eg_vüttmúködest 
teszi szükségessé. ugyanakkor 
jelentős devizamegtakaritást 
eredményez. Ezen felül pénz
ben nem mérhető gazdasá(li 
tredménveket hoz a vasúti ko
caiforduló g11orsításáool, a fel
használó üzemek folyamatos 
üzeman,·agellátásával, mely a 
zavartalan tennelés elsőrendű 
feltétele. Horváth Jánosné 

mániából behozatalra kerülő ---------------------------
motorbenzin és gázolaj kulde
ményeknél a kocsitartózkodási 
idöt, illetve a kocsiálláspénzt 
csökkentsék. 

A kocsttart6zkodási idő, a 
kocsiállaspenz csökkentese 
c5a k a Legszorosabb, legköz
vetlenebb együitmuködesse! 
biztosítható, mert a szovjet 
szállito csak negyedéve szer
ződést köteles létrehozni es 
ezen belül nem vállal sem ha
vi, sem dekádonkenti üteme
zést. A szovjet eladó köteles a 
feladastól számított ót napon 
belül ertesitést adni az egyes 
küldeményekről. Ez a múltban 
nem volt elegendö ahhoz, 
hogy a vállalatok a kelló idö
ben fel tudjanak készülni a.: 
olaj fogadására, mert az már 
megérkezett a határra. Ehhez 
még hozzájárult a KDB-nek 
az az ismételten elfogadott al
láspontja is, hogy a beérkező 
import tételeket elosztó 
AFOR-nak jogában állott a 
MINERALIMPEX értesítésé
nek kézhezvélelétól számított 
48 órán belül a határon vára
kozó árumennyiségek iránt 
diszponálni. Ezért a MA V
TRANSZ nem tudott kellő 
időben megfelelő kocsik iránt 
intézkedni. 

A MTNERALIMPEX a szer
ződésben vállalta, hogy állan
dó érintkezést tart fenn a 

szovjet és a 1'omán szállitók
ka l. A szovjet külkereskedelmi 
vállalattal létesített negyed
éves szerződéses kötelezettsé
geken túl az import áruk havi 
ütemezését az AFOR minden
kori szüksegleteinek megfele
lően biztosítja. 

Az AFOR a MINERALIM
PEX-tól kapott értesítés alap
ján haladéktalanul diszponál 
a határállomáson úgy, hogy 
kocsiálláspénz lehetőleg ne 
merüljön fel. 

Az I/8. B. ta1iálykocsi cso
port feladata, hogy a MINE
RALIMPEX-től. illetve az 
,/\fOR-tól kapott értesítések 

Közösen az őszi forgalom sikeréért 
Az őszi szállí tárok 7JéjQ,jkenó

mentes forgalma érde1<ében 
közöa VP(JTehajtási. utiasitá.st 
do!gozt.ak ki a BékMcsa ba ál
lomá.! és a békéscs,abai S-a.a 
AKOV vezetői. 

Az állomás dolgooói ,•álla,1-
ták, hogy az AKOV res.zere 
ér,kezett küldeményeket 02 
elkészített ütemf.en, szerint 
kiáUit;ak és a ltirakást'a váró 
vagO'lloka.t úgy a;,opot,t,osítjá k, 
hogy aroka,t az AKOV dolgo
zói folyamM,osa,n tudják ke
zelni, 

Az AKOV v:iswnt azokat a 

kocsikat ü ríti kii előnör, ame
lyeket a MÁV-nak - főleg 
irányvona,tokko.! gyorsan 
kell továbbítani. 

A .sajá.1:os végrehajtási uta
Mt.ásban szerepel az is., hogy 
a MA V a vár-ható n.a.gyobb
métvú 'kocsi befu1Asokról a 
szajo)i belépésnél tájékoztató 
jelleggel e:l"tEISl<tést küld az 
AKÖV-<nek, hogy a kirakást 
rnegszervez:hesse. Az ily mó
don történt kJ- és berakást 
már július 1-1ól - kísérlet
képpen - máx bevezeték Bé
késosa.1:>án. Az eredmény: 25 
száza.l.ékko.L c.rolokent a, késet
ten kezeLt kocsik száma, 

Srepternber 1 5-től már az 
új végrehajtási utasítás sze
rint dolgq;z;na.k Békéscsabán. 

Boldizsár Gyula 
Békéscsaba 

VA SSZIG OR 
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Lajos/ Ha összetöritek a koc�it és emiatt nem lesz juta
lék, haza ne merj jönni! 

• 
, ,.  l • 

( Pusztai Pál raJza) 

1985, OKTOBER Z. 

Szocialista nenódésí kó
tött a sárvári cukorgyár és a 
MAV a .szállítási feladatok za
vartalan megoldására. A MA V 
vállalta, hogy 4o-60 kocsiból 
álló iTányvonatokkal folyama
tosan szállítja a répát. A cu• 
korgyár pedig kötelezte ma• 
gát, hogy a kirakásokat gyor
san elvégzi, s a szerelvényeket 
4 óra alatt vis.szaadják a for
galomnak. 

- Eszperantó nyelvta.nlo
lyam indult kezdők és hala• 
dók részére a nyíregyházi va�
utas-kultúrotthonban. A tan• 
folyam iránt nagy az érdekló• 
dés. 

- Uj gyártmányOk elkeszi• 
téséhez kezdtek ho-zzá a kö
zelmult ban a székesfehén-ári 
járműjavítóban. A vállalat eb
ben az évben először gyárt tej• 
és élöhalszállftó vasúti kocsi• 
kat. 

Emelet5 hálókocsik. A 
szovjf't ,·asutakon olyan eme• 
Jetes hálókocsikat állítottak 
forgalomba. amelyek a l fiO 
km óra sebességet is elérhetik. 
A négytengelves kocsik alsó 
részében 28 hálóhelv. emele
tén pedig ugyanennyi ülőhel:1' 
van. 

- A Német szö,•etsé-gl Vas• 
utak érdekes magyar vonat>ko
zasu idegenforgalmi szóró
anyagot bocsátott ki.  A nagy 
példányszámban közreadott 
n)•omtatvány .,Utazások Ma
gyarnr.szágra'' címmel jelent 
meg és a Nyu�at-Németország 
-Magyarország közötti vasúti 
összeköttetéseken kívül rövid 
leírást tartalmaz hazánk ter
mészeti szépségei röl és né
pünkről A kiadvány a többi 
között i.smerteU a magyar ide
genforgalmi előírásokat. a me
netjegyek megvásárlásának 
módját. a helyfoglalást, a há· 
lókoc<dk igénvbf'vételét. az úti
poggyász-feladást és poggyász
biztosítást. 

Akfü·aillésen vitattá 
meg az MSZMP ideológiai 
munkájára vonatkozó irán ·el• 
veit és az abból adódó felada
tokat a debreceni fűtőházban 
Az aktí,aértekezleten sok szó 
esett a vasútra háruló száUí
tá._tj felada to1<ról is. 

Kirándulást su.-. �U 
Kőszegre a soproni vasutasok 
nyugdíjas-alapszervezete. A 
kiránduláson a családtagok is 
részt vettek. A város neveze· 
tességeinek megtekintése után 
ellátogattak a MAV Nevelő
intézetbe. 

- A világ egyik legnagyobb 
vasúti daruját helyezték üzem
be a közelmúltban a Német 
Demokratikus Köztársaságban. 
A daru gémje 14  méter hosz
szú, teherbírása 60 tonna, eme
lőmagassága 13 méter. 

- Nyolc vasutas énekkar 
részvételével október 3-án da• 
lostalálkozót rendeznek az 
"t:szaki Járműjavító Törekvés 
Múvelödési Házában. A dalos
találkozón az Allami Operaház 
több magánénekese is közre
működik. 

L A K A S C S E R E  

Elcserelném 1 szoba, össz„ 
komfortos. telefonnal felszerelt 
MA V röbérlett lakásomat ba• 
soniór,a Pesten vagy Budán. l!:r• 
deklödnl: Serr0z0 János, Bp., 
Déli pu., nemzetközi lnformacló, 
55- 1  l •es telefonon lehet. 

- Dombóvár á l lomáson lévl5 
2 szoba, összkomfortos lakáso• 
mat elcserélném budapesti vagy 
Pest környéki lakásra, megegye
zéssel. li:rdekl0dnl lehet munka
időben: Kiss Béla. pécsi Igazga
tóság, I l l. osztály. Telefon: 
15-76. 

MAG VAR VASUTAS 

a Vasutasok Suikszervezetének 
lapja 

SzerkeszU a szerkesztő bizottság 
F66-zerkeszt6: Gulyás János 

Felelős szerkentő: Visi Ferenc 

Szerkesztöség: 
Budapest, VI., Benczur utca fi. 

Telefon : vArosll 229-872. 
llzemJ: S9-'1'1 

Kiadja és terjesztl: a Népszava 
Laplqadó Vállalat, Budapest vn., 
Rákóczl út 64. Telefon : 224-819, 

f"ele10s kiadó! Gábor Márton. 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

Igazgatója 
Csekkszámlaszam: 75.915.001-K. 95 

Sz.ikra Lapnyomda, Budapest 
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Tanácskozik a VI. szakszervezeti 
világkongresszus 

A kongresszuson részvevlí Mag)'ar küldöttség egy csoportja (MTJ kiilföldl képs7Dlgálat) 

szerveze'li , vilá�ongre,sszus 
ha t.ékonyan viszi előre az 
l""�i világ dolgozóinak egysé
�t a bélreárl, a clanotkr-.1-
cl.iért m a tá.rsadalmi hala.dá
i.ért !<1lyi:a.tott harcban. 

Október 8-á.n Varsóban a 
Tudomány és Kultúra. Pa1otá
iár>, , ,, k01t/}1'CISSZU.SÍ term,.föen 
iLn,;,epély.-,e11 megnyílt a Vl. 
Szak$zer1>e.iatL V�konl,ran
szu.s. A megnyitón 98 orsz.ág 
150 millió d lgou'>jának k�p
Yiseletében csaknem 600 kül
dött, a varsói diplomáciai kép
'viselet-ek .sd'i< tagja

1 
és mint----gy 

�záz külföldi újsagiró jelent 
pieg, 

Ünnepi ülés 
A Sza.!,,zervez,eti Világszö

vet9ég 20 éves fennállásának 
�t.elt ün,nep! ülésen Igna
Cl/ Loge1-Sowtn.ski, a lengyel 
szaktanács elnöke és Ren.a,to 
BitoS.'li, az SZVSZ elnöke mon
dott megnyitót, illetve üdvö.z:
'1ő besrkdet. Az ünnepi szónok 
l.ouis sa.mant, az szvsz fő
titkára volt. 

A Szak.szervezeti Világszö
vetség elsó 20 esztendejón�t 
lezárásával - mondc. Ha -, 
új fejezet kezdődik a szakszer
vezeti moz,,"'alomban. Ennek az 
idös�ak a nemzetközi szak
szervezeti egység helyreállítá
sa idősukának kell lennie, A'l:
f,ZVSZ fennállásának most 
megnyíló fejezete során. meg 
valósul majd mindenfajta 
gyarmati elnyomás \·ég:;;ő fel
�zárnolá,sa. Ennek az !<lőnek, 
l!gyben meg kell hoznia a há
ború és az imperializmus erői
nek meghátrálását, mert egyre 
jobban foikozódiik a békéért 
harcoló népek cse:•.s..1tvökésmé
J&e. 

A nemzetközi helyretról 
1izólva, a főtitkár elítélte az 
&merikaiak vietnami agresz
sz:ióját, majd azokról az útak
rol beszé1t, amelyeken elsősor
ban kialakítható a világ dol• 
gozóinak szakszervezeti egy
Eége. 

A kongresszus érdemi vi.tája 
október 9-én k,ezdődött. Ekkor 
került sor a kongresszus első 
napirendi P')ntjára, Louis Sait• 
lant főtitkár beszámolójára. 

- Húsz év munkájá.na1, 
mérlege és tapasztalatai meg
mutatják, hogy az SZVSZ 
1tiá.nytalanul eleget tudott ten
ni az egész világ dolgozói és 
1zaksze-rvezetei előtt vállalt kö
telezettségének, és ereje tel
jében készülhet fel az új fel-
adatok megvalósítá.sára 
kezdt.e beszámolóját, majd 
részletesen elemezte a nemze,t.. 
közi helyretet, és a békés 
együttélés&t vívott harc kér
déseit. 

HansúJyozta, hogy a mun
kásosztály számára a béké.s 
együttélés a legkedvezőbb fel• 
tételeket bi:i:tositja, a. �  
kö,;i si.<akszervezeti kapcsola
tok fej!esz!léséhez é� megszi
iárdításáhorL. Ez az állapot te
remtheti m,eg a feltételeit a 
to"kés országokban folyó o.sz-. 
tályharc fe1'lendülésén<!llc, vala
mim a gyarmati és függó né
pek nemzeti fe!szabadlt.ó moz
g:;Jmá.nak úja.ob, kedvező le
hetőségeit. 

Ezután e töké6 vilá,,"'0011 ki
alaUrult gazdasági és társadal
mi helyzettel, majd az aut,o.. 
matizálás k&\•etíkez:ményeivel. 
foglalkozott. 

O'któber l o-én és 11-én foly
tatta a konr;ressz.us a főtitká· 
1"i beszámoló feletti vitát. A 
fr1S?.é!als.so'!c híven tü.krö1,ték 
a kor.gre:ss7.us egé,sz hangula
tát: a vHcig dolgozóit felhá.bo
rltja az ff.merikaíak vietnami 
a.gressziója, mélységesen elité
lik a gya.rmati eln11omást kö• 
veteUk a.z egységes cíU,4fogla,. 
fást és ha.rcot a::: imperializmU3 
ellen. 

Ebben a szellemben hang
' zott el a kongresszus második 

Az egység 
parancsoló szükségesség 

- Az egyes országol� dolgo
zói a maguk sajátos körülmé
nyei között folytatják küzdel
müket, de egwe jobba.n 6.tér
ztk te1:ékenységiik 114gyobb 
&.�zehangolá.sá.nak, az átfo
góbb nemzetközi swksze,-ve. 
zeti egység létrehozcísá.114k 
szükségességét - mondo'llta. -
A beszámoló a nemzetközi 
sza.ks:r.ervezeti egység és szoli• 
daritás problémáival foglal
kozva rámutatott, hogy a töke 
egybehangolt támadásaival 
6zemben valamennyi ország 
munkásoszi.álya egyre világo
&ibban érai, az országos é5 
nemzetközi egység megvaló
sításának parancsoló szüksé
gessé,,"'ét. 

örvendetes új tény az 
SZVSZ-en kivüH szervei:etek
ben jelentkező egységáramla
tok erősödése és megszilá.rdu
lása. Sajnálatos viszont, hogy 
a Szabad Sza.kszervezetek 
Nemzetközi Szövetségének po.. 
litikája ezzel a fejlődéssel szö
ge ellentétben áll. 

At. SZVSZ tovább fdkozza 
egységtörekvéseit - hangsú
lyozta a b�oló -. Az 
SZVSZ-nek szilárd elha<tiá.ro
z.ása: készen á.ll az eszmecse
rékre, és nem köti ezt iemml
lyen elófeLtételhez. Kéu ré&zt 
venni egy nemzetközi kerek
asztal konferencián, amely 
megfelelöen képviseLné a vi• 
lág 205 millió szervezett dot
qozóját. 

Befejezésül a2lt hangsúlyoz,. 
ta a főtitkár, hogy a VI. ,i;:z,a,k-

napirendi pon tjáp.a,lc l)eSzá_!}ID
lóJa is a szakszervezetek szoli· 
daritásáról, a nemzeti fel=· 
badulásmcért harcoló népek
kel. A beszámolót Luis Padtl· 
la, az SZVSZ ütkára tartotta. 

Gáspár. Sándor elvtárs 
felszólalása 

12-én folytatódott a vita az 
első két napirend felett. Ezen 
a napon került sor Gáspár 
Sándor elvtársnak, a SZOT fő
titkárának felszólalására. Gás· 
pár elvtárs bevezetőben mél
tatta a SZakszervezeti Világ
szövetség húszéves tevékeny
ségét, majd hang.súlyozta: az 
elhangzott Tret beszámoló gon
dolatmenetévei éa alapvető 
megál!apításatval a magyar 
szakszervezeti küldöttség tel· 
jesen egyetért. Különösen 
egyetért a beszámolónak 11 
Szakszervezeti Világszövetség 
jellegét meghatározó megfo
galmazásával. 

- A ;elen!egi vilá.ghelyzet• 
ben a nemzetközi munkásosz· 
tály egységes fellépése szűk· 
ségesebb, mint valaha - mon• 
dotta -, majd arról beszélt, 
hogy a szakszervezeteknek 
részt kell venniük minden 
olyan tevékenységben, amely 
a termelőerők kibontakoztatá
sát, a népjólét fejlesztését, az 
anyagi javak minél nagyobb 
bőségét igyekszik megteremte
ni. 

Lapzárta után került sor a 
világkongresszus ,nagy érdek
lődéssel várt harmadik napi
rendi pontjára: A helyzet Viet· 
naml>an, a vietnami dolgozó 
nép ha.,-ca a.z amerikai impe
rialisták agressziója ellen. 

EE:t.BIVJÍS 
a vasutas KISZ-szervezetekhez az őszi forgatom sikeres 

lebonyolításának hathatósabb elősegrtésére 
1965, IV. negyedévében a vasútra hárul6 

megnövekedett szállítá.si feladatok végrehaj
tása D.8fJY erőfeszítést kíván a vasút vala,. 
mennyi dolgozójától, (gy a vasutas fiatalok
tól, Ifjúsági brigádoktól Is. A IV. negyedév• 
ben a vasú.tna.k 30 millió tonna árn elszállf
tásáról kell gondoskodni, &tneiy mintegy 1 
millió ionnával haladja meg az előw évi ha-
sonló időszak eredményeit. 

forgalmi é1I kereskedelmi, valamint a vonta.
asi sza.kszolgát.a!ok területén. 

A Kommunista Ifjú.sági Szllvetség Köz
ponti Bizottsága, a Vasutasok Szakszervezete 
Elnöksége és a MA V vezérigazgatója felhí• 
vással fordul a vasút területén levő KISZ• 
szervezetekhez, valamennyi fiata.1hoz és Ifjú
sági brigádhoz, hogy fokozotiabb mértékben 
vegyék ki részüket az őszi forgalmi felada
tok teljesítéséből, mutassanak példát, vál
lalja.nak nagyobb részt szolgálati helyeiken 
a tervek, a célkltüzések feljesUésében, a vo• 
nattorgalom tervszerüségének növelésében, a 
vontató jármüvek és a teherkocsik üzem
készségének növelésében, 

Az Ifjú.sági brigádok teljesítményeinek ér
tékelését a szolgá,J.atl helyek, a KISZ-Szer• 
vezetek, valamint a szak.szervezett bizottsá· 
gok bevonásival végzik. Az Ifjúsági brigá
dok eredményeiről szóló értékelést a Vas• 
útlgazgatóság részére kell megküldeni. A 
vasútigazgatóságok a legjobb eredményt cl
élő brigádokat a Vezél'ig11,7.gatósághoz ter• 
Jesztik feL 

A KISZ Központi Bizottsága, a Vasutasok 
Szakszervezetének Elnöksége, a MAV Ve-
11érlgazgatója bízik a vasuias fiatalok áldo• 
zatkészségében; lelkesedésében, lendiilet-Ol!I 
munkájában, és elvárja, ho,,,ory a vasút elöU 
álló nagy szállitásl feladatok megoldásához, 
éves tervünk teljesítéséhez megfelelő segít
séget nyújtsanak. 

Méhes Lajos, 
a KISZ Központi Bizottságának 

első titkára 
A vasútigazga.tóságok legjobb eredményt 

elérő brigádjai elnyerhetik a KISZ Közpon• 
t.l Bizottság, a Vasutasok Szakszervezete és 
a MAV vezérigazgatója oMevelét és az 
ezekkel Járó jutalmakat. 

Az erkölcsi és az anyagi elismerés ado
mányozása az október l-től december 31-ig 
végzett teljesítmények alapján történik, a 

Rödönyf Károly, 
miniszterhelyettes, 

a M.� V vezérlgazgat-ója 

Szabó Antal, 
a Vasutasok Szakszervezeténellt 

főtitkára 

Fe emeli jutalom 
az őszi lorgalom idejére 

A vasút előtt álló megnö
vekedett 6szi forgalmi fel
adatok teljesítésének elősegí
tése érdekében a vez.mgaz
gatóság a szakszervezettel 
egyetértésben az i,g:u.gatósá
gok munkaversenyében na• 

gyobb mértékben kívánja 
bizto.sitani a dolgozók anya� 
érdek� t,::-égét. 

1965. október l-től d=
ber Sl-ig terjedő időre az 
igazgatóságok munkaverse
nyének jutalmazása az aláb· 
biak s.zerint mód<x;ul: 

100,0-100,49% teljesitml'.ny eseten 
100,5-100,99"'0 teljesítmény esetén 
101,0-101,4911 n teljesítmény esetén 
101,5-101,99°, 0 teljesítmény esetén 
102,0-102,490,0 tel icsftmény esot,én 
102,5-102,99'' 0 tc.�<>sítmény esetén 
10:1°,0-os és azon felüli telj. esetén 

100 OOO Ft-ra 
1 10 OOO Ft-ra 
120 OOO Ft-ra 
130 OOO Ft-ra 
140 OOO Ft-ra, 
150 OOO Ft-ra 
160 OOO' Ft-ra 

Abban az esetben, h4 11 
tá.rgyhaví operahv szállítási 
terveit a hálózat teljesíti, va
lc.mennyi igazgatóság 50 szá· 
zaiékkal /elemelt ju.talomban 
rés.usül. 

való tekiJll.tettel a fent jelzett 
összegek háromszorosát kap
hatja. 

Az &zi forgalom szem
pontjából döntö j-.eleintőwgú 
az október havi sz!ill!tá:il 
igenyek kielégítése. Éppen 
ezért az oktöber havi telje-
5ftmények: után a fentiek 
alapján klérd€melt telj�, ju• 
wlomössze,gek so szaza!ékkt1l 
felemelve loerüinek kiadásra. 
Ez a felemelt töbl>l.:itjutakm a 
hónap o1sö felének telje;i,tmé• 
nyei ale.pján mint előleg ke
rül a cékHC• éseket teljesítő 
igazga tóságokináJ kifLzelés-re. 
Október eJsó telének teljesít

tehervonatok menetrend" 
szerúsége, 

vonatközlekedési terv be· 
tá.rtása, 

gőzmozdonyok ki,h,a,szná•. 
lása, 

telle,,kocs•k kihasználása, 
operatív szállítási Urtl 

teljesités,e, 
Az igazgatóságok: a jutal

mak elosztásánál nagy körül
te.1t.íntésse1 járjanak el. Elw• 
sorban azok a vasűti c-;omó
pontok, vonati111dít6 állomá
sok, bány-aállomások jutal
mazandók, ahol a legtöbbet 
tettek a szállítási tervek tel.
j-esitési! érdekében. Külön 
juta!mazandók a köz.ponti és 
irányító szoll!ála!nak awk a 
dolgozói, aklk a legjobbqn 
�itették a végrehajtó szo!
g.í.lat munkáját. 

A javítási mozdonyállag 
csökkentéséért kiérdemeJ,t 
jutalomból elsősorban az érs 

de.kelt fútóházak és fiókmú· 
helyek dolgozóit kell jutal� 
mazni. A rendelet nyomaté• 
kosan fclhi,-ja az igazg2tósá• 
gok figyelmét, hogy a jutal, 
ma.kat az átutalástól számi� 
tott három napon belül a 
dolgozóknak ki kell fizetni. 

A góunozrlony állag űzem
képesse«ének tokozása érde
k.ében szükséges, hogy a 
gőzmozdonyok javitásJ álla
ga 8 százalé.1<.ra, vagy az &Iá 
kerüljön. Azok az igazgatósá
gok, amelyek az előírt 6 szá
zalékos javítási állag csök• 
kenulst teljesítik, a fentiek 
sz:mnt ltiérdemett összes ju
talom 10 százatélckal felemel.t 
összegét kapjá.k. Abban a,z 
esetben, ha a javítási állag 5 
százalékra csökken, további 
s s=ázatékkal felemelt juta
loméi.ssi:eget kapnak. A buda
pe5ti igaz,gatóság létszámára 

ményei éppen ezért külön ,-.-----------
kerülnek értékelésre az aláb
bi célkitűzések szerint: 

szem-é,lyuállító vonatok 
menetrendsul'Ú.!!ége, 

I smét az elsők között 
- Tavalt1 élü::emek lettünk. 

Idén sem akar;uk alább adni 
- ezekkel a szavakkal kezd
te a beszélgetést Kalcsó Im
re, Békéscsaba állomás szak
szervezeti bizottságának ti!
kára. Csomópontunkon 
több éves hagyománya van 
11 szoci.ali8ta munkaverseny
nek. Ez egyik biztosíték ar
ra, hogy ismét az elsólv kö
zött legyünk. 

A csomópont az elmúlt 
években valóban JO telje
sítményt nyújtott. Az állo
másfőnök Irodájában okle
velek tapétázzák a falat. Si
kereket értek el a fel3zaba
dulásl munkaversenyben, ün
nepi műszakot szerveztek má
jus 1, a vasutasnap és az 
alkotmány ünnepe tisztele
tére. Az első félévi ter
vüket pedig élüzem szint fe
lett teljesítették. 

- Minek köszönhetó a jó 
eredmény tettük fel a 
kérdést. 

- Munká.nkhoz a mű.szaki 
feltételek btztosftottak. A múlt 
évben kitapas?taltuk az új 

integra-dominóberendezés 
minden csinjcít-bin;át. Ma 
már ki tudjuk használni a 
korszerií. berendezés minden 
előnyét. Az első félévben 3 
százalékkal emelkedett a szál
lítási tervünk. Közlekedési 
dugók nem keletkeztek. Kü
lönösen javult a vonatköz
lekedési terv teljesítése. A 
korábbi szervezetlenség meg
szűnt. a vonalakon Is. Cur
tici határállomás az lden Is 
kitett magáért. ők is hozzá-

járultak a 6ikerekhez. Jól 
dolgozik Kruchi6 Lajos ke
reskedelmi állomásfőnök-he
lyettes komplexbrigádja. A 
legnagyobb megrendelőt, a 
téglagyárat pontosan szol
gálják ki. Jó az együttmii.
ködé& az AKOV-vel. Az el
múlt félévben 250 ezer fo
rinttal kevesebb kocsiállás
pénzt fizettek partnereink, 
mint az elmúlt év hasonló 
időszakában. ügyesen látja 
el munkáját a dr. Görcs 
Ágoston vezette huszonöt 
tagú szállítmányozási szocia
lista brigád, továbbá Do
bosi Ltúzló személyvonat
vezető kollektívája is, akik 
hosszú idő óta a munka
versenyben első helyen áll
nak. 

Jó munkát csak ;6 együtt
működéssel lehet végezni -
mondotta továbbiakban az 
szb-titkár. A mozgalmi 
szerveink vezetői azon fá
radoznak, hogy az e1111u 
azolgálati ágak k6zéitt e�e 
jobb legyen az együttmií.kli
dés, a kapcsolat. A dolgozók 
is sz!vesen segítenek egy
másnak. 

Persze a jó együttműkö
dés llem minden. Növeked
tek 4 balesetek és bizony 
ezért nem kapnak dicsfre
tet a békéscsabaiak. Ha a 
nagy őszi forgalomban · si
kerül a baleseteket a mini
málisra csökenteni, akkor 
pályázhatnak Ismét az él
üzem címre. 

,. J. 

Miről lárgyall 

az elnökség 

Szakszervezetünk elnöksége 
október 8-án ülést tartott. Az 
ülésen megvitatták a 2. szak� 
osztály jelentését az 
552 392/1965. sz. miniszterhe• 
lyettes,i utasítás alapján kiala• 
kított újrend5zerú létszám·, 
béralap- és átlagbér gazdál• 
kodás eredményeiről. 

Napirenden szerepel,t a 3. 
szakosztály előterjesztése alap
ján a vasutas dolgozók lakás
helyzete, valamint a lakás
ügyi bizottságok munkája. 

Táj,ék.oztató jelentést foga. 
dolt el az elnökség az újravá
lasztott társadalmi bíróságok. 
illetve a munkaügyi döntőbi
zottságok tevékenységéről, va
lamint a Járműjavító Osztály 
irányítása alá tartozó vállala• 
tok baleseti helyzetének ala• 
kulásáról és a baleseti helyzet 
javítására tett intézkedésekről 

11,,111nmmmm1nmnn11 

EreJnsé11yes<!n 

dolgom�a'II 

Az Alföldi Kisvasút Fűtó
ház ddl,gmói az év alsó f Ellé
ben is - immár harmadszor 
- teljesítették az élüzem kö
vetelményeket. Jó munká
jukért vezérigazgatói diC3éte
tet kaptak. 

A vontatási tervüket 104,S 
százalékra teljesítették és a 
javítóinúhelyeikben 12 darab 
C 50-es, két MK 48-as moto
rosmozdony és több mint 80 
különböző típusú személy- és 
teherkocsi felújítását, metve 
főjavftását fejezték be. Az ön,

költségcsökkentéssel 964. OOO 
forintot takarítottak meg. 

A legjobh dolgozóknak Mé• 
hes Lajos állomásfőnök juta!• 
makat adott át. 
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A. vezetés módszerei NAPIRENDEN: 

- bizalom a dolgozóit iránt A csa lád- és ifjúságvédelem 
A

z utöbbi időben egyre 
több szó esik a vezetés 

módszereiről, formáiról, je
lentóségéről. Nem véletle
nül. A kérdés rendkívül nagy 
horderejű, hiszen nem ke
\·esebbról van szó, mint a 
�zemélyi és technikai fel
tetelek legjobb kihasználá
sáról, illetve e feltételek 
megteremté:,ében döntó sze
repet játszó vezetési tevé
kenységről. 

Amikor a Yállalatok, szer
vezetek, int.é:z:m6J1·ek 1nun
k ájának megszervezését vizs
gáljuk, azt tapasztaljuk, hogy 
a feladatok egyre inkább spe
cializálódnak. Ma már egy 
közepes, de kisebb intéz
mény vezetőjétől sem vár
ható el, hogy a vezetése alatt 
levő vállalatnál ő legyen a 
legjobb üzemszervező, a leg
jobb mérnök, a legjobb ter
\ ező stb.. stb. Ilyen körülmé
nyek között egyre nagyobb 
fontosságú a Yezetés tudo
n1ányának elsajátítása. Mert 
a vezetés egyre inkább ön
alló tudományággá válik, de 
legalábbis külön szakmaként 
jelenik meg. Éppen ezért, a 
vezetőnek egyre inkább szer
vezési, módszertani, közgaz
dasági ismeretekre, egyszó
\'al Yezetési ismeretekre van 
szüksége, 

A vezetés lényegét vizsgál
,·a, azt kell látnunk, hogy a 
legfontosabb a t•ezetői elhatá
rozás és annak a végrehajtók
kal történő megértetése. A 
megértetés pedig olyan kell 
legyen, hogy a dolgozók. a 
végrehajtók azt magukévá 
tegyél,, azzal egyetértsenek 
es szinte saját elgondolásaik
ként hajtsák vegre. Termé
szetesen az így kialakított 
feladatokat megfelelő for
mában - utasítás, rendelet, 
tanacs, magyarázat, \'agy 
akár személyes példa - kell 
megfogalmazni. 

A vezetés - főleg az utób
bi időben - a vasúton 

módszereiben és színvonalá
ban is jelentősen fejlődött. A 
rendelkezésre álló anyagi 
eszközök - és ez már köz
Ismert nem fejlódtek 
olyan mértékbeµ, mint ahogy 
a \'asút feladatai azt megki
Yánták volna. A hiányt jobb 
vezetési munkával és a dol
gozók áldozatkész mun-ká
jával kellett pótolni. Bfz
Yást megállapithatjuk, hogy 
ez többségében sikerült is. 
Csakis ilyen körülmények 
között érhettük el az .ismert 
szállítási eredményelfot! En
nek ellenére nem követünk 
el hibát. ha azt állapítjuk 
mei:(. hogy a vezet�s színvo
nalának további javítására 
van szükség, mert csakis így 
lehetr.éges a továbbra is nö
,·ek,·ő feladatok sikeres meg
oldása. 

A vezetés megjavítását is 
célozta az MSZMP Politikai 
Bizottságának 1964. decem
ber 10-i határozata. Jelentős 
helyet szenteltek a kérdésnek 
a párt ideológiai irányelvei. 
A vasutasszakszervezet leg
utóbbi központ! vezetőségi 
ülése is fonto•ságának meg
felelően foglalkozott e kér
déssel. 

A vezetés színvonalának 
emelése s.�ámtalan tényezőt 
foglal 11UI!}dba.n. E ci!k:k !ke
retében csupán a vezetés 
módszereinek egyik oldalá
ról, mégpedig a dolgozóknak 
a vezetésbe való bevonásá
ról lesz szó. 

A szocialista demokratiz
mus sajátja, hogy az 

ügyek eldöntése elótt kikér
jü:k a dolgozó véleményét, 
hasznosítjuk tapasztalataikat. 
E nélkül - a szocialista de
mokratizmusnak a minden
napi életbe való megvalósí
tása nélkül - ma már el
kép7.elhetetlen a jó vezetés. 
A dolgozókra támaszlkodmJI. 
véleményüket figyelembe 
venni legalább olyan fontos, 
mint a célokat meghatároz
ni. Nem kétséges, hogy az 
ef'edmények csak kölcsönös 
bizalom kialakulása esetén 
Jelentkeznek. 

Ha egy munkahelyen a ve
zetők és dolgozók közi)tt 
megfelelő bizalom alakul ki  
és jó a légkör, akkor a mun
kamorál is megfeleló, amely 
alapja a jó eredménynek. 

A dolgozóknak a vezetés
be való bevonása nem va
lamiféle engedmény, ha
nem kétoldalú jog és köte
lezettség. A vezető köteles 
bevonni a dolgozókat, a dol
gozóknak pedig joguk és 
érdekük beleszólni a veze
tésbe. Ezek a közös érde
kek azonban csak akkor va
lósulhatnak meg, ha a köl
csönös bizalom légkörét tud
juk kialakítani. 

A dolgozóknak a vezetés
be való bevonására szám.ta
lan eszközünk van. Különbö
ző értekezleteken, termelési 
tanácskozásokon, kisebb egy
ségekben megtartott munka
értekezleteken tág tere van 
a dolgozók meghallgatásá
nak. Arra azonban minden 
körülmények között ügyel
ni kell, hogy ezek a tanács
kozások ne a „kötelesség" 
látszatát keltsék a dolgo
zókban. 

Ma még ugyanis eleg sok 
vezető van, aki nincs meg
győződve a dolgozókkal való 
tanácskozás jelentőségéről, 
nem ismerte fel azokat a le
hetőségeket, amelyek az 
ilyen tanáé!;kozásokban rej
lenek. Nem készítik elő 
megfelelően azokat, tes6ék
lássék beszámolókat tarta
nak, nem túlságosan kíván
csiak a dolgozók vélemé
nyére. Ilyen helyen a dol
gozók röVid idó alatt elked
vetlenednek; érdektelenségbe 
fullad a tanácskozás, telje
sen célját veszti 

Ahol nem bíznak a dol
gozókban, ott el6bb-utóbb a 
dolgozók is kedvüket vesz
tik és csak kötelességszerű 
munkát végeznek, közöm
bössé válnak. Természetesen 
ilyen helyzetben a vezető 
gyorsan egyedül marad, és 
joggal panaszkodik „meg nem 
értésre", a dolgozók közö
nyére. 

A dolgozók a bizalmatlan
ságra természetesen nem 

váJ.aszolnak bizalommal. Tu
domásul kell venni, hogy a 
termelés, a munka eredmé
nye nemcsak a vezetők ügye. 
Azt is látni kell azon.ban, 
hogy a dolgozók csak azokért 
a feladatokért tudnak lelke
sen munkálkodni, egyáltalan 
felelósséget vállalni, ame
lyek kialakításában a veze
tői, kikhik véleményüket és 
arra építenek is. (Annak sincs 
ugyanis sok értelme, hogy 
a véleményt kikérik, csak 
éppen nem tesznek o.:uunit 
megvaló.sltására.) 

Az utóbbi Időben sok 
szó esik az anyagi érdekelt
ség, anyagf ösztönzők helyes 
kialakításáról, alkalmazásá
ról. 

A feladatok és célok meg
határozása mellett jó anya
gi ösztönzőket csak a dolgo
zókkal együtt lehet kialakí
tani. Titokban, a dolgozók 
bevonása nélkül kialakított 
célkitűzések semmire sem 
ösztönöznek, nem is érhetik 
el céljukat. Ha a dolgozók 
nélkül kialakított célokhoz 
még a jutalmazás, illetve 
premizálás nyilvánosságának 
hiánya is párosul, a bizal
matlan légkör gyorsan ki
alakul. 

A dollgozóknak a veze
tésbe való fokozottabb 

bevonását ellenzők - mert 
vannak még ilyenek 
azt tartják, hogy a vezetés 
demokratizmusa felelőtlen
séghez, liberalizmushoz ve
zet. Ha az ilyen véleményE'k 
mélyére nézünk, rendsze
rint azt látjuk, hogy a ve
zetó nem bízik a dolgozók
ban, utasítgatni szeretne és 
a könnyebb megoldásokat ke
resi. Való igaz, hogy a veze
tés demokratizmusa felelőt
lenséghez, liberalizmushoz 
vezet. Ha az ilyen vélemé
nyek mélyére nézünk, rend
szerint azt látjuk, hogy a 

vezetó :n�m bÍ2ii'k a ddl@o
zókban, utasítgatni szeret
ne és a könnyebb megoldá
sokat keresi. Való Igaz, 
hogy a vezetés könnyebbnek 
látszik, hiszen nem kell 
,.terhes" tanácskozásokra ké
szülni, azokat megszervez
ni, véleményekre válaszolni 
stb. Igaz, hogy mindez időt 
vesz igénybe, azonban az 
eredmények azt a vezetót 
fogják igazolni, aki nem saj
nálta ezt az időt, aki biza
lommal fordult a dolgozók
hoz és utasítgatások helyett 
a dolgozók véleményére tá
maszkodva fogalmazta me� a 
feladatot. 

Ifjúságunkat népünk sze
rető gondoskodása, a Jovo 
nemzedék iránti felelősségér
zet veszi körül. Allamunk 
minden lehetót megtesz azért, 
hogy fiatalságunk egészséges 
erkölcsi, szellemi és testi fej
lódesének feltételeit biztosit
ro.. A szakszervezet budapesti 
bizo.t ga a közelmúltban en
nek a gondolatnak jegyében 
hívta össze a 300 főn.él na
gyobb szolgálati helyek szak
szervezeti bizottságaln.ak tit
kára:iJt: ,n,őfei,e!óseit, KISZ-ve:D21-
tói t, vöröskeresztes aktíváit. 

Az értekezlet megállapítot
ta, hogy ifjúságunkra a. he
lyes irányú fejlődés jellemző. 
Helyesen mutattak rá azon
ban azokra az objektív kö
rülményekre is, melyek köz
rejátszanak abban, hogy a 
fiatalok egy része még min
dig káros körülmények között 
él. Kétségtelemil biztos, hogy 
e jelenségeket nem lehet meg
szüntetni jelszavakkal. Tel
jes felszámolásukhoz szerve
ze t állami és társadalmi te
vékenységre van szilkség. 

Legelső o család 
Ennek a tevékenységnek 

fontos része a családvédelem, 
mely lényegében alapja a 

ők mindenkinél közeleob áll
nak a gyermek- és ifjúságvé
delemhez. A ci'o!gozó nök job
ban felismerik az e téren 
szükséges felad a fok végzését, 
hiszen nagy részük édesanya, 
aki az anyaság érz.ésén ke
resztül nagyon sokra képes. 

A szakszervezetek - mint 
legszélesebb tömeg zervezetek 
- sokrétű tevékenységükkel 
jelentős helyet foglalnak el 
a gyermek- és ifjúságvéde
lerµben. De feladatukat csak 
akl"Or tudják helyesen és jól 
elvégezni, ha munkájukhoz 
arik és igénylik a többi tö
megszervezet és a Magyar 
Szocialista Munkáspárt szer
veinek segítségét. 

lljúsrigvédelmi 
bizottságok 

Az értekezleten sok sm 

esett a vasutas dolgozók gyer
mekeiről, a róluk való gon
do:,kodásról is. A szakszerve
zet feladatai között igen fon
tos helyen áll : a gyermekvé
delmet szolgáló intézmónyek 
(bölcsődék, óvodák, gyermek
otthonok. MAV-nevelőintéze
tek) létesítése, illclve a férő
helyek bővítése, a szociá,lis és 

anyagi gondoklrnl küzdő csa1 
ládos dolgozók problémáinak 
rendezése. 

A szakszervezeti bi.zo.tts;ígok 
mielőbb alakitsá.k meg a 
wermek- és ifjúságvédelmi 
bizottságokat, és hassanak 
oda, hogy a bizottság()� 
ol.i,c111ok kerilljenck, akik se• 
gíteni tudnak e fontos mun„ 
kában. 

Többet kell törődni a fedd• 
hetetJ.en családi életek kiala• 
kításával. a családok seg.(tésé. 
vel mint a gyermek- és !fiú• 
ságvédelem alapközösségével, 
A szakszervezeti szervek, a 
bizalmicsoportok sokat tehet• 
nek a családos szulók íelvllá• 
gosítása érdekében. 

Munkálkodjanak a szak• 
szervezeti és a társadalmi 
SZle!I'Vl8.<: a gyermek:n.eve 1iél., 
helyes szemléletének kialaki• 
tásáért is. Ehhez vegyék 
igénybe a vasútnal fogla/.koz
ktott nevelök segítségét, 

A budapesti biz..ott.�ág áltat 
kezdeményezett megbeszélés 
eredményes vollt. A :ré6z\-ev 
megállapodtak abban, hogy 
fél ev múlva ismét taláLkoz-l 
nak & hasonló értekezlet ke• 
retében kicserélik tapasztala• 
taíkat, n1�"határozzák a soron 
kö\·etke26 feladatokat. 

A vezetés demokratizmu
sa nem liberalizmus, nem 
i8 válhat azzá. Aki a demok
ratizmust összetéveszti a li
beralizmus.a!, az súlyosan 
téved. A szocialista demok
ratizmus egyben harc a libe
ralizmus ellen. A demokra
tizmusra hivatkozva nem le
het elvi engedményeket tenni, 
el túrni a lógást, a fegyelme
zetlenséget, a lazaságokat, sze
met hunyni a hibák, hiány05-
ságok felett. Vagy a huma
nizmusra hivatkozni azok 
esetében, akik kái·t okoznak 
a népgazdaságnak és a több
ség érdekeit veszélyeztetik. 
Az ilyen elnézó magatartást 
a dolgozók többsége is el
ítéli és nernükben az ilyen 
vezetőknek soha nem lesz 
tekintélye. 

megelőző tevékenységnek. A i-------------------------..:_ 

gyermekvédelem szempontjá• 
ból gyakori né.zet, hogy a 

ves:llélyeztetett helyzetbe ke
rült gyermeket haladéktala
nul ki kell emelni környeze
téből. Ez az állá pont figyel
men kívü.1 hagyta azonban 
azt, hogy szocialista .társadal
munk alapvető egysége a csa
lád, legalkalmasabb a gyer
mek formálására, nevelésére, 
és ezt a legjóbb gyermekkö
zösség sem helyettesítheti. A 
gyermek helyzetén el.sódlege-
sen környezetében, csa.ládjá
ban kell segíteni 

Helytállnak a mezőh gyesiek 

S
zólni kell még az ellenőr
zés jelentóségéröl. So

kan vannak még, akik az el
lenőrzést a bizalmatlanság 
megnyi'lvánulásának tekintik 
és sem helyeanek, .sem szük
ségesnek nem tartják.. Való
ban az ellenőrzések és felül
ellenórzések túltengéséről be
szélhetünk egy sor helyen; de 
mindjárt hozzátehetjük, hogy 
nem ezellen lehet elsősor
ban kifogás, Kifogásolni azt 
lehet, ha az ellenőrz, a dol
gozók molesztálását jelenti, 
vagy pedig laza, felülete$. 

Nem ldsebb jelentőségű fel
adat az utógondozás sem 
Azokról a gyermekekről, fia
talkorúakról van szó. akiknek 
a további sors3.t, nevelését 

Mezóhegues állomás dolgo
zóinak mWllkáj�ól különösen 
a cuk:Oll'l"épa.lrampáiny idején 
esik :sok szó. Az állami gaz
daság és a járást ellátó Tű
Ztl>-telep szállítli · feladatal 
is so'!· munk,H adnak, de a 
culwrwár mindent felülmúl. 
Az érkező répa és szén mel
lett igen :n� me,n,nyiségil a 
cukor, a m.észiszap, a répasze.. 
let. Az á1lomás havi forgal
ma most is 16-17 ezer 
tonna érkező és 9-10 ezer 
tonna. fel.adott 4ru. A do<go-

zdk .ió m�M bizonyítja, 
hogy félé,,; ú-Jjesitményti� 
élüzem szint :tele-t.t van. 

Eredményes a bt'!gádmozga. 
lom is. A hét vonatkíséró és 
a háirom forgalmi sa:oc:lallsta 
brigád élenjár a munkában. 
A munka mellett a szakmai 
továbbképzésük is példamuta
tó. 15 !kocs.i:rend.?Zá közül 1 2  
váltókezelői, a vooo,tJcísérők 
közül 8 vonatvezetói, 6 fó pe
dig je,gyvizsgálói 67l8kvizsgtt 
tett. 

SzlládJ Sánd1r. J 

Nem Igaz az, hogy a dolgo
zók általában ellene vannak 
az ellenőrzésnek, de elvetik 
a feles]� zaklatás,,al páro
suló, Yagy a laza ellenőrzést. 
Az sem igaz, hogy az ellen
őrzésben bizalmatlan.ságot 
látnak. A jól dolgozó azt tart
ja a helyes ellenórzésről, hogy 
az szükséges és jó. Azért Is 
tartják annak, mert nincs 
takargatnivalójuk és öröm
mel veszik, ha munkájuk 
e:t'e(llllényei<t: számontartják. 
A helyes ellenőrzési rend
szer és annak jó végrehaj
tása tehát a kölcsönös biza
lom megszilárdulását .szolgál
ja. 

kell biztosítani, akik valami
lyen oknál fogva a javító ne
velésig, a börtönig jutottak eL 
Itt kell ki térni a nevelőszülő
hálózat mint az intézményes 
forma jelentőségére és fon
tos.ságára. A felszabadulás 
után ez is merőben új tarta
lommal telítődött meg. Ebben 
nagyon fontos szerepet tölt
hetnek be a társadalmi szer
vek, mert a nevelő ·zülők ki
választásakor személyes ta
pasztalat.ok alapján bírálliat
ják el a nevelő zillők alkal
masságát; 

A dolgozók szocialista neveléséről 

tanácskozott a budapesti bizottság 

Bennünket, vasutasokat !s 
foglalkoztat, mit tehetünk mi 
e fontos kérdés tn4!gvalósítá
m érdekében, milyen feladat 
hárul a társadalmi szervekre 
elsősorban a szakszervezet! 
bizottságokra, a középszer
vekre. 

A tömegszervezetek 
szerepe 

A gyermek- és ifjúságvé
delem állami szervei igénylik 
a társadalmi szervek segitEé
gét, és számítanak is arra. 
Kétségtelenül biztos, hogy ezt 
a nagyon fonto11 társadalmi 
munkát talán legjobban a nó
dolgozók tudják ellátni, mert 

Szeptember 30-án az igru,
gaLoság kultúrtarrnében kibő
vített ülésen. vitatta meg a 
szakszervezet budapesti bi
zot,tsága a dolgozók nevelésé
vel kapcsolatos feladatokat. 

Az ülésen megjelent Barin
k>ai Oszkárné az SZBT tit
kára. A tanácskozást dr. Pá.I
mai István elnök nyitotta 
meg, majd Partt József a bi
zobtság titkára vitaindító elő
adásában előterjesztette az 
elnökség által kido!g-0zott cél
kitűzéseket, melyek az ideo
lógiai irányelvek megvalós:í
tását határozt1k meg több 
éves távlatban. Az alapgondo
lat: az eszmei, politik:ú neve
lés nem kampá.nyfela.dat. El
választhatatlan egységet alkot 
a gazdasági építómunkávaL 

A részfeladatokat öt pont-
1::ian fo,gla!lta össze az intézke
dési terv, melyet az ül.és eJ.fo„ 
gadott: 

1. A .szocialista munka.er
kölcs formálá.sa, továbbszéle
sítése, erösitése. 

2. Az érd.ekvé,d,eJnni fdada-

tok politilca.i oldaláinak elő
térbe ál-lítá.sa. 

3. Az üzemi ss szaksze-rve. 
zeti demo,kráciának az ed.di• 
gtek,nél szél.eüebbkémí éls ha· 
t,élwnyabb fejlesztése. 

i. A szakszervezieti mun.ka 
minden területén jobba.,n e• 
rendszeresebben kell, hogy 
érvényesüljön a mi·ndennapt 
mozgalffli munkában az aíJi
táció és propaganda tevé
kenység. Javítani kell a ku;
turális neveJőmu11ka feltéte
leit, a .szocialista eszm.eiséi, 
ma,ga.sabb szinvcmaLát. 

5. Fokomtosan keli elérni, 
hO{l,y a törvényesség minden 
szinten, minden időben é• 

minden vonatko.zásban érvé
nir-süljön. 

A tanácskozás külön fog
lalkorott az aktívák tovább
képzésével. Az 1965 66-os ok
tatási évben minden olyan 
szakszervezeti akt.íva, aki még 
tanfolyamot, iskolát nem vég
zett alapfokú tanfolyamon 
vesz részt. 

Az előadásban elhangzottak 
után a hozzás.zólák munkate-

A bizalom rendkívül fon
tos tényezője a vezetés

nek, a feladatok végrehajtá
sánaik.. A néhány említett és 
a bizalomra kedvező vagy 
kedvezőtlen befolyást gya
korló tényezőn kívül még 
számtalan másikat is felso
rolhatnánk. Igy például bi
zalmatlanságot szül a kivé
telezés, a klikkrendszer ki
alakítása, a dolgozók egyen
lótlen leterhelése stb. Ugyan
ezek fordított előjellel a ve
zetők és dolgozók kapcsolatá
nak elmélyítését, a bizalom 
megszilárdítását eredménye
zik. 

--------�------------------1 rüJetük sajátosságaiból kiin• 
dulva vázolták azokat a le'he
tő�geket, melyek a gyakor
lati munka során megoldha
tók. Vélemény nyilvánításaik
ból kiJtűnt, hogy látják a po
litikai nevelés fontosságát, és 
azt hogy az irányelvek meg
valósítása a jó munkájuktól 
függ, 

A bizalomteljes dégkörben 
mindenki tudása legjavát 
n}'11jtja, s a napi munkát nem 
kény.szerű kötelességnek te-
kin ti. A bizalom légkörének 
megteremtése pedig nem 
más, mint a dolgozók bevo
nása a közügyekbe. A dol
gozók 5iZ.ociaJI:izmust helyesllő 
többsége igényli, követeli az 
ügyekbe való beleszólást, 
mert az az ügy az övék is, 
magukénak tekintik. E2lért 
fontos kötelessége a vezetők
nek a dolgozókra támaszk-0d-
111i, megooztani velük a napi 

1 

., , 
gondokat, hogy együtt örül-
hessenek az eredményeknek. ....,.,., .........,_ ....,. 
Csakis a bizalom légkörében 
fejlődhet ki az alkotó ered-

1 
A Ganz-MA VAG nereldéjében új típusú motorv11natok 

ményeket szüló munkakedv készülnek egyiptomi megrendelésre. Képünkön az elsö mo-. torvonatot látjuk a végszereldében. 
S. J. (MTI Foto: Barok Péter felv.) 

Park a szeméttelep helyéa 
A nyár elején már beszá

moltunk arról, hogy a tapolcai 
vasútállomáson több mint 
700 OOO forintos költséggel 
új üzemi konyha és étkező 
épült. Szóvá tettük azt is, 
hogy az étkezde ablakai mel
lett a régi sze1J1,éttelepet meg
hagyták. Most arról adhatunk 
hírt, hogy a tapolcai pálya
fenntartási főnökség dolgozót 
eltakarították a szeméttelepet 
és a helyén egy szép parkot 
létesítettek. B. K, 
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Salgótarjánban keresik a jobbat Négy gőzmozdonyt helyettesít az M 62-es 
Október. Szállítási csúcs-

idó. Salgótarjánban meg1s 
nyug-Odtak a vasutasok. Pe
dig lenne okuk izgalomra. A 
17-es GMPSZ a váganyok 
megelőző karbantartását vég
zi. A fútőháznál már végez
tek a talpfacserével. Most 
a felvételi épület elótt dol
goznak. Ilyen körülmények 
között nehéz mozogni az 
amúgy is szűk állomáson. 

egységes szállitási technoló
giát a kisebb ipari vállala
toknál is. !gy például az Öb
lösii.veggyárban, valamint a 
Zománcipari Műveknél. 

tításban. Külön vágányon dol
goznak, munkahelyüket pél
dásan rendben tartják. 

Szolnoktól Debrecenig az M 62-015-ös vezérállásán 

- A pályafenntartás nyu
godtan dolgo;:,hat - mondja 
u;vári Ferenc állomásfónök. 
- Minden segítséget meg
adu'ltk a számukra. Közben 
tervszerűen bonyolítjuk az 
őszi forgalmat. Sót, év végé
� a tízezer tanná.s lemaradá
sunkat ;s pótolni akarju'k. 
Tapasztalat szerint novem-

Példás együ!tmúköclés 
- A kölcsönös együttmű

ködés, összeha.ngoltsá.g mindig 
eredménnyel jár - eleveníti 
fel a példát Ujvá1i Ferenc. 
- A komplex brigád.szerző
dés az AKOV-vel már évröl 
évre jól kamatozik. Az egy 
kocsira eső rakodási időt 
10.3-ról 6,4 árára; csők.ken
tettük. Felére szorítottuk le 
a kocsiál!áspénzt is. A MAV 
és az AKOV dolgozóiból ala
kult komplexbrigád jcZeske
dik a gyor11 rakodásban, szál-

Ezután u;vári Ferenc ar
ról tájékoztatott, hogy a 
szakszervezet kezdeményezé
sére igen színvonalasak az 
operatív szállítási értekezle
tek. Ezeken a megbeszélése
kén szinte kivétel nélkül 
részt vesznek az érdekelt fe
lek. A viták hasznosak, a 
javaslatok megszívlelendők. A 
közös cél buzdítja valameny
nYi vállalat képviselőjét, 
hogy a megye területéről és 
legfőképpen Sa.lgóJarjánból 
minden áru eljusson rendelte
tési helyére. S ehhez a lel
kes vasutas dolgozók min
den segítséget megadnak. 

F. J. 

Már hírt adtunk arról, hogy 
a MA V 52 darab 2000 lóerős 
M 62 típusjelű Diesel-elcktro
mos mozdonyt vásárolt a 
Szovjetuniótól. Az új, korsze
rű Diesel-mozdonyok első pél
dányai május elején érkeztek 
meg. Azóta folyamatos a szál
lítás. 

Az M 62-esek belépésével a 
Budapest-Cegl.éd-Szol11ok

Debrecen-Záhony fővonalon 
már számottevő a Diesel von
tatás. :€rthető, hiszen a NO
HAB-ok mellett 36 szovjet 
mozdony száguld ezen a vo
nalon. 

berig tart <t ,.1iajrá". Ha-
,.....

---------------------------tJonta 24 ezer kocsival gaz-
Indulás ! 

Milyenek az új mozdo11yok? dálkodunk. Az árukezelési 
helyek száma negyvenhárom. 
Nem kevesebb a vállalatok 
azáffl<I. sem, akiklvel kapcso
latot tartunk. Az idei ter
vünk százezer tonnával több, 
mint a tavalyi. 

Elnek a lehefóségekkel 
A salgótarjáni vasutasok 

tnlnden kínálkozó alkalmat 
kihasználnak, hogy ne ma
radíon áru a „nyakukon". A 
zavartalan kocsiellátás ér
dekében a csehszlovák ha
táron belépő kocsikat is ki
használják. Júliusban pél
dául hetven ilyen hazatérő 
fires kocsit raktak meg áru
val, augusztusban 170-et. 

Mivel az állomás bősége
sen rendelkezik nyitott ko
csikkal, éppen ezért rászo
rították a vállalatokat, hogy 
alkalmazzák a ponyvás le
fedé3t. A jó módszert kö
,,eti a Zománcipari Művek 
és az Oblösüi;eggyár. Mind
két helyen enyhültek is a 
szállítási gondok. Ennek kö
l'IZÖIDlhettk, hOb"Y a rtöbbd füiem
hez 113ronlóa,n :ná!'llk sincs 
exportszállitási lemaradás. 

- Sok/,al bonyolultabb a 

munkaszüneti napokon tör
ténö rakodás, illetve szálh
fás megszervezése. Sajnos, az 
tapasztalható, hogy a t'állala
tok inkább fizetik a kocsi
dlláspé-nzt. mint a munka
bért. Százával sorol/ák fel 
az akadályokat. a műsza.ki, 
BZállítási problémákat. Mi 
viszont nem adunk helyet az 
alaptalan kifogásoknak, aka
dályközlése�nek folytat
ta az állomásfőnök. 

Ü;fajta segítség 
A Salgótarjáni Acélárugyár 

• legnagyobb ,.fogyasztó". 
Havonta 1800 koc.,it forgal
maznak. Tavaly 2,5 millió 
forintot fizettek ki kocsi
állás címén. Nehézkesen bo
nyolítják le a szállítást, sok 
fennakadást okoznak az ál
lomásnak. A .MA V az idén 
6egítséget nyújtott a válla
latnak. Két üzemmérnököt 
küldött a gyárba, hogy el
készítsék az egységes szálli
tási technológiát. Bár ko
rá'bba111 létezett � vasúti 
technológia, de ez csak a 
gyárkapuig volt érvényes. 
Az állomás dolgozói hiába 
tettek meg mindent, hogy a 
szállításban ne történjen fenn
akadás. A gyárkapun belül 
uralkodó zűrzavar felborí
totta tervüket. Most a két 
mérnök rendet próbál terem
teni az üzem területén. 

Szó van arról, hogy Takács 
Istt'án, a salgótarjáni állo
más üzemmérnöke a tapasz
talatok alapján kidolgozza az 

ÖT ÉVE EGYÜIT 
Dunapa.rt teherpályaudvar 

XI. pá]yamesteri szakaszán 
az „Új étet" swcialista bri
gád 1960-ban alakult. Veze
tőjük: Burg�r József bádo
gcs és vizvez.e'.éksz.erelő. 

Az elmúlt öt év alatt há
rom brigádtag, betanított se
gédmunkás, szakmai képe.si
té.st szerzett. Ketten gimná
.ziumba iratkoztak be. öt év 
alatt négyszer kaptak okleve
let, háromszor jelvényt és 
zászló kitüntetést. 

Egymást segítik, támogat
ják. Példás munkájuk és 
tnagatartásuk követésre mél
tó. 

Molnár Arpád 
Ferencváros 

Beválthatják-e a szakemberek 
reményeit? Ez a kérdés fog-

' lalkoztatott, amikor Szolnokon 
felszálltam az 1778-ás, debre
ceni rendeltetésü tehervo
natot továbbító M 62-015-ös 
vezérállására. Az útra, Bene
dek Sándor mérnök, a 7. és 
Szilágyi László, a 8. szakosz
tály munkatársai személyében 
kísérőim is akadtak. 

Alig helyezkedtünk el a g,é-

1 
pen, máris magasra lendjlt az 
indítótárcsa 

I 
Csonka István mozdonyve-

1 zető, aki a múlt évben még 
i gőzössel járta ezt a vonalat, a 
, fokozatkapcSo!óhoz ült es in-
1 ditott. Felbúgott a motor, s a 

következő másodpercekben a 
1 szerel vény 124 ten

.
gellyel, 

1 187 tonnával kigördült a 
t szolnoki rendező XI. vagányá-
1 ró!. 
1 - Ez a terhelés meg sem 
i k-0ttya,n a 62-eseknek - je-

l 
llrezte meg felém fordulva a 
fiatal mérnök. 

i - Mtt tudnak, mire képe
& rak.o- sek ezek a mozdonyok? -

tettem fel nyomban a ltirdést, 
Ra.kodó.lapok és emclövillás iargt>ncák gyorsítják 

dúi Kecskemét áJJomáson. 
(Hemző Károly felvétele) mert nagyon érdekelt e1111ek a 

külsőleg is szép, meggypiros 
színű, újvonalú Diese!-moz.� 

Hatvan állomás segítséget vár 
Hatva.-n .tllormáson a csúcs

torgalom szeptember elején 
meg'kezdödött. Amióta a hat
vani és a selypi cukorgyárak 
elkezdték a munkát, szinte 
szünet nél,h,"ii! érkezik a répa. 

Az állomás kollektívájának 
- múlt évhez viszonyítva -, 
ebben az évben k,evesebb lét
számmal, jóval több munkát 
kell elvégeznie. Ez mil!1den
egyes dolgozóra nagy felada
tot ró. 

S..."relmezik, hogy a buda
pesti igazgatóság rendelete 
alapján ooguon (111a!Jcr<tn. M-

lctk kell .segíteni Ferencvárc-.r, 
a Keleti pályatt-dvar. Sarok.sá
ri út és Rákos allcnnás mun• 
káját is. Ez. sok:sz.or azt jelen
ti, hogy saját feladatukat nem 
tudják jól elvégezni. 

Az ósz.i forgalom sikere ér
dekében ezúttal Hatvan állo
más dolgozói kérik az emll
tett Budapest '.környéki szol
gálati helyeket - ha l.ehet -, 
ne i{;lénvel:lé.k a hatvani vasu
ta:$0k munkáját. Rájuk el6ő• 
sorban Hatvanban van szük
ség. 

Szílca Fenne 

donynak a teljesítménye. 
- Mindenekelőtt tudnunk 

ketz, hogy az M 62-es kizáró
Vig tehervonati mozdoaynak 
készült. Legnagyobb sebes
sége 100 km •óra. Nagy vonó
erőt fejt ki kis vontatasi se
besség mellett is. 50 km/óra 
alapsebességnél például 2200 
tonnás tehervonatot is továb
bíthat - magyarázta nagy 
szakértelemmel Benedek Sán
dor. 

- Személyszállító vonato
kat egyáltalán nem továbbít
hat? 

- Mivel ntncs fűtókazán;a, 
télen nem, a nyári hónapok
ban azonban igen. A NOHAB
hoz hasonló terhelésű gyors
vona,tokat képes továbbítani. 

Sok a gépreviírás Rákosrendezőn 
A munkárol és főleg a ne

héwé�P.-a'Öl beszél�sbtlinik Rá
kosrendezőn Fogarassy József 
állomásfónökkel, a gerendák
kal alá támasztott főnölld iro
dában. 

- Bizony vannak bajok -
kewl sorba s21edE?'sotm,i. Napm
ta 2400-2500 kocs,i.val keZZ szá
molnunk. NQ{Jy baj, hogy Stu
rovo még annyira sem segít, 
mint a régi kis Szob segített. 
1963-ban egy értekezleten vál· 
Zalták, hogy Lökösházán tran• 
zit vonatokat fognak ös.szeállí
ta.ni. Egyszer-kétszer meg is 
csinálták, azután maradt min
den a; régiben. Keverve jönnek, 
csnkúgi1, mint a kö-rva.sút; és 
kelebiai kocsik. Ha a Cseh
szlovákia felől közleked<'í napi 
18-20 vonatból csak 5-ő-ot 
rendezve kapnánk, már sok
kal jobban menne a mun.ka, 
Kevesebb lenne a vonat feltar
tóztatás, javulna a gépforduló, 
de a Twcsiforduló is. 

- lm.e - és mutatja az 
előjegyzést. - E piZ!anatban 
hét kész vonat közül csak ket
tőnek van gépje. A gépnélkilli 
vonatok a munkát akadályoz
va foga.dóvágányokon és az AB 
vágánycsoporton várnak sor
sukra. 

ELÉGEDETTSÉG 

ÉS PANASZ 

- Hogy állnalk s.u,mélyret 
do]gábon? Milyen a munkafe
gyelem? Hogyan dolgoon.aik a 

s:rocialis'ta brigádok? Milyen a 
versenysrellem? 

- úgy-a.hogy megvl1{7111Lnk. 
Néhány fiatal nagyszerűen be
vált. A saro.s létszám kieLégi
tő. Csak egy-egy betegség vagy 
elmaradás okoz problémát. So
kat javított a munka.fegyel
men az új premizálási 1'end
szer. De nincsen rózsa tövis 
néLkül! - mondja -. Nagy 
panasza van 28 emberünknek, 
azoknak, akik a gurítóban ál
Zítgatják a váltókat, de egyben 
kocsirendezői. munkát is vé
gezneT,. Ezeket - helytelenül 
- 1.>áltóöröknek minósitették, 
s így kimaradnak az új premi
zólásbóZ. Kértük a helyesbítést, 
nem tudjuk lesz-e belőle va
lami? 

'Elkl1mr Jlépett be Berkes Im
re főintéző üzemgazdász, az ál
lomás munkaügyi döntóbiwtt
ságáiniaGc elnöke. ő veszi át a 
szót. 

- Jó, de jobb f& lehetne 4 
szocialista brigád;túnl, munka
és versenyszeZleme. Az 54 kö
zül eddig csak kett6 nyerte el 
a cimet, a ;elvényt. Jók az 
eTedményei.nk, az első félévi 
értékelés alapjá.n. Tűrhetö a 
kocsita.rtózTwdásunk, mely a 
le17jobban tükrözi, egy ren,d,e:ő 
pályaudvar munkáját: a 86 
százalék-Os céUcitúzést 89,9 szá
zalé'kra teljesítettük, A leg
jobb eredményeket a „II. tur" 
érte el, élen Turóczy Béla ál
lomástrányítóval

Í 
Balogh Gyu

la kocsimesterre , Mizsér Ist
ván gurítasvezetóvel, Dicsére� 

tet érdemelnek ,i többi rurok
ból, Csorba és Beleznay ál.lo
másirányítók, Királ.y János és 
Dózsa LAszló saruállitók, Ke
néz János váltóőr a többi kö
ZÖtt. 

SEGÍTSÉGET VÁRNAK 

Sza.uter Tibor, az állomás 
egyik veteránja ls azt pa,na
szolja, amit az állomásfőnők: 

- Baj van a sturovói vona
toklkall 

É6 mutatja a naplóját, me1y
ból k1Ltún1ilk, hogy vallóbatn. l;aa
z.uk van a rákosrendezfüeklnek. 
.A:z d'..<tóber 8-án ikö:,Jlekedett 
(424 007 g,ép) 289 sz. vonatban 
25, el(y óra különbséggel érke
ző 265 sz. vonatban (411 141 
gép) meg 27 kelebiai kocsi ér
kezett. De hasonló volt a hely
zet október 7-él is, anukor 30 
és 35 kocsi ér'kezet,t jelenték
telen időkillön�l az ádlo
másra. 

Lehet, hogy vannak nehéz
ségek Sturovan, de a.zt nem 
tudjuk megértem, hogy ilyen 
nagy egységeket, miért nem 
lehet irányvanattá öss;i;eáZZ!
tani � mondják szinte egybe
hangzóa,n, 

A gurítódordb hangswrója 
szüntelenül bömböl. Itt nehéz 
vonat jár be. Amott „félket
ereszdmei(' jelzést sípol egy vo
nat,gép. Csikorogva gördülnek 
le a kocsik a gurítódoml>ról. 
Mozog az élet, a vasút, az 
ős7li forgalomb� Rá!kosren<le
zón. 

Gergely József 

- A két mozdonytípus, az 
M 61-es NOHAB és az M 
62-es között van-e alapvető 
eltérés? 

- A NOHAB-ok már két 
éve üzemelnek vonalainkon. 
Megbízható, jó gépek. Az ed
digi tapasztalatok azt bizo
nyítják, hogy az M 62-esek is 
kitúnó mozdonyok. Különösen 
figyelemreméltó belsö elren
dezésük. A szovjet konstruk
tőrök például messzemenóen 
tekintettel voltak a mozdony
személyzetre. A vezér1íllás bál 
nagyszerű a kilátás. A vezetés 
kevés művelettel jár. A vezér 
egy 15 fokozatú kontrollerrel 
- egy szabályos MoszTwics 
kormánnyal - végzi a gép 
irányítását. A vezetőfülke fű
tése és világítása kifogásta
lan, zajszintje minimális. 

:€s még valamit: a gyártó 
szovjet üzemben az éberségi 
berendezés, vagy ahogy mi ne
vezz.ük, a holtember mellett 
vonatbefolyásoló készülékkel 
is elil.á,tták a 62-eooket. 

A sz6mok beszélnek 

Ezután a d.ieselcsítés jelen
tóségéről, a Diesel-vontatás 
előnyeiről beszélgettünk. Szi
lágyi László, aki jól ismeri a 
záhonyi vonal forgalmát, szá
mokkal bizonyította, hogy az 
M 62-esek megjelenése miként 
változtatta m� e migyfm
galmú fővonal átbocsátóké
pességét. 

- A mióta a NOHAB-ok 
me!Zé beléptek az uj szovjet 
mozdonyok, a v�naion stinte 
ugrásszenien meg'7J/01'sult az 
elegyáramlás - mondotta. -
A Diesel-mozdonyok 5-7 
a gózmozdonyok 14-18 óra. 
1:özött teszik meg az utat. 

Hogy még szemléltetőbb le
gyen a példa, lapozzunlt bele 
a menetrendbe. Itt van az 
1773-as tehervonat. Az idén 
Diesel-mozdonnyal közlekedik. 
A menetideje Záhonytól Szol
nokig 5,36 óra, utazási sebes
sége 41,9 km/óra. Ugyanennek 

a vonatnak gózvontatással 
12,16 órát írt elö a; menetrnnd. 
Hasonlóan alakult a többi 
DieseZ-vontatású tehervonat 
menetideje is. 

- Né.zünk egy másik pél
dát - folytatta. - Debrece11-
ben a góz·mozdonnyal tpváb
bitott tehervon.atoknak gép
cserét ír elő a menetrend. 
Ezenkiviil Nyiregyh.ázán és 
Kisújszálláson kezelni keZl a 
gépeknek. Ma Debrecen állo
máson 24 óra alatt 15-20 Die
sel-vontatású tehervonat ha
lad át. Tartózkodásuk mind
össze 5-7 perc. Ezalatt meg
történik a személyzetvá!tás i.s. 
Ha nem tévedeT,, egy Diesel
mozdony a teherfo-rgalomban 
naponta egyszeri szerelés mel
lett 600 kilométert tesz meg. 

Harmadré:z önkölrség 
- Pontosan igy van - szólt 

közbe Benedek Sándor. 
Di,ere!-mczdon1}<l,ink egyszeri 
szereléssel Budapesttöl-Záho• 
nyig és i:issza megállás né!ldil 
közlekedhetnek. Nincs sziikse
gük műszaki tartózkodási idő
re, tűztisztitásra, vizvételre, 
salakozásra, mint a gőzgépek
ne:c. Neni beszélve arról. mi• 
lyen n,agy különbség van a 
Diesel- és a gőzmozdonya/e 
gazdaságos üzemeltetése kö
zött. Egy 424-es gózmozdo-n11 
100 elegytonnakilométerre eső 
fajlagos önköltsége 3,2, ugyan• 
akkor egy Diesel-mozdonyé 1 
forint. A gózmozdonyoknál 
hr:vonta 50-55 OOO között 
váltakozik a 100 etkm teljesít
mény. A NOHAB-ok és az M 
62-esok ennelt a négyszeresét 
200 OOO százeleoytonna.-kilomé• 
tert teljesítenek. 

Ezek a számok önmagukért 
beszélnek. De elárulják azt is, 
hogy legforgalmasabb fővona• 
lunkon már a korszerű, Die
sel-vontatás vette át a vezető• 
szerepet. 

Ez jelentős mérföldkő a ma• 
gyar vasút történetében. 

Visi Ferenc 

Az úJ mozdonysorozat egyik gépe 

Hasznos a szállítási bizottsig 
Katona Gábor a békéscsa

bai vasútállomás főnökhelyet· 
tese az elmúlt napokban. tájé
koztatta a megyei szállítási 

nak. Ellenkező esetben a vas-· 
út :nem tudja elszá]][tani a 
felkínált ár,,,,.,e�'lyi 0-á,ei. 

Boldizsár Gyula 
biw-ttságot a vasúti árufuva- .--------------" 
rozás helyz.etérőL 

Megemlítette többek között, 
hogy az elmúlt , időben a 
MA V-nak ugyan volt szabad 
kapacitása, de a MÉK, a Bé
késcsabai Konzervgyár, a Hű
tőház és Kétegyházán az 
ERDÉRT Vállalat nem hasz.· 
nálta ki a lehetőségeket. Min
den szá,llítást most ös� kí
vánn.a.k ZebcmyoZítani. Ezt el
végezni a vasút szinte képte
len. 

Az őszi forgalom sikere 
megköveteli, hogy minden 
vállalat úgy segítse a vasútat, 
mint ahogy azt a Békéscsa
bai Téglagyár teszi. A kocsik 
k!l- és berakását a megadott 
időre mindig elvégzik. 

Az állomásfönök-helyet,tes a 
tájékoztatójában külön hang
súlyozta: feltétlen szükséges, 
hog.y a szállítófelek vasár- és 
ünnepnap é'3 éjszaka ra,k,odja-

Más félmilliós 
megtakarítás 

A MisJ...-olci Távközlő és BiZ· 
tosítóberendezési Fenntartási 
Fónökségen az. anyagköltségnél 
az 1965. év első félévében a 
bázisidőszakhoz viszonyítva, 
1 600 OOO forintot takarítottak 
meg. 

Az élüzem cím feltételeket 
a főnökség az első félévben 
teljesítette. A teljesítmények 
elérésében, illetve a túl telje
sítésben oroszlánr,S...sze van a 
főnökség területén dolgozó 41 
szocialista brigádnak is. 

Jó munkájukat dicséri az i!!, 
hogy a készletek csökkent� 
né! 35 százalékos, a fogyóesz.• 
közöknél pedig 36 százalék� 
megtakarítást értek el 

K. J. 
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Amit a 2/1964. Mü. M. sz. r endeletről 
tudni kell 

Úifaita 

hóvédő ,falak 
A pápai II. sz. pályamesteri 

szakasz dolgozói felkészülve 
várják a telet. Az elóirt he
lyen van a lapát, a seprű, a 
fáklya, az ipari só. Megszer
vezték a hójelentő szolgálatot 
és megegyeztek az illetékes 
tanácsokkal is, hogy szükség 
esetén azonnal munkaerőt to
boroznak. Az Utasellátóval 
megállapodtak a melegltó Ita
lok kiszolgáltatására. A dol10-
zókat ellátták meleg ruhával 
é.s gondoskodtak munkásmele
gedóról is. 

AZ EGYÜrrMűKÖDÉS EREDMÉNYE • • •  
A berentei szénpáli,au.dvar 

kollektívája 196-1 óta é'.üzem
szint felett dolgozik. A vonat
terhelési tervüket az elsö fél
évben is 10 százalékkal túl
teljesítették. A tehervonatok 
menetrendszerln ti indí,t-ásánál 
88 3, a kccsi\artózkodásuál pe
dig 94.6 százalákos eredményt 
értek el. 

láló 21 s,oc!clí�ta. o�na.k 
i.!/, akik közül 13 már Jelvény, 
és zászlót is  k apott. 

Sokat köszönhetnek a szén
Mztá lyozó é.; a hóerórnü kol
lektív:\ iával való jó együtt
müködé.mek is. Minden 
prob'émát közös�n,, komplex 
értekezleten beszéln.ek meg. 

L 

Az elmúlt év'ben látott nap
'vi!ágot a dolgozók e.gészsége, 
vagy testi épsége sérclméböl 
eredő károc< mcgtéritéséról 
szóló 2 "1 964. (IV. 3.) Mü. M. 
sz. rend!Jet. A rendelet meg
jelenése előtt a mun.káltató a 
vele mun'kaviszonyban álló 
dolgo:,;ón:ik, illetőleg hozzá
tartozó;ának üzemi baleset 
(foglalkozási betegség) á ltal 
okoz.ott kárát a 67 1958. (XII. 
24.) Korm. sz. rendelet (Rny.) 
93 §. értelmébzn csak abban 
az esetben volt  köteles meg
térfümi, ha az üzemi baleset 
'az óvórendszabálynak a mun
kállató (m�bízo1 tja) által 
történt meg.szegése folytán 
következett be, vagy ha az 
'ilzeml balesetet a munkál�tó 
vagy olyan megbízottja, aki
'nek eljárásáért felelős, vétlke
sen idézte elö. 

Az Rny. 93. §-át a 39 '1963. 
!XII. 26.) Korm. sz. rendelet 
5. §. - 1964. április 1 .  nap
jától Jt.azdooően - hatályon 
kf\·ü! hel}·ezte. A 2 1964. (1V. 
3.) Mü. M. sz. rendelet 14. §. 

A Legfek;őbb Bíróság polgá
ri lko.llégiumának 891 \SZ. állás
foglalása értelmében olyan 
esetekben, amiikor a baJesete
kért n em  kizárólag a válla
lat felelős, hanem annak eló
idé:llésében a sérültnek is ré
sze volt, kármegosztást kell 
alkalmazni. Ennek megfele
lően az elmaradt jövedelem
ből le kell vonni a társada
lombiztosítási srolgállat.áso
kat (táppénz), továbbá - ha 
vannak ilyenek -, a 2. 1064. 
(IV. 3.) Mü. M. sz. rendelet 1 1 .  
§-ában felsorolt kártérítést 
csökkentő összegeket (például 
rehabilitáció alapj·á,n kapott 
keresetkiegészítést; a meg
maradt munkaerejével meg
keresett összeget slb.) Az 
ezután fennmaradó összeget 
kell a felelősség arányában 
felosztani. Ha ti:Jlát a fenn
maradó összeg például 400 fo
rin t és a felel&s-ég aránya 
50-50 ° 'o, a vállalat 200 fo
rint kártérítést tartotik az e:
maradt jövedelem címén a 

dolgozó részére kifizetni. A 
Legfelsőbb Bíróság polgári 
kollégiumának állásfoglalása 
tehát megdöntötte azt a té
ves érteLmezést, hogy 5().......50 
0,'0-os felelősség arányában a 
dolS(ozó a vállalattól nem 
tarthat semmilyen összegre 
igényt, mivel a táppénz össze
ge magasabb a dolgozó kere
setének 50 0;0-ánál. 

· _.,, 'tá • 'l A vonalszakasz több helyen Az összeg k1s,.,.m, sao" • . 
f . • h • felmeru„ 1 t az a kérd.zs, ho!!V. a I beva ?:.i&bi.n €'k.."'2li'.<e, teli& t o-- .fúvásnak ki van t,h·e. Eddig ' ', •,o-os Önkéntes Támogatási rózst1J.51 ktsrult hófaEal véd:?-Alap terhér� es21közölt ikifi- keztek. de nem vált be. l\Iost 

zetAse'.( figyelembe vehetö'.c-e. az eddig olvasztóba vitt !yu
A 1 22917'1005. I/3. B. �z. reo- kacsos lemezeket vaskeretbe 
delet értelmében ('VIA V Hi ·a- foglalva állítják fel a pálya 
talos LJJ? 1965. évi 39. számú) szélén. Ezek a 2x2 méteres 
az említett lcártérit&it csö1c- táblá:,ból álló „ rnsfalak" min
kentó tényc7-0 alkalmn7Má!1ál de."l bcizcr,n ral meg,..'ádd:k majd 
a 1 ', • ,� ÖTA te:·hére kifi- a vasúti páyát a hófúváslól. 
?elett összege!ret nem le.llet 
figyelembe vennt. vaf!'l-;s ezen 
�zE"!:eJkl,el a kártérítés ö,<;,
SZ'-"';ét cst>kke>1teni ne"Tl lehet. 

Taká.cs Józ.«r-1 

(Folytatjuk) 

A Molnár József elómun!,á.s 
által ,·ezetett szocialista bri
gád vállalta a védöfalak fel
áfü.ását és gondozásit. 

Bogn:ir Ká.-ol.y 
Tapolca 

A sre!lpályaud,·ar dolgozói 
az év el�ő hat hónapjának 
teljesítményéért irn1ét vezér
igazgatói elismerést kaptak. 

A jó eredmény el'.\résében 
nag11 része van a 1 14  főt szám-

A szénpa.lyaudvar dolgozói 
az utolc.ó neg-,.-ed-évb�n is úgy · 
akarnak dolgozni, hogy az 
éves telje•Ltményü'k ut.án 
harmadsmr is elnye1 hessék az 
élü.,;em cin,<,t. 

Kis ·á.rdal Járu>t 

Tanultunk. 

a debreceni esetből 
A Landler Jenő Jármüjavitó 

Válla.lat vezetősége és szak
sze,·vezeti  bizottsága elha lá
rozta. hogy a boron levő üzem
szemlén a figyelmet kltcrje,z
li arra, hogy az üzem tcrule: 
tén nem található-e hasonlo 
berendezés. mint amilyen Deb
reccn ben hármas halálos bal
esetet idézett elő. 

tiszta fürdőt használhatnak az 
új bojler bc,zcrzéséig. 

Intézkedtünk annak érdeké
ben is. hogy a szeptember 1-en 
megjelent .,A i•izsg<il!at megál
lapította, sorozatos mulasztáa 
idézte elő a tragikus debrece
ni balesetet" cimú cikket azok 
is megi merjék, akik nem ol
n1ssák a Magyar Vasutast. 

értelmében az Rny. 93. §. -:---------------------------------------

Az üzemszemle sorra \'ette 
\'alamennyi Yizmclegilo boJ
lert. Igy értünk el a Her• r
hoz, pontosabban a vallsla•
hoz kerult 22-es raktárba. A 
noi fürdőbe belépve szinte 
megdermedtünk, amikor m<cg
lat tuk a halált hozó debreceni 
,•lzme!eg1tó bojler testvéröcs
c,,ét vagy t lan batyját. 

A mun!ta,·édelmi híradóba 
bekerül a .,,zep!ember 1 -i cikk, 
a sorozatos mulasztás okozta 
ka>.anrobbanós és a 3 halálos 
áldozat tragédiája is. A mű
vezetők a 4. nein•edévi balese
ti oktatáson ismertették az 
esetet. Az oktató szava után 
ncma csend uralkodott, maid 
szin:e egy�zerre mozdultak 
meg ez ajkak: ,.a gondatla
nok" és ismét meglágyu!va: 
,.s,:egé 1�y  á n:cik", ,,szegény őz ... 
reg11elc"'. 

rendelkezései az 1961. évi 
április 1. napja elótt bekövet
kezett ü:rerni ba !esetekre to
vábbra is aLkalmazni kell. 
mert az Mt. 123 a. §. rendel
kezéseit csak az 1 961 .  április 
1. után bekövetkezett sérel
mekre lehet alkalmazni. 

A flfUNKÁ.L TA TÓ 

A:Vl '.4.Gl Ji'J:,LELÖSSÉGE 

A s20cial sta jogíejlódés a 
dolgozók védelmében és érde
kében a munkál tató vállalat 
anyagi felelösségét ki.terjesz
tett,(!. Az l\lt. 123 a. §. szerint 
a vállalat kötel� megtéríteni 
dolg�,:ó 'ának - halála esetén 
hozzátartozóina,k -, azt a 
karát, amel.v a dolgozó életé: 
nek, egés1.ségének Yagy testi 
ép�-igéoek a n1unkaviszony 
kc1·e'ében történt meg,érté:sé
vcl Jiapcso1:,lban keletkeze_tt. 
A munkáltató anyagi fe1elo.s-
5é0e tehát már nem korláto
zódik a, óvórendszabály meg
st::?�se fol�"hin be'.,övetkezett, 
il!eh·e a munka.Itató va�y 
mc,zbí,óia által vétkesen eló
idézclt üzemi balesetre. 

Ennek a kiterjesztett fele
lősségnek érvény�sül-ését nem 
szolgálná az Mt. 123 a. §-ának 
oll'an értelmez-ész. hogy e sza
kasz (2.) bekezdés második 
mondatán alapuló kármegosz
tás esetében a teljes kárt kell
jen megosztani és csak a 
kárvise1és arányában a dolgo
:i:ó javára mutatkozó Összegé
ból lennének levonhatók a 
2 1964. (IV. 3.) Mü. M. sz. 
rendelet 1 1 . §.-ában felsorolt 
kártérítést csökkentó össze
gek. köztük a társadalombiz
tosltási szolgáltatások. Ez a 
számítási mód nem :felelne 
meg a jogpolitikai elveknek, 
az üzemi balesetekért való 
felelösségénél is elsósorban 
szem előtt tartandó prevenció 
elvének, nem szolgálná azt a 
jogpolitikai célt. hogy a m-u.n
káliató ,·állalatot a jog•zabály 
szerint fe-nnálló anyagi fele
lősség az üzemi balesetek és 
m ás egészségi károsodások 
jövóbeni megelözésére kész
tesse. 

ELJ.{RÁS A FELELŐSSÉG 

MEGOSZL. tSA ESETÉN 

A fen,t leírt.a,k elórebocs:l.
tása azért vált szükségessé, 
merl a dolgozök egészsége, 
vagy testi sértése sérelmébo7 
eredő kácok megtéritéséról 
szóló 2 1964. (IV. 3.) Mü. M. 
sz. rendelet végrehajtásával 
kapcsolatban több helyen 
problémát okoz.ott, hogy fele-, 
ll,sség megoszlása esetén ho
gyan kell az elmaradt jövede
lem címén kártérítésként fi
zetendő összeget kiszámítani. 
Figyelembe véve, hogy a he
lyes értelmezés tekintetében 
az álláspontok a vezet.ők és 
dolgozók között egyes eseteik
ben eltérőek voltak, szük:s,é
gessé vált a Legfelsőbb Biró
gág állásfoglalása. 

AZ Áll0ilfÁSFÖNÖK lBPllJ1Zlf. lB 

A VAC0NF0SZI0CATÓKAf 
A rendőrségi hír csak szúk

s,nvúan közölte: Puszta.ua
bolc.s állonuí.son oogonfoszto
ga tó va.ustasokat ta rtózta.ttak 
le. 

Mi is törtent tulajdonkep
pen? 

sol"án elószö-r Szajk6 Istvánt 
az ő!!ö:öoon J.:,apt<im rajta, 
a.mint a. cekrén11ében 5 uveg 
bort -rejtett el. Tl.Z perc múl
va. pedig a tanalék loolau=
kocsiba.n a lopott borosti t�
gek társoság1ba-n ta laltam 
Virág József to:a1tisve:etót, 
Szílwra Gezát és Oláh Györ
g11Jt. E?utá-n en értesitett�m 
a. re Pldőrséget. 

A::: intéz1,cdés gyors, dc ha
tá ro.:ott volt: a bojlert a:onnal 
le kell s:erelni. A raktár dol
gozói először nem jó szemmel 
nézték a gyors és hat.irozott 
intézkedést. De amikor meg
ma,;?yaráztuk ennek ve zélyes
égét, elmondluk a Debrecen-

ben tfüiént e�etet. talán ;,rra 
gondolt.ak. hogy minket b ha
za varnak. A tekintelek azt 
tükrözték, mo�t már értik. kü
szónik a . ürgös )ntézkedé t 
hiszen alig 10 mcterre szép 

Tanultunk a történlekból, 
de a tanulásért drágán meg(i
zet•ünk .l\ jövőben úgy kell 
dolgozm, ho:w ne emberek ha
lalán tanuljunk. hanem olyan 
me�elÖLÓ intézkedéseket te
gyúnk. amdv tiküszöböli a 
balesetek, trage<liak bekövet· 
kezé.sét. 

Szafmá.rl ,lóz.>;(>f 
munka�éclelml e!óadó 

Már több mint másfél éve 
annak, hogy az első palacko
zott borral teli vagon Pusz
taszabolc., !elöl hiányO"an, 
megdézsmálva érkezett Bu
dapestre. A hivatalos szervek 
érl-etlenúl álltak az eset fe
lett. A vagon ólomzárja 

Az állomásfónök 'm g mmt 
is azon bánkódik, ha e!Ob'o 
tudta volna, talan nem gare:z• 
dalkodnak másfél é1'1g. '.Ta
lán a ke7,det-kez.detcn meg
fekeroették volna cn·ket az 
embereket. Hiszen. nem is a 
kényszer vitte őket erre az 
útra. Az �ik legjobb bri
gád volt. Jól i kerestek, 
anyagi gondjuk nem ,·olt. 
Csaladjukat, gyermekeiket 
rendesen nevel�k. Sőt. \"irag 
Jó7.set tolatás\'ez-;)tónek még 
sajat termésú bora is volt 
odahaza. 

Ez az eset mindenesetre �l
gor..do:,,oi:l11to. Egyré zt azért, 
mert a terület gazdajat, a 
,·?� ot r.em iniormá'.t.ik. :\lás
r=t, mert Sz:1jkook ja.tsz! 
könnl'e<isig,:el bontottak !cl 
és u.rták le az ólomzáraliat. 
Elóreg,•at to\'., kész, sp,,rg;i
z.ott ólomzára',kal dolgoztak. 
A \'!l&onrol az eredetit le,·ág
ták, majd a zs,abben le,·ö 
ké ? óionuárral ismét eplom
bálták a kocsit. A levágott 
ó'mot pedi_g h:í.u műhelyük
ben uj.\á,·ara,solták. N ·u;;od-
1an tehették ezt. mert a je
len!cgi ólomzár anyaga ol."an 
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ugyanis teljesen sértetlen B A L E S E T I  K R Ó N I K A 
maradt. Figyelni lkezdtek. 
Újabb hiány és ismét sér
tetlen ólomzar. NJha ugyan 
elóforrlult. hogy az ólomzá
ron kisebb-nagyobb horzsolás 
látszott, de a nyomozást 
mindez nem vitte elöbbre. 

Megdézsmált küldemények 
A gyanú Pusrta.swbolcsra. 

terelódött, m ivel az egy ki
indulási h-?lyról, de Puszta
szabolcs kikerülésével érkező Miért tehették? 
hasonló boros küldemények Hogy meg1s m1ért tették 
sértetlenek maradtak. Igy m indezt? Nehéz rá választ 
sz.inte bizonyossá vált, hogy ker�i. De egy tény, másfél 
a bort dézsmáló társaság évig nyugodtan, zavartalanul 
Pusztaszabolcson vagy ikör- dolgozhattak. ts ez a kórül
nyékén tanyázik. mény kapzsivá, könnyelmü,·é 

kemény, hogy az eredetileg Szeptember 25-é'll Keszóhi
benyon;ot.t jelres. eg -�l!alfo degkú t-G11ö-nk állomáson az 
nem l,i.,zlk. Tehat mindegy, 1 1099 sz. vooat át.állás közben, 
hogy milyet tettek ,i�sza. J jelz,..¼adá..<ok Iicyelmen ki,·ul 

Vál !ozla tnl kellene a ie- hagvá.!a mialt er&;en rájár a 
lenlegi ólomzár anyagán, 1 IV. sz. vá ányon álló, f':'1oszla
mert a g •akorlat • igazolla, 1 tott,1068 sz. vonat vége,:e. Az 
hogy ez az ötvözet nem vált i erós . ráJára ko_vctkeztében ket 
be. De vál'.oztatni kellene 

I 

kocs� k1 !klott es 
. . 

o".szetol"t, elty 
azon a szemlé!eten is. hogy kocS!L fék.áll sa oSS<Zen)·omo
a · búnti!dözés c5a•._ a rendör- dott. Semély-sérülés nem tör
ség feladata . • lindaruwiunké, tént, a III. é IV . ...-ágá.nyon 
csak ve:ü'< közösen - mint forgalmi akadály kclel!kezet.l. 
ahogy ez az ese, is b;zon. 1 Ja  * 
- vége1)1etünk eredményes, szeptember 27-én l\fi&Trnlc 
jó munkát, leplezhetjük le a Tiszai pu. v. sz. táro!ócágá
magukról megfeledkezett em- nyár álló 9520 s:a:. vo-nafra 
bereket a közvagyon e!her- a 41 l 223 sz. tar nlékmoz-
dálólt. ' 

J 
dony kiméletle1iül rajárt

_. 
Az 

Szerényi József ütk-0zés következtében ket k.o-Megindult a rendőri nyo- tette őket. 
mozás, de a tolvajbandát vé-

,. _ _:. ________________________ _;_ ___ .:,_ _________ _ gül i& június 21-én hajnal
ban Orosházi Fere� állo-
másiónök leplezte le. 

Most az eset után, amikor 
már elcsendesedett a vihar 
- mert bi:rony a pusztasza
bolcsi COOIIIIÓponton nagy port 
vert fel ez -, a banda lelep
le,őjével, Oros.házi Ferenc 
állomásfőnök'kel Irodájában 
beszélgetünk. Hangjából ke
serüság érződik. 

- Hát annyi bizalm.at sem 
érdemel a.z ember, hQllJI az 
illetékesek .szóltak t:olna: � 
állomá.sfó-n.ök, a portádon 
nincs minden. -rendben, hiá
nyos vagonok érkeznek Bu
dapestre. Pedig a BVKH és 
a vasúti -rend,őrség már tudta 
mindezt. 

Miért tették? 
Tudja, hogyan ért.uia

tem az egész ügvröl ? - foly
tatja tovább. - Ugy. h-0g11 
június 17-én, a lelepleze3 
elótti csüt-ört,ökön két nyo
mozó jelent meq nálam. Más-
fél évre vissza;,rwmőleg a. 
szol gála.ti beosztást kérték. 
Akkor sem szóltak semmit. 
Cs,ak én fogtam gya-nút. A 

rendó-rség nem érdeklódik 
hiába. Elhatá-rozta.m, hogy 
jobban utánanézek beosztot
taimnak. Eddig í,s rendszere
sen ellenőriztem, de most fi
gyeltem i8 őket. Nem L, kel
lett sokáig várni. A rendőri 
lát0{1atá.S után a negyedik 
n,zpon. a vasárnapról hétfőre 
virradó éjjeli ellenőrzésem 

Hogy ne érjen váratlanul a tél 
Most, mig jóval a tél elótt 

azért kerestük fel Rá.kos pá
lyaudvart, hogy érdeklódjünk 
a téli felkészülésról. Mit tet
tek a zavartalan forgalom 
biztosítása, az utazóközönség 
kényelme és a pályaudvar 
dolgozóinak munkakörülmé
nyei érdekében. 

- A vasútnak akikor is, sót 
a.kk-Or ke II csak tga.zá n he l vt
állnia, amikor az idojárá.s kor
látozza. az autó-, a. hiljó- és a. 
légikö;.lekedést. Ehhez a 
helytálláshoz, bizony, alapo
san fel kell készülni - hal
lottuk az állomásfónök-he
lyettestól. 

Az állomás téli felkészülé
si tervét lapozgat\·a elmond
hatjuk, időben hozzákezdtek 
ehhez a mtmkához. Kiosztot
ták a feladatokat a hóesés 
idejére. M�k az 
iparvágányok hóel!akarítását 
is. A zord idójárás beállta 
után úgy tervezi az á!Jomás 
vezérkara, hogy állandó ügye
letes szolgálatot tart. Az i par
vállalatok és a vasút együtt
működésének megszervezésé
ben az állomás vezetéís6ge 
kezdeményezó szerepet ját
szott. 

De nemcsak szervezeti, ha-

nem mú,zaki intézkedések is 
segítik a zord időjárás elleni 
küzdelmet. Az év végére el
készül az irányítótorony, ahol 
integradomino biz!osí\.ó be
rendezés fogja segíteni a mun
kát, az állomás és a vonal na
gyobb átbocsátó képességét 
és természetesen az életvé
de!.rnet és balesetelh.áritáslt-

A dolgozók 1nunkakörülményei 
érdekében is sokat tettek. A 
védóételek, a védfötalok be
szerzése megtörtént. Az UJ 
létesítményben, amelyról már 
szóltunk, modern szociális he
lyiségek állnak majd a vas
utasok rendelkezésére. Már 
úgy építették, hogy ne csak az 
új létesltmény dolgozóinak 
nyújtson kenyelmet, hanem 
segítse az egyébként gyenge 
szociális körülményekkel ren
delkező állomás gondjainak 
enyhítését. 

A védöruhákat nagyrészt 
már kiosztották. Huszonöt 
bundabéléses kabátot, 27 esö
ki;,penyt, 58 téli szőrmesap
kát, 20 pár kesztyűt, 3-0 pár 
csizmái már kézbe kaptak a 
dolgozók. Az igényeknek meg
felelően awnban még továb
bi 22 esóköpenyt, 20 szörme
sapkát, 8 pár csizmát és 15 

darab bundabél�ses kabátot 
kivánor.ak k.í ztani. Az állo
más raktárában a telet vár
ják a jégcsakányok, a l«pá
tok, a hóolvasztó benzinlam
pák, az ipari só és a többi hó 
és fagy el\eni „fegyverek". 

Az állomás személyzetének ok
tatása is rend oon halad. A té
l i  forgalom elótt az, ütem
tei;v szerint minden!q meg
kapja a megfelelő baleset
elhárítási és forgalörnmal kap
csolatos oktatást. Felhívjuk 
különösen a vezetók figyel
mét az új műszaki bercnde: 
zéssel kapcsolatos :feladatok
ra, veszélyekre, és elsösorban 
az ő kötelességükké tesszük a 
beosztott dolgozók föÍötti ör
ködést. Követeljék meg az 
óvórend�zabályok maradékta
lan betartását, erősítsék a 
munkafegyelmet. 

Az állomást a késő őszi nap 
süti, a vezetőket azonban már 
a téli forgalom gondjai s az 
azzal kapcsolat0s feladatok 
foglalkoztatják. A körültekin
tő és az időben történő ké
szülődés bizonyára jól kama
tozik majd a télen. 

Leples György 

csi összetört. At egyik kocd 
s:ekrén11e az a.lvázrót lesza
kadt az alvá= a vagán11on k.e
res:Íbe fordult S:emél11&érü
les itt sem törtcnt. 

* 

Szeptember 30-án a 7. sz. 
muúton egy autóhu ·z elütötte 
Kujbis Jánost, a sz.ékesfebér
vári pálpfenntarta�i főnökseg 
G. IPSZ lélsaimába LarLozó pá
h·amunkást. • ·evezett életét 
,:e,;z-tette. A1, üzemi baleset.et a 
na"yforgalmú úton, Kuj'ois Já
nos figyelmetlensége okozta. 

* 

S.:eptember 27-én Kurd ál-
lomáson a bell.ala.dó 9166 sz. 
tehervonat elütötte Dádd Gyu
lat, a dunatijvárosi pályafenn
tartási főnökség eló-munkását. 
Október 2-án Bud.a.fok-Al
bertfalva. á llomáson to!retá.1 
kö;;ben a. 2863 sz. t.'On�t ffü• 
a!lásáról a koc�ík közé esett 
Szabó Is ván vonatfékező. 01-
tóber 3-á n Dombót,árott vég
zett tol.a.tá.., közben a.z el.gurí
tott kocsi feltölde Miclai Jáno& 
ráltótís=títót. S=ékesfehérvá1' 
állomáson a bejáró 1212 sz, 
uoruit elü tötte a vágányokon 
6.tlial.adó Majer Mihál11 segéd
kezelőt. Mind a négy doigozó 
fejsériilést szenvedett. A bal
esetek vizsgálata folyik. 

* 
O'któber 5-én a ceUdömölkl 

rendező pályaudvar IV. vágá• 
r;yán kigyulladt az etilbenzin
nel rakott 7 509 655 és a para
finnal rakott 149 �19 sz. kocsL 
A több mint 50 OOO forint kárt 
okozó baleset a7,ért következett 
be, mert Paradi Tamás kocsi
vizsgáló égö kézilámpájával a 
kiömlócsaphoz ért. A baleset 
következtében nevezett és két 
mumlsatá1= könnyebb sérülést 
szenvedett. 

* 
Október 5-én a Szajolb61. ki-

1,aladó 2fi65/IJ. sz. vonatba. kí
méletlenü.l beleütközött a Deb
recen felől 111egállj állású jel
zót meghaladó 47í7 si-. Diesel
i;ontatástí vonat. Két kocsi sú
lyosan, kettó pedig kö-nnyeb
ben megsérült. Személysérülés 
nem történt. A vizsgálat sze
rint a balesetért Habony János 
mozdonyvezetó felelős, alti el• 
aludt, s elmu'asztotta a bejá• 
rati jelz6 megfigyP1ését. Az el• 
járás folyamatban van ellene, 

H. K. 
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Vágányfektetés 
„sz11perszonikus" sebességgel 

Új könyvek 

Kosztolányi Dezső 

elbeszélései 

Jól sikerült a, dalostalálkozó 
Október 3-án, vasárnap már 

a kora reggeli órákban hangos 
volt az 11:szaki Járműjavító 
Törekvés Művelődési Otthona. 
Egymás után érkeztek az or
ElZá.g nagyobb vawtas gócatról 

Istváin, a X. kerü1ieti '.r.a.nács 
népművelési osztályának ve
zetője 

KITÚNÓEN SIKERÜLT A KAPOSMÉRÓI JJEMUTATÓ 
a bemutató után a karna
gyok és énekkari vezetők 
részére szakmai megbe-

Október 7-én reggel 7 óra
kor Kaposmérő állomáson a 
Dombóvári l:pítési Főnökség 
pályaépítói korszerű gépeik-

' kel felsorakozva várták a 
vágányzár kezdetét. 

- Naponta 5,5 óra vágány
zár átl rendelkezésünkre és 
ezalatt 360 métert kel! elóre
ha!adnunk a pálya felújítá.'1á
val Somogyszob irányában 
- tájékoztatott Puskás Ala
;os pályamester. - Magunk 
között mi ezt „szuperszó
nikus" vágányfektetésnek ne
vezzük. Az ágyazat Tostálá
sát61 a síncseréig valameny-
11yi munkafolyamatot gépek 
�egítségével végzünk. 

Ezen a napon külföldi ven
dégek is érkeztek ide, az 
OSZZSD 9. bizottsága buda
pesti ülésének résztvevői, 
hogy megtekintsék a szalag
szerű vágányfektetés techno
lógiájának hazai alkalmazá
iát. A vendégeket Papp Ká
roly szakosztályvezető kalau
zolta a bemutatón. melyen 
részt vett Rödönyi Károly 
miniszterhelyettes, a MA V 
igazgatója is. 

Gépesített menet 

Impozáns látványt nyújtott, 
amint a vágányzár kezdete
kor kivonultak a gépegysé
gek a nyí,Jt vonalra, s in
dultak Kiskorpád irányába. 
Elöl két „Csaba" ágyazat
rostáló haladt és nyomukban 
a 376 589-es gép vitte a bon
tóegység emelóS2erkezeteit és 
pőrekocsijait. Egy követke-

ző szerelvény 15 kocsija az 
új sínmezóket és a kocsira 
szerelt motoros portáldarut 
vitte, majd az önürítős kő
szállító szerelvény és a „Bu
da' nevű aláverő gépek kö
vetkeztek, melyeket a hosszú 
síneket vivö kocsisor, a he
gesztők, a gomboló kocsi és 
az utómunkákat végzö egy
ségek követtek. 

A vendégek, akik hazájuk-
ban a vasúti pályaépítés 
vezető szakemberei, vala-
mennyien nagy érdeklődés
sel figyelték e téchnológia 
gyakorlati alkalmazását. 

A közelebbi „ismerkedés" 
a kaposvári kötőtelepen kez
dődött, ahol az új vágány
mezőket szerelik ötletes gé
pek és emelöszerkezetek se
gítségével. Sokaknak feltűnt 
a kötőtelep fölé magasodó 
antenna torony 

- Mire szolgál ez? - kér
dezték. 

- Ultrarövidhullámú rá-
dióösszeköttetést tartunk fenn 
a dombó�•ári közpcmttal é• 
a munkahelyekkel - mon
dotta Bukovszki Ferenc fő
építésvezető. Elősegíti ez 
az irányítást és a munka
helyek anyagellátását. 

Részletesen ismertette a kö
tőtelep munkáját Is. Napon
ta 15, egyenként 24 méter 
hosszú vágányrneZ/5 szerelé
sét és vagonbarakását vég
zik el. Tehát mindennap a 
másnap fektetésre kerülő vá
gány készül. A telepen dol
gc:zó pc,rtáJdlaTU 50 ember mun
káját pótolja. Fúró- és csa-

A lirikus Kosztolányival a dalosok, hogy baráti talál
varozó kisgépek is könnyítik szinte vetekszik irodalmi ér- kozón tanúbizonyságot tegye
a munkát. 11:rdekes újítás, tékben, mondanivalója gaz- nek dalszeretetükröl, felké
hogy a geolemezek alá te- dagságában a novellista Kosz- . szültségükről, ismerkedjenek 
hér i;zin,ű pc,liés.7mer1apot rak- tolányi. Sót, ahogy a több ' egymással, átadják tapaszta
nak, amely egyrészt a pálya mint ezer oldalas gyújte- lataikat. A találkozón 
rugalmasságát növeli, más- ményt lapozzuk, kétségünk 
részt szigetelő közegként is támad, vajon nem idóál
szolgál. lóbb, elmélyültebb és tö-

9 vasutas kórus, közel OOO 
fővel vett részt. 

- Az új pálya egy sza- mörségében kifejezőbl>-e pró- Valamennyi kórus Jo felké
kaszán kísérletképpen mű.- zai életműve. Legnagyobb szültségről tett tanúbizonysá
anyaglapocskákat rakunk a 

I 
dicsérete a prózaíró Koszto- got. Lelkesedésük, a dal irán

geolemezek fölé is, tehát lányinak, hogy írásait kevés ti szeretetük és fegyelmezett
�-özvetienii! a s�� .a(á - tá- kiv�tellel . ma__ is �issn�k, 1 ségük dicséretre méltó. A két Jekoztatott a foepitesvezető. mamak erezzuk, mmt mm- és f'l , - - k r téb n - A pálya minősegének to- den igaz íróét aki nem a e oras_ musor . e _e e_ 
vábbi javulását várjuk et- pillanatnak élt és dolgozott. e1őadott muvek - nehany ki
től. vételével - a követelmények

Motorol.' portáldaru Héra Zoltán : 

A vonalon gyors ütemben Irodalmi tudósítások 
folyt a munka. Különösen 

nek megfelelő, magas muve
szi színvonalon, mondanivaló
jának megértésével, mély át
éléssel kertilt előadásra. 

A siker nem is maradt el. 
A nagyszámú közönség lelkes 
tapssal jutalmazta a kórusok 
produkcióit. 

szélést tartott. 
Vásárhelyi elvtárs részletesen 
értékelte, elemezte a találko
zón részt vett kórusok mun
káját, az előadott műveket. 
Ertékes útmutatást, segítséget 
adott a további munkához, 
amiért ezúton is köszönetet 
mondunk. 

Dicséretet és elismerést ér
demel a Törekvés Művelődési 
Otthon vezetősége, elsősorban 
Vadas Lajos. Polgár Ilona és 
Tátrai József. valamint a bu• 
dapesti bizottság, a jó szerve
ző és rendező munkáért. ·Ne
kik is nagy részük van abban, 
hogy a művelődési otthon 
színházterme zsúfolásig meg
telt, s hogy a közel 600 vas
utas dalos hosszú ideá.g ikeJie. 
mes emlékként fogja őrizni A 
találkozó emlékét. 

Kaszás István 

nagy tetszést aratott a most . A �ép_szaba�ság ha_sábjai
először bemutatott motoros 

I 
rol mar 1SmerJuk e kotet ta

portáldaru. Négy részből áll nulmányaina_k, kri�ikáina� . zö
ez a magánjáró szerkezet, r_né\ de 1gy_ osszegyuitve 
amely a vágánymezőket fel- , ertiuk meg te�J';st;n állásfog
emeli a kocsikról és a he- lalasanak egyseget. Amilyen 
Jyükre rakja. őszinte _ lelkes�déssel fedezi 

- Ez még csak a proto- fel ;"éhany fi�tal írónkb:tn 
típus ebből a gépből. de rö- az UJ, � sz_oC'ialtsta �eahz
ridesen újabbak követik _ mus fele , tore�.é� sikeres 
hallottuk Papp Károly szak- vonásai_t._ u� pecez1 ki :ierrt 
osztályvezetőtől. _ A régi sín- egr b1ralatá�n :3 felszmes, 
mezők felszedésénél is ilven multba kac�mgato _modoros
gepeket alkalmazunk ma.jd. ság_ok�t, elvi és világnézeti 

Amit klfogJáso]hatunlk, és 
amin a jövőben javítani kell, 
elsősorban az, hogy --------------

A munka befejeztével azt k!Slklasokat. 
i� bemutatták, hogyan ,,száll 
fel" két szállitókocsiiára a földes Mihály : motoros portáldaru. Kerekes 
lábait fe1hajtják és már szed
hetik fel alóluk a'!' ideigle
nes sineket. Mindez 8 perc 
alatt végbemegy, 

(Uírincz) 

Veszélyes élet 

jobban válogassák meg a 
bemutatásra. kerülő műve-

ket, 
nagyobb teret engedjenek a 
haladó szellemű magyar mű
vek tolmácsolásának. Szívesen 
hallgatJtuntk voln.a például 
több Bartók- és Kodály-mű
vet. 

örvendetes. hogy a vegyes
karokban sok fiatallal talál-
kozunk. Sajnos nem mondha-

Televíziós ellenőrzés 

a vasúti pályán 

Az angol vasutak a gondat• 
lanság és a huliganizmus 
okozta vasúü balesetek elhá
rítása céljából kisérletképpen 
bevezették a televíziós ellen
őrzést több olyan pályaszaka
szon. ahol a közelmúltban sú
lyosabb szerencsétlenségek 
történt-ek. 

Még mindíg késik a k irakás 
- de a vasút sem makulátlan 

Egy eddig \rodelmilag meg- tó ez el a férfikarokra. A jö
lehetösen kiaknázatlan kor- 1 vóben müvelódési otthonaink
szak?a, az 

„ 1919�s .. ko":.
mün j nak több gondot kell fordítani 

bu�asat kozvetlenu� kovet6 j az ifjúság bevonására. 
ldokbe vezet el Földes Ml- A t dal találk ó 

1 
hály kisregénye. A véres · vasu 3:' _ 

0� oz 

megtorlásért l ihegő Horthy- elerte celjá.t. 
pribékek !éktelen rémural- Nagyban hozzájárult ehhez, 
tn11 idején is volt merszük hogy Vásárhelyi Zoltán Kos
a történet Ifjú szereplőinek suth-díjas, érdemes művész, 

A televíziós készülék segít
ségével két állomás között ál
landóan ellenföizni lehet a 
vasúti pályát és ha a megfi
gyelő gyan6s jelenséget észlel, 
akkor 5peciál:s lencseberende
zéssel „be tudja hozni a kép• 
be" a kritikus szakaszt. 

Ha a kísérlet eredményes
nek bizonyul. az egész ország
ban rendszeresítik .a veszélyes 
pályaszakaszok televízioo el

22 vállalat-.képvuelóje gyGlt 
íissze Debreoen;ben - az ál
lomás okt.atótermében , 
hogy az öszi szállítási felada
tokról és azdk végrehaj tásá
ról anácskozzanak. Németh 
József kereskedelmi állomás
főnök beszámolójában részle
tesZ!l foglalkozott .a késői ki
rakásokkal, a felesleges kocsi
éllá.soikkal. 

A. MÁV a l<özúti kocsik ál
lásáért nem fizet, a. ;vállala
toknak, de ha a vállalatok 
MÁV-kocsikat tartanak fenn, 
akkor a kocsiálláspénzt kö
nyörtelenül behajtják. 0 is 
hiányolta, hogy a :forgalmi 
dolgozók képviselője nincs 
jelen ezen a megbeszélésen. 
Lenne hozzá is néhány szava. 
A be•1sö fatLó-ren m<l,r 1oot t-e
hergépk-ocsit törtek össze fi-

gyelmetl.en mu-nka miatt -
mondotta, 

a bátor helytállásra, a vér- Rossa Ernő, a Népművelési 
be tiport forradalom esz- Intézet képviselője és Szerző 
mei tüzének továbbszítására, 

lenőrzését. 

Az őszi szállítási feladato
kat. a munka dandárját, csak 
közösen, együttes munkával 
végezheti•k el. A Debrecenben, 
megtartott 'komplexbrigád-
értekezlet nagy segltsoéget 
nvújtott az elkövetkezendő 
munkához. 

Kiss Já,nos 

a szívós és lankadatlan el
lenállásra. Hogy ez mennyi
re vérre ment az adott hely
zetben, azt izgalmasan pél
dázza a Veszélyes élet gyak
ran vakmerő kalandjainak, 
az üldözőkkel vívott kés
hegyig menő harc élmény-

• szerü leírása. 

AKIK CSAK VASÁRNAP ..-------------------------

RAKODNAK 

A jelen.levö vállalatok kö
hl.l a Betonárugyá.r és a Tan

ga,?<:!a.sá.g képviselői éppen 
e�rt vállal t:ák, hogy a kö
vetkezó hóna,pokban kizárólag 
Yasárnap rakodnak, hogy ez
zel mentesítsék az egyébként 
elé!!�é zsúfolt hétköznapokat. 

Bailogh i,ándor, a 6. sz. 
AKOV á.ru.luvarozási osztály
vezetője hozzászólásában 
megemlített?, hogy ők ugyan 
a gépkocsik gazdaságos ki
használása érde.'<;ében kezde
m.ényezték a 14 órás fuvaro
zást, de a vállalatok tervsze
rűtlen igénybevétele miatt 
csak 12 órára tudté.lk teljesí
teni. Bejelentette továbbá, 
hogy az ez éw:ie eli5.kán yzott 
műszaki fejlesztési tervet tel
jesítették és a felkínált áruk 
elszállítá�ához szükséges gép
kocsik rendelkezésre állnak. 

Kuhár József és a Szék
gyár képviselője a plénum 
előtt emlltést tett arról, hogy 
a forgalmi dolgozók ritkán 
hagyják szabadon az útátjá
róka•, s ez akadályozza a 
fel-, i!lP.tve elfuvarozist. Szó
vá tett.e. hogy szeptember 
7-én egy nagy ra.kterületű 
kocsrra lett volna szükségük. 
A MAV-tól ezt időben k-ér
ték, de kocsihiányra h ivat
kozva nem állították ki. 
Ugyanaklkor a kérdéses na
pon 6s Időben a 157 220-as 
szárnll nagy rakterületű ko
csi üresen állt. Az állásidő 
a,latt a kocsi Budapestet is 
mec-,Járh,a,tta volna. 

CSAK EGYÜTTESEN 
Szebeni Jóasef, az Agrár

tudományi Egyetem képvise
lője kifogásolta, hogyha ré
szükre túlsúlyos áru érkezik, 
nem állítják ki az iparvá
gányra. Gyakran előfordul az 
Is, hogy a kocsikról a MA V 
nem tud felvilágosítást adni. 

A társadalmi ellenőrzés 
tapasztalatai 

Az 1966-67. évi menet
rendtervezés irányelveit, a 
személy- és áruszállítás fel
adatadt és a társadalmi el
lenőrzés eddigi eredményeit 
vitatták meg a vasúti szak
emberek a közelmúltban a 
vasúti főosztályon megtartott 
megbeszélésen. 

Császár László, az I 8. szak
osztály helyettes vezetője szá
molt be a társadalmi ellen
őrök eddigi munkájáról. 

- Lassan egy éve le.sz an

na-k - mondotta -, hogy 
létrehoztuk ezt a nagyo,n. 
hasznos és ered11�énye.s tár
sadalmi szerv-ezetet. Tíz hó
nap alatt több -ezer iTá.sos és 
szóbeli jelentÉIS érkezett hoz
zánk, amel·yek MmJon sc,k 
oli,,an hiányosságot fel.tártak, 
amelyeket egyébként en,ehe:zen 
ism-erhettünk volna fel. A 
tá,,-sadalmi e llenőrök segítsé
gével .sok va,gonrong,álót, ma
gáról megfeledk,ezett ,garázda 
embert sikeralt felelősségre 
vonni. Munkájuk nyomá1i ja
vult a közlek,edés kulturált
sága, a. va,sut,uok udv,a.ria-8-
sáiJ,a. 

SZÉLESÍTSÜK 

A MOZGAL11'1A T 

Császár elvtárs b-eszámolt 
arról is, hogy az igazgatósá
gok támogatják ezt az ön�én
tes mozgalmat. A debrecent 
igazgatósá.g például a társa
dalmi ellenőrök részére irány
elveket adott ki, amelyben 
meghatároztá·k. hogy az el
követikezendó időkben milyen 

terü'leten, milyen vonatokra 
ügyeljenek leginkább. A bu
dapesti, a szegedi és a mis
kolci igazgatóság ellenőrei 
közös értekezleten beszéltélk 
meg a tíz hónap ta,pasztala
tait. 

Persze tennivaló még akad 
bőven. Az e1következen.dő 
években nő a személyszálLí
tás, s ez a tény a társada!lmi 
ellenőröknek is több munkát 
ad majd. Szélesíteni kell ezt 
a mozgalmat és nagyon kell 
ügyelni arra, hogy az önkén
tesség elvén alapuljon. Nem 
szabad megismfüődni a ko
,máromi esetnek, ahol Bé
keffy Gyulát megkérdezése 
nélkül jelölté<k társadalmi el
lenőrnek. 

Ez társadalmi munka. 
Kényszeríterui senkit nem le
het. Nem is az a cél. J61 el
végezni viszont csak azok 
tudják. a'klk szívesen, önként 
vállalják. 

A megbeszélésen szó esett 
arról is, hogy a kulturált 
'közlek:ed,�ért, arz; utazóközön
ség jobb � udvari.asabb ki
szolgálásáért a vaS'lltasok is 
sokat tehetnek. Baj van a 
kocsik vízfeltöliéwlév,el, az 

akkumulátor-cserével. Nagyon 
sokszor sötét-en köz.Lekedn-ek 
a kocsik. Nem látják el a 
W.C.-ket papírral, papír
törülközőve1 és bizony sok
szor hiányzik az udvariasság 
is. 

MILLIÓS KÁROK 

Persze az utasok között 
akadnak udvariatlanok, 

is 
de 

még vandál pusztítók is. Eb
ben az évben már milliós 
nagyságrendű az általuk oko
zott kár. Csak egy példa. Du
nakeszin az újonnan elkészült 
személykocsit - mert esett 
az eSÖ - a szállítómunkások 
feltörték. Sáros cipővel be
piszk.ították azt. Nyitva hagy
ták az ablakokat éjszakára 
is. S mert egész éjjel esett az 
eső, a n,yitvwlagy<;i,bt ablailco
kon keresztül teljesen átáztak 
az ülések, bepls2ikolódtak a 
huzatok. Eldeformálódott a 
furnérozás. Több ezer forint 
kár keletkezett. 

Javítani kel-! az ellenó-rzú 
rendszerét is. Helyes az, ha 
az ellenőrök írásban jelzik 
az észrevételeiket, mart en
nek nyoma is marad. Ez kü
lönösen a budapesti igazga
tóságra vonatkozik, mert itt 
jórészt csak szóban je1zik a 
hiányosságokat. Csomópon
tonloént társadoalmi ellenőr 
megbízottakat, csoportvezető
ket k-eit kinevezni, akik kéz
ben tru-1:já!k és irányítják a 
területükhöz tartoz6 ellen
őrök munkáját. G-Ondoskodnl 
kell arról is, hogy a nyug
díjba Vl)nult vagy más terü
letre kerülők helyett új tár
sadalmi ellenóröket válassza
nak. 

Császár úúzl6 végezetül 
bejelentette, hogy november 
7-re jó munkájuk jutalma
!ként tíz társadalmi ellenőr 
miniszteri, húsz pedig t,ezér
iQICIZQatói dicaér-etet kap. 

(Szerényi) 

G, B. Shaw-t eqy
szer meq.kérdezték, 
hoqy ml a l<Ulönb
séq a civilizáció és 
.a kultúra között. 

Az lró eqy pél• 
dt>,al felelt: 

- A filsdliszobas 
la.kások a clvllizá. 
ció vívmányail 
mondott•. - De a 

fUrdl!szobákat 

haszná.lnl már kul• 
túráltsáq kérdése. 

Shaw, mínt min
diq, ezzel a válasz• 
szal Is rátapintott 
a lényeqre. Hiszen 
az első, amit eqy 
kultú:rembertöl va
lóban elvárhatunk, 
hoqy Jólápolt le
qyen, llts ml a Jól• 

t/'o��!'L ki m�t�� 
rán: a mosal'.<odás. 
A mosakodás titka 
pedtq a pipere,, 
sz;aopan. 

Minde.z onnan 
Jut esz(lnkbe, hoqy 
a min.ao ec,y sz0161 
értekezleten eqy 
kislány édesanyja 
meqkérdezte, nem 
neveli.e hiúsiiqra a 
lányát, ha pipre
szappanhoz szok
tatja. 

Az ilyen kérdés
re haboz'-s nélkül 

v61aszolhatJuk, 
hoqy a plperesz3p• 
pan nem hlús.iq 
dolQII, ellenke7.15-
leq. szüks<!qlet, 
korr.._ is nemre va
ló tekintet n611•íll, 
mindenkinek. Men 
• p ipereszappan 
az eqyetlen sz, o-
pan, amely nem 
árt a b&'n"4<, s6t 
zsirdtls .anyaqokl<at 
Upl41 J,a azt és méq 
lllaUval Is Jótéko
nyan hat. Alti plpe. 

r-eszappannal mos
dik, annak kelle
mes .a közérzete� 
olyannyira, hoqy 
egy bársonyosan 
habzó pipereszap
p;innal még eQ"Y 
egyszerű kézmosás 
Is elvezet. 

Persze koránt• 
sem mindeqy, hoQY 
milyen piperes.zap• 
J)2.nnaJ mosdunik. 
iltppen ezért érde
mes beszélni róJ.a, 
melyek azok a pi-

peresz.app.an.o-k. 
amelyef<et qvere
kekne4< és felnőt. 

te�<n� egyformán 
ajánlhatunk. A pi• 

pere,szappanOkn.ak 
uqyanls különböző 

,,tulajdonságaik'' 
v.ann-:ak, ki kell vá• 
laszhnunk közUlüf< 
a b6rilnknek, eqyé-

nlséqOnkne!< legjobban meqfelelot. 
Kíséreljünk meq 
néhányat jelle• 
me7.ni bel61ük: 

EXOTiC PIPERE• 
SZAPPAN - ldl· 
lönleqesen zsirdUs, 
a szárazbőrüer1,< 
kedvetlk Gyorsan 
habzik, puhitJa a 
bc5rt. exkluzív i l la
ta van. 

CAOLA PI PERE· S'J!APPAN - eny• 
hén szárító hatású, 
f61eq zslros bör&J• 
9\<nek való Rend• 
klv(II düs.an hab
zik, kellemes Illa• 
tot áraszt. 

KÉKVöRöS PIPE· 
RESZAPPAN 
táplálja a b6rt, 
selymes fényű h.ab• 
Ja 'ffln, lllah utá
nozhatatlan. Eqyil<e 
a leokllzlsmertebb 
márkál<nalc. 

óLEVENDULA 
PI PEP ESZAPPAN 

- sajátos, finom 
levendula-illat te
szi jellegzetessé. 
Elsőrendű mlnóséq, 
mi"'lden igénynek 
mttQfelel. 

I IMEA PIPERE· 
SZAPPAN - deso-
doráló {iz:cadsáq· 
qátló) különl eqes 
sz..app.an, igen ko• 
moly h.atóanyaqqal, 
Már rövid haszná
lat után üde köz• 
érzetet kölcsönöz. 
Számos börtápláló 
anyagot tartalm3z. 
Nemcsak qyóqyit, 
frissit is. 

Val.ame-nnyi sz.ap. 
o�n nemes any.aq.• 
ból készül. I l latuk 

i;i 
h

::
ár

tair��
eqz

� 
annyira dlsz<<ret 
hogy még a szlqo• 
rú elve•kkel nevelt 
ctYe""meket sem 
kell tölW< eltiltani. 
Ell enkez61eq. a 
Qyere,'<.ee.cet rá f<ell 
bf"S-'!élni, hoay kl-
zárólaa pi oere• 
sz.app,annial mos.a-
kod].anak, me-t 
csak iay 6rizhetik 
mea b6rüf< ruq.al• 
massáctát„ ameJy 
nemcsak a széo• 
s<ift!"lnek. de az 
eoé<:?.séqnek is fel
tétele, 

Remélj(lk, az ol• 
v.asók eqyetértenek 
ebben e ci�k írójá
val. M,quk Is ki• 
próbálják a pipere
szappanokat. és ha 
.alkalom adódik r6, 
a flahlok,t Is r4. 
beszélM< használ•· 
tukra. 

(Z) 



· Nőtt-e a BVSC jégkorongozók 
bajnoki esélye? 

.,Itt van az ósz, itt oon újra, 
ó, mily kedlve., énnekem . . .  " 

A · jégkorongozók jogga,l 
idézhetik Petöfit, hiszen, az 
ősz számukra nem az elmű
lás szimbóluma, hanem a 
kezdet biztos jele. A jeges 
évad valóban kapunyit,ás előtt 
áll, hiszen a magyar bajnok 
újpesti Dózsa október 23-án 
és 24-én már Európa Kupa 
,pontokért küzd, október 27-én 
i)edig meg,kezdódik a ma,gyar 
bajnoks� is. 

Az 1964-65-oo idény vé
gén · eredméOu'es esztendőt 

,;zárt a vasutas korongozó
·igárda. A Béke Kupábam. gyö
�ött, a magyar ba,jnokságban 
csak hajszállal srorult a má
wdik helyre és a másodi'k 
'1e1yezésért járó érmeket sze
a-ezte meg a Magyar Kupa 
iküzde1meiben :is. 

Javultak,-e a BVSC-jég'/ro
t>ongozók bajnoloi esélyei erre 

Kisstadion jege is alkalmas 
lesz kOI'CSOIJázásra. 

VÉGRE: NÉGY HÁTVÉDDEL 

A játékosállomány n.em so
kat változik, amint az edző 
szavaiból kiderül. Nagyjából 
marad a régi gárda, dle egy 
jelent& változásra mégis sor 
kerül. Ismét négy hátvéddel, 
illetve két háLvédsorral játsz
hat a csapat. 

A címben felvetett kér
désre szerényen csak annyit 
mond az ed:ző, hogy „ott Le

szünk" a bajnoki cí.mért fo
lyó küroE!lemben. fümdkíwl 
nagy harc várható az 1965-
66. évi jégkorong-bajnokság
ba,n. A magyar jég'lrorong
sport évről évre feHódik, a 
négy vezető szakosztály; a 
BVSC, az Újpesti Dózsa, az 
FTC és a Vörö& Meteor kö
zött szinte alig van !külön'l>
ség. 

Mindenesetre a napok szá
mában és tartalmá'ban. egy
aránt gam:aga'bbá vált edzés
ren<lszer, a csa.patépíté6 ked
vező változásai, nem utolsó
sorban a játékosok szorgal
ma., ebben a bajnoki idény
ben. is szép eredményeket 
ígér a BVSC .számára. 

Vedres József, 

f1Z évr.e ?  Ho,gyam, készült a ----------------------------

csapat a Tendlkivill nehézne,k 
,f,gé:rkezö új tdényre? Erekre 
a kérdé5ekre választ keresve 
beszéltünk Háir.a.y BéuíflXIJ!, a 
vasut83 jégkorongozók edm
;ével. 

NÉGY EDZÉS, LÓPAD 

- Tavaly sem „lazsáltUTu.1.'' 
'l!yáron, az idén azonban még 
erősebb volt a felkészülé&ün'k 
- mo<nootta Há:r18iY, - Az e!l
rnúlt években szokásos két 
.edzönapot négyre emeltük és 
ez lehetőséget a'Ciott külön
böző részletfeladatok gyakor
lására is. Igy például lópad�t 
állíthattunk fel, amelyről a 

�ezónyjátékosok tö1:>b e:rer 
Jlövést küldtek a három ka
pus kiskapujára. A gyo�asá
got, a robbanékonyságot is 
)jgye'keztem különböző .s,peciá
':lis gyakorlat.olkkal fejleszteni, 
.a Szónyi úti sporttelepen ta
lálható, mintegy 15-20 fokos 
emelkedő pedig lehetőséget 
adott az állóképességet js 
fejlesztő, korcsolyázó mozdu-
1ato;kat gyak�rló futásformák 
végzésére. 

- Jégre m,i,kor mentek a 
fiúk? 

- Sajnos, csak s,z.e,pterr.ber 
elején, amikor a Jégszínház 
ismét a jegeseké lett. Kap
tunk ugyan Obertsdorfba. egy 
;igen kedvező meghívást a 
;felkészülésre, de a meghívás
nak nem tehettünk eleget. 
Azért nem várjuk tétlenül az 
idénykeroetet. Valószínűleg a 
csehszlovákiai Zsolnára uta
r,;unk 10-12 napra és ott már 
,Comolyabb jegesedzéssel, két
kapuzással is készülhetünk a 
bajnokság október 27-i nyi
tányára. Mire kulföldről 
hazaér,cezünk, talán már a 

Élnek a lehetőségekkel 
Közel nyo1c hón,apja váliasz

tották újjá a szakszervezeti 
múhelybizottságokat. Az el
telt idő elegendő ahhoz, hogy 
mérlegelni lehes.sen munkáju
kat. 

A Landler Jármújavító sze
mélykocsi részlegén három 
helyett egy múhelybizottságot 
választottak, s így a taglét
szám 178-ra növekedett. Az 
új múhelybizottság munkájá
ról, eddigi megmozdulásairól 
az új titkárral, Judovíts La

jossal beszélgettünk. 
- Amikor összevonták a 

múhelybizottságokat és a tag
ság engem választott titkár
nak - kezdte a beszélgetést 
- kissé féltem, hogy nem si
kerül olyan kapcsolatot kiala
kítani a pártszervezettel és az 
osztályvezetéssel, mint ami
lyennel igazán betöltheti hiva
tását egy tnúhelybitottság. A 
kezdeti nehézségek után most 
már azt mondhatom, hogy 
mindkettő\-el jó a kapcsola
tunk. 

- Miben történt valtozás? 
- Kiszélesítettük a bizalmi 

hálózatot. Anú egyben azt is 
jelentette, hogy a gazdasági 
vezetők a bérkérdéstöl kezdve 
mindenféle jutalmazásig kiké
I'lilk a vélemányűket. 

- Erósödött-e a szervezett
ség CJ kocsírészlegen? 

- Igen, Bizonyíték erre az 
is, hogy a választás óta negy
vennel növekedett a szakszer
vezeti tagak .sizáma. Igy moot 
már minden dolgozó tagja a 
szakszervezetnek. A tagdíjfize
tés is jónak mondható, 

- Voltak-e közös megmoz
dulásaik? 

- A balatonszabadi-sóstói 
üdülőben csaknem egészen 
nú végeztük a festési és terep
rendezési munkákal Ezzel je
lentős megtakarítást hoztunk 
a vállalatnak. Sok dolgozó 
részt vett a XV. kerületben 
folytatott csatornázási munká
latokban. Több kirándulást 
szerveztünk, a Kilián-mozga
lomból is kivettük részünket. 

- A mühelybizottság ho
gyan támogatja a. brig<idmoz
galmat? 

- Ez az egyetlen terület, 
ahol még sok tennivalónk 
van. Mindössze egyetlen szo
cialista brigád van a személy
kocsi részlegen. Igaz, - s ezt 
sem szabad d!elejteni - na
gyon szerteágazó munkát vég
zünk és így a brigádok nem 
tudnak konkrét vállalásokat 
tenni. Persze ez nem je}E!!'lti 
azt. hogy nem foglalkozhat
nánk alaposabbain a mozga
lommal. Abban viszont a mú
helybizottságnak is jelentós 
része van, hogy a tagság 
nyolcvan százaléka jelentke
zett a különböző oktatásokra, 
általános iskolába, technikum
ba szakszervezeti politikai ok
tatásra, pártoktatásra, vala
mint munkásakadémiára. 

E rövid � is iki
túnik, hogy az úi műhelybi
zottsáe aktívan végzi mun
káját, tagjai szívesen vesznek 
részt minden megmozdulás
ban. 

Egyszóval : élnek a lehetősé
gekkel - másokért és önma
gukért. 

T. M. 

K E R E S Z T R E J TVÉNY 

Vízszintes: l. 19,lj, október 3-án 
alakult szen·czet. 1�. Distitó. 14. 
Kontincn!>Onk. 16. O. N. B. 18. 
Női ivar:.ejt. 19. Kötös,ó. 20. �r
tékjdtö. 22. Kérdőszó. 24. Vers· 
szak. (ék. feL). 23. Epület marad• 
vány. 28. Alpesi vldt!k, 30. Vissza: 
Balzac egy,k r..,.•gény::lakja, fone
tikusan. 31. VU!:i megyei község. 
33. Me3<l"Uen. 35. lgy kezdődik a 
zá.rsLu. 36. Község Veszprém me-

gyében. 37. . . .  Communit:, dél· 
szaki öl'ökzöld fás növény. 39. 
Kozmosz; kezdete. 40. Hangtalanul 
segít. 41. Takaratlan. 43. :tpitő
anyag. 44. ötnél is többet. 45. 
Spanyol folyó forc!Jt.ottja.  48. Ze
nit ellentét.e. 50. Gonosz tündér az 
Odysszt·:.ában. 52. Szibériai folyó. 
54. 1550 római számmal. 55. Király 
f:ranC'iául, 57. Uyen sérelem is van. 
58. Az egyik láma. 60, Gyermekjá-

ték (ék. fel.), 62. Vál'OS Jugoszlá· 
viában. 63. A Duna mellekfolyoja. 
64. Zenei műsz.6: vadul, hevesen. 
66. O. E, 67. Tagadószó. 68. Róma! 
istennő. 69. Melos, sziget a Ctklá
dok-szigetcsoportban. 11. Rangjel
ző. 72. Dal. 73. Lóra mondják. 

Függőleges: 2. Kimondott beta, 
3. Régi úrmérték. 4. Azsiat or
szág. 5. Satöbbi. 6. Erdei állat 
forditottja. 7. Fél rege. 8. V. U. P. 
9, Erezett. 10. Olasz naturalista 
szobrász. 11. Fagylaltban meglelhe
t6. 12 Kettőzve bányaváros. 15. 
Itt történt a vízszintes 1-ben jel
zett esemény. 17. Spanyol toJyo
só. 19. Az ókorban a legelókelé5bb 
spártaJ hatóság. 2t. Város és tar
tomány Olaszországban. 2:2. Hív. 
23. Megye, Franciaországban. 23. 
A nap részel. 27. Belement. 28. 
Tisztelt Cím. 29. Régi súlymértékJ 

kicsit megnyomva. 32. Nagy Ci
rm. _34 .. V:illar jelzője. 37. Egy 
vegyerteku ke.rillldrogén•gyök. 38. 
Elé5keló mohamedán személyiség. 
41. Tolna mcgyet községbe való. 
42. Mesterkéletlen, ártatlan. u. M
mel a végén német tparváro'S. 46. 
Hadi szekér. 47. Török tanító, 
�ester. 49. Sivatag Azsiában. 51. A 
történelem múzsája. 53. Svájci vá• 
ros. 55. Lónév. 56. Alkata. 59. Lom 
ikerszava. 60. Hold. 61. Hangszer, 
névelővel. 64. Szalad. 65. Erdélyi 
folyó, �8. Rossz ellentéte. 70. cse
csemós1rás. 

Beküldendll: vízszintes 1.,  füg-
gőleges 15, Beküldési határ-
ido: november 10. 

Az elózó rejtvény helyes meg· 
fejtése: vr. Szakszervezeti Világ
kongresszus. 

Könyvet nyertek: Domonkos Mi
hályné Orosháza állomás, segéd
hlvatal. Sinkó László Szombathely 
Hunyadi út 3. Mátrai Sándorné 
Szeged, Hattyas-telep, � Páncsoval 
utca 45. Csorba Antal, Csongrád, 
FelszaoaduJás u. 27. Fésüs 
László szentes-állomás. 

A debreceni fűtőház fiók
műhelyének dolgozói a közel-
múltban bűcsűztatták 
nyugdíjazása alka:Jmából 
Meleg Lajos westinges cso-
parrovere!lót, a vasút Iű V'á:ló 
Dolgozóját, az üzem Lajoo 
bácsiját. 

1923-ban kerü1t a vasűthoz, 
s a hosszú vasúti szolgálat 
alatt mindig példamutatóan, 
szorgaJmasan_ kiváló szakmai 
hoZ7.áér>tésse1 végezte munká
ját. Többször kapott jutalmat 
és kitüntetést. Tíz esztendeig 
a fiókműhely műhelybizott
ságában munkavédelmi fel
ügyelő volt. 

A :nyugdíjazása alka1má
va1 ezúton kívánunk neki 
minden jót, és azzal búcsú
zunk. hogy a ko11ektiva, a 
régi munkatársak továbbra is 
sz.ámítanak ,;egitségi-re, szak
mai tanácsára. 

Marosán Pál 
Debrecen 

A HIV AIALOS LAPBÓL 
A Hivatalos Lapból a szakszer

vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő· 
ket: 

3!. 1zimból: 1%2 1147/1965. 1/3. B .  
A dolgozó egészsége va�y tesi! ép• 
sége sérP1méb61 ered6 károk meg
térltésér6l, 

to. zimból: 123 190/1985. I 13. B. 
A v;.sutas dolgo:tók feg e!mi sza
bályzatának hatályba lepése. 

A szerkesztöség üzeni 
Tótka Károly Szege�, Mihalkó 

.József Nyiregyhaza, Behán Rózsa 
Kazincbarcika. Szücs Ferenc Hat
van. Bognár Károly T�potca, Bol
dizsár Gyula Bekéscsaba. Kls,·ár
dal János Miskolc, Kiss János 
Marosán Pál Debrecen. Molnár 
Arpád Budnpest : Leveleiket la
punk a.nyacáboz relbaszntl!Juk, 

Ferenczlk Imre, Salgótarján: 
Levelét Illetékes helyre további· 
tottuk. 

Hangverseny az ügyeletes i rodában 
Az fürt.ént, hogy a kra.kkéi egyetem énekkara - átu.t.a.•. 

zóban - lemaroot a debreceni vonawói. 
Naqy voU a riaoolom, mert Debrecenben 'l!,ll(Jy erőké-. 

születtel vá11ták a !e1l{l'1Je! vendégeket. M. J. i!gyeLetes úgy 
próbált segíteni, hogy a lemaradá3t közölte Debrecennel, a 
társaságnak peÖig helyet biztosított a következó vonaton. 

A magyar bor és a szívéiyesség ha,mar feledtette a jó 
ha-ngú ifjak.k,o.1. a k.ényszerú várakozást. VaJamivel viszo-. 
no;,ni kell a 11Ul{1Yar OO,SU,tasok loedv.ességét - gondoiták.. 
Aztán ducig megtelt a k.i3 iroda dalosokkal, villant a kar•. 
nagyi pálca, melynek intésére bús, szom.ork&, majd pat,togó 
lengyel népdawk fakadtak. 

A csarnok eJ.ső vágányának környékén szinte m,egátlt; 
a f<Yrgal.om. Az uUWak és oosutasok a mosolyt csalogató, 
;ókedvű társaságot és a sz!vderítő nótákat, barátaink a;án-: 
dék,hamgversen11ét haUgattá,k. 

- A meziJgazdaságot segíti 
a miskolci igazgatóság. A da

. rabáruk szállítására hasz
nált teherautókat - az őszi 
betakarítási munkák idejére 

a Borsod megyei mezó-
gazda�gi üzemek, tsz-ek 
rendelkezésére bocsátotta. 

- Német nyelvtanfolyam 
kezdődött haladók r<?szére 
Nyíregyháza állomáson. A 
tanulmányi Idő 10 hónap. 
Az eddigi tapasztalatok azt 
bizonyítják, hogy az állomás 
d◊lgozól a nye1'vtudásukat min
dennapl munkájukban ered
ményesen hasznosítják. 

- Megkezdte az üzemi gya
korlatot a szegedi Vasútfor
galmi Technikum harmad
éves hallgatóinak egy cso
portja Szeged-Rókus állo
máson. Egy másik csoport a 
Tisza pályaudvaron sajátítja 
el a kereskedelmi szolgá
lat szakmai ismereteit. 

- ,,A dolgozó ember Kelet 
és Nyugat között" címen 
előadássorozatot tartott az 
Osztrák Szakszervezeti Szö. 
vetség és a Wiener Landes
arbeitsamt (a bécsi Munka
ügyi Hivatal), melyen a leg
kh·álóbb osztrák, jugoszláv 
és magyar szakemberek be
számoltak hazájuk üzemszo
ciológiai helyzetéről, a mun
kásellátás és a társadalom
biztosítás kérdései ró!. 

- Elcs•rélném nagyméretd, eg�·
szobás, alkovos <szoba nlE•gosztvQ}, 
utcai, teletono�. aul6gejzeres, -tea
konyhás, ll. em1.:.:!eti, összkomfor
tos tanácsi lakác-tomot 2 Eizoba 
összkomtorto5 MAV. vagy tanács\ 
lakásra Telefon : munkaidőben 
229--8"71 , 18 óra után 228-20'7. 

- Balatonfüre;U v111alakásért ke
r�ek Budapesten 2 szoba össz
komfortot. Tele.fon : 6'7-42 '2.42. 

- Lyf 

Nyilatkozatban foglal'. 
állást a francia vasutas szak-. 
szervezeti szövetségek érte-: 
kezlete a sztrájkjog mellett. 
Emellett deklarálta az üzemi 
bizottságok jogait az állam
vasutak kötelékében. 

270 méter hOS.'!Zli � 
kétnyomtávú lesz az új ti-: 
szafüredi híd. Az építési 
munkálatokat a napokban 
kezdték el. A régi hídon a 
vasúti forgalmat bonyolítják 
majd le. 

Eszperantó tanfolyam 
kezdődött október elején a 
debreceni vasutas kultúr
otthonban, A tanfolyamot 
sok vasutas dolgozó látogatja. 

- Villamosítják a Tata
bánya-alsó és Oroszlány kö• 
zötti vonalat. A munkák 
befejezése után Oroszlány
ból Tatz.ibánya-alsóra érke• 
zett szén nagy részét moz
donycsere nélkül szállJthat
ják Budapestre. Az új vil
lamosvezetékek építését még 
ebben az évben befejezik. 

- Szesztilalom lép életbe 
január elsejétől Kőbánya
alsó, Kispest, Kőbánya-felső 
és Ercsi állomásokon. Eze
ken a helyeken az Ut.asel
látó pavilonjaiban csak üdítő 
italokat és sört árusíthat
nak majd. 

Drága a vészf�k. Az 
angol vasutakon száz esz
tendő óta öt font bünte
tést kellett fizetnie annak, 
aki ok nélkül húzta meg a 
vészféket. A bírság össze
gét most huszonöt fontra 
emelték, mert csak az el
múlt évben 315 esetben za
varták meg az angol vasút 
közlekedését indokolatlan 
vészfékezéssel. 

Tíz étkezókocsiva1 és 
tíz bálókoc3Íval bóviil a MA V 

----,------------------------, kocsiparkja. Az új étkezöko
csikban hútőpullot és vil• 

MINDENKIRE EGYFORMÁN KÖTELEZŐ 
Nézem a kalauznót, aki ott selóje. Mt lenne, ha a 1:asuta

á!l az indulásra kész vonat sok önkényesen módosítanák 
mellett. Haja tu.pfrozott, a a szolgálati szabályzatot és az 
svájci Mpka. tarkójára csap- egyenruhát a mindenkori di
vá.. Szúkitett nadrágja bokán vathoz alakítanák. Hogyan 
felül ér egy arassMl. Száján néznénk ki mi. férfiak egyen.
halványlila nízs. A fekete ruhában, csokornyakkendó
válltáska elegánsan a hó114 vel? 
a.l.a.tt. 

Mellettem megszólal valald. 
- Látja, kollégám, ezzel 

se-nki sem törődik. De ha én 

Száz szónak i8 egy a t•ége. 
Nem a. csinosság; a jó megje
len.és ellen szólok, • de az 
egyenruha viselésének szabá

az egyenruhámhoz m01u:ljuk lyai vannak. S ezek a szabá
csakornyakkendőt kötnék, lyok minden vasutasra, nókre 
rögtön. megszólitanának. és férfiakra egyformán köte-

E!gondolkodmn! Valóban lezóek. 
igazat mond az egyenruha vi- Főzö István 

lanytúzhelyet is felszerelnek. 

- 7:3 arányban győztek a 
BVSC ifjúsági birkózói Salz• 
burgban az osztrák ifjúság! 
válogatott ellen. 

IKAG Y A ff  VolSUTA9 

a Vasutasok Szakszervezetknek 
lapja 

Szerkeszti e szerkesztő btzottsál 
Főszerkesztő: Gu!yág JánoS 

Felelős szerkesztő: Visi Ferenc 
Szerkesztőség: 

Budapest. VT_. Benc.zur utca tl. 
Telefon: vároal : 22lf-87i. 

0zemi: -77 
Kiadja és terjesztl: e Népszava 
LaokJadó Vullalat, Budape�t vn .• 
Rákóczi út 54. Telefon : 22l--1!19. 

Feletős kiadó: Gábor Márton. 
a Nepszava t.apkia:dó Vá11alat 

Igazgatója 
Csekkszámlaszám : 75.91S.OOJ-K. 95 

Szikra Lapnyomda. Budapest 
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AZ UTAS KÖZBESZÓL 

Azért, mert hibásan állították össze az 
irányvonatot, ne tessék vel.e-m gorombáskod
ni, kérem • •  , 

Vasárnap délelőtt 

Ennyi erővel már kirakhatott vo?114 
egy koc�it az állomáson. 

(Pusztai Pá! rajzai) 
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A VA S U TAS O K  SZA K S Z E R V E Z E T É N E K  LAPJA 

JX, l!:VFOLYAM, 21. SZA.M. Ara 40 filfjr 

· NO VEMBER 1 
N egyvennyolc éve annak, hogy a cári Oroszországban Péter

várott e1dördültek az Aurora cirkáló ágyúi, s ezzel meg
kezdődött a Téli Palota ostroma. Negyvennyolc éve annak, 
hogy ez a fcirractalom az elnyc»n,ott, SMtyargatot:t muzsi lcck for
radalma gyózött és Lenin vezetésével kikiáltották a szovjet 
hatalmat, a népek hatalmát. 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom megindította azt 
a nagy átalakulási folyamatot, amelynek elkerülhetetlensége 
ma már csak az i_mperializmus előtt lehet kétséges. 

A társadalom - mondja Marx - nem szilárd kristály, 
hanem átalakulásra képes és folyton az átalakulás folyamatá
ban levő szervezet. Ez az átalakulás éddig az osztálytársada
lom kereteiben folyt le. Hol békésen, hol erőszakos úton, for
radalmakkal. A Nagy Októberi Szocialista FMrada.lom szét
Tepesztette ezt a szúk keretet. Az emberi társadalom megért az 
osztálymentes társadalomra. Az Októbe1i Forradalom indította 
el, azt a legnagyobb társadalmi átalakulást, amelyet eddig az 
emberiség ismert: az átalakulást az 03ztál11táTscdalomból, az 

. os.ztály-ál'lambóL, az ooztátyk'uUurábóll, a.i osziál11men-tes tár-
sadn 'J>nba és l.:.ubtúrába. 

Az a forradalom, am.cly 1917 októberében megrázkódtatta 
a világot, nemcsak ,,orosz" forradalom, �csak az orosz nép 
ügye volt, hanem a kapitalista társadalom átalakulásának kez
dete is. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom egyik célja volt 

az első világháborúnak véget vetni. Lenin igazságos békét 
ajánlott az őket támadó intervenciós, háborús hatalmaknak. 
Fennállása alatt a szovjet hatalom azóta egyetlen egyszer sem 
Viselt olyan háborút, amelyet rá ne kenyszerftettek �·oln.a. 

A Szovjetunió, az októberi forradalom szülötte hallatlanul 
nehéz körülmények között szilárdult meg, fejlődött és a máso
dik világháború szörnyű próbatételei közepette bizonyította 
az erejét, Jegyözhetetlenségét. A Szovjetuniónak a második 
vílághábo„úban aratott győzelmei, amelyek dőntó sze
repet játszottak a fasizmus megsemmisíté.!ében, 1l4g1/ 
;elentőségúek voltak a népi de.mokratilau antifasi8zta 
forradalmak kibonta.Jeozása, a ktipitalizmus általános 
válsáryának elniéh1ii lése, a szocillfüta világre,ui.sztr killlaku
lás2,. az imp'!riali;;mus gya1'mati rffldsze.-étlek összMmlása 
SZ?mpontjából. A- talakult a világ arca. új erőviszonyok keletkeztek. A szo

cialista országok a Föld terülpt,'.in.ek 26 &áz.alé'kára ter-
jednek ki, s határaik körot"t él a világ lakoos:ig3llllak több, 
mint 35 százaléka. A fejlett kapitalista országok területe a 
Föld fe)szí.nén2'k 24,4 százalékát foglalja el, lakosságuk pe
dig a Föld népességének 19,1 s.z:áz;aQéka.. Míg a szoaia li"9ta or-
6Z>ágok részesedé,,e a világ ipari termelésében 1937-ben mint• 
eey 10 százalék. volt, addig ez az arány 1964-ben már kb. 38 
százalék. Az &:szehasonlítás legfon,tosabb mutatói és a flejló
dés iránya rendkívül kedve:wt!pnek a kla,pitalízrnu.s sz.imá-::-a. 

A szocializmus nemt:etközl erői, szövetségben az antiim
perialista - nemzeti felszabadító harcot folytató népekkel, de
mokratikus mozgalmakkal, a békéért folyó küzd.elem éién jár
nak. A szocializmus és a béke, az októberi forra.dafom óta eg11-
mástól elválaszthatatlan fogalom lett. Ma is érvényes Lenin
nek az imperializmus mélyreható elemzésén alapuló megálla
pítása: am:g fennáli az imperializmus, addig fennáti a háborúk 
veszétye is. Az Imperializmus háborús csie,Ielredeteó., agres:scziv 
lépései a fegyverkezési hajsza magában hordja azt a lehetősé
get, hogy a háború világméretű termonukleáris összecsapássá 
terebélyesedik, ami az egész emberiséget létében fenyegeti. 

A magyar nép Is ott küzd a Szovjetunió oldalán a szocia
lizmusért. Mint testvér áll a Szovjetunió mellett és azok mel
lett a népek mellett, amelyek a békét, szabadságot akarják. 
Emlékezzünk, mi, vasutasok is a 48 év előtti eseményekre, 

, flZ Auróra á<!yúdörgéseire, a Téli Palota ostromára, a 
né,·t,hn és leg,,,r!ás hó5ökre, azokra a szovjet emberekre, 
ak'k a világon elsőnek a szocialista társadalom alapjait rak
ták le. 

8aráf � i,ítség 

A .... ov;efunióban végzik el 
az 520 sorozatú 

mozdonyok javítását 
Mint i.smeretes, 1963-ban 100 

nagyteljesítményű, 5 csatlós 
gözmozdonyt vásároltunk a 
Szovjetunótól, mivel a MAV 
vontatási szolgálatánál hiány 
volt nagy teljesítményű moz
donyokból . A mozdonyokat jól 
ki tudták használni, nagy tel
jesítményük ugyanis lehetővé 
tette a vonatterhelés növelést. 

Éppen az említett jó kihasz
nálás. a mozdonyokból kivett 
nagy vontatási teljesítmény 
következtében a jövő év fo
lyamán a gépek egy része már 
nagyjavításra esedékes. Ez a 
körülmény a járműjavító szol
gálatot igen nehéz feladat elé 
Ulította. 

Elsősorban prta•k"iltrész
ellátás t,-Jdntetében me-

rülnek fel nehézsé�ek. 
l>e nrshléma a kazán idom
fala'.< és a na�yobb méretű_ 
tntvénvek b::>-�7�rzé�e i� .  mivel 
ezekhez sajt-0lóidomok, illetve 

öntvényminták nem állnak 
rendel.kezésünkre. A legfel
jebb egy alkalommal elvég
zendő fóvizsgák:hoz pedig gaz
daságtalan volna a ren-:lkívül 

drága �zerszámok legyártása. 
E gondok között merült fel, 

hogy a MA V a Szovjetunióban 
kísérelje meg a legkorábban 
esedékes mozdonyok fóvizsgá
latána k elvégzését. 

A Szov;etunió Közslekedhi 
Minisztériumának képviselői a 
felmerült problémák megoldá
sa érdekében a legmesszeb� 
menö megértést és jószándé
kot tanúsították. Ennek ered
ményeképpen létre jött a 
megállapodás, mel11 szerint az 
év végén és a jövő évben 40 
darab 520 sorozatú mozdon11 
t-úzszekrén11cserés fóvtzsgálatát 
végzi el a MA V részére a 
szovjet vasút egyik javítómű
helye. 

1965, NOVEl'tIBER 1, 

Ünnepi műsza k 
november 7. �===;
t iszteletére 

A Debreceni Jármújamtó � 
OV. kazánműhelyének - szo- g 
cialista üz�mrész - dolgozói § 
vállalták, hogy november 7-re� 
az októberi szocialista f.orra- g 
dalom 48, évfordulója tlsztcle- § 
tére egyhónapos iinnepi mü- E 
a:akot indítan,ak. § 

A dolgozók felajánlották, E 
hogy a dekádterveket mara- § 
déktalanul teljesítik, hulladék- § 
gyűjtési mozgalmat szervez- § 
nek és elvégzik a műhely- és g 
műhelykörnyéki takarításokat � 
is. � 

A vatnH villamosításának jelene és jövője 

Riport a 3. oldalon 

A 133 tagú kazánkovács szo- � \ 
ciahsta üzemrész kezdemé- § 
nyezése a műhelybizottságok- � 
nál vissz.hangra talált. Más § 
üzemrészekben is rendkívüli § 
termelési tanácskozásokat hív- § 
tak össze. A vállalat vezetösé- E 
ge, a párt- és szakszervezeti § 
bizottsága a dolgozók kezde- § 
ményez.ését felkarolta és a E 
legeredményesebben dolgozó § 
üzemrészeket pénzjutalomban E 
részesíti.. l; (MTI Foto Lajos György felv.) 

------------- �IIIUIIIIIIIIIIUIIIUIIUIUlltnnllUHllllttfHIIIIIIIIIIHlllllllllfflllllllllllUIIUllllllfllllll�UllnlllllllltttlllllNlllltltnllllllllltlllllllfllllHlllllllflllllllllllltlltltllllHJIHf 

Fuvarozási konferencia 
A Nemzetközi Va<úti Fu

varozási Bizottság (ClT) ok.t.ó
ber 28-4n kezdte meg Buda• 
pes,ten a Gellért Szállóban 
ötvenharmadik teljes ülését. 

A megnyitón Rödönl/Í Ká
rol11 miniszterhelyettes, a 
MA V vezérigezgatója üdvö
zölte a hazánkban eLsó ízben 
megrendezésre keru:ló konfe
rencia 60 külföldi vendégét. 
A kongresszusra csaknem va
lamennyi európai ország ,vala
mint három tekintélyes nem
z�tközi szervezet: a panzs, 
Nemzetközi Vasútegylet, a 
varsói Vasutas Együttműr'<ödé
si Szervezet és a berni Nem-

zetilcözi Vasúti Fuvarozási Hi
vatal elrkül<lte °ké'pvisel.óit. Na
pirenden uerepel a 1öbbi kö
zött az utasok sériilé.sével és 
halálával kapcsolatos V1Uúti 
feleló&ség eo11ségesítése, a sze.. 
mély- és poggyászszállításra 
vonatkozó egységes nemzetkö
zi díjszabás,, valamint Irak és 
Irán felvétele a CIT-be. A két 
'közel-keleti ország; jelenleg 
csak megfi.gyel6ként vesz reszt 
a konferencián. A �vábbiak
ban a !konferencia értékeli a_ 
s.z.ervez.et eddigi munkáját, 
majd rkijelölik a további nem
:retközi együttműködésre vo
natk.oro fel<adatokat. 

1965. november 6-tól 

Eredményes munkát végzett 
oz OSZZSD 9. főbizoHsága 

A vasutasszakszervez.et 
Benczúr utcai székházában tíz 
napon keresztül ülésezett az 
OSZZSD, a szocialista orszá
gok va.sútainak 9. tőbiizottsá
ga. 

A megbeszélésen jelen 
volt a Kí.nai Népköztársaság 
képviselője is. A tíznapos 
ülésszak a pályaépítési és 
fenntartási témák'kal, az épí
tés és fenntartás gépesítésé
va foglalkozott. 

A konferencián részt vett 
Papp Károly, a pályafenntar
tási és pályaépítési szakas.z
tály vezetője is. őt kértük, 
hogy összegezze a tíznapos 
illé=k tapa�talatait. 

Számunkra azért volt 
elsősorban ;elentős ez a 
megbeszélés - mondotta -
mert itt megbízást Jroptunk, 
hogy az általunk kialakított 
rázótömöritőről, amelyet 
négy hónapja eredményesen 
al/Ga.tmazunk, és a be-vágás
ban rostálásra ke<rülő mel
lék.anyagok kiszállítására al
kalmas szállítósz,alagról 1966-

ban a következő iilésszakna.k 
fájekoztatát adjunk. Ez azt 
jelenti, hogy a nemzetközi 
�zervezetet érdekti ez a két 
gép és ha a jövó etn tájé
koztató eredményes lesz, ak
kor talán szabványosítják is. 
Mint ahogy ezen az iilésen 
15zabványositották és elfogrid-
�ák a Szovjet1mióban gyár
•tott szabván11árokásó gépet 
ts. 

Szó esett az elő- és utófe

Utasszamlálás 
szített vasbeton.alja kr.Sl, azok 
korsz.erű alkalmazá0 áról és 
szi.ikségszerűsé�éről. A fóbi
e:ottság elfogadta a kínaiak
nak azt a javaslatát, hogy a 
vasbetonalj albizottság jö
vő évi ülése Pekingben le
gyen. 

a belföldi távolsági forga 'on1!;an 
A személyszállítás korsze

rű, gazdaság05 és az utaz.ás 
körürlményeinek állandó ja
vításá.t célzó, a tényleges uta
zási igényeket kielégítő me
netrend szerkesztése érdeké
ben a Vasúti Fóosztály for
galmi és kereskedelmi szak
osztálya 1962 óta végzi az 
utasáramlatok megállapítását 
és felmérését. A felmérés 
első szak4szába.n a Budapest 
környéki, úgynevezett hiva
tásforgalom vizsgálatát vé
gezték el. Az elmúlt évben 
pedig 13 nagy vidéki góc
pont környékének felméré
sével befejeződött az u;tas
áramlati megállapítások má
sodik szakasza is. 

Az utasáramlatok teljes 
megismerése érdekében az 
elkövetkezendó hónapokban 
kerül sor 

a harmadik lépcsőre, a 
belföldi távolsági forga• 

lomban. 
Az utasáramlati felméré-

sek ilyen tagozódásban való 
elvégzésére azért volt szük
ség, mert elsö.sorban a nagy 
gócpontok, ezek közül i& el
sónek a legnagyobb forgal
mat lebonyolító Budapest na
pi inga-vándor forgalmáit kí
vánták me<1ismemi, hogy a 
dolgozók munkába-, a diá-

kok iSkolábajárása körülmé
nyeit tovább javíthassák. 

Az eddig végzett felmérések 
alapján számos olyan intéz
kedés született, melynek nyo
mán a műszaki és egyéb 
berendezések adta lehetősé
gek keretei között a hi
vatás.forgalmat lebonyolító 
vonatok az utazóközönség
nek megfelelő idóben köz
lekednek. Azóta ezeknek a 
vonatoknak a zsúfoltsága ész
revehetően csökkent és a 
vasútüzem lebonyolításában ís 
számos korszerű, hatékony, 
új módszeT alkalmazására 
n11ilt lehetőség. 

A most tervezett felmérés 
előkészítését a Közlekedéstu
dományi Egyesület keretében 
alakult munkabizottság dol
gozta ki. A bizottságban a 
Vasúti Főosztály szakelőadói 
mellett az Épitótpari és Köz
lekedési Műszaki EOYetem 
vasútüzemi, közlekedésgazda
sági tanszékei, a Vasúti Tu
dományos Kutató Intézet, 
valamint a MAV Adatfeld<Jl
gozó Főnökség szakértői vet
tek részt. Az elkészített ta
nulmány alapján 

a belföldi távolsligl sze
mélyszállító vonatokon és 
az azokhoz csatlakcnó vo
natokon vizsgálják a sze
relvények klhannáltllágát, 

Az ülésszak részvevőinek 
� egyes vi��n!latokban uta- a Vámosgyörk és Ludas köZ?k menny1seget, a �tlal�o- e:ötti vonalszakaszon bemu
zo v?n_at?kra vagy n_i-as k�z- ,tatták az egyedül nálunk al
lekedes1· agak Járataira at- rkalmazott alázú,;alékolási el
szálló utasdk mennyiségét, járáss,'11 történő fekszin =

továbbá egyes kis forgalmú bályozást. m';gá;1lóhelyeken a . le- és fel-
1 A szakosztályverető elmonszállo ut�o!t számat. . dotta még, hogy a külföldi 

. A belfold1 távols�g, u,ta.s,,- dele�áció tagiai a Gyöngyös! aramlatok felméré��e 196a. l l<itérőqyártó OV-né! megtenove�ber 6-11 kozott, 1��6 !<:intették a középfre'.<Venciás f�bruarban,_ mcíJ�sban �s__ J'!-_- síned�ó gépünket is. Ilyen lt�sban negy-::egy kulonbo- isínedző géppel a népi dezo_ !1apon kerul sor. _A_ fel- mokráciák közül csak mi mereseket egy-egy 1�oszak· rendelkezünk. A szakembe
ban a Budapest-Gyor, Bu- .rek az elismeré.� hangján dapest-Miskolc, Budapest- szóltak mindkét bemutató-Nyíregyháza, Budapest-Bé- ró!. késcsaba, Budapest-Szeged, Az OSZZSD 9. főbizottsáBudapest-Kiskunhalas, Bu- ,gának követk.,.,,-ő ülése 1966-
dapest-Pécs, Budapest- ban Varsóban lesz. 
Nagykanizsa, Budapest-Ta-
polca és a Budapest-Szom
bathely közötti vonalakon 
végzik. A munka nagysá
gára jellemző, hogy napon
ta mintegy 220 és csak a hét 
végén közlekedó 80 távolsá
gi és ezekhez csatlakozó vo
natokon kell az utazók uta
zási célját külön adatszolgál
tató lapra rögzíteni. 

Az utasszámlálást a jegy
vizsgálók a jegyvizsgálat al• 
kalmával, vagy külön szám
láló biztosok végzik majd. 

(vf) 

Sz. J. 

Az első francia 

légpárnás vonat 
Elz év végére üzembe he

lyezi!k Franci rnrszá,gban az 
első francia légpárnás vo
nat kísérleti példányát. Ter
vek szerin,t a kerekek nélküli, 
zajmentes (a pálizsl M-e,t,rónál 
90-wer csend"5eb-b) jánnű 
óránként tőbb mint 400 km
es sebes.ség�t is élér. 
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A Szakszervezeti Világszövetség 
erőse/,/,, mint va/a/,a 

Egy a sok közül Ahol az ország véget ér . . •  
lönösen a TVZ!tP bonvo
lít ie na.gy forgahrnzt. Szünet 
nélk.üi érkezik a szén. 

A VI. SZAKSZERVEZETI VILÁGKONGRESSZUS ZÁRÓÜLESÉROL 

Kőszeg.Tenyérnyi határ
vá.roo. A hegyen túl egy kd
áltásnyira Ausztria. Burgen
land. Az. állomása Is klcsiny. 
Szívem SZlerint liliput ország 
pályaudva.rának nevezném el. 
Kedves, és mesébe illó itt 
minden. Három pár sín. De 
az állomáson túl néhány mé
terrel, ez is véget ér. A raj
ta zümmögő motorvonat már 
nem megy ;tovább, Végállo
más. Itt �et é!:' az ország 
is. 

A kis állomás nagy 
ügyíele közé tartozik a 
Lakástextil VáUalat három 
gyára Ok a világ szinte val.a
mennyi tájára szállitanak. A 
magyar perzsaszőnyeg, bútor
szövet innen Indul Paleszti
nába, Kubába, Ola.sz- é• 
Franciaországba. 

Október 21-én a VI. smk
i;zervezeti világ,kcmg?reSsZUson 
befejeződött a vita a beszámo
lók felett. A \itát Louis Sail
lant, az SZVSZ fótitlrara fog
lalta össre. Kit.ért =, hogy 
az lmper,ial.ista sajtó má!:' 
elözöleg azt a 'Nl!méeyét jut
tatta kifejezésre, hogy ar,: 
SZVSZ esetleg felbomlik. A 
Szakszervezeti Világszövetség 
azonban él és erősebb, mint 
vala.ha. Él és betölti nagy 
küldetését iatz emberiség tör
ténelmében. A kongire.5SZUS 
150 mtllió szervezett dolgozó 
kép-viseletében ü!ésez>ett. Kö
zülük 21 mililiió az SZVSZ 
tag.'>Zl€1I"Ve2Jetein kívül áll. A 
Szakszen,iereti Világll.zöv,e\.oog 
\·01l2l6 ereie és politikai súlya 
tehát tovább növekszik. 

A vitá'ba,n 123-an szólal1Ja!k: 
fel, 31-en Európából, 22-en 
Ázsiából és Oceá.núiból, 30� 
Afrika, Közel- és Közép-Kelet 
or:zág,ai.ból, 2� Ame1"iká
ból. 7-en a nemret:közi szö.. 
ve1Jségek részéról és 9-e1 a 
meghívott nernzetkö21i srer
vezetek képviseletében. 

Az SZVSZ-ben 
egy vooal van . • •  

Louis Sail'liant elmondotta, 
hogy a beszámoló'lrort a kong
resszu50!l relszól a•lólkn:iak 92 
százaléka támogatta. A2 
SZVSZ-ben t.ehát ndncs két 
vonal. Csak egy vonai van, 
az antiimperialista és a békés 
eglJ'l'l,iu mellett élés megoo.ló
ritásá.ért harcoló -vo-nal. Ez 
ugyanannak a dolognak két, 
egymástól elváll862lt:haitatlan 
oldala. 

Az a kéroés - manJdOlbta 
egye,g felszólaláro'k!ra célozva 
-, hogy az SZVSZ demoknl
ti kus, töm.eg:;zervazeti mun
kamódszerekkel dolgozzz,ék-e, 
vagy szélsió<séges, a tömegek
től el&7-akadó módon. A Smk
szeroezeti Világszövetség so-
ha�m fog a tömegektől el-
8Mkadni - ha,ngsúlym;ta. -
A S'2l0lidairitás a világszövetség 
alapvető �ye és a tá
mogatás minden lehe,tséglas 
formáját alkalma:zin:i kelil. A 
kong)resszus után előt.érbe 
kell kerülni a szaikSIZleTVez:eibi 
v:ilágmm;galomban a munka 
szakszcn.i.ezeti jeltegé-nek. Ha 
a dolgozókat érintő kérdések-

kel f�, kevesebb a 
lehetősé� a v1táknaik és né
zeteit� kevesebb a 
J.ehetóséo� 'a hang;z,atos frá-
21isoknak és több gondot lehet 
for<li!tarul a karukirét munká
ra. Ez nem jeJ,en,ti azt, ho,g;y 
a,z SZVSZ ne :f;og]alk0'12Jéik 
megfelelő súllyal a nagy po
ld tikad. kérdésekkel de szűk. -
ség van a világ dolgozói egy
sége új útjainak és módsze.. 
reinelk keresésére. 

- A VI. szakszeroezeti m
lá.gkongresszua teljes .sioikszí
nűségében juttatja kifejezés-re 
a szalcsziervezeti vilá!TmoZg,a
lom arculatát és feladatait. A 
kongresszus határozatai gyó
zelem.re -viszik a:z SZVSZ--nek 
a virág dolgozói ÜlJ'l/éért vf„ 
vott harcát - feje2ite be nagy 
tetszést kiváltó összefoglaló
ját Louis Saillal!llt. 

Fontos dokumentumok 

A világi}tO!IJ(áreSSZUS o.\:tóber 
22� tartotta .zárói.llését. A 
részvevők egyh.a.ngú]a!!, illet.
ve óriiá&i szótöbbséggel fo
gaóták el az ailáibbi doiklu
menitumdkat: 

Fel.hívás a világ dolgozói
hoz! 

Hatáir-omt a kolantaili:zmus 
ÉS a neoilroloniali2lmlllt ellerui 
harcról 

- a vietnami. hely:z;e1ir61 
- a tálrsadalombi7Jtooitás-

ról 
- a doJgoro n6k problémá

járól 
- az :lfjúmunkásolk hely7,e-

téről 
- a köznevelésrol 
- a � jogokról 
- a munkás turi7musról 
- a dél-afrikai helyzetről 
- az argen.tíai. heJyzetröl 
- a dél-!korea.i helyzetr61 
- a lrolumbiad he1yzebrö] 
- a spanyoloir.sz;ágj he]ymt-

rol 
- aiz iráni helyzetrol 
- a ciprust helyz,etrol 
- a laos2:i. helyzetről 
- a portugáliai helyze1lrol 
- a venezuelai helyz,etról 
- a dominikai hel)'7lell,ről 
- az Elgyesülrt ANa.mok né-

g.,er lalrosságáalak joge,gyen]ó
.'loégéét!t vívott harcáról 

- a pailesztfnali lkéroésról. 
A !congresszus távira t.olrat 

klüldött a po-rtugó!, a görög, az 

uruguayi és a vene.z-uelaí kor
mányhoz, ti!Jtakoma a szak
szervezeti szabadságjogok sú
ly06 me;g:sértése és a szak„ 
szervezeti vezetők üldöz.ése, 
bebörtöruése ellen. A hál»
rús bú.nösöok :nürnibergi peré
nEik közelgő 20. évforoulójával 
kapcsola,1lban tiltakozva bélye
gez,te meg a n�tnémet mi
libairizmus és fasi.zm\18 újjá
éledő, val:amint ar,: agres:z„ 
szió és a háború erőit. 

Zabaezkl József 

Vasutas dolgozóink között 
nagyon ook önkéntes véradó 
van, Közülük egyet, Zabaczki 

A � Világszö
vets4: Vég:rehajtó Bi�a Józsefet, a Békésc&abai Pálya-

Smmbathellyel, s a világ
gal egy pár sín és két szál 
drót köti össre. A motorvo
nat az imént ment el.. A 
következő csak órák múlva 
jön. Csendes, nyugodt itt 
nid.nden. A rakodóté!:' is pi-egyhangúlag a szervezet el- fenntartási Főnökség dolgozó-

IWkévé ismételtem Renato h 
Bitossit, fo"ti•'--"-a'vá T -·•• ját mutatjuk be olvasóinknak. en. 

"''"" .....,. .. _ Halász Károly állomásfő-
Sail!ant-t választotta. A szerény, csendes, 38 éves nök-helyet!.f:ssel az irodában 

.A:z. SZVSZ fót:i.tkát'helyet- bérelszámoló eddig 38 esetben, ülünk. Az ablakból jól látni 
�vé . G_� �anc:iaoc- összesen 11,4 liter életet men- a várost, a hegyet, a fodros 
szag) tiitkáraavá a kovetkező.. . . fehér felhőket, ahogy végig 
!ket választották meg: Viktor tő vért adott. Munk.áiát is 

suhamlak a fenyvesek felett. 
Podzerko (Szovjetunió), úuf.s I szorgalommal, kiváló szakmai 1• Most , csak igazán mi Pa.dma (Chile), Edvin Chle- tudással végzi 

erzem . •"·-t, ki fuld „ boun (Csehszlovákia) Rau.l 
• vonzza a tuns= r u 

SUvestri (Ola.SlJOI'SZ'ág), San.ta Vasutas társai előtt példa- lóka� Mert Kós.2leg idegenfor-
Dragoi (Románia), Csen Ji 

I 

képül állhat. galIDJ város. 
(Kína), Setiati Suriuti (Indo--

B ldh:sá.r Gyula - A nytíri idóben volt olvan 
nézia) és Moha.mmed AI-Sz,a.id 

O 
11ap, amikor 3000 ember i.t 

(Szudán). Békéscsaba megfordu.l.t az állomásunkon 

Jó k ifogás 

- mondja a főnökhelyettes. 
- Kétóránként ;ött az i11{1a-
jórat. Hozta-vitte az utaso
kat. Most ősszel az utasfor
galom 11<l4JYOn tecsök1,c-nt. 
Kevesebb a szombathelyi já-
rat is. Ilyenkor inkább a te
heTs.záUít<w emelkeai.k. Kii-

A kőszegi vasuta.sok jól. 
dolgoznak. A2 első félévi ko
csi tal'tóz.kodási tervet 97 
százalékra, a kocsikihaszná
lást pedig 98 százalékra tel
jesít.ették. Az egy kocsira eső 
tolatási idő a múlt évi 9,6 
perccel szemben az elsó fél
évben 8,2 perc volt. A to
latásoknál az. elsó félévben 
505 órát takarítottak meg. 

A háztól házig szol
gálat is gazcl.,,;ágosan dol
goz.ik. Az. egy má2.sára esó 
közúti fuvardíj 1,69 forint, a 
bérköltség pedig 0,89 forint. 
Naponta 30-35 :teherautó 
árut hoznak-visznek. 

Nincs fenn.akadás a ki- és 
berakásokkal sem. A vá:lla
latok még vasárnap J.s rakod
nak. Az ós2li s.zállitás rendben 
megy. Nem érzik a csúcsfOI'
galm.at sen1., hiszen egész 
évben egyenletes az áruszál
lítás. 

Csak a személyforgalom 
csökkent. S amíg ki nem ta
vaszodik, addig Koozeg állo
más ilyen csondes, nyugodt 
lesz. Látogatóba szinte csak 
a felhők, s a vándormadarak 
jö� 

Sz. J. 

A szegedi igazgatóság sokat vár 

a szocial ista brigádoktól 

a 

..... 

• 

A negeai iQ<1Zgat6ság szo.. 
cialista brlgádvezetői közös 
tanácskozáson beszélték meg 
a vasút előtt álló feladato
kat és a srocialista brigád
mozgalom eddig elért ered
ményeit. A tanácskozás meg
állapította, hogy 

as lgazga.tósf.g területén 
a brigádmozgalom a szo
cialista munkaverseny 

legnépszerűbb formája. 
A szocialista brigádok segítsé-
ge nélkül ilyen jó termelési 

- Arvíz, aTatás, llszi forr,alom, téli felkészülés, hát már eredményeket nem sikerült 
sose érsz rá az esküvőre? 1 

volna elérni. 
.A:r. eredményesebb munkára 

(Pusztla1 Páli rajm) való törekvést bizonyítja., 

hogy az év első kilenc hó
n.apjában a bázishoz viszo
nyitva nem esett vissza a 
teherocmatok átlagos terhe• 
lése, javult a személy- é6 
tehervonati menetrendszerü-
ség, kevesebb ideig álltak, 
tartózkodtak teherkocsik az 
állomásokon, a szállitásra for
dított költségek sem emetked• 
tek olyan arányban, mint a 
mennyiségi mutatók. Az 
elegymoz.gatás is kedvezőbb 
volt, mint az elózó eszten• 
dőben. Az 1964. évi 1,77 
napos kocsifordul&-idóvel 
szemben mintegy 8 százalé
kos a javulás. Szállitási fel
adataikat ugyancsak 8 száza„ 

lékkal kisebb kocsiátlaggal 
-----------------------------------------------------------------. oldották meg, az utazási se-

FelhÍvás a vÍlág do gozó·hoz 
Az 1965. október 8-1ól 22-ig 

Varsóban tartott VI. szak
szervezeti világkongresszusról, 
öt föW.rész itt képviselt 159 

millió dolgozója nevé,ben ün
nepélyesen felhívunk benne
teket, hogy tegyetek meg 
mindent az. egység megerősí
tése érdekében, 

- a munkahelyen, 
- az üzemekben, 
- a termelési ágakban, 
- nemzeti szinten, 
- azoknak az országokmak 

regionális viszonylatában, ahol 
a dolgozók érdekei azonosak 
és nemzetközi méretekben is. 

A dolgozók egysége k.o--
ru nk különösen idószerú kö
vetelése. Az egység napról 
napra kovácsolódik a ti fel
Jépéstekben a monopóliumok 
ellen és megerősít! küzdel
metek hatásfokát. Az egység 
a mu1�kásosztály minden gyó
zelmének döntő biztositéka. 

Soraink megbontása csak a 
kapitalistáknak kedvez. 

A kapitalii,mus a számára 
megoldha.tatlan gazdas,ági és 
társadalmi problémákba üt
közve, a maga politikáját és 
módszereit rendszeresítve és 
összehangolva, jel,entékeny 
mértékben fokozza a dolgo
zók kizsákmányolását, állan
dóan a munkabér csökkenté
sével, s a foglalkoztatottság 
színvonalának leszállításával 
fenyeget és támadásokat szer
vez a szaksrervezeti jogok és 
a demokratikus szabadság
vívmányok ellen. 

A monopoltőke a modern 
állam hatalmas eszközeit is 
felhasználva, fokozza nyomá
sát a munkásosztályra és va
lamennyi dolgozóra, valamint 

a falusi és városi középréte
gekre és a lak<>S8á.g összes 
nem monopolista csoport
jaira. 

I!yk,éppe,n új feltételek ala
kulnak ki ann.a,k a monopó
liume.Zlenes tevékenységnek a 
továbbfejlesztéséhez, amelyet 
a munkásosztály és a mono
póliumok politikájától szen
vedő többi réteg folytat. 

De a monopóliumok tevé
kenysége nemzetközi viszon11-
latban mindinká.bb össuhain
golódik. 

Az utóbbi !dó legfontosabb 
megmozdulásai alá!húzták a 
különböző országok dolgozói 
követeléseinek alapvető aw
noosé.gát, azokét, akik a ma
guk különleges viszonyai kö
zött egyre inkább érzik a fo
koz.ott szolidaritás, a fokozott 
összehangolódás és a fokoz.ott 
nemzetközi egység s2iükséges
ségét létérdekeik védelmére 
és abban a harcban, amelyet 
a monopóliumok gazd� 
politikája ellen, valamint 
nemzeti függetleruségükér,t és 
a békéért vívnak. 

Az autonóm szalkszervere
tekben, továbbá a Szabad 
Szakszervezetek Nemzetközi 
Ször;etségéhez és a Keresz
tény Szakszervezetek Nem

zetközi Szövetségéhez tar,tozó 
szervezetekben mindinkább 
megnyilvánul az az irányzat, 
amely szerint a nemretközi 
szakszervezeti kapcsolatokat 
megkülönböztetés nélkül, a 
konlkrét érdekazonosság ala,p
ján kell kdfejleszteni. 

A különböző kÖ2ipontok!hoz 
tnrtozó szakszervezetek túl
nyomó többsége egymáshoz 
közeli álláspontra hel�zke-

di!k a s2lilk.szerve2,eti szabad
ságjogok oodelmének, a gaz
dasági. követelé.$eknek, a béke 
,megóvá.sámak és a gyarmati 
rendszer fe,1.számo!á.sának 
kérdéseiben. 

Tények bizonyítják, hogy a 
szakszervezeti mozgalom az 
egységhez =zető út új sza
kaszához érkezett. Ezen az 
úton a.kadá.Zyokba ütközünk, 
amelyeket nemcsak a mono
póliumok oko.znak, de azok 
i!, akik az asztályegyüttmú
ködés és a hidegháború ál
lá,spont;ára helyezkednek. 

Dolgozók, férfiak és nők, 
harcos társaink !  

Fel:hívunlk benneteket, hogy 
függetlenül politiikai, bölcse
leti és hitfelekezeti meggyő
zódéstektól, fajra, orszá,gotok 
társadalmi és gazdasági rend
szerére való tekintet nélkül, 
egyesítsétek eróiteket a mun
ká.sosztáLy érdekeiért folyó 
nagy kil.zdelemben. 

A dolgozókinak és szaks:rer
vezeteiknek magu!kinalk kell 
keresniük és megtalálniuk 
helyi, nemzeti és reg,j,onális 
feltételeiknek m(lg:felelően az 
egység érdekeit szolgáló ak
ció legjobb formáit. 

Egyesftsétek eróiteket, hogy 
eredményesebben tudjatok el
lenállni a munkástömegek 
életszfnvooalát fenyegető mo
nopolista támadásokkal szem
ben, hogy sikerre vigyétek 
követelései teket, bérkérdé
sekben, kollektív szerződések 
és szociális biztosítás iránt, 
hogy jobban védhesséte!k 
meg gazdasági és szociális 
érdekeiteket, amelyeket a 
monopóliumok veszélyeztet-
nek., hO{IJI jóUfet é, tá,T.»-: 

da.Imi ha!adá.st érjetek e!. Az 
egész emberiség üdve fiJ.qg 
attól, amit ti már ma meg
tehettek. ha szilárd egység
ben fogtok össze. 

Felhívunk benneteket, erő
sí tsétek egységteket és Jegye
tek teljes proletársrolidari
tással. a népek iránt, ame
lyek felszabadulásukért és 
tényleges nemzeti független
ségillrert harcolnaík a gyar
matosítás és a neokolonializ
mus ellen, az amerikai im
perialisták vezette nemzetközi 
imperializmus ellen. A gyar
mati rendszert teljesen meg 
kell semmisíteni. 

Zárjátok szorosabbra sorai

tokat a nagy harcban a de
mokráciáért, a szakszervezeti 
jogok és demokratikus sza
badságjogok védelméért, a 
sztrájk jogáért, az imperla
lisota megtorlások minden f.or„ 
mája ellen. Erósítsétek szak
mervezeteiteket. 

FelhlVUillk bennete!ke-t, lép
jetek fel egységes frO'Tl.tban új 
vilá.gháború veszéLye ellen, 
amtely csak nukleáris háború 
lehet. Fokozott éberséget ta
núsítva lépjetek fel min
den imperialista provokáció
val szemben Azsiában vagy 
Afrikában, Európában vagy 
Latin-Amerikában. Még na
gyobb erővel követeljéte•k az 
ami.erika,4 imperialimnus alá
való vietnami a,gresszió;á.nak 
megszüntetését é.s az ameri
kai csapatok kivonását Viet
nam földjé-ről. Erős!tsétek er
kölcsi és anyagi szolidaritá.f
tokat Vietnam hősi népe iránt. 

A nyugat-németországi hely
zet komoly nyugtalanságot 
vált ki. amit a wr�lmi 

tapasztalat Indokol Ez ország 
újrafelfegyvcrzése, az NSZK 
kormányának területi követe
lései és az atomfegyver, 
amelynek megszerzésére ma
kacsul törekszik, állandó ve
s:llélyt jelent Európa és az 
egÉSz világ számára. Küzd
jetek e veszély eUen. 

Dolgozók! Egyesüljetek a 
küzdelemben a leszerelésre 
vonatkozó milnden hatásos 
kezdeményezés támogatására 
a2lért, hogy az emberiség ösz
szes anyagtartalékait az egész 
világ dolgozói és népei köve
teléseinek megfelelően., a ha
ladás szolgálatába állítsák, 
hogy eredményesebben lehes
sen védelmeznl a béke nagy 
ügyét, minden társadalmi ha
la<lás zálogát. 

Vessük latba minden erőn
ket, hogv újra a nemzetközi 
munkásosztáLy egyskgé-nek út
;ára lépjünk, mert a mun
kásosztálliy a jövő ereje, s 
arra hivatott, hogy döntő sze
repet játsszon a harcban a 
dol-gozók l,egneimesebb eszmé
nyeiérl. 

A Szakszervezeti Világszö
vetség, amely 20 év előtt a 
nemzetközi egység jegyében 
született, a maga részéről 
még hűségesebb marad a vi
lág dolgozói nemzetközi sz.o

·Jidaritásána!k elveihez és min
den tóle telhetőt megtesz, 
hogy - minden vélemény
különbség és nehézség elle
nére - minél szélesebb fel-
1ételeket hozzon létre a nem
zetközi szakszervezeti mozga
lom egységének helyreállitá
sára. 

tljen a világ dolgozóinak 
é.s szakszervezeteinek egywge 
a küzdelemben a társadalmi
gaz:dasá(1i fefJ.ódésért, szabad
ságért, demokrá,ci,á,ért, a bé
kéért és valamennyi n,ép köl
csönös bar4t.s<ílgá,ért! 

bességet pedig 8 százaJ.éldcat 
emelték. 

Dicséret illeti a vontatási 
szolgálat dolgozóit is. A szén
megtakarításban a 7,79 kg/100 
etkrn fajlagos tervet 7,35 kg• 
ra rteljesitették. 

A takarékossági Intézke
désekkel az igazgatóság 
eddig 8 millió forintot 

takarított meg. 
Ehhez a jó eredményhez a 
szocialista b1igádok gazdasá• 
gos munkája is hozzájárult. 

Csökkent a forgalmi bal
esetek száma is. 22 esettel 
volt kevesebb vonatveszé. 
lyeztetés és 53-mal a tolatás 
közben történő balesetek szá• 
ma. 

Az év hátralevő két hónap
jában nagy munka vár az 
igazgatóság dolgozóira, hi
szen a vasút előtt álló szál
lítási feladatokat mindenki 
nagyon jól ismerL Ebben a 
munkában 

sokat várnak az lgazga,
tóság területén dolgozó 
750 szocialista brigádtóL 
.A:z. egynapos tanácskozás 

eredményesen zárult, de foly
tatása és sikeres befejezése 
még az elkövetkezendő idők 
feladatai közé tartozik. 

Cserháti József 

Négy évHzed 

1926-ban már a vasútnál 
dolgozott. Egy híján 40 év 
becsületes munka van mö
götte. Jelenleg Kecskemét 
állomáson a polgári védelem 
törzsparancsnoka. Kiváló Dol
gozó jelvény, trdemes vasutas 
kitüntetés és nagyon sok elis
merő oklevél tulajdonosa. Ez 
röviden Kovács K. István fő
ellenőr nacionáléja. ts még 
annyi, hogy az év végén bú
csúzik a vasúttól. 
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A vasút villamosításának 
jelene és jövője 

Az energiahocdozókkal va
ló egyre ésszerűbb és takaré
k06abb

0 

gazdálkodás az. utóbbi 
évtizedekben sz.éles körű vil
lamosításra és dieselesítésre 
késztette a vasutakat. Ma 
már jóformán nincsen olyan 
vasút, mely ne igyekezne üze
mét villamosítással. diese1esí
tésse1 gazdaságooabbá t.enru. 

A MULT 

A huszas évek vég.én kez
dódölít viUamos.ítási ,törekvé
sek egyik jelen>too, mondhat
ni korszakalkotó megvalósítá
sa lett a Kandó KáLmán á1-
tal kialakított egyfázisú, 50 
periódusú vi11amo.svontatási 
rendszer, mely azóta - kü
lönösen az utóbbi évtizedben 
- íénykorá,t ért€ e1. Ma már 
nyugodtan e1mondhatjuk, 
hogy e vonitatási rendszer 
nemcsak versenyképes társa 
az; egyenáramú és a1aa;ony 

periódw.számú vontatási 
rendsrernek, hanem az egye
dü U heLyes é.i gazda$ágos 
műszak, megold.lu a nagyL'a..i
utak vi.Uamosítasára. 

Az egyenáramú vontatási 
rendszerrel szemben i'> feltú
nó az. ipari frekvenciás rend· 
=r elónye, melyet egyérte1-
muen bizonyít az a tény, 
hogy mioo a francia, mind a 
fZOVjet va::.utak kiterjedt 
egyeruir-amú hálózatuk mel
lett, ma már döntő mérték
ben csak az egyfázi;,u vá1-
takozóáramú rends.z.ert fej
lesztik. 

Az 50 pet1iódusú egyfáz.isú 
',illamoo vontatási rendszer 
szinte forradalmi hírnökeként 
1933-ban a budapest-hegyes
h.aLmi vonal teljel hosszában 
megkezdte szolgálatát 32 
egyfázisú, 50 !)€riódusú, f.á-
2:.isváJ too „Kandó-mozdony". 

Az a tény, hogy ezek a 
mozdonyok több mint 30 
év - s közben tgen erős 
terhelési időszakok után 
még mindig üzemben vannak. 
megalkot.ójuk és konstruktő
rük, Kandó Kálmán meggla
pozott mú.sz:ak.i éleslátását és 
villamos zsenijét dicséri. 

Vitathatatlan. hogy az a 30 
év, ami a budape.�t-hegy,es
ha:lmi vonal villamo�ítá,sa óta 
eltelt, mű.sz.aki fojlödésével 
messze túlhaladta e mozdony
típust, de egyben fényesen 
igazolta az. 50 periódmú, egy
fázisú vonitatiísi rend�zer ki· 
alakításában Kandó Kálmán 
műszaki elképzeléseit. 

A JELEN 

Hazánk fe1szabadulása,t �..r 
vető években döntés történt 
a budapest-mi..ikolci vasút
vonal vilJ.a.mosítására. ,En
nek keretében épü1t meg 
1952-ben és 1956-ban a buda· 
1)€$ti és a hatvani alállomás. 

A MA V villamositás,ának 
fejlesztési tervében átmeneti 
mozdonytípusként megje1ent 
az 1350 és 1650 lóerős Ward
Leonard típusú viJlamosmoz
dony. A mozdonyon elheilye
zett transzformátor 1ehetó
séget nyújtott arra., hogy a 
korszerű villamooítá&i igé
niye'k:nek megfelelőe'll. 25 kV· 
06 fe1sővezetéki feszül ts1Itre 
lehessen áttérnL fgy a Rá· 
kos-Hatoo.n közötti vonal 
fe1sóvezeték hálózatát a bu
dapesti és hatvani a1állomá· 
sokka1 együtt 25 kV-os sze
kunder feszültségre kapcsol
ták át. 

A továbbra is 16 kV-os fe
uültséggel üzemben tartott 
budapest-heg11eshaLmí vo
nal módot nyújt a ma már 
elavultn"1k tekinthető Kan
dó és Bo0Hno2xkmyok üz.e-

meltetésére, továbbá a fe
szültség átkapcso1ási lehető
ségek.kel a Waro-Leonard, 
és a korszerű szilícium 
egyenirá:nyítós vi11amoomoz
danyok üzemét is lehetővé 
l.eom. Termés2.letesen a fáru-s
vált;& mO!ZdonyokJ leselejbt!
zése utátn ezt a vanala t is 25 
kV-os fesz.üLtségre ka;pcsolják 
át. 

A budapest-hatvani vonal 
25 kV-os feszü1tség áttörését 
röviddel később követte a 
már 25 kV fesz.ültségúre m.ct:
épített füzesa.bony, transz
formátor aláJ.lomá.s üz.embe
helyezése, majd 1962 novem
berében az egész miskolci vo
na1cm megindult a korszerű 
villamos vontatási il2em. 

A vonalvi1lamosítás nép-
gazdasági szinten való fellka
rolását, s ezzel a villamos,í
tás meggyorsítását célozták 
azok a lépések, melyek so
rán e.gy nyugaiti munkaközös-

nemcsalk a belföldi f(ll"ga• 
lomban, hanan a kelet-nyu
gat irányú, mintegy 500 ki
lométer hosszú tranzitforga
lomban is nagy jelentóségű. 
Természetesen ez a vona1 
nem helyettesíti a Bucuzpest 
- Nyugati pu - CegLéd -
Szolnok - Debrecen - Nyír
egyháza közötti fóvooal vil
lamosítását. 

A tervek szerint még a 
harmadik ötévt!S tervben 
ezen a nagy forgalmú vona
lon is sor kerül a vnaamosí
tásra. Eszerint 1970-ig a MAV 
mintegy 800 ki1-0méter hosz
szú villamooítot;t v<Jlll.al1al 
rendelke7.ik. 

S bogy a továbbiakban mi
lyen sorrendben történik 
majd a vasút villamosítása, 
azt elsősorban a forgailom 
súrGsége, a nemzetközi kap
cso1atokba:n pedig a tranzit
szállítások igényei szabják 
meg. A nagy fol'galmú vo
nalalmn a vi.Jlamosürem két
ségte1enül előnyben van a 
Diesel-üzemmel. Ezért a táv
lati tervekben a következő 
fővona1ak viUamosítását irá
nyoztak eló: Budapest -
Szob, Budapest - Újszán -
SzoLnok - Szajol - Bék,és
csaba - Lőkösháza, Miskolc 
- Ózd, Hatvan - Salgótar
ján - Somoskőújfalu, Bu
dapest - Péc3, Szerepel még 
a tervben a Budapest -
Nagykanizsa - Murakeresz· 
túr közötti vonal villamosí
tása is. 

Természetes, hogy a nagy
szabású villamosítást a vele 
járó befektetlés miatt nép
gazdaságunk anyagi adottsá
gai je1entásen befolyásolják. 
A tervek megvalósítása az 
anyagi lehet&,égektől függ. 

Marilnovkh István 

Szeptemberben 10 millió tonna árut 
továbbított a MÁV 

Fokozatosan javul az Ígazgatóságok eredménye 

A MA V vonalain az első 
három negyedévben elszállí
tásra került 83 115 OOO tonna 
áru, amely mintegy félmiUi6 
tonnával haLadta meg az 
előző évi hasonló ereclmé
nyek.et. 
Szeptemberben 10 152 OOO ton

na árut tCYvábbítottunk, amely 
az idén havi csúcseredmény
nek számít, jóllehet a tervhez. 
•képest csak 97,73 százalékos 
teljesítménynek felel meg. 
Augusztushoz viszonyítva 
mennyiségi és minóségi vo
natkozásban jelentősen ja
vult az igazgatóságok munká
ja, a kívánt eredményeket 
azonban egyes igazgatóságok 
-csak részben tudták elér
ni. 

A versenyben értékelt mu-
tatók alapján 

a debreceni, a miskolci és 
a szegedi igazgatóság 
eredménye haladt.a meg 

a 100 százalékot. 
A többi igazgatóság teljesít
ménye ;6val 100 százalék 
ar.att uin. A budapesti és a 
szombathelyi igazgatóságnál 
a vonatközlekedési terv be
tartásánál, a teherkocsik sta
tikus terhelésénél és a te
hervonatok menetrend.sze
rinti közlekedtetésénél külö
nösen nagy a lemaradás. 

A pécsi igazgatóság össze
sített eredményeit a vonó
erő fajlagos felhasználásának 
és a teherkocsik tartózkodá
sának, illetve kihasználásá
nak kedvezótlen alakulása 
rontotta le. 

A hálózaton szeptember-

Egy szere 

ben a minőségi mutatóknál 
a három igazgatóság kedve
wtlen eredményei következ
tében 

nem teljesítettük a vonat
forgalom pontosságára, 
tervszerüségére és a moz
donyok termelékenységé
re jellemzö célkitűzése-

ket. 
A munkaversenyben értékelt 
mutatók szerint a hálózat 
öss2Jteljesítménye mindössze 
97,32 száza.lék. 

Az igazgatóságok munka
versenyén-ek hatékonyabbá 
1.éte1ével októberben jelentős 
eredmények születtek. A mi
nőst':.ii munkára jellemző 
célkitűzéseket hálózati szin
ten túlteLje.iitettük, a szállítási 
,tervet rész.arányosan ugyan
-csak teljesítettük. Mindez al'lt 
igawlja, hogy az igazgatósá
.gok körültekintően bontot
i3ik fel a feladatokat a sz.ol
.gálati helyek részére. A szo1-
gálati helyeken pedig meg
élénkült a szocialista munka
verseny. 

Október első fe1ének ered
ményei alapján, előzetes ér
•té!kelés szerint, 

a hálózat összteljesítmé
IIJ'e 100,69 száz.alékra 

alakult. 
•A második félévben elsli íz
ben haladta meg a 100 száza
lékot, a szeptember hónaphoz 
viszonyítva több mint 3 
5zázalékot javult. 

A negyedik negyedévi szál
lítási tervek mintegy 1 miL
Li6 tonnával haladják meg 
az előző éVi eredményeket. 

Az igazgatóságok h=áállá
sának javulásával, a nagyobb 
vasúti csomópontokon kibon
takozott munkalendület meg
feleló szinten tartásával, a 
rendelkezésre álló vonóeró 
és szállítókapacitás jobb ki
használásával a feladatok 
megoldhatók. 

Október első fé l hónap
jának eredményei lehetővé 
tették, hogy valamennyi igaz. 
gatóság jelentős összegi'.! ju
talmazásban részesüljön. En

nek aLapján 818 OOO forint ;u
talmat fizettek ki a legjobb 
eredményt elérő szolgálati 
he1yek között. 

A továbbiakban arra van 
szükség, hogy a budapesü 
és a srombathelyi igazgató
ság területén a kívánt szintre 
emeljék a vonatforgalom 
tervszerűségét. Valamennyi 
igazgatóságnál jobban ki kell 
használni a teh-erkocs.ik szál
lító kapacitását, elsősorban 
a statikus és dinamikus ter
helés fokozásávail, valamint 
a kocsitartózkodások további 
csökken téséve1. 

A szállítási 1ervek mara
déktalan teljesítése érdeké
ben 

minden területen fokoz
ni kell a ra.kodások üte
mét, különös tekintettel a 
vasár- és ünnepnapi rako-

dásokra. 
A gazdasági és mozgalmi 

veretók az eddiginél jobban 
támasz;kodjanak a dolgozók
ra és hatékonyabban használ
ják fel a termelési tanácsko
zásokat a feladatok végrehaj• 
tásának mozgósítására. 

ény állva maradt .. ·. 
- Egy mús;oakban 700-Bot> 

váltóálLítást kell végezni, amig 
legurut a. 900, vagy a,n,nd,I. több 
kocsi - mondta a magas ter
metű váltókezelő, aki játékos 
könnyedséggel húzogatta a 
nehéz váltólkarokat. - I!y,en 
tempó meUett aligh4 végzünk 
a munkánkkal 18 6rá.ig. Az 
álLomá:sfónök elvtársnak meg
ígértük, hogy 17 órára kiürít
jük a fogad6vá.{Já.nyokat, de 
meg,Teéstünk, és íg·y már biztos, 
lwgy a Bátaszékről jött 
2191-e.i állva. marad. 

Szabados Ferenc kocsimt!S
ter a gurítódo,mb mellett sík
tolatást végeztetett az egyik 
dunaújvárosi irányvonattaL 

- Két kocsi vörös bárcát 
kapott az 5863-a.i vonatban. 
Ho-rdrú.g6törés és hónfutá.s 
miatt nem mehetnek tovább 
- mondta a kocsimester. -
I111en váratLan a.kad111rok 
megnehezitik a munká,kat. 
SzentLórincről kaptuk e;:;t az 
trányvo-n,atot. Nekünk hozzá Mi 
kellett volna nyúlnunk, ha 
nincs ez a meghíbásodás. 

Kevés a gép 

- Hogyan t>udnaiK megbír• 
kózni az őszi forgalom fel
adataival? 

- Az utóbbi két hetün.k 
rendkívüL „erős" volt. Több
ször „bedugultunk". Kevé.3 a 
gép. Igy a rendezett szerelvé
nyek is géprevárá,s miatt ác&o
rogta.k. 

- Hogyan, hdszen jelenleg 
is 16 mozdonnyal több dolgo
zik a !lerilleten, mint ameny
nyire a meg;feleló gépkilhasz
nálás é,, menetrendszerüség 
mellett szi.i/kség volna . . • -
Jegyeztük meg. 

- Sürgős volt ii munka, 
trányvágá nyaink pedig 1'Ö'lli• 
dek, így nem tud.tu.k minden 
vonathoz biztosltani az elóirl 
terhelést é$ azt hiszem, m4a 
állomásokon is hasonló voL1 a 
heLvzet. De most már kezdünk 
egyenesbe jönni. 

Ezzel el is köszönt, mert 
sietett a dolga után: to,latós 
tehervonatokat kellett össze
állítaniuk még, mielőtt átad• 
Ják a ,,stafétabotot" az é jsm
káBoknak. 

L&ine1 Jútoe 



MAGVAR VASUTAS 

A beruházások és felú i ítások 
néhány tapaszta lata 

1 Baleseti krónik11 

1 
Október 14-én 6.20 órakor a 

csepeli Kőolaj Ipari Vállalat 
fóvágányán. a vállalati kapu 
előtt az M 44-104 sz. tartalék 

A nö,·ekvő áru- és utas
szállitás lebonyolításának elö
segitésére a jó szervező mun
kán kívül szükséges ai: 
új modern vontató és von-
tatott jármű,·ek, biztosító 
berendezések beszerzé-
se. az elavult vasúti pá
lyák korszerűsítése, a meg
levö járművek, épületek, be
rendezések rendszeres kar
bantartása, felújítása. 

A Yasútnak, mint az ország 
legnagyobb közlckcdé,,i üze
mének igen jelentős anyagi 
e.,zhözök állnak rendclkez�t
re ilyen célra. Jóllehet az 
idén mintegy 12 százalékkal 
kevesebb a beruházási és fel
újítási keret, mint 1964-ben. 
A csökl«més elsősorban az 
utóbbinál jelentős. 

K oncen f rá/tabb 

a fe/h ; s n i/ás 

A beruházási és fe�újftási 
munkák tervezésénél a pál:'l 
és kot'111áinyhat.á.rozatok elő
írásait figyeJ.embe vették és 
érvényesítették a koncentráció 
elvét. A beruházások építési 
rovatának 88,5 százalékát 
mintegy 25 helyen levó ki

hátsó lépcsőjén tartózkodó Ká-
lapot mellett egy napi te!Jcsí· megoldását, különö.sen a 11yik János 41 éves, Bp. Sorok-
tésnek felelne meg. csúcsidőszakban. sári úli honállomású kocsiren-

Csökke1' t mz aláverógépek A munkálatokat gátolja dezőt a kapu felől az úttesten 
egy üzemórára eső teljesítése egyes helyeken az anyag- 1 hátrafelé mozg,.í FA 9794 rend
is. 1965-ben 3 százalékkal vé- • hiány. Különösen a villam·.>- 1 számú tehergépkocsi a moz
geztek kevesebb átszámított sitásJ munkáknál. Az anyag- donrról lesodrJrta. Nevezett, a 
.:Iá\ erési munkát. Javult hiányhoz hozzájárul, ho,gy 

I 

h0Zys2inen belehalt sérüléseibe. 
azonban az összes elszámolt sokféle oszloptípust aU<:almat:· A b�leset k�t okra is ,•issza
órák alatti teljcs.ítés. A gé- nnk. melynek gy;ír! •át c&<�k I vezethető. Ha Kányik János, 
pek jobb kihaS2IDá11sa érde- egyedileg tudjál<: végezni .  . A2 

I 
betartotta volna az elöírást és, 

!;ében fel kell támí az oko- állomási oszlopck közül mmt- nem a lépcsőn tartózkodik, 
kat és a megszüntetésükre egy 30 félét tartalmaznak a Í va,:y ha a FA 9794 rendszámú 
hathatós intézkedéseket kell szab,·ányok és előírJsok. A I tehcr,:épkocsi v"'zetóje megkö
tenni Szo,:ietun_ióban tudomi\.sunk 

I 
vetelte volna a mellérendelt 

szerint barom, a nyugati or- embertől hogy a hátrafelé tör-
Egyen 'ef esebb szá!;okban 10-15 Ce típu.,t ténó t�latásnál a me"feleló 

szá.'lításí várunk 

A belföldi géprovaton a 
34,8 százalékos teljesítés oka, 
hogy a hazai gépgyártó vál
lalatok a gépek, műszerel< és 
a túlnyomó több�éget kit.evő 
vontató és vontatott jármű
vek szállítá. át az év misodiK 
félévére vállalták. Kivételt 
képez a Bahv. 4 te'llgelyt?s 
személykoc•i, a Raf. 4 tenge
lyes olajszállíbó és a Kü. ? 
ten<:(elyes önürítős k=. 
Ezeknél a leszáillitás idóará
nyo.;.an történik. Ha a hazai 
ipar egyenle-tesebbé tenné 
száll ítását nagy mértékben 
segítené a szállítási feladatok 

alk.almaznak. Nálunk is he� 1 helyen alljon és adja a �jelzélyes lenne '.3-Z . alkalmazhato I seket, akkor a halálos baleset 
oszlorok szamat maximum nem kö,·etkezik be. t íwe csökkenteni. Igaz ez 

* 
többlet anyagráfordítást ered
ményezne, de a tervezést és a 
gyártást E\'l)-szcrűbbé tenné. 

Csak néhány gondolat é"' Október 21-én, 16.15 órakor 
kiragadott példa ez a be:·uhá- a 2813. sz. vonatként közleke
zási. folújít.\si munkákból, az- 1 dó 406. sz. vágánygépkocsit az 
z.al a szándékkal, hogy a fi· ' I. sz. lérközórhe!y előtt utol
gyelmet jobban e munkákt·a I érte és kíméletlenül összcütkö
irányítsuk. Különösen fontos . zö1t vele a Székesfehérvár-te
a tervteljesítés érdekében a j  lep állomású és a 10. sz. me
gépek jobb kihasználása, hozy netigazolvánnyal látó távol
az emberi munkaerő csök· ságra közlekedő 610. sz.. vá
kentése mellett gazdaságosan t:ánygépkocsi. Az összeütközés 
növekedjen a termelés. következtében mindkét jármú 

Sebestyén János megroni:iálódo•t. Széles Feren
emelt. és értékha,táron felüli

.-
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beruházásokra fordították. A 
belföldi és import gépkeret
nek 94,2 százalékát vonó és 
vontatott járművek beszerze-
6ér„ tervezték. 

cet és Gönqyös Józsefet a men
tő kórházba szállította. 

Ha a tervek teljesítését 
összes•égében és rész-leteiben 
viz.•.gáljuk, a múlt évvel ösz
szehasonlí-t\'a, fejlődés tapasz. 
talható, bár az idóarányhoz -
egy-két eset kivételével - 17 
maradás jelentkezik. A be
Tultázási keretnek 43,2 száza
léka kerüit felhasznál!ásra a.z 
év eu;ó felében. A múlt év• 
ben ez 24.1 s.zázaLék volt. 
Igen jelmtös az import gép
keret 56 százalékos, az építési 
keret 39,l százalékos teljesí
tése Nem kielégítő viszont az 
egvéb keret 13,8 százalékos 
felhas;z,ná1ása. 

A felújítási keret telje ítése 
40,9 száza/ék a múlt évi 30.4 

s.zá:::c.l.ékkal szemben. Az 
építési keret 35,7 százalék, az 
egyéb és gépkerct 49,l száza
lékra lelt felhasználva. Az 
idén tapas.ztalható időarányo-
san jobb teljesítés elsŐS'.}rban 
az alacsonyabban me�állapí
tott tctTekból és a fokozot· 
tabb gépesítésból az import 
gépek bzs.zerzésének túltelje
s.íté:•éból adódik. 

Ha az egyes rovatok teljes,
tés,é,t ,·izsgáljuk, a,z eredmé
nyek mellett rá kell mutatni 
azokra a hibákra is, melyek 
akadályozzák a munkát. Az 
épí ::-si rovaton mind a beru
házásnál, mind a felújításnál 
kerJ,.,ezóbb a helyzet az el
múlt évinél. Mégsem lehetünk 
megelégedve. A zord időjárás 
miatt a kü'•ő éoítés.i mun'.,ák 
zöme csak áprilisba111 k:!zdó
dött meg és a 3640/1963. ,;z. 
rendelettel előírt kezdési ':i· 
!alom megnehezítette a ter· 
ve?Jett értékhatáron aluli ki· 
se>bb beruh,ízások megkezdé
sét. Az árvíz és az ezzel kap
esolat<>s védekezé�i munkák· 
hoz elvezé'I'lyelt dol�ozók és 
p:éop�k munkakiesése is akadá
lyozt,,, az üt-emszerü munkát. 

Cs·;'-kent a '.'}épek 

kih s nál s.:ga 

Ezek ellenére jobb lehetett 
volnn a teljesítés. Ha az 1964 
első félévében 5 ágyazatro.,tá
ló gép által végzett munkát 
100 százaléknak vesszük, ak.
lwr 1965 első féDívi teljesit
méni1ük csak 46 százaléka ttz 
előző évinek. Az egy üzemóra 
alatit: teljesítés 95 százalékra 
esett \'is�za. Még rosszabb a 
helyzet, ha az egy gépre el
számolt összes órához mé,·t 
egy órai teljesítést vizs�ál
juk. Ez csupán 75 százalékn 
az egy év előttinek. 

DIPLOMÁCIAI  J EGYZÉKVÁLTÁS 

(Pusztai Pál rajza) 

CI KKÜNK NYOMÁN : 

* 

Október 21-én 1.20 órakor 
Komárom állomáson a 
7 507 280. sz.. kocsi tolatása 
közben a benne levő benzin ki
fröce<:en t. Az 1. sz. tartaléknál 
álló S::a bó József kocsirendező 

1 
kézilámpá.la a kifrö-�csent ben-

1 

zin következtében felrobbant. 
A dolgozó égési sebeket szen-
vedett. A rakománynáJ tűz 
nem keletkezett. A balesetet 
a tüzveszélyes kézilámpa idéz
te elő. A szakszervezet munka
védelmi felügyelősége már 
több esetben felhívta az 1 8. 
szakosztály figyelmét a tűzve
szélyes kézilámpák kicserélé-
6ére. Az intézkedések késedel
mes vé1�rehajtása miatt azon
ban ez a baleseti veszélyforrás 

l 
feu:zámolása nem mindenütt 
történt meg. 

T. J, 

Intézkedések a magánbérleményű 
munkásszállások ügyében 

Ez év márciusában „Havi 
ötszázfrt munkásszállás a fás
sufniban" - címmel cikket 
közöltünk a magánbérlemé
nyű munkásszállásokkal való 
gazdálkodás és ellátás visz
szásságairól. Azóta tájékoztat
tuk olvasóinkat a pécsi és a 
budapesti igazgatóság vizsgá
latairól, intézkedéseiről. 

A cikk nyomán vizsgálatot 
indított a vezérigazgatóság is. 
A vizsgálat tapasztalatairól, 
az intézkedésekről Harmati 
Sándor elvtárs, vezérigazgató
helyettes tájékoztatta lapun
kat: 

Harmati elvtárs levelében 
részletesen válaszolt a cikkre, 
közölte a foganatosított intéz
kedéseket. Gondos felmérés 
nyomán több szállást meg
szüntettek. A munkahelyek 
szétszórtsága miatt azonban 
nem lehet véglegesen felszá
molni valamennyi magánszál
lást. ,.Ezekre szükség van, 
azonban több figyelmet, foko
zottabb ellenőrzést és néhány 
kérdés rendezését kivánná ez 
a terület - írja levelében a 
vezérigazgató-helyettes. 

A cikk és az azt kö\·etó 
vizsgálat után szabályozták a 
magánbérleményű szállások 
létesítését, felszerelését, ellá
tását, ellenőrzését. 

lást, hanem azért. hogy feles
legesen ne lé tesi tsenek ilye
neket, a meglevókön pedig 
emberi körülmények között 
élhessenek a dolgozók. 

A cikk hatására tóbb szál
lást azonnal, vagy rövid időn 
belül megszüntettek az érde
kelt szolgálati, gazdasági ve
zetők. Egyéb intézkedések so
ra is következett. Igy min
denki azt feltételezhetné, 
hogy most már minden rend
ben van. Sajnos nem. A leg
fontosabbal, a szemlélettel, 
van baj még mindig. S ezt a 
megelégedésre szolgáló intéz
kedések ellenére szóvá is kell 
tenni, mert nem kevés mu
lasztás nyomán alakulhattak 
ki a cikkben szóvá tett álla
potok. 

A cikk megjelenése után 
mégsem a hibák megszünteté
sére, hanem a bizonyítvány 
megmagyarázására fordítot
tak egyes gazdasági vezetők 
elószcretettel figyelmet. Tu
catn.vi szolgálati vezető a bí
rálat nyomán a szerződések 
formai szabályosságával meg
nyugtatta lelkiismeretét, szük
ségét pedig jogi formulákkal 
is alátámasztotta. 

A rendelkezés és valóság 

gálati lakások albérleti igény
bevételét hivatali, vagy mun
kásszállás céljára". Bokor Ist
ván állomásfőnöknek pedig a 
szombathelyi vasútigazgatóság 
engedélyezte egyes helyiségei 
bérbeadását. Arról persze 
mindenütt hallgatnak, hogy a 
szolgálati lakás gazdasági ud
varban levő fássufni bérbe
adásához volt-e engedélye? S 
arról sem esik szó a jelenté
sekben, hogy 300 méterrel tá
volabb. lényegesen jobb szo
ciális lehetőségek voltak ki
használatlanul a vizsgálat ide
jén. 

Baj van a szemléletben ma 
Is, mert ha Balatonfüreden a 
Veszprém megyei Tanács Ide
genforgalmi Hivatala által 
igénybe vett jóval magasabb 
bérleti díjhoz hasonlítva a 
korábbi bírált szállások díjait 
felelős vezetők ma is azt kér
dezik szerkesztőségünktől : va
jon ilyen körülmények között 
egy szabadrendelkczésű bérle
ményért fizetett havi négy
száz-ötszáz forint magasnak 
mondható-e? 

Sajnálatos, hogy ma sem 
látják a lényeget. Azt, hogy 
amig ugvanazoo1 a helven sa-
ját munkásszállás kihaszná
latlanul áll, ilyen körülmé
nyek között magánbérlemény 
létesítése és fenntartása nem 
más, mint az anyagi javak 
pocsékolása. Alsóörsön és Bu
dapesten pedig  ilyen bérle
mény_ek költségét kifogásolta 
lapunk. 

Szakszervezeti szerveinknek 
is le kell vonni a legfőbb ta
nulságot, azt, hogy a célszerű 
és takarékos gazdálkodás 
egyet jelent a dolgozók egész
séges szociális körülményeiért 
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EMBER A VONAT ALATT , 

Barátságtalan, nyirkos, eny/1 én ködös őszi este volt. 
Gépek, lcito!o szerelvények mozgása közben a bukaresti 
gyors és a váci személyvonat járt be a Nyugati pálya
udvarra. 

László István 20 esztendős, újfelvételes a 15. számú 
váltót tisztogatta. Nyitván valóan, a sok mo:gás, kerék
csattogás, a bejáró vonatait zaja elterelte a figyelmét -
jóllehet csak néhány piUanatra -, de éppen ezalatt a 
néhány pillanat alatt járt be a váci vonat, amely már 
megközelítette a fiút, aki lámpájával a kezében a két 
sínszál között, a vált611ál tett-vett. 

Rutkay József vonatvezető és Majercsik lstván, a 
424 I 22 sz. gép vezérlőkocsín tartózkodó mozdonyveze
tője szi,nte egyszerre vették észre az imbolygó fényt éa 
az emberi alakot a vágányok között. 

A pillanatot éles kürtszó, majd a fék csikorgása 
követte. 

A fékút azonban rörid t:olt, s igy az emberi test, 
mintha soha ott sem lett volna, eltűnt a vezérlókocsi 
a latt. Amikor a szerelvény megállt, a mozdo11yvezető, a 
vontatóvezető és néhány közelben tartózkodó Vt1Sutas 
a helyszínen termett, de nem mertek a kocsi alá nézni. 

Eg!}szcrcsal. a ft.atal váltótisztogat-0, akit 8-10 méte
ren vonszolt moga alatt a vonat, négykézláb mászott ki 
a szerelvény alól. 

Senkisem hitt a szemének! 
A figyelmetlen vasutas ezúttal néhány jelentékte

len serüléssel megúszta a nem mindennapi balesetet. 
Nem kétséges, ebben annak is része van, hogy a moz
donyvezető nem tekintette versenypályának az állorná.f 
b'!\iárnti váltóit, hanem mérsék.1't sebossétJgel járt be. 

László István azóta bizonyára levonta a szerenC$é& 
kimenetelű baleset tanulságait. De jó !enne, ha levonnák 
mások is. Az idősebbek például tartsák szemmel, óvják 
a vaslitüzemben még járatlan kezdőket, fi.atalabbakat. 
Oktassák őket arra, hogy a vágányok között csak a leg
nagyobb óvatossággal és körültekintéssel szabad dol
ga.mi. 

Amit a 2/1 964. Mü. M. sz. 

rendeletről tudni kell 
II. 

A dolgozók egészsége 

va,gy testi épsé&e sérelméból 
eredő károk rnc�it-ésé.re 
vonabkOIZÓ 1-enrlelet végreh,aj
tásána.k ellenőrzése közben 
megállapítottuk, hogy szá
mos dolgozó tartózkodik kár
lgényéook érvényesítésétől. A 
dolgozó'.<: elmond.;tták. hogy 
� ga,zdasági vezetők táj� 
koz:latá= sz.eirln,f;, ha a oo.1-
eseti jegyzfikönyv alapján a 
sérülrt:et terheli a felelŐSSÁ....g. az 
illetó a MAV-val s.remben 
nem léphet fel k:ártér-1 tési 
igénnyel. 

Ez nem így va111. Allitásull'l k 
bi2J0111yít.ására sro,gáljan ta
noJság\11 32 alábbi esel. Gu
lyás Lajos kire tos a La.nda.'."ir 
Járműjavító űV dolgozója 
1965. április 5-én egy Jax 
sorozatú va,úti kocsi fék
bódéját a1<Jarta egyen,g<etni. A 
lépcsőn állva jobb kezével a 
fogantyúba klap,as,zkodo�t bal 
kezkvel pedig meg'ldsérelte a 
fék.bódé ajtajá111,ak kinyi�át. 
Miv-el a kocsi ajtaja ígv nem 
nyílott, a dolgO'ZÓ eróteljesieb
ben kísércl,te meg a nyit-ám. 
Ekkor az ajtó hirtelen kinyí
lott. s mivel a Jax sorozatú 
kocs:ikn.á.l a fékbódék zárja 
és a foga.ntyú között igen cse
kély a távolság, a zár olyan 
súlyosan megsértette a dol,go
zó ujját, hogy az eltörött. 

A balesetet vJ.zsgál.ó bizc,tt
ság a balesetért a sérülltet hi
báztatta. Gulyás Lajos e:nnek 
ellenére kérte a sérülése kö-
vetkeztében etőátlott kár 
megtérítését. A vállalat ml 
clutas.ította A sérült.az eluta
sítást köve1x'>en előbb az 
egyeztető b:izott:sághoz for
dutt, majd az ügy a bíróság 
elé került. 

A bíró�ági tárgyaláson 
a vállalat kérte Gulyás Lajos 
kére-lmének elutasítását azzal 
az indokJással, hogy a dolgozó 
az ajtót nem kellő gondoo,á.g
g!ail nyitot.ta. ki, tehát a bal
eset a dolgooó hibájából kö
vetkerett be. A bíróság a 
Landler Járműjavító VV kéré
sét elutasította. és határoza.tá-

ban kötelezte a vállalatot, 
hogy okozott kárként 15 nap 
a.Jatt fizes$en a dolgozónak 63& 
farintot. 

A hai\.ározat el len fellebbe
zésn,� a bíróság nem adott 
helyt. Az in-cfo<k.olás a követke
ző voJ.t : 

Az Mt. 123/ A. § 1. belkezrlé
s,e szeri n.t a vállalat köteles 
m?gtériteni dolgozójának a2JI; 
a kárát, amely a dolgÖzó éle
tének, e�g�ek, vagy testi 
épf:ég,ének a munkaviszony 
keretében történt megsértésé
vel kapcsolatba,n kelet'ke:zett. 
A 2. bekezdés szerint nem fe
lel a vá.!Jalat, ha bizonyítja, 
hogy a kárt működési körén 
kívül eső, elháríthatatlan ok, 
va,zy kizárólag a károsult el
háríthatatlan magatairlása 
okoo,ta. Elnn""1c hiányáb:.n is 
merutesi.il a kár azon része 
alól, amelyet a dolgozó vétkes 
magatartása idézet.t eló. 

A fékbódé ajtaja 32 �ó 
kísécletre nem nyílott. Azért 
nem teltimthetó a do'.gozó g,'.ll11-
datla,nnak, mert a nyitá� 
erőteljesebben kísérelte meg, 
hiszen a kocsi konstrukciója 
folytán a záJr és a fogantyú 
közelsége miatt a balesciti ve
swlyt nem Lomerhette. Mivel 
a baleset a járműjavító mű
ködést körében történt, a bíró
ság a vállalat felelősségét ál
lapította meg. 

Az elmondottakból is. 11át
ha tó, hogy téves a,z az állí
tás, mely szerint nem köve
telhet a dolgozó kálrtérítéslt, 
h,a a baleseti jegyzőkönyv 
alapján a serült dol,go.zó fele-
1&<-égét állapítja meg a vizs
gálat. 

Ez a bfrósá,gi ítélet is űt
muta tá,;t adhat a bailesetvizs
gáló bizott..<'ágok munkájá,nak 
megjavításához. Terrn-észete
sen nem lehet elsődleges cél 
az ilyen jellegű kártérítési pe
rek számának növelése, air.ra 
kell törekedni, hogy megfelelő 
felvilágosító munkával meg
előzzük a baleseteket és biiz
tosít:,;u:k a dolgozók egés,.,;é
gének, testi épségének meg
védését. 

Takács József 

Postás-vasutas-ki ub 
alakult Nagytályán 

A falusi népnevelő munka 
programján belül egy újabb 
- máJr korábban felvetett -
ötlet érkezett megvalósításához 
Nagytályán : postás-vasutas
klub alakult a művelődési 
házban. 

A rostálógépek teljesítése a 
pály;::építés.i mun�ák !l'ene�é
nek egyik meghatarozoJa. P�l: 
dául Kaposvár-Kaposmero 
állomáso;c között majdnem 
komplett gépesítéssel dolg'.?
zik a Dombóvári €pítési �o
nökség vá!!ányfelújitó réswi
ge. A rostálógép gyakori meg
hibásodása miatt a heti 5 
lnu11kanapb6! ál!.ó ru,pi 5-5 
�áb váganyzárási id?b'?l cs.ik 
tgy nopo-n tudnak vaga7:y_cs�
rélé<' végezni. A rostálogep 
llé"v napi vágányzár alatt 
to;'tált ki annyi ágyazat�t, 
�mi megfelelő üzemképes al-

Nincs minden rendhen 

Az említett cikket lapunk 
kettős céllal közölte. Egyrészt 
azért, hogy a magánszállások 
létesítése körüli lazaságokra, 
másrészt a szükségszerűen lé
tesített szállások ellátottságá
nak nem megfelelő színvona
lára irányítsa a figyelmet. 
Nem azért írtunk róla, hogy 
szüntessenek meg valameny
nyi magánbérleményű szál-

Megszüntették Alsóörsön az 
állomásfőnök fássufnijában 
levő munkásszállást. De je
lentésekben ma is bizonygat
ják, hogy szükség volt rá. Hát 
ha szükséges volt, akkor mi
ért szüntették meg azonnal a 
szóvátétel után? - A Hídépí
tési Főnökség elismeri ugyan, 
hogy a szociális normák nem 
voltak meg, de félettesei meg
írják hop:y a „fennálló rendel
kezések lehetővé teszik szol• 

való tevékeny munkával, 
I 

A kllub életrehívását az tet-
harccal. . te s,z.ükségessé, hogy a köz-

ségben mintegy hetven -
dolgozó és nyugdíjas - postás, 
vasutas él egymástól megle
hetősen elszigebel ve. Töbl:xsé
gük ben igénylik a közös 
szakma, a közös érdeklődési 
kör alapján kialakítható tár
sasági életet vágynak a hasz
nos,,. ku1turá1t szórakozás 
után. 
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Vasúti újdonságok 
a VII. brnói nemzetközi vásáron 
Az idén szeptbember 12--26-

ig tartott la hagyományos glép
ipairi bemutató, CsehszJ.ová,Jcia 
második legi!lagyobb városá-, 
ban, Brnóban. A lciá.lil:ítás át
fogó képet adott a. glé,pipar 
nem:ret!közli szín,van:a1áxól, fej
lődésérőL A 39 ország 872 
kiállítója oo,lóba,n "l,egkcYrsze
rűbb, legkiválóbb újdonságait 
mutatta be. 

A legna"Vobb lkml'l,í<tó a be
mumtón tenn.ésre1lesen a ven
déglátó Csehszilová!k:ia volit: 
• QO.nit'i ország vállal.a.f.ai kö
rülbelül 4000 gyártmán,yt mu
tatta.k be, közötroü'k több 
száz újdonságot, A 12  fő
csopoi,tban su;aikooítobtan be
mutaJtobt termé!lrek kooött 
megjelen1lelbté!k a �0!'5Ze
rúbb �épéket, erős
és gyengieáramú berendezlése
kiet, vegydpari glépeloot, kfu
]Ellredési es-zJkö7.11i6oot, épft.ó
és útépítő g,épe1ret, textil
g,épekiet, mezií,gjll:zda.s.á� g,é-, 
peket és berem�eket, kü
lönféle félgyártmányok:at, 
81rlyiagolklait. 

A kiállított gyártmányok 
közül legérdekesebb - V'll&

úti szemmel l!lézve - a Sk<>
da"il!l'Ír 32 E típusú 'Váitó
áramú, sziUeiumegvenirányl
tóa mo:roonya.. A 124 ,tonna 
súlyú morzxiony v:ililarnos be
-rendezését az épít&oc:ka-elv 
betartásáva,J állítottlálk ö.<;sze 
oly módon., hogy minden 
egyes elem 'killön-lrulön cse
rél!hetö. Ezáltil a m02xl.arcy
ká'beleziése, vallam.i.nt szere-

lése lényegesen l�oo
dött. Az Új morzx!Ollly a cseh
szlovák vasutak 25 KW /50 
Hz váwbalk<YZ6 áirammail villa
m061Ílt0tt vonalain lrozl.e!kedlilk · 
maximál.is sebessége 160 
km/óra. 

A váJJ.lailat álta,J bemutatott 
másik mozdonorújdioalság a 
CK.D álml. gyártott T 478,1 so
rozatú Diesel-elektromos moz
dony, amely nem � jelenit 
meg a CSD vorualJain. Az 1500 
LE tel!j.esíbményú gép mind 
személy-, mind tehervonati 
sz;olgá!atot ellátha.t. A két 
vezetóá.llásos ?M<ZrlDny ma
ximális sebessége 100 km/óra. 

Ismét !á,thattuk az EJVI 4 7 5 
sorozaitú elektromos 11Wrorvo-

rr•-�·❖:�--��0fp..,,�·.,.W:lo/{�"' �S"':·".::"'":':':·:;: :•·.� 
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natot. Ezt a mototr'Vunartot :iiS 
a Tatra v�ár álwítja elő, 
csak ú!llY, mtn4 mmak a nagy 
befogadóképességű teherikocsi
nak kissé lllÓdJOGÍ t:ott változa
tát, amely 1964-ben nagy 
fe!Jitűnést keltebt a kiáJJítás M
toga,tói"1:81k körében Az új va
gon teteje, oldala és homlok
lapja eltolható, em.l,ta,J váJ:!lk 
lehetővé a VagQn ,raJlrocló-
glé;p€ikikel roriténő, gyors meg
il"alk;ása. 

A fen.tielklen ilt'fvül még e®ész 
sor új, vagy �tt pá
lyá:ho,z ikötött já!I'művet - dti.e
sel-elektromos mmrlonydk,at, 
váirosi vililmnosdlmt stb. - is 
lá tha.ttunk. 

o. J. 

A Csehszlovák Vasu'8k univerzális teherkocsija 

(Fo1o: VUKV Praba) 

Takarékoss.ági intézkedések 
az osztrák vasutakon 

Megkezdték 

a kubai vasutak 
Augusztus 7 óta Ausztriában 

32 vonat nem közlekedik, kö
zöttük a reggeli belgrádi ex
pressz és még 24 nemzetközi 
útvimalon haladó szerelvény. 
272 vonalat megszüntettek, 
amely hét végén segítette elő 
az utasforgalom lebonyolítását. 
Abbahagyták a két bécsi és 
még néhány más osztrák va
sútállomás építését. Minden 
valószínűség szerint az idén 
nem villamosítják a Graz
Spielfield vonalat sem. Ezen
kívül kérdésessé vált néhány 
tehervagon és elektromos moz
donyszállf tmány leszállítása is, 
amelyet az osztrák vasutak 
igazgatósága a legnagyobb ál
lamosított vállalatoktól ren
delt. Ezenkívül a vasútforga
lom szigorú korlátozását is 
tervbe vették. Mindennek 
eredményeként 540 járatot 
megszüntettek. 

Schmitz pénzügyminiszter 

A költségvetés csökkentésé- korszerűsítését nek politikai következményei 
is voltak:  a koalíciós partnerek 
összetűzésbe kerültek egy
mással. Schmitz pénzügymi
niszter a néppárt képvisel/lje, 
a kormány legfiatalabb tagja 
kijelentette, hogy a szocialis
ták annak idején követelték a 
vasút költségeinek csökkenté
sét is. Szerinte Probst minisz
ternek törvényes joga átcso
portosítani a költségvetési té
teleket minisztériuma kereté
ben, tehát nem kellett volna 
ilyen nagyszabású korlátozást 
bevezetni a közlekedésben. 
Schmitz úgy vélekedik, hogy 
ez a korlátozás a már régóta 
végre nem hajtott ésszerűsíté
si intézkedések következmé
nye. 

Latin-Amerika Zege!.ső VM
út;a 18/17, november 19-én �u
bában létesült. Kuba még ma 
is a kontinens öt Jeghosszabb 
vasúti hálózattal rendelkező 
� k.öziött V8Jil. Ebben az 
évben már megikeroték a vas,. 
út modern.i'2látlását. A Szovjet
uniótól, Francioországt,ól és 
�ától új mozdonyokat 
rendeltek. Az ország vasúthá
l<mutáinalk 70 száza.l&la a cu
koripar srolgá.J!aftában á11. A 
hálózat hossza 18 115 kw>mé
ter. 

A lklubai vasút 1950-ig angol 
és USA-<kézben volt. Ti.renöt 
évvlEll ezelőtt az összes vasút
vooola.t áillamomtották. 

- tJzembe helyezték a vl-

A másik fél nem fogadja el 
ezeket az érveket. A legheve
sebb küzdelem most akörül 
folyik hogyan lehetne biztosi- !ág legmodernebb v_asúti táv-

' . • beszélő berenderesét Hels!n-tanl � vasutforgalo
.� hosszule- kiben. Az új telefonközpont j�ratu kors�erúsítés1 te�ének 

I az egész ország vasúti televegrehajtásat, amely többek fonforgalmát lebonyolítja. 

Minden ed,!iginél nagyobb 
leladal elöli 

Kibővített megyei bizottsági titkári ülés szakszervezetünk székházában 

Október 15-én a kibővített 
megyei bizott,iági titkálii ér
tekezleten -, amelyen részt
vettek az elnökség tla.gjai és 
az igazgatóságok pártbizott
ságainak tiltkárad is - Rödö
nyi Károly mliniszterhelyettes, 
a MAV vezéri,gazgatója tar
llOtt beszámolót az MSZMP 
Központi Bizottsága 1964 de
cember 10-i határozatának 
végrehajtásáról. 

Nagy feladatok 

A határozat jelentőségének 
méltatása után, annak a 
vasút területén mutatkozó 
hatásáról, végrehajtásáról, 
majd a vasút 1965. évi 
szállítási feladatairól beszélt. 
A 1Jöbbi között elmondotta, 
hogy az idén terv szeri1vt 3,3 
százalékka•I 1/öbb árut lqeU e<l
s,zállítamunk, min.t a�nen7l/Yit 
1964-ben. elfuvaroztunlc. A fel
adatok nagyságát még jobban 
kiemeli, hogy a múlt éví ered
mények kimagaslóan jók vol
tak, amit 1Jöbbek között az Is 
segített, hogy a fuvaroztató 
felek szá1lítási készsége egész 
évben töretle<n, az időjárás 
pedig küH:mösen a ne'gyedik 
negyedben rendkívül kedvező 
volt. 

Sajnos !lEm beszélhetünk 
ilyen körülményekről 1965-
ben. Az enyhe tél ugyan ked
vezően hatott az e.hső negyed 
teljesítményeire. Ebben az 
időszakban a vasút kocsiigé
nyes szállítási tervét 100,9 
száza1élcra telj'l'5ítette. Az év 
közepén azonban, a fuvarozta
tó fo"l,ek készsége erósen visz
s.zaesett. A vasútnak a szállí· 
táwk előrehozása tekinteté
ben kifejtett erőfeszítései nem 
jártak kellő eredménnyel. 
Emellett az árvi:rek, beLvizek 
is nagymérvű 1Szállítás kiesést, 
pályarongálást okoztak. 

A hűvös, csapadékos nyár 
megkhl'leltette a mezőgazda
sági tennények érési idejét és 
így azok szállítása sem folya
matosan történt, hanem lö
késs;,.erüen jelen t.kezett. A 
Ezáj- és köröm.fájás ugyan
csak kedvezőtlenül befolyá
solta a szállítás ütemét, első
sorban az export éllóállat 
szá 11 í tásoka t. 

A tervezettnél kevesebbet 

szálíí:Ottunk 

A fenti okok miatt elma
radt szállítások a későbbi 
idők feladatait minden eddi
ginél nagyobb mértékben 
me.,anövelték. Emiatt a mun
kanaponkénti kocsi.szükséglet 
általában meghaliadja a 20 000-
et. Wyen csúcsok kielégítlésére 
a vasút ni-ncs berendezkedve: 
munkanaponként 1500-3000 
kocsiigény,J.és marad kielégí
tetlen.. A nagyobb teljesítmé
nyek el.ér.é:;é1i különösen 
augusztus második felében 
gátolta a vasúti kocsik töme
ges kirakatlansága. FeUűnóen 
sútyos helyzet ala.Teult ki 

augusztus közepétői a fedett 
kocsi elllátása. terén. 

Az adobt helyretet össze
foglalva Rödöny:i elvtárs el
mondotta, hogy a vasút az év 
első kilenc hón,apjában a ter
vezettnéi 3,9 millió tonn.iival 
ke-ve.sebbet tudott emátiít<J.ni. 
E2lt figyelembe véve a negye
dik negyedévben 32,5 millió 
tonna áru el.fuvarozását kel
lene biztosítani ahhoz, hogy 
a vasút évi állami tervét 100 
százalékra tudja teljesíteni. 

Hyen ha.taimas méret'tl száll,. 
lítási feliada.t előtt a magyar 
vasút még nem álU. Az év 
utolsó negyedében 3,5 millió 
tonmával ketlene többet fuva
roznunk, mint amit az elóző 
év hason Ui időszakábain, rend
kívül kledvező körülményeik 
köziitrt cs-a.k erőltetett üte.m 
mellrett sikerült teljesíteni. 

Ezután a foganatosított in
tézkedésekről és e2iek hatásá
ról swlott az előadó. Többi 
között elmOllldotta, hogy kül
föl.dről nem sikerrüit fedett 
kocsit bérelnünk. Éppen ezért 
felszólított a MA V minden 
európai vasútat, hogy dec.em
ber 15-ig a legsürgősebben 
küldjenek haza minden, a 
vona1aikon tartózkodó ferlett 
kocsit. Beszélt a.rrót, hogy fo
kozwunk kell a. há�ziatunkon 
megforduD6 idegen és OPW 
kocsi felhasználá.s,át. Elocelát
hatólag december 31-ig egyes 
fedett kocsikban fuvarozandó 
áruklat - például cukor, liszt, 
őrlemé!nyek, konzerv, cement 
stb. - 50 kilométeren belül 
közútra tereljük. A 30 kilo
méteren betül je'len,tkező min
den közúton fuva-rozhaió fe
dettkocsi-s árut közúton kell 
elfuvaro;mi. 

A tehHkocs·park teljesítő
képességének növelése érde
kében megfele!lő kocsiváloga
táslSal, raksúly:ig történő ki
használássall törekedni kell a 
sta�ikus terhelés emellésére. A 
teherkocsik kihasználásának 
más.ik hathatós módja a ko
csiforduló rövidítése. Ezt a 
be- és kirakási idő �.kJl:enté
sével, az ál!JOmási tartóikodá
sok csökkentésével 1$et rövi
díteni. 

Amiben e/őre léptünk 

Ezután példákat so;rolt fel 
Rödöny:i elvtárs a vasút mun
kájárt legjobban akadályozó 
vállalatokról, majd szóvá tet
te, hogy a fliV'aroztató felle-k 
rakodási készsélgének fokozá
sa végett mélyreható in�
désekre van szükség. Kérte a 

szakszervezet aktivistáinak 
támogatását ebben a munká
ban. 

A személyszál1ításról szólva 
elmondotta, hogy a vasút a 
tervét teljesítette. Nem sike
rült viswnt előrehaladást el
érni a zsúfoltság enyhítésével. 
A tervezett 915 tonnás teher
von.ati átlagos terhelést az 
elsó kiLenc hónapban 929 
tonnára teljesítettük. Javult 
az egy mozdO'llyra eső kilo-

méterteljesítmény. 5,2 száza
lékkal csökkent a fajlagos 
szénfelihas:z:nálási mutató. 

A Központi Bizottság hatá
ro:ziatának megfelelően célul 
tűztük ki - mondotta -, 
hogy minden teriileten fokoz
zuk a gazdaságosságot, emel
jük a termeLékenységet, ta
karélkoskodjunk az anyagi 
eszközöllcke'I. Ezeknek megva
ló&íitásá't szolgMják az intéz
kedési tervek, melyeknek 
végrehajtása folyematQ6all 
megtörténik és teljesítésük 
negye,déven.ként értékelésre 
kerül Ezután az intézkedési 
terv néhány pontjának érté
kelésével foglalkozott az elő
adó. Majd a l.étszámgazdá�
kodás javítása érdek&en ho
zott intézkedés eredményei
ről számolt be. Megemmette, 
hogy a vasút szempontjából 
különösen fontos munktaM
röknél megvalósltott átlng
bér emelés kedvezően hat a 
vasutas dolgozók ösztönzésére. 
Mint mondotta, tovább kell 
mindezek ellenére javítanunk 
a vasút l.étszámgazdálkodá
sát. 

Nem lehetünk elégedettek 

Az éves terveink tetj"5ité
sét eredményesem segítette a 
felszabadulásunk 20. évfordu
lójának tiszte"l,etére kezdemé
nyezett szocialis<ta munka,ver
seny - mondotta. Külön szólt 
a vasúti i gazgatóságok ver
senyéről. A szocialista brigád
mO'Zga.lommal ka,pcsolatban 
megemlítette, hogy a vasúton 
jelenleg 5639 brigád 51 OOO 
fővel küzd a megtisztelő cím 
etnyerésé'ért. A mozgalom to
vábbi segítségére kérte a 
szakszervezeti aktivistákat. 

Az új fegyelmi szabályzat 
szerepének ismertetése után 
az 1965-66. évi , beruházások 
során megvalósuló szociális 
létesítményeklrM beszélt a, to
vábbiakban. Majd befejezés
ként a következ·őket mondotta: 
az első háromnegyed év ered
ményeit vi;${1<il!va megátla• 
píthat,juk, hogy sem a ter
vünk. telje.s-ítését, S>e!m a gaz• 
daMgoo üzemviteLt iileitóen 
nem "!,ehetünk elégedettek. A 
tervteljesítésért, a gazdasága. 
üzemvitelért folyó harcban 
minden vasutas do1gownak 
öntudatosan részt kell vennie. 
Az eredménryekben nagy ré
sze van a szakstzervezeitnek is. 
Tudva, hogy a sz,a,k.szervereti 
aktivisták átérzik fe lel.őssé
güket, fordulunk valamennyi 
aktivistához és kérjük a 
részükről már eddig i3 
nyújtott támogatás továb
bi fokozását. Bi=k ab
ban, hogy ha a szaksrervezef 
a 'kért segítséget minden terü
leten megadja., közös erőv?,J 
sikerül a népgazdaság szállí
tási igéin.yeinek kielégítését 
maradékta1anul biztosítanunk 
- fejezte be beszámolóját 
Rödönyi el.vtárs. 

minden téren csökkentette a 
költségvetési eszközöket. A 
költségvetés elkészítői úgy 
látszik meglepődtek, amikor 
kitűnt, hogy az állami jövede
lem majd 1 milliárd 800 mil
lió schillinggel kisebb lesz a 
tervezettnél. A pénzügyminisz
ter közbelépett, általános taka
rékosságot rendelt el és 12 szá
zalékkal csökkentette a költ
ségeket és a kiadásokat, amely 
a vasutak esetében 440 millió 
schilling csökkenést jelent. 

között 9000 vagon beszerzését 
jelenti. A megrendelések ilyen §lllllUIIQIIIIIJIUIIIIUIIIHIIIIIIIIUIIUUlllllltllllltllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUIIIIIIIIIIIIUllllltlllllllllllll1111Hlllllllllllfltlllllllllllllllfllllllllllllflfllllll111111UlllllflllllltutllllUIIIIIIII IIJUUllflfflllUllllllflllft111111111ttntl 

nagy csökkentése nyilvánvaló- § 
an érezteti majd hatását az ál- § Ba.la.tonfilreden jál ismerik. 
lamosított ipar azon ágaiban g A vasutasok kül,önösen: Haja 
is, amelyek a megrendeléseket § hófeh.ér. • Mozgasa fiatal�
kapták és számítottak rá. § Csak arca,n és h'?'"'l?kán _ve

= sett loeskeny barazdát az idő, 
A néppárt egyes körei nyi1- � a 81 év. 

tan követelik a vasútforgalom § Nézem őt és csodálom szel
pénzelésének megreformálását, E lemi frisseségét. Minden sza.
mert ez az állami költségvetés � vát élknk 11Wzdulat kíséri. Do-
legfőbb gondja. § kumentumokat tesz elém. 

§ - Ezt n<!zd meg, fiam. A ,------------------------, E kinevezésem. Kossuth Ferenc, 
� az alvkori miniszter írta alá 

SZEREN SÉJ E  
L ESZ!  

A Szerencse-sorsjátékot idén is megrendezik. 
A Szerencse-sorsjáték főbb nyereményei : 

2. szobás családi ház garázzsal, gépkocsival 
Moszkvics gépkocsi, Wartburg gépkocsi, Trabant gépkocsi 

2 személyes 1 2  napos egyiptomi út 
1 db 15 OOO forint értékű vásárlási utalvány 
1 db 12 OOO forint értékű vásárlási utalvány 
3 db 10 OOO forint értékű vásárlási utalvány 

Ezenkívül több ezer nyeremény: televíziók, Lehel hűtő
szekrények, vásárlási utalványok, táskarádiók, 

Madison zsebrádi6k, karórák, fényképezöaépek stb. 
A Szerencse-sorsjegy kapható : levélkézbesítőknél, hírlap

árusoknál, trafikokban, házfelügyelöknél. 

� 1909. január 27-én. Eklwr ke
§ rültem a vasúthoz. 
� 56 éve ennek és Vértessy 
§ Vilmos István nyugdíjas, 
� aranydipiomás gépészmérniik 
§ azóta is h1l maradt a vasút
§ hoz. 
� A Naavkun.sá,gbam született. 
§ Apja Cegléden állomásfőnök 
= volt. 

Lentről indult és magasra 
jutott. Miniszteri tanácsos és 
országgyűlési képviselő volt. 
A huszas évek „Parlamentjé
ben" szülőföldje munkásait, a 
mezőtúri kubik088ágot képvi
selte. 

A Tanácsköztá-rsaság idején 
a Timót utcai lőszerraktá.rból 
20 öttonnás teherautóval ő 
szállitott lószert Salgótarjánba. 
Kocsiparanc.snok volt. Hor

Szolgálatba lépett: 

1909. január 27-én 
és :tpítész Egylet ís kizárta so
raiból. 

- Akkor 'll<lgYon. könnyen 
ment ez. A magunkfajta ér
zelműeket hamar az utcára 
penderítették. 

De Vili bác.si - ő kérte, 
hogy így szólítsam - nem ke
seredett el. Tudta, hova kell 
mennie. A mezőtúri kubiko
sok közé, a magyar Alföld ki
semmizett, kérges tenyerű 
munkásaihoz. Köztük élt, ve
lük érzett. Késóbb ismét visz
szakerü.lt a va.súthoz. De az 
Alföld. munkásaihoz hú ma
radt. Mezótúron választották 
képvisew5n.ek is. 1928. május 
22-én az Országgyűlés 17 3. 
ülésszaikán már beszédet mon
dott. A kubikosokna.k munkát 
és munkásszállást követelt. Az 
ő érdeme is, hogy felépült 
Budapesten az első kubikos 
munkásszállás. 

A vasútnál és a. vasútért pe
dig fáradhatatlanul dolgozott 
tovább, 

Atépfttette a sokgyermekes 
pályaőrök lakásait. Segített, 
akin csak tudott. 

Mint a Mozdonyvezetők Or
szágos Szövetségének elnöke, a 
második világháború alatt is 
hú maradt meggyőződéséhez. 
A Szovjetunió elleni háború
kor megtagadta a sokgyerme
kes vasutasok frontraküldését. 
A Szálasi rémuralom elmozdí
totta állásából. Joghátránnyal 
nyugdíjazták, majd letnrtóz
tatták és börtönbe került. Ez
után egy év kórház követke
zett. 

Elém teszi az orvosi leletet. 
A diagnózis: csigolyatörés. A 
nyilasok m1lve. 

- Senki sem hitte, hogy 
él,etben maradok - mondja. 
- Szörnyű egy év volt. Fele
ség,em ápolt, gondozott hűsé
gesen, odaadással. 

Ara: 4 forint. Húzás: 1966. február 'Il-én thyék ezfrt felmondták állását 1938-ban a Szombathelyi 
éa 19Z0-ba>n !l Maall(ll'. MéT�k UzletiQazgatóaÓ{l élére kerii.!-t. 

Szeme Tdkje 11WSt els6tetül, 
s arcvonásain látom, hogy az 
élet nem volt szűkmarkú a 
szenvedésekben sem. De csak 
eg11 pillana.tra iuham 4t 111 

múlt. Már nem gondol a bör
tönre, a kórházi ágyra. Arról 
beszél, hogy mint nyugdíj<U, 
1951-ben a KITI-ben, iLletve a 
KGMTI-ben munkát vállalt. 

Dolgozott Dunaújvárosban is. 
1957-ben, 73 éves lwrában bú
csúzott c.sa./e a munkától. Ba
latonfüreden telepedett le. Ide 
kézbes!tette a posta az Elnöki 
Tanács levelét is, a,melyben 
arról értesítették, hogy mun
kássága elismeréseként Szo
cial{sta Munkáért trdem
éremmel tüntetik ki. 

Ez a kitüntetés is oda került 
a többi közé. A Tanácsköztár
sasági Emlékéremhez, a Duna
újváros építéséért kapott pla
ketth,ez és az 1957-ben átnyúf
tott arany diplomához. 

- A gyémánt diplomát sze
retném még átvenni - mond
ja - és a távolba néz, mintha 
a jövöt kutatná. 

Messziről vonatfü.ttyöt hoz a 
szél. Felfigyel. 

- Az 1103-as - jegyzi 
meg. - Pestre meg11. 

A vasútból má-r csa,k ez ma
rad neki. Az elcsltuló zaj, 111 
halkuló robogás, az ide vet6-
dött vonatfütty. "G:s az a sok• 
sok emlék, amelyet a csendes 
otthonában oly g114kran fel
idéz. 

Szerényi lóuel 
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A legjobbak közé kerültek 
A szerkesztöség iizeni 

l!!vek óta szorgalmas munka 
folyik a Szombathelyi Haladás 
atiétikai szakosztályában. A 
szorgalom, a sok edzés az idén 
megérle1te gyümöla;ét. A Ha
ladás női ablétacsapata veret
lenül küzdötte végig az NB I 
B-ben megrendezett bajnoksá
gokat és megérdemelten jutott 
a legjobbak lközé az NB I-be. 

ben különösen nagy érdemeik 
vannak Sasvári Gize!uínak, 
Szente!eki Sárának, Lengyel 
Zsófiának és Gádzsa Kiárá
nak, a csapat „kulcsemberei
nek". De a többi versenyzök 
és a vezetók Is dicséretet ér
demelnek odaadó, lelkes mun
kájukért. 

Pintér Lajos Vác1·átót, Bognár 
Károly, Dancs József Tapolca, 
Szekeres István Szajol. szacs Fe
renc Hatvan, Szlládí Sándor, TóL
ka Károly, Cserháti József Szeged, 
Boldizsár Gyula Békéscsaba, Fo
ki István Budapest, Volos!nov&7kJ 
János, Marosán Pái Debrecen : Le
velclket lapunk anyagához fel
használjuk. 

LE,VÉL AZ NDK-BÓL 
Boldlzsár Gyula Békéscsaba. 

Si�bó Ferenc Kisvárda. Bognár 
Károly Tapolca : Leveleiket Weté
kes helyre továbbítottuk. 

Budapest Nyugati pályaudvar Vezetőségének! 
Ti.3ztelt Elvtársak! 

Glbba István 
szakosztályvezető 

Szolnok-Teher pu. Pft VD-M 
pm. szakasztól érkezett vers köz- • 
lésre nem alkalmas. 

Amikor egyik sportdelegációnk Bukarestből Berlinbe 
utazott 1965. szeptember 21-én, az Önök állomásán Wrtént rö
vid tartózkodásunk során orvosi kezelés vált szükségessé. 

Jól 1J11Serepelteli 

a ráci 

nsotorcsónahosoh 

A jó eredmények elérésé-

A Hivatalos Lapból 
A nemzetközi vonatnak már meglevő késése ellenéi'e o 

magyar vasút orvosi személyzetének és vasúti szerveinek tá.
mogatasával és segítségével lehetövé vált, hogy sportolónkat 

A Hlv•talos Lnpból a szakszer- orvosi kezelésben részesítsék és de!egációnk továbbuta.iását 

Mintegy 110 versenyzó res:z.. 
Tételével a váci Duna-ágban 
rendezték meg az országos 

motorcsóna!k-túrabajnoksá;g 
4iön,tö futamait. 

;,��}m,;�
1

;
0;%�1�1<. é! "i.0�'.'.;E'e'z

0l 1
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lehetővé tegyék.. 
ket: A Dínamo Sport Szövetség i·ezetősége Önöknek és munka
Ptf;.á���

ó
/;66 ���

8ia'�!�,:., JkJirn�� társaiknak, 1.-a!amint a s::olgá!atot • teljesítő orvosnak ezútoiJ 
clJ egyetemt-. tőiSkolal- es szakis-

, 

mond s:ivélycs kö.,zö-netet tá mogalasaert. 
k�i�

i 
�°;i7�i:'ót

Jr
f:iso83 /1965. J /8, n. Sportbaráti üdvözlettel : 

;st�r;;:;�t�� ny�
gen

�;�i�dt::ta�� Welz, 
arcképes ll(azolváni·ának érvénye-

! 
az Iroda vezetője sftése az 1966. évre. A versenyen a váci sport

egyletek moboresónakosai is 
résot vettlek. A 175 köbcen.tis 
'kategóriában Pá.l Sán.dM, a 
Váci VSE ve=Y7-Óje a máso
dik helyen végmtt. A JJa,rmo
Wl."06 ver,senyrok közül az 500 
köbcentis k.ategóriá•ban Bele
di Dezoo Váci Hajógyár, a 350 
köbcentis kategóriában pedig 
Szedlacsek Ká!mán, a Váci 
VSE versenyroi orswágoo baj
ino,kságot nyertek. 

Lakáscser3 - '()jfaJta. féktuskók. Je- - OkÚ>ber elején befeJ-
lent&s újít.ás befejező kísérle- ték a peronvilágftási beren

,1ü;;:J�,��f�:�.% };�?�';',,';�mi�i� tei folynak a Magyar Vagon- dezé5ek korszerúsítését Szé
� szoba. konyha, gyerm,kszoba és Gépgyár vasúti jármügyá- kesfehé-rvár állomáson. A E•Ze

és mellekllelylségekból álh; .laká- rában tolnár lstvan vagon- mélypályaudvar területét je-
;;;f:.;11 

a 
h����f,;:�; 1::i'f:�0•:r..t;í; l =rk�tő megváltoztatta a lenleg közel 500 fénycsővel 

lakásra. Biró Gyula, !org. szolgá- vasúti kocsik f&tuskóinak ,,;;lágítják meg. Korszerüsílet-
1".'.:.°'�icoer�ln�m nai:yméreul. 01_ I anyagát. � ed�ig alkalma- ték az aluljárók és a széntér 
csóbérü, 2 swbás összkomfortos. zott anyagosszetetel helyett t-erületének világítását is. 

i•si�kfs':;�!�áf6,;�t'r;�18
5't:t n�gy . foszfortartaln;ú önt- - -Va.gonszá.mláJó berende

tcl pi 1 vagy 2 szoblis lakásra r. venyt J�vasolt. Az UJ féktus- zés. A Német Szövetségi A vaei motorcsónakosclk 
lelkiismer,etes mun!kával ké-
S2lÜl.iek fe1 a bajnok6ágra. 6 1  
ahogy az eredmény birony:ít-

A bajnokcsapat. A képen álló sor balról jobbra: Bölesvöl
gyi Mária, Borsies Istvá�né, Szabó GyulánE, Pünkösti 
Csaba edző, Gádzsa Klára, Némefü Zsuzsanna, Poór Eri
ka. Guggolnak: Szentel 1 $álla, Fenyv�I Mária.. Lengyel 

1 
emeletig. Csermely János nyug. kók lényegesen kopásá!lób- Vasutak a Siemens és Ha16ke 
fő�l•�f,;._,�f,;i�,ok3

Há
;�a:.n

o
k�,:': ba'k� s a fékút !"' csökkent- cégnél kikísérletezett készülé-

1 
fortos lakásomat 3 vagy 4 nagy- heto, keket próbálnak ki a teher• 
szobásra. esetleg kozeli zöldöve- _ Az olasz vasutasok szak- vagonokon található kocsis.zá-j a, , si kern:-el is S2lel'el)e,l tek. 

P. S. Zsófia, Mosonyi Gyöngyi és Sasvári Gizella. ���
7. 

2 lakásra Is. Telefon : SZttVezetelnek kerekasztal- mok leolvasásához. Minden 
érteke-det.e, melyen a CGIL, kocsit egy készülékkel látnak 

Taná�skoztak 
a szo�ÍalÍsta hrÍgád,·ezetők 

„Hengereltek" a BVSC ifjúsági birkózói 
CISL és UIL képviselői vet- el, amelyben a kocsís.zámot 
tek reszt, közös zárónyilatko- úgy tárolják. hogy azokat a 
zatt.al ért véget. Az értekez- vonalon elhelyezett olvasó
let részvevői egységesen fog- berendezések érzékelni tud
laltak állást a sztrájkjog és a ják. 
szakszervezetek tárgyalási ha- - A békéscsabai csomó-Október 17-én Egerben ren- FTC 6:3, BVSC-Vasas 5,5 :4,5, 

,..,.,_,,.ber 1 1_.," •·-a·-,·--'·-dezté'k m� a Bornemissza BVSC-Csepel 9·1 vu,11,v �• ..,.,. == vitaindító eilóadást. Elmon- talma védelmében. ponton rendszeresen Ismerte-

vánddrdijas országos ifjúsá-
· · 

ra gyültok össze a debreceni dott.a, hogy a va.:,,-út jelenleg 
gi versenyt. A versenyen né- A BVSC tehát veretlenül, igazgatóság SWClalista bri- ig,e,n nehéz feladat előtt álil - OkÚ>ber elején .-.lkésZült tik a dolgozók előtt a VI. 

szakszervezeti v1lágkongresza századik zúzottkó szállító szus munkáját. Az állomás, kocsi a Székesfehérvári Jár-pes mezőnyök, köztük a BVSC 12 ponttal nyerte az 1965. évi gádvezetői. A ta,nácsko-záson és a nehézség,eket !okozza az 
fiata.ljai is indultak, és hat Budapeiit Ifjúsáqi Kötöttfo- részt vettek az igazga1óiság is, hogy a tehR1'1wcs:ípark az 
első, ké-t harmadik helyezés,t gá.sú csapatbajnokságot. A osztályvezetői, a párt- é9 ószi csúcsforgalom. idején még 
szereztek. Ezzel fölényesen, 38 bajnokcsapat tagjai: Soltic 

I 

s�ti 57.ervek kép- a leg{)IOndosiabb tervsze-rű fel-
műjavító ov. szereldéjében. a fútöház és a pályafennt=

Az új kocsik speciális k.ikép- tási dolgozók közül eddig 
mintegy 800-an hallgatták 

ponttal nyert:ék a 1:ersenyt. v p T '-• F'···h ' visel01, a m_olgá]ati helyek használás mellett is kevés. A a.ss ·• . _urvu, � . ner, "ezet"" es· 130 ==;a:1.ist� • _., __ ,,.,. t ,., __ ,_ ·' 
zése lehetővé teszi a zúzottkő meg a különböző időpontok-
��

Y
;tn�� 

és vágányok ban megtartott tájékoztatóFölényük.re jellemzó, hogy a p s · • ~, � = mezoga,,u/1..-.,.,. enn"'"""' =-

má.�ik helyezett FTC csa.k 
app, zecs,, Vass S., Piller, brigádveretó szállítása - a késÓi beáres 

1 2  h k Gosztola!, Stége�, Csábi, Czira, 
I 

Tóth Já,u;s, a deb!recero miatt _ nazy r,é,;zt még M.t- - RugaJm;as ,·éd6Jap a sre-. a an-madi helyezet-t Tö- Antal és Veszeh. i,gaz.gatósá,g '1--ez.et.oJe tartótt ra van. A rnei!l1övekedett fel- 1 mélykocsJa.jtón.; A Lengyel 

:tz
és p

edi,
g 10 po

n
tot 

szer
-

r--..;.----------------,------'·.!..;:� � . 
atl.c1.tok.at =rlc. j,ó együtt- VMul.ak új &remél)l'kocs.iil;li
múködéssel, a vasúti utasítá- l ban nem ok_o1:,Dak tob� faj-

Az � versenyt követő hé- sok betartás,foa.l a munkaidő dalma,s kéz.sérülést a hirtelen 
ten, október 23-án és 24� Napirenden O szállítás tervsrerú lúha�lásávaJ. le- bec,;apódó ajtók. A kocsi-
a Budapa..sti B:ilrkózó Srovet- het elvégezni. ajtókra gumiból készült biz-
ség rendezte meg 1965. évi kö

- A •d d k k 
A szállítási feladatok elvég- tonsá.gl zárólapokat srerelnelk. 

töttfogású ifjúsági csapatba;- Z I én ffláSO szor tanács ozna zésében az .íg>a7$1,t6,;á,g 5Zánút _ Száz mét6 hosszú útsu-11,0kságát. A bajnal<ságon hét a szocialista br;gádok !dt- ka& sala.ko'Z.á.sát vég-ezték el egyes(ilet, a Honvéd, a Dó25a, 

a MA' V e's az AKo·· V vezeto"·1 
ségére, lúszen számos példa tál"ISadalmi munkában a � az FTC, a Vasas, a Csepel, az mutati·,, h~ •��'· n �• u, -= ...,.,,.o az pál_vafenntartásí főnökség Epítők és a BVSC indította állomá�okon, vagy ilzemek-csapatát. A kétnapos kü:zide- ben, ahol szoci„Jista bri�- egyik 57.oc.ialista brigádjának 

lem is a BVSC fiataljainak A budapesti igazgatóságon nak az állomásoknak a száma, dok dogoznak, jobb a mun- tasijal. A brigádtagok vállal-
győzelmével ért véget. Való- az idén már má.mdszor ültek ahol az idegen kocsi/, tartóz- ka!egyelem, Jcevesebb bal- ták, hogy a jövőben is segí
sá.gga! hengere!tek a fiatal =ta!hoz a MA V és az 1. sz. kodást ideje 8-10 órával e,set fordul elő, s a vonatok tik Pécs állomás területének 
va.sutas birkózók. AKÖV vezetői. hogy a közös csökkent és meggyorsult a ki- ls pontosabba,n közlekedne'.<. rendbentartását. 

Eredmények: BVSC-U. 
fela�atokat értékeljék, megvi- és berak.ás is. Az első félév- Marosán Pál - Komplexbrigádot alaki· 
tassák, ben, a bázishoz viszonyítva tott 1\taccaliban az állomás Dó,s� 9:l ,  BVSC-11:pítók 10:0, Az eddigi együttműködés 22 millió forinttal keve- és az AKÖV kirendeltsége a BVSC-Honvéd 7:2, BVSC- eredményes. Egyre több azok.- sebb kocslálláspénzt fize- Akrobata ügyességgel gyorsáru ki- és berakodás 

UTASOK 
A három férfi 

néhány pc;cce/ 
este 9 óra után 
érkezett Dover 
állomásra. Egyi-
kük a kapushoz 
lépve megkér• 
dezte, hogy mikor 
indui vonat Lon. 
aonba? 

őt perce 
ment ei - hang
zott a feieiet -, 
de m inden ara
ban megy vonat 
London fe!é. A 
következö pon
tosan 10 órakor 
indul. 

Sebaj, 
szólt az utas tár
saihoz fordulva 
-, addig iszunk 
egyet a restiben. 
Azzal már e! is 
tűntek, s néhány 
perccel 10 után 
érkeztek ismét a 
peronra. 

- Elment a vo
nat? - kérdezték 
" kapust. 

Két perce, 
uralm. 

1Jonatot ugyanúgy 
késték le, mint 
az előzöt. 

- Uraim, a kö
vetkező pontban 
éjfélkor indul, s 
ha ezt is lekésik, 
csak holnap reg
oel lesz vonat 
Londonba. 

Eiérkezett az éj
fél is s a három 
cimbora megint 
akkor érkezett a 
peronra, amikor 
az utolsó londoni 
vonat már kigör
dült az állomás
ról. Majd feldön
tötték az öreg ka
pust, úgy rohan
tak az egyre távo-
lodó szerelvény 
után. Kettöjük-
nek sikeriilt eiér
nie az utolsó ko
csi utolsó fe!járó
iát. Harmadik tár
suk - nyilván a 
sok elfogyasztott 
sörtől einehezül
ten -, lemaradt a 
vonatról. 

Az öreg kapus 
odament a távo
lódó vonatot bá
muió férfihez. 

ln meg-

A kapus azt 
várta, hogy az 
utas bosszanko-
dik, ehelyett hir
telen elemi erővel 
tört fel belőle a 
nevetés. úgy ka
cagott, hogy a 
könnyei is kicsor
du!tak, mintha a 
világ legjobb vic
cét hallotta volna. 
A kapus már azt 
hitte, hogy az 
utas k6rül nincs 
va!ami rendjén s 
indulni akart or
vosért, amikor az 
végül erőt véve 
magán megszó
!alt: 

- Látta azt a 
két férfit, akik 
felugrottak a ion
doni vonatra ? 

- Hogyne 
tam volna. 

lát-

- Nos - mon
dotta az 'utas, mi
közben ismét fel
tört belőle a har
sány nevetés. -
Nekem kellett 
volna Londonba 

tett ki a:z AKÖV. menk'tte meg egy síneken késédelem nélküli lebonyolf-
E

z 
is a jó együttműködés játszó kétéves kisfiú életét tására, valamint a k.ocsifor-

eredménye. Martin Markajan szovjet 
I 

duló idő meggyol"IS!tására. 
A tanácskozáson szó esett mozdonyverető. Az örmény _ Baráti látogatáson és arról is, hogy egyes szolgálati !óváros, Jereván felé tartó sza.kmaJ f.a.pasz;talat-eserén helyeken a dolgozók nem is-

merik eléggé a komplex szer- tehervonat vezetője amikor , Csehszlovákiában, Kassán 
ződés jelentóségét és munká- észrevette a kisfiút, fékezett. 

! 
jártak Hatvan állomás szo

jukat nem a szerződés·:ien fog_ majd kiment a mozdony ele- cialista brigádjainak küldöt
laltak szerint végzik. Az ered- jére, leereszkedett a szúk tei. A két szolgálati hely 
ményesebb munka érdekében vaslépcsőn, s mielőtt a moz-

1 

képviselői megállapodtak egy
tovább kell szélesíteni a felvi- gásban levő vonat elütötte má&.al, hogy 1966-ban elős:zör 
lágosító munkát is. volna a gyereket, lerántotta Hatvanban, majd Kassán kö-

A közös értekezlet, a komp- a sínekről. A kisfiúnak sem- 1 zös szoc,ialista brigádértekez-
le,;: brigádok munkáiát határo- mi baja sem történt. lelet tartanaik. 
zatba foglalta. A határozat a 
többi között kimondja: 

a M V és az AKÖV szük
ség szerint, de legalább 
negyedévenként a mozgal
mJ szervek bevonásával 
termelési tanácskozáson 

értékelje. 
Azokon a központosított el- és 
felfuvarozásra kijelölt állomá
sokon. ahol komplex brigád 
még nem működik, sürgősen 
létre ke!l hozni, hiszen szám0s 
példa bizonyítja, hogy közösen 
eredményesebben lehet dolgoz
ni. Szükséges a komplex bri
gád megalakítása azokon a 
szolgálati helyeken is, ahol 
ugyan nincs központosított el
és felfuvarozás, de a kocsira
kományú forgalom számottevő 
részét az autóközlekedés bo
nyolítja le. 

A határozat utolsó pontja 
arra is kiterjedt. hogy a 
komplex brigádmozgalom ke
retében gondoskodni kell ar
ról, hoí/11 a KISZ-fiatalok a ki
és bP.rakásoknál még hatható
sabban segédkezzenek. 

J Ö N ! J Ö N ! 

A Z  

l f  j ú sá g i 

/Aagaz i n  
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kat. 
�vek óta eredményesen 

dolgozn.a.k a szegedi XVL 
pályamesteri szakasz swcia
lista brigádjai. Különös gond
dal ügyelnek a fegyelrn-ezett 
munkára. Az eredmény: eb
ben az évben igazolatlan 
hiányzás és fegyelemsértés 
nem volt. 

- Eredményes a tapolcai 
fűtőház újítómozgalma. A 
múlt évhez vi,szonyítva az 
újítók 113  e,zázalékos meg
takarítást értek el és ebben 
az évben kifizetett újit.ási 
összeg is 30 százalékkal emel
kedett. 

MAGVAR VA.SUTU 

a vasutasok Szakszervezetének 
lapja 

Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
F<'55zerkeszt6: Gulyás János 

Felelős szerkesztő: VIS1 Ferenc 
SzerkesztOség: 

Budapest. VI., aenczur utca tt. 
Telefon: vl.rosi: 2211-8'12. 

Dzemi: 39-'7'7 
Kiadja é, terjesztJ : a Népszava 
Laokiadó Vállalat. Budapest vn .• 
Rákóczi út 54. Telefon : 224-1119, 

Felelős kiadó: Glibor Márton, 
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No, akkor 
Iszunk még egyet 
" következöig -
mondották, s sar
kon fordulva, újra 
Irányt vettek a 
resti felé. 

mondtam uram. 
hogy ez ma az 
utolsó vonat. 
Miért nem jötte� 
idöben� 

utaznom, nem ne
kik, ők csak kikí
sértek az állomás
ra/ 

Angol eredetiből 

A budapesti közös megbeszé
lést - a következó hetekben 
- a vidéki igazgatóság és 
AKÖV vállalatainak - közös 

6 4  O L D A L  6 4  M E G L E P E T É S  
!orditotta:  

A tt.zenegyórai Berényi Ferenc tanácskozása követi majd, 
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Budapesten tartotta ülését 
a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási 'Bizottság 

A VAS U TAS O K  SZA K S Z E R V E Z E T f N E K  LAP JA 

IX. tVFOLYAM, 22. SZAM Ara 40 filrér 1965. NOVEMBER 18. 

A VL szakszervezeti világkongresszus 
a szakszervezeti világmozgalom 

páratlan erejű harci seregszemléje volt 
A Szak.szervezetek Országos 

Tanácsa október 30-i ülésén 
Brutyó János elnöki megnyi-
1ója után Gáspár Sándor fő
titkár számolt be a VI. szak
szervezeti világkongresszusról, 
a kongresszuson részt vett ma
gyar küldöttség munkájáról, 
tapasztalatairól. 

munkásosztály politikai párt- mun:karnódszereiról, szervereti 
ia.ira hárulnak. Nehezíti a felépítéséről Nem sikerült 
helyzetüket, hogy a neokolo- minden vonatkozásban közös 
niali=us a legrafináltabb esz- nevezóre jutni. Ezért a viták 
közökkel igyekszik megtartani folytatódnak majd az egyhan
vagy visszaszerezni pozícióit. gúlag megválasztott új vezetó
Gazdasági segélytől, politikai szervek'Qen. A véleménykü
és katonai szerződésekig sok Iönbségek és nézeteltérések 
mindent kínál. Csak egyet nem alapjában akörül a kérdés kő
tud adni. F.szményt, ideált. Ezt rü.l ·forogtak, hogyan lehetne 
csakis a szocializmus adhat. még hatékonyat>bá. még ered-

Rödön:vi Károly miniszterhelyettes, a MA V vezérigazgatója G.dv�16 bfflédét mondja 

A VI. szakszerveret; vllág
kongre56Zus - állapította meg 
Gáspár elvtárs -, a ,57.akszer
vezeti világmozgalom minden 
eddiginél átfog_Óbb, páratlan 
erejű harci seregszemléje volt. 
A nemzetközi szakszervezeti 
mozgalom t.örténete még nem 
ismert ilyen reprezentatív, 
ilyen sokrétű és sokszínű szak
szervezeti világtalálkozót. A 
kongresszus legfontosabb és 
leglényegesebb vonása az volt, 
hogy egyesítette a szak.szerve
zeti világmozgalom külön,
böző feltételek közöti, külön
bÖZŐ sajátosságok, társadalmó, 
gazdasági és potitik<ú körül
mények között h4rcoló oszta
gait. 

Az SZVSZ tllrténelmi érde
me és vonzóerejének leg.főt>b 
forrása éppen az, hogy rorai
ban tömöríti �özj 
2zal<Szervezeti mozgalom ooz
.s2.eS haladó eróit. A kong
resszus ennek is besz.édes ta
nújelét adta. Var3óoon képvi
seltette magát a földkerekség 
szervezett dolgozóinak 80 szá
:i,o;léka. Több mint 21 millió 
volt azoknak a dolgozóknak a 
száma, akik az SZVSZ-en kí
vüli szakszervezetekhez tar
toznak ugyan. m®s elküld
ték képviselóiket. 

December 20: 
a vietnami szolidaritás napja 

A kongrESSzus választ adott 
a nemzetközi munkásosztály, 
a szakszervezeti világmozga
lom minden alap . -:,tó társa
dalmi. gazdasági és politikai 
kérdésére, meghatározta az 
ezzel kapcsolatos tennivaló
kat. Teljes egyöntetűséggel ál
lást foglalt a vietnami nép 
iránti szolidaritás további fo
kozására, megállapítva, hogy 
ez ma a nemz.etközi munkás
osztály elsórendü feladata. A 
Vietnami nép iránti szolidari
tás jegyében 1965. december 
20-án megünneplik a Dél-viet
fl'1.mi Nemzeti Febzabadításí 
Froflt megalakulásának 5. év
Jordulóját. 

A kongresszus teljes hatá
rozottsággal foglalt állást a 
békés egymás mellett élésért 
vívott harc foko7..ása mellett, 
az atomvilágháború kirot>ban
tásának veszélye ellen. Lelep
lezte és megbélyegezte a vi
lág népeinek fó ellenségét, az 
amerikai imperializmust. 

A varsói kongresszus irányt 
mu!�tott és orientált, szerve
zt>lt és mozgósított a világ dol
gozói előtt álló legalapvetóbb 
harci célk.itúzések megvalósí
tására. Ugyanakkor a világ 
válto::ó körülményeinek meg
felelően, új igények is jelent
keztek a szakszervezeti világ
mozgalom iránt valamennyi 
területen. 

Eszmenyt 
csak a szócia6zmus :ldhat 
Leszögezte a kongresszus, 

hogy az újonnan felszabadult 
országokban és a nemzeti fel
sza badulásukért még hqrcban 
álló területeken a SZ(lkszfi:rve
zeteknek olyan teladatok4t is 
el kell véaezniük, amilyenek 
a fejlett tőkésországokban a 

A kongresszus meggyőző ményesebt>é tenni világszövet
eróvel bizonyította, hogy a ségünk munkáját. Nem volt 
gyam1ati sorból nemrégiben nézeteltérés at>ban, hogy az 
felszabadult, és a gyarmati el- SZVSZ-nek egész uvéken111é· 
nyomás ellen még harcban ál- gében és munká;ában osztál11-
ló országok nél)Ei ma már harca,, demokratikus tömeg-
nem egvszeriien tartalékai nervezetként kell m.íiködnie. 
a ' szocializmus világméretű Volt vita ideológiai és po
erőinek, hanem tudatos, cse- litikal kérdésekben i.s. De 
Zekvő harcostársai. hangsúly07ln.i kell, hogy nem 

Új igények jelentkeztek a a viszonylag kisszámú viták, 
tőkésországok szakszervezeti hanem a kongresszus szinte 
mozgalmai irán11ában i3. A teljesen egyöntetű állásfogla
fejlett kapitalista országokban lásai és határozatai jellemez
a tőke hatalmas méretű nem- ték a munkát. 
zeti és :nemzetközi koncentrá- A VI. szakszervezeti világ
ciója, az amerikai tőke foka- kongresszus hosszú idóre megz.ódó behatolása az európai szabta a legfontos3bb tenn!tókésországok gazdasági életé- val<%a-t. A mi számunkra a 
ben, . az államm�opo:izmus konqre,szus legalapvetőbb úter�1 a Kö1As . Piac, a mutat:ds4 4 �közi mun
konJunk túra, a VlllZOJl)'lag ' kdsazolíd4ritá., tov6bl>i e.-őrimagasabb életszínvon,u. '!z ti'8. úgy kell do].goz:nunk, 
automatizálás és a kl.Zllákma- hogy minden erónkkel er6sftnyolás módszereinek rafinált- sük a nem-retköz1 szakszervesága új helyzet elé állítja a zeti mozgalom egységét. Elesza.kszervezetek� Mindezek� get t,együnk a nemzetközi éS kel szemben ki kell alakítani a magyar munkásosztály irán
a fejlett tőkésországok mun- ti kötelezettségeinknek. 
kásosztályának és szakszerve-

A vasúti személy- és árufu
varozás nemzetközi egyezmé
nyeiben (CIV és CIM) ré
szes államok érdekeit képvi
selő berni (Nemzetközi Vas
úti Fuvarozási Bizottság (rö
viden ; CIT) évenként tartja 
az ügyvezető bizottság teljes 
ülését. Ebben az évben - a 
Magyar •Allamvasutnk meghí
vására - a teljes ülést Buda
pesten rendezték meg a CIT 
kb. 60 éves fennállása óta el
só ízben. 
, Az ülésen hivatalosan 23 
tagvasút képviseltette magát. 
Megfigyelőként részt vettek az 
iraki (IRR) és az iráni (ISR) 
vasutak küldöttel. Jelen vol
tak ezenkívül tanácskozási 
joggal a Nemzetközi Vasút
egylet (UIC), az OSZZSD (Vas
utak Együttműködési Szerve
zete) és a Nemzetközi Vasúti 
FuvaTozásii{lyi Központi Hi
vatal (Zen tralamt) képviselói 
is. 

A CIT ügyvezetó bizottság 
teljes ülésének ünnepélyes 
megnyitásán az. 55 kültöldJ 
deleg,hust Rödönyi Károly 
miniszterhelyettes, a MA V 
vezérigazgatója üdvözölte. Ez
után az ügyvezetó Svájci Szö
vetségi Vasutak (SBB) vezér
igazgatója, dr. Favre nyi
totta meg az ülést. 

zeti mozgalmaiook szeroezett .--------------------------
és hatékony egységakcióit. 

Új lehetóségekiet és utakat 
kell keresni a r.emzeti és 
nemzetközi szinten megvalósí
tandó szakszervezeti egység 
létrehozására. Ide értve a 
Szabad Szakszervezetek Nem
zetközi Szövetségével és tag
szervezeteivel 01Sztályalapon 
megvalósítható közös akciói
kat is. A, kongresszus megál
lapította, hogy az adott hely
zet parancsolóan mE:gköveteli 
a politikai és a gazdasági harc 

Elektronikus számítógép végzi 
a vonatközlekedési terv programozását 

Dr. Csanádi György .lcözlelcedés- és postaügyi miniszter 

l6togatása a MÁV Adatleldo/goz6 Főnökségen 

egységét. 

Új igények 
a szocialista országok 
szakszervezetei iránt 

A kongresszus új követel
ményeket támasztott a szocla
li&ta országok szakszervezeti 
mozgalmai jr.ánt is. Sok fel
szólaló kérte, hogy a szocialű
ta orszá.gok · jobban tegyék 
közkinccsé az ország vezetésé
ben. a hatalom r,114korlásában 
szerzett tapasztalatokat. Kér
ték az információs tevékeny
ség bővítését, elsősorban az 
újonnan felszabadult · orszá
gok. Az úi követelményekhez 
kell igazítanunk a mi szak
szervezeteink munkáját is. To
vább kell fejlesz!enünk· a szo
cialista demokráciát, a dolgo
zók fokozott bevonását a ve
zetésbe és az ügyek intézésé-

Dr. Csanádi Györ1111 közle
kedés- és postaügyi minisz
ter, november 3-án megte• 
kin tette a MA V Adatfeldol
gozó Fónökség Mészáros . utcai 
elektronikus számítóközpont
ját, és megbeszélést folyta
tott , az ott dolgozó szakem
berekkel. 

A kibernetikai csoport mun
kájáról Undner József vezér
igazgató-helyettes tájékoztat
ta a minisztert. Elmondotta, 
hogy az 1961-ben beszerzett 
elektronikus számítógép segít
ségével dolgozták ki, hogy 
melyik bányából, melyik út
vonalon lehet , leggazdaságo
sabban a szenet a !űtóházak
hoz juttatni. 

Ezáltal a MAV csak · a rú
ióháza.knak szánt sr.én 
szállítá8',val 20 miJUó fo
rinioi takarít mer évente. 
A szállitási program elké� 

uítéséb� is segítséget nyújt 

a kibernetikai csoport. Buda-
.r,est-Szolnok-Záhonv, Bu-
dapest-Miskolc-Záhony és 
Budapest-Hegyeshalom vi-
szonylatokban már elektroni
kus számítógéppel készül a 
vonatközlekedési terv. Ezen, 
és a három fóvonalon decem
ber l-től már eszerint közle
kednek majd a vonatok. 

A vezérigazgató-helyettes 
beszámolója után dr. Csanádi 
György közlekedés- és posta
ügyi miniszter kifejtette, hogy 
a jövóben 

még fokozottabb mérték
ben kell a közlekedés te
rületén alkalmazni a ki-

bemeUká-t.. 
Lehetóleg minden fuvarleve
let, beleértve a külföldieket 
is, -elektronikus számítógép 
segítségével kell számfejteni. 
Ezért a KPM azt ter-vezi, hogy 
11 harmadik ötéves tervben a 
közlekedés részére önálló ki
berr.etikai központot szervez. 

be. Tökéletesíteni • kell elorz
tási és ösztönzési rendszerün
ket. Vasútépítés/,en kitűnt katonák jutalmazása 

Az egyértelműen megfogal
mazott igény azt mutatja; hogy A Vasúti Főosztály kultúr
a szocialista országok szak- termében kedves ünnepség 
szervezeti mozgalmának óriási keretében jutalmazták meg a 
a vonzereje, de hatalmas a fe- néphadsereg ui kiképzési 
lelóssége is. Ez arra kötelez rendszerií müszakl alakulataibennünket„ hogy az -eddiginél 
még mélyrehatóbban, .sok:ré- nál • szolgálatot • teljesító kato• 
túbben elemezzük . saját ta- nákat' · és, tiszteket, azokat, 
pas?t'll�tt1inkat, a -szakszert,e- akik a vasút építésében pél• 
zeti vilár,mo.?.o�!om rendelke- damutató munkát végeztek. 
zésére bocsátva - belőle mind- Az ünnepsége_9 me_gjelen• azt, a;mivel osztálytestvérein-
ket seglthetjük. Kqteles Jenő altábornagy, a 

Folytak és fotvn�k továbbra honvédelmi miniszter első he
is viták az SZVSZ jellegéről, . ly�� ia. 

Rödönyi Károly miniszter
helyettes, a MA V vezérigaz
gatója Üdvözölte a katonákat, 
akik a többi között önállóan 
építették itt a jászberényi, al
s4örsi és kiskórösi vasútállo 
mást. · 

A sorállományú katonák a 
KPM területén több mint 180 

milli6 forint értékű munkát 
végeztek: A megjutalmazottak 
nevében Baranyák Sándor al
ezredes mondo�t kös_zönetet. 

Az ülés foglalkozott az 
1965. január 1-gyel hatályba 
lépett CIV és CIM egyezmé
nyekkel kapcsolaban a múlt 
évi munka értékelésével, az 
utasok sérülésekor és halála• 
kor a vasúti felelősség nem
zetközi szabályára vonatkozó 

CIV-p6tegyezmény-tervezet 
fóbb pontjainak megtárgya
lásával. A pótegyezmények 
elfogadása és aláírása azon
ban a CIV-ben részes államok 
kormányaitól függ, 

Elhatározták, hogy a CIV
egyezmény legközelebbi re
víziójának idópontjáig, 1970-
ig jegyzéket állítanak össze 
azokról a díjszabási határoz
mányokról, amelyeket a CIV
egyezményból a TCV-be (Egy
séges Nemzetközi Díjszabás 
személyek és poggyász köz
vetlen fuvarozására) kíván
nak áttenni. 

Foglalkoztak a CIM-fuvar-

levél esetleges módosításával 
is. A genfi Európai Gazdasági 
Bizottság azt javasolta, hogy 
a különbözó fuvarokmányo
kon (vasút, hajó, gépkocsi, re

_ pülőgép) az azon_os adatok be
jegyzésére szolgáló rovatok -
ideértve a más természetű ke
reskedelmi okmányokat is -
ugyanazon a helyen szerepel
jenek, mert ez lehetővé tenné 
a modern gépi feldolgozást, az 
egy müvelettel történő kiál
lítást. Erre a módosításra leg
korábban 1969�ben kerülhet 
sor. 

A CIT ügyvezetó bizottság 
budapesti teljes ülése ered
ményesen dolgozott. Kialakí
totta a tagvasutak egységes 
állásfoglalását és ez ismét egy 
lépéssel előre viszi a vasutak 
közös munkáját, közös törek
vését, a fuvarozás megjavítá
sát. 

Dr. Bánki Jen6 

Megjutalmazt 'k a legjolib 1111111kát végző 
társadalmi ellenöröket 

A Vasúti Fóosztály kultúr
termében november 7-e al
kalmából Rödönyí Károly mi
niszterhelyettes, a MA V ve
zérigazgatója, ünnepélyes kül
sőségek között adta át a ju
talmakat és az elismeró okle
veleket a legjobb munkát 
végző társadalmi ellenórök
nek. 

Miniszteri dicséretet ka
pott: Besztercei Sándor fóin
tézó,. Hatvan; Fekete. La;os 
főellenór, Budapest Keleti 
pu.; Molnár Ferenc fóellenór, 
Bp., Keleti fűtóházfőnökség; 
Török László segédellenór, Sá
toraljaújhely; Cs. Takács Ist
ván fóintézó, Debrecen; Dell/ 
József fóellenór, Baja; Bánfai 
Domokos felügyeló, pécsi igaz
gatóság III. oszt. ; Papp Lajos 
fóellenór, Kaposvár és Né
meth József müszaki lntézó, 
szombathely igazgatóság I. 
osztály. 

Vezérigazgatói elismerésben 
részesült: Fogas István segéd
felvigyázó, Bp., Déli pu. ; Ga
raba István főintézó, budapes
ti igazgatóság III. osztály, Ké
kesi György főintéző, buda
pesti igazgatóság VI. osztály; 
Nagy István fóintéző, Hatvan ; 
Pásztor József fóintéző, Hat
van; Hoffmann József segéd-

Kitünt�tések 
november 7 alkalmából 

A Magyar Népköztársaság 

elllln6r, Diósgyór-Vasgyár; 
Na(J'fl László fóellenőr, Eger; 
Parti László főellenőr, Eger; 
Keniecsei Sándor segédtiszt, 
Záhony; Diós Elemér főinté
ző, szegedi igazgatóság III. 
osztály; Vashegyi György fó
lntézó, szegedi igazgatóság VI. 
osztály; Szarka Antal fóinté
ző, Kaposvár; Legáth László 
műszaki főintéző, Szombathe
lyi Jj. OV.; Rábai Lász.ló fó
ln tézó, zalaegerszegi vonalfó
nökség és Tóth Sándor főel
lenór, Celldömölk. 

A megjutalmazottak nevé
ben Nagy István főintéző 
mondott köszönetet. 

Az elkövetkezendő idókber 
egyébként újabb társadalm 
ellenóröket is . választanak 
majd, akik a téli forgalom 
személyszállítási munkáit, �z 
utazóközönség kulturáltabb 
kiszolgálását segítik és ellen
órzik. 

A személyszállítás társadal
mi ellenórei eddig is nagy se
gitséget nyújtottak a vasút
nak. Helyes irányítással, ígen 
sok hiányosságot számoltak 
fel. Az ellenérzés eredménye
ként, megnótt a társadalmi 
ellenórök tekintélye. Észrevf
teleik, javaslataik egyaránt " 
vasút, a közösség érdek6t 
szolgálják. 

1 .  Múslél milliót 
fakarltottak meg 

Elnöki Tanácsa a szakszervea A Szombathelyi Járműjavi
zeti mozgalomban végzett tó VV-nél a Központi Bizo!t
eredményes munkásságuk el- ság decemberi határoza'a 
ismeréseként november 7.  al- alapján takarékossági inti • 
kalmából Gulyás Jánosnak, a k<.'dési tervet dolgoztak ki. A 
Vasutasok Szakszerv.ezete tit- feladat az volt. hogy a mi'
kárának a Munka trdemrend su.kíejlesztés során egym'11 i 
eziist fokozata, Rácz Kálmán- 7CO OOO forint megtakarit<'•t 
nak, a Vasutasok Szakszerve- érjenek el. Szeptember 30-i'l 
zete Csongrád megvel bízott- a megtakarítás 1 millió 608 001 
sága titkárának a Munka ·tr- forint. 
demrend bronz fokozata ki- Ebben igen fontos szerepet 
tüntetést adományozta. játszik az, hogy az élüzem 

A kitüntetéseket a Szakta- d,-r biztosítása érdekében a 

nács székházában Gáspár So.n- ter,·ek határidó elótti teljesi• 
tésél és olyan vállalásokat is dor

: 
az_ MSZMI". Politikai B!- tettek. mint pl. a mozdony• 

7-;'t,;,ár,anak t�gJa, a SZOT fo-

l 
.':wít6 osztály dolgozói, ak.ik lltl�<1ra adta at. nct•ember 7 tiszteletére egi 

A kitüntetetteknek ezúton tilbl:-1°tmozdony javítását vég-
is gratulálunk. zll( el. 
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r artalmasabb munkát Szorgalmasan 
dolgoznak 

Mindannyiunk érdeke 
a takarékosság a szocialista n1mkahely címért folyó versenyben A szentlőrinci Allomásfónö

ki irodában gyakran cseng a 
telefon T6kc János éUomás
főnöknek bizony kevés Ideje 
jut a beszélgetésre, A csúcs
forgalom, az őszi nagy mun
ka itt a Dráva mentén is a fi
nisnél tart. 

Az életszínvonal emelése, szervezett takarékosságban: A Magyar Szocialista Mun
káspárt VIII. kongresszusára 
kibontakozott szocialista bri
gád vers.enym.ozgalom gyors 
ütemben terebélyesedett a 
vasúti szolgálati helyeken, sőt 
új hajtással is gazdagodott. A 
brigádok vE·rsenye a kongresz
szus idejére számos üzemrész, 
szolgálati hely kollektívájának 
többségét vagy egészét felölel
te. 

Budapest-Dunapart állo-
más, a Debreceni Járműjavító 
rugókovács műhelye, a hat
vani villamos vonalfelügyelő
ség, a makói XVI. pályameste
ri szakasz, a dombóvári fatelítő 
parkettázó üzemrésze és a �
terenyei fűtőház kollektívái az 
elsők között határozták el a 
versenyben való részvételt. A 
kezdeményezők példája gyor
isan követókre talált: tömeg
mozgalommá szélesedett a 
szocialista szolgálati hely, 
üzemrész címért folyó ver
seny. Jelenleg 109 szolgálati 
hely és vállalat 186 részlegé
ben, tízezer dolgozó munkál
kodik a verseny részeseként. 
30 szolgálati hely, részleg és 
üzemrész 2800 dolgozója mun
kahelyén már elismerő okle
vél hirdeti, hogy a szocialista 
munkahely cím tulajdonosai. 

Melyek e jelentős verseny 
legfőbb tapasztalatai? 

Három év alatt a mozga
lom tartalmilag, mennyiségi
leg is sokat fejlődött. A ter
melésben, a fegyelem alakulá
sában, a társadalmi tulajdon 
védelmében egyaránt bizo
nyosság e mozgalom életereje. 
Jelentőset léptek előre a mun
kahelyi rend és higiénia, a 
gondolkodásmód megváltozta
tásában. 

A tartalommal van haj 

adatát kell, hogy tartalmazza 
a gondosan összeállított szer
ződés. A célok elérésének és 
az ellenőrzésnek hatásos esz
köze, ha mindenkit bizonyos 
feladatok megoldására kész
tetnek. 

A szerződés csak eszköz. A 
cél a hármas jelszó tartalmi 
megvalósítása. Saját kárukra, 
a korábbi eredmények rombo
lására „szerződnek" azok a 
kollektívák, akik olyan fel
adatokat „válliahwik'', ame
lyert senkinek, vagy a nagy 
többségnek semmit sem kell 
tenni, vagy olyan teendőt 
vesznek a szerződésbe, amit 
mindenkinek kötelessége el
\'égezni. Csupán egyetlen pél
dát: Szigetvár állomás brigád
;ai a múlt évi időszakos vizs
ga ;6 eredménye után az idén 
közepes eredmény elérését 
vállalták. 

Helytelen, ha erejüket le
becsülve tesznek felajánlást, 
kötnek szerződést. Ilyen volt 
a kisterenyei fű.tőháznál, ahol 
szerző.désileg két dolgozó kö
zépiskolai tanulását vállalták, 
de már a szerződéskötéskor 
öten tanultak: mondván, hát
ha lemorzsolódnak. 

A mozgalom hármas jelsza
va egységes egészet alkot. Saj
nos sok helyen elhanyagolják 
a tudatformáló, a nevelési, a 
művelődési és a közösségi fel

szolgálati helye kitüntető cím 
tulajdonosa. A verseny kez
deti szakaszán szerzett tapasz
talataik jelentős hozzájárulást 
jelentettek a mo?..galom irány
elveinek kidolgozásához. Az 
1963-ban megjelent irányelvek 
óta azonban a cím megtartá- A szentlőrinci vasutasok 
sára szerződest nem kötöttek. szorgalmasan dolgoznak. A 

Az állomás dolgozóiban és harmadik negyedévben él
vezetőiben a lelkesedés közis- üzem szint felett teljesítették 
merten nagy. Ismert az olva- a tervet. A kocslklhasználássók előtt a Néps::ava hasáb- ban 104,33 százalékos eredjaln folyt vita a szocialista ményt értek el, 28 889 kocsit munkahely kitüntető cím 
ügvébcn, amihez szükséges indítottak. Külön dicséretük
hozzátenni, hOb'J' a tudatos, re szolgál: üzemi és tárgyi 
célratörő szerződés nélküli balesetük ebben az évben nem 
múlt évi munka után a korsi- �•olt. 
tartózkodás romlott. Az állo- Munkájukról az állomás!ő-más fegyelme sem javult, a 
káresetek és balesetek száma nök a következőket mondta: 
egyaránt nőtt. Az állomás 35 - A pécsi igazgatós gtól 
dolgozójának hiányzik a egy M 31-es tolató moz
nyolc ál�lá�os iskolái�- s �ö- donyt kaptunk, s ez munkánzul1;1k m,�_dossze egy Járt is- kat nagyban segíti. A pécsi kolaba. Tobb szakvizsga hát-

, 
_ . 

ralékos dolgozó is van az fűtőház pedig olyan �ó álla
állomáson. Az 1964. évi mun-

1 
potban tartja, hogy h1bamen

kájukkal a kitüntető cím új- 1 tesen működik. Géphiba miatt 
bóli adományozását nem ér- még nem álltunk. Az á!lo
demelték ki. l\'lindez bizonyít- más kollektívá;a jó. Munká
ja, hogy a lelkesedés tartalmi jukat kitűnő szakma! felkészervező munka nélkül nem szültséggel végzik. A szociavezet kellő eredményre. lista brigádok összeszoktak, 

szeretik egymást, kitűnő 
Szükség van a kollektíva 

I helyismerettel rendelkeznek. 

értékelésére Másfél hónap ugyan még 

adatok vállalását és megoldá- A tartalmi haladás az el
sát. Bármelyik oldal elhagyá- sődleges e mozgalomban. 
sa, lebecsülése csorbítja a Emellett nélkülözhetetlen bi
mozgalom törekvéseit és a fej- zonyos adminisztráció. De a 
lődés rovására megy. Ezt a szükségesnél többre sincs 

hátra van, de a szenUórin
cieknek minden reményük 
megvan, hogy a szocialista 
szolgálat! hely címet ebben 
az évben megszerzik. 

szerződések kötésénél és az sztikség. 
értékelésnél egyaránt gondo- Figyelmet érd.emel az Is, 
san mérlegelni kell. A MAV hogy sem a termelési tanács-

- lt -

ga:z.dasági életünk nagyobb KST-betétkönyv, caekkszámla 
ütemű fejlesztése, az általános és iskolai takaTékbetét fonná
és egyéni jólét megszilárdítása jában. 
csak akkor haladhat nagyobb Csak az elmúlt öt év alatt 
lépésekkel előre, ha nem kam- a takarékbetétállomány 3 él 
pányfeladatnak, hanem köte- fél.szeresére emelkedett úgy, 
lességnek tekintjük a. ta.karé- hogy az összállomány jelenleg 
kosságot. Csa:k azt fogyaszt- 20 OOO millió forint. Az or
hatjuk el, csak azt oszthatjuk szágban jelenleg több mint 
fel a dolgozók között, amit 5000 KST-pénztár működik 
megtermelünk. Ha ezt kisebb 817 OOO tagga.! s havonta 100 
önköltséggel, tehát kevesebb mtuió forintot tesznek félre. 
anyaggal, kisebb időráfordí- Az elmúlt években a vasút
tással, jobb kapacitáskihaszná- nál is szép számban szervez
sal, CÉ!!szerú szerve2lési me - tek KST-pénztárakat. Szak
dásokkal érjük el, akkor na- szervezetünk elnöksége - a 
gyobb nemzeti jövedelmet rea- szerveres.i és propaganda-fel
lizá.!hatunk. adatok segítésén túl - pénz-

A ta'lrarekosság nem újke- ügyileg is támogatja a KST
le<tű törekvése az emberuég- mozgti!om kiszélesítését azzal, 
nek, de társadalmanként más hogy a KST-pénztá.ra.k megin
és más értelmet ikap. A fel.- dulásához az első hónapokban 
szabadulás előtti Magyaror- kölcsönt folyósít 
szág hárommillió koldusát a At. eg,ész népgazdasági-a ki
létbizonytalanság, a tőkés ki- !erjedő álltalános takaréko.sság 
zsákmányolás okozta kiszol- további kiszélesítését a szak
gáltatottság és munkanélküll- szervezeti bizottságok tegyék 
ség ikényszerftette, hogy a lé� mindennapi propagandamun
minimum alatti jövede!lméből kájuk feladatává. S?JOCialista 
is krajcároskodjon, takarékoo- államunk, politikai és gazda
kodjon. Szocialista társadal- sági rendszerünk iránti szi
munkban megszűnt a munka- Járd bizalom már eddig is a 
né!küliség, a létbizanytalan- dolgozók millióit ösztönözte 
ság nem tölti el félelemmel a takarékoskodás.a, a takarék
holnapot tervezni a,karó dal- betétek növelésére. Igy az 
gozólmt. állam is fokozottabb segftsé-

Új célt, gazdagal:>b tartailmat get adhat a dolgozók tízezrei
kapott a takarékosság is. Szo.. nek. 1964-ben például 30 OOO 

cialista viszonyaink között a lakás felépítését segítette elő 
dolgozóknak módjuk van az OTP 1300 millió forint ép{
rendszeres jövedelmük egy ré- tési kölcsönnel. Aruvá.sárlá.sra 
szét félre tenni, hogy jelentő- közel 1500 miUió forintot, sze
sebb beruházásokkal otthonu- mélyi hitel-re pediq 440 milliót 
!<lat derű.sebbé, kulturáltabbá nyú;t(}tt a útkar.Skoskodó dol-

1 
tegyék. Az or, zágban mintegy gozóknak az OTP. 
5 millióan vesznek részt a Semsei Károly 

Anyagvizsgáló Főnökség pel- kozásokon, sem a szakszerve
dául az elmúlt évi tevéken}'- zeti taggyűléseken nem tár
sége után azért nem kapta gyalják a mozgalom helyi ta
meg a szocialista munka fő- pasztalatait, nem elemzik a 

A mozgalom pozitív nöksége címet, mert a kultu- legfontosabb tennivalókat Pe
eredm.;nyei mellett azonban rális, tudatformáló jellegű dig gazdagon kamatozna a 
nem kevés a hátráltató ténye- versenyző kollektíváknál Is 
ző. Inkább erről szólunk most. vállalásokat nem teljesítették. 

Válaszolunk 
munkaügyi kérdése re 

nagyobb kollektívák részvéte-Mindenekelőtt megállapítható, A tartalmi Igények kellő lével érdembe , -0,egvita:t:ni, A�"•u•t�"'""''1,..,n.._ több -.;. • hogy a számszerű fejlődést fejlesztése nélkül az élenjárók ru. 00111 """'"" kfséi'OKet érintő két kérdes-
nem követte megfelelő tartal- sorában is lehet lemaradt!!. 

hogy a kívülállók véleménye, olyan .ktvél étlkeze� szerkesz- re adund< vái!aszt 
ml haladás. A munkások lel- kritikáJa segítségével gazda- tőségünkben amelyben Jru- Ferencváros állomás vonat
kesedését számos vezető is Erre legjobb példa BudapeSt- gítsuk n 

_mozgalomban részve- loobözó m:inkaügyi kérdé- kísérői kérdezlk :  A Hivatalos 
csak „lelkesedéssel" támogat- Dmtapart állomás, a versenyt vők tevekenységéL 

I sekre kémek választ az olva- Lap 37. számában közölt ren-
ta tudatos munkaszervezés he- lre:z.demán)•ezó szolgálati hely delkezés milyen mértékben 
lyett. Másik döntő tényező, és az első szocialista munka Kovács János sók. Az alábbiakban a vonat- befolyásolja az utazók jul>i-
hogy a kollektívák vállalásait

.-
--------,------�-------------:-��-----------, leumi jutalmának összegét? kellő érdemi bírálat, tanács és A Munka Törvénykönyve módosítás nélkül fogadtált el 124, §-á.nak (1) bekezdése úgy szerződéskötésre illetékes N A p I R E N D E N : rendetkezik, hogy a jubi!eu-szervek. A pécsi igazgatóság mi ;utalom összege, a dolgo-forgalmi, a miskolci igazgató- zó egy havi alapbén. ság vontatási osztályai például 

J_ h I k• ,f ,f_ ,· 

E:r�:i��lt!?��� �lt�fíS� A munkanormá" e yes 10,a"ítasa Az utazó szeme1yzet 
alapbére á�sok, Miskolc és Kistere

nye fűtőház szerződései sok
oldalúan bizonyítják ezt. 

Az ellenőrzésre kiutazók 
kevés vagy nem megfelelő fi
gyelmet fordítanak a mozga
lom támogatására. Gyakran a 
formaság feledteti a tartalmi 
lehetóségek és megvalósítások 
segítségét. Van olyan helyi 
vezető, aki a mozgalom gyen
geségeinek említésekor csu
pán mentegeti magát és egyéb 
elfoglaltságára hivatkozik. Pe
dig elsősorban tőlük várja a 
közösség, hogy a dolgozók lPl
kcsedésére építve ol van célo
kat tűzzenek ki, amely előbb
re visz, amelyért tenni kell 
mindenkln"'k. Fontos, hogy 
mindenki tehetsége, szorgal
ma szerint cselekedjen. Ered
ményesen cselekedni pedig 
csak az tud, aki előtt a cél, 
a feladat világos és annak 
hasznosságáról meg van győ
=ndve. 

Új wjds!'ereket várunk 

- a vezetőktől is 

A mocgalom a vezetőktől is 
új módszereket igényel. Ahül 
. dolgozók összessége többet, 
' c.ibbat alcar adni, ott a vezető
nek is többet kell tenni, hogy 
azután a példa ereje lendítsen 
a még bátortalanokon. A moz
ga'om kizárj'1. a !é!ektelen, pa
-ra n�solgat6 módszert. Igényli 
a vezetés h'ttározottságát, a 
kri+ikai egyen!ósclget vezető
tö! és beosztottól egyaránt. 

Tapasztalatok bizonyítják, 
hO"Y a mozgalom tartalmi 
fe j!ődését fellenditi, vagy hát
ráltatja az évente Ismétlődő 
szerződés A szerződésben he
lvesen kitűzött célok jó ösz
tönzői a mupkának, a tanulás
nak és a közösségi életnek 
egyar.'..nt. A bri«Hok. de vég
ső soron minden ember fel-

A budapesti bizottság a 
közgazdasági bizottság jelen
tése alapján a közelmúltban 
tárgyalta ké,t járműjaví
tó - az tsza,ki és a Landler 
- normahelyzetének alakulá
sát, 22/1961. számú kormány
rendelet betartását. 

Az év első felében az tsza
ki Járműjavítóban 46 normát 
(7,2 százalékos szigorítással), a 
Lctnd!er Jenő Járműjavítóban 
pedig 142 normát vezettek be 
(13 6 százalékos szigorítással). 
Mi�<lkét vállalat intézkedési 
tervéből megállapították, hogy 
az 1965. évi felemelt tervek 
telje•"�•1�n mint fontos té
nyező szerepel a norma
karban tartás helyes alkal
mazása. .,Azokon a mun
kateriileteken, ahol a mú'.
s�aki-fejlesztési, szen,ezési 
intézkedések a munkafeitéte
leket és munk,a,körülményeket 
me17változtatták, a technoló
ni,ai osztály köteles foly,atrUL
•onn végrehajtani a norma
karba.ntartások<it" - olvasha
tó az Észak,i Járműjavító in
·12kedési tervében Tehát a 
normaszigorítások kiinduló
pontja nem a teljesítmény
szá1-alé1< alakulása, hanem a 
technológiák. a sze:·vezettségi 
színvonal változása. a munka
�anfelvételekkel feltárt vesz
t�égek vizsgálata. 

Elmaradt a felvilágosítás 

Annak ellenére, hogy mind
két helyen külön elkészítet
ték a normakarbantartás 
konkrét intézkedési terveit, 
végrehajtása a. dotgozók kö
zött nemtetszést váltott ki. 
Ezt elkerülhették volna elő
zetes tájéko;:rotással, felvilá
gosítással. A nor-narendezést 
kHl/\nhöző alanlalan indo1'ok
kal támadták:· - Nehéz fim-

kai munkát végeznek, kedve
zőtlen körülmén11ek között 
dolgoznak hangoztatták, 
holott állításukat valóságos 
indokok nem fedik.. 

A norma felülvizsgálásakor 
a műszakilag megalapowtt 
normákat elemeire bontva, az 
előírt és alkalmazott techno
lógia összehasonlításával, a 
minőségi követelmények és 
technikai színvonal figyelem
bevételével végzik. A norma
változtatás indokai között sze
repelhetnek tehát a technikai 
vtiltozások, a műszaki fejlesz
tés, begyakorlottság, új mű
szaki normák beveizetése. Ha 
mindezt közérthetően meg
magyar6.zzák, s a dolgozók 
között ,.gondolat1carbanta.-r
tást" is végeznek, akkor a 
normarendezés nem váltott 
volna ki egye3 helyeken hely
telen magatartáSlt. 

A rendezése�kel megtakarí
tott össze,iet bérarányosításra 
fordították a vállalatok. A 
Landler Jenő J ármű:Javít6ná1 
ebben az évben 1655-en ösz• 
szesen 311 forint órabéreme
l�t kaotak. aml dolgozón
ként .tizenkilenc fillért jelen
tett. 

A normarerirlezés 
haszaos volt 

A normarendezés és a se-
1ejtkár között nincs okozati 
összefüggés, állapította meg 
a közgazdasági bizottság az 
tszaki Jármú'.jav!tóban, Az 
év első félévét vizsgálva, ki
mutatható, hogy a feltűnően 
sok selejtkár a s:r.emélyi vál• 
tozásokból és a korábbi laza 
minőségi átvételek megs:cigo
rításából eredt. Fetszínre ke
rült az a.nyagellátá,! rendszer
telensége, mely a normare.n-

dezés után még fokozottabb 
következményekkel járt. A 
munk.anapfel vételek mindkét 
vállalatnál több olyan vesz
teségidőt tártak fel, amelyek 
a helytelen mun1oaszervezésre 
utaltak, és az anyagellátás 
helytelenségét bizonyították. 
Ezt igazolják a La.ndle-r VU. 
osztályán elhangzottak Is: ,.A 
kötőelemekné!, a csavaroknál 
előforduló gyakori hiány és a. 
rossz minőség több na.pí mu.n
kakiesést okoz, nem egy eset
ben cSllk fokozott intenzitás
Ml tudjuk pótolni." 

A vizsgálat foglalkozott a 
dolgozók normá.va.l kapcsola
tos pa.na.szainak intézésével is. 
A termelési tanácskozásokon 
felvetett panasrokat meghall
gatják, de nem minden eset
ben orvosolják_ 

Az aktívák jól dolgoztak 

A Munka Törvénykönyve 
államvasúti dolgozókra vo
natkozó végrehajtási utasítá
sának (V. R.) 1 965. január hó 
l-től hatályos módosítását a 
Hivat.alos Lap ez évi 18. szá
mában 110 075/1965. 1/2. B. sz. 
alatt tették közzé. E módosí
tás szerinti hatályos V. R. 6). 
§. allcként rendelkezik, hoey 

z államvasúti bérrend-
8Ze1'be tartozó ba,vibéres 
dolgo,zók személyi alap
bére alatt a rangfok9"atl 
bér, a mngfokO<Z.ati bér
pótlék k a munl<al<örl 
b& együttes ös.c-iegét kell 

érteni." 
A Hivatalos Lap 37. 57,á

mában megjelent 120 774/1965. 
1/2. B. sz. utasítás szerint az 
itt említett - 1965 január hó 
l-től hatályos - rendelkezés 
kiegészül azzal, hogy ,. . . .  az 
u.taző személ11zetnél alapbér
nek tekintend5 a normáltel-

A két nzemben a kormány- ;esitmén.11ért já-r6 uáLtozó il
rendeletet a műszaki, gazda- letmény összege is." 
sági és társadalmi szervek A változó iJletményekre 
közösen hajtották végre. A vonatkozó szabálvokat az 
szakszervezeti bizottságok bér- 1964. éví 4. sz. MAV Hivatrr
bizottságai és 'lléhány kivéltel- lo8 La.pban k6z6!t 135 038/1962. 
lel a műhelybizottságok akt!- 1/2. B. sz. utasítás tartalmaz
vái tevékenyen beka'Dcsolód- za, s ennek 4/a. és 16/a. !Xllilt
taJc « felmérési mun.kdk ,s ja,i szerint a normálteljesít
normaszi,gorítások elókészfté- mény ér1élke: vonatvezetllk-
3ébe, lebonyolításába. A he- nél, mozdonyvezetóknél 280 
lyes szemlélet kial4kítása Je!!Vviz-,gá16kmál. :ftítő1mé1 
nat111 részben az ő érdekük, s 240. vonatíé'ke?.óknél 220 fo
néhány, már az elóbb emlí- rfnt. Az itt hivatkozott nkv 
tett esettől eltekintve, a dol- rendelke?.és ei?Yüttes és he
goz6'k met!értettélk a norma- lYl?S értelmezése szerint te
karbantartlis és a módosítá�t hát az utazó szoleálatot ellá
elóidézó tényezők között a tó doleozók alapbére a rane
lo!!i.kai össreffürgést. fokozati bér, a rangfokozat! 

A közgazdasáiti birot'tsáe- bérpótlék, a munkaköri bér 
a tanasztalatokból kiindulva és a normAlteliesftm,ényért 
- több pontban foglalta ösz- járó bér eeyíittes öss�e. 
sze a tennivalókat, melyekPt Mivel a. VR. módo•ffásn 
az elnökség határozatra emelt. 196.'i. .Mnuár elseiével lépett 

B, A. ha.tá,lyoo, a kiegészítést ís ja-

ntliá1". l-től 'kéU alka.lmaznf. 
fgy az 1965-ben kifizetett, 
vagy kinzetésre kerülő jubi
leumi jutalmaknál a normáJ
teljesíményért járó bérrel fel
emelt alapbért kell figyelem
be venni. 

A vasárnapra eső 

heti pihenőnap 

Az érvényben levő szabá
lyok szerint. hogyan kell G 
vasárnapra. es5 heti pihenő
napokat kiadni? - kérdezik 
a debreceniek 

Az utazó szolgálatot ellátó 
dolgozók p1henÖidejére - így 
a heti pihenőnapokra is -
vonatkozó szabályokat az 
1957, éví 54. sz. Hiva.tclos 
Lapban közöl.t rendelet tor
ta.imaaza, 

mely szerint a heti pihe
nőnapokat úgy kell ki
adni, hogy az este 21 órá
tól regq-el 6 óráig a laká
son tölthető zavart.ala.n 
éjszakát ma�ába.n foglal-

ja. 
A vasárnapi pihenónapoikra 
nem ad ez a rendelet eltérő 
szabályt. 

Pontosabban sza,bályozza a 
nihenát az 1965. márciusban 
kiadott és az Jga:i:gatóságok 
részére megküldött, ;elenleo 
is érvényes 124 911/1964. 1/7. 
A. sr.:. vezérigazgatói rendelet. 
mely szerint a vasárnapra 
eső heti pihenőnap - ha a 
szombati éjszakához csatlako
zilk - leFikorábban vasárnan 
18 órakor fejeződhet be. Ha 
viszon't vasárnap reg!!'el kez• 
dődik. akkor le/!késól>ben 9 
óráig kell megkezdődnie. 

AZ' uúzl"!ószeméluzet minden 
heti .,,ihenőna.'D;áro 6ltalánM 
m1bál11. hogy lep,tl.ább 24 

óro.i idiít.artamú leg,Jen. és 
hoev a heti pihenónapba nem 
lehet bes7.�mitant a szo1eálati 
'he1vtől a Ja.kóhf'lvig w,ló oda 
é<; visS'2::rnta7,ásáh0z "'7Ük<oé!?'e" 
időt. 11,11 1�� 11957, 1/4. A sz. 
rl'"d"Tet 115. 1)0?lt1 

Ezek szP'l'int tehát a va�r
naoi heti pihf'nőnapot úey 
kell s?:4mítani, ho,rv az érin
tett d.-.litozó a,: f'l?Vik változat 
szerint 1e<tké<:/\hhen oo.s<ÍTT!ltfl 
rE'"""l 9 óra el/Itt már a l"
k�sán 1"hE>•sen. illetve a má
si'k v/ilto1:M szerint va•rirna..,, 
a „l„ tá.n 18 óra „zr,tt lakásáról 
ne kelljen elindulnda. 
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,,Szállítási lemaradásunk 
az év végéig pótolható'' 

Kiskőrösön egy nyelven beszélnek · 

Műszaki konferencia Pécsett 

A forgalom, a vontatás, a 
pályafenntartás és a többi 
szolgálati ág párt-, szakszer
vezeti és szakvonali veze
tőinek részvételével október 
22-én a pécsi igazgatóságon 
műszaki konferenciát tartot• 
tak. A tanácskozást KinczU 
József, a szakszervezet Ba• 
ranya megyei bizottságának 
titkára nyitotta meg, majd 
dr. Szabó Tibor igazgatóhe
lyettes számolt be az eddigi 
mtmkáról és a negyedik ne
gyedév feladatairól. 

- Az év alső kilenc hó
napjában 9 millió 824 eze1' 
tonna árut fuvaroztunk el, 11 
ez 360 ezer tonnával több. 
mint a múlt esztendő azo
nos Időszakában mon• 
dotta. - A pécsi igazgató
ság ennek ellenére csak 96.7 

rzázalékra teljesítette tervét. 
Lemaradásunk egyheti száll!
tási teljesítménynek felel 
meg. A szállítási kapacitá• 
biztosításával, erőink szoro
sabb éi&szefOl!ásáva1 az év 
végéig ez pótolható. 

kocsiálláspénzt fizettek ki. A 
kocsiáLláspénzes órák elma
radása esetén 3,5 napos 
kocsifordulóval számolva -
12 881 kocsival többet lehe
tett . volna megrakni és áUa• 
gosan 19 tonnás terheléssel 
számolva 245 ezer tonna áru• 
val lehetett volna többet el
szállítani. Az év első 9 hó
napjában több mint 12 mil
li6 forint bevételtől esett el 
ígv az igazgatóság. 

A tehervonatok átl.agos ter
helése a harmadik negyed
évben 799 tonna volt, a bá
zisid&szakhoz képest ez 16 
tonnával növekedett. A je
lenleg folyó cukorrépa-szál
lítás kedvező lehetőséget nyújt 
további nagy terhelésű közvet• 
len, vagy lépcsős irányvo
natok szervezésére, az 520-ait 
mozdonyok jobb kihasználá• 
sára. 

A siker a/apja 
az együttműködés 

növekedett a személyvonatok 
száma. A menetrendszerűség 
jó volt, amit a 99,45 6záz.a
lékos eredmény is bizonyít. 

A vontatás eredményeiről 
5zólva elmondotta az igaz,. 
gatóhelyettes, hogy a harma
dik negyedévben 100 etkm
tervét 101,7 százalékra tel
jesítette, viszont az egy do!• 
gozó mozdonyra eső tel• 
jesítményeknél a fútőházak• 
ná:l lemaradás mutatkozik. A 
késések lehetetlenné teszik 
a mozdanyfordulók betartá• 
sát és a tervszerűtlen fog
lalkoztatás rendkivüli mó
don megnövelte a személy
zet szolgálati óráit. 

A:ll átlagos havi S:llOlgá• 
lat 270-290 óra körül 
van és a pihenő nélkiill 
szolgálat sok esetben meg• 
haladja az engedélyezett 

18 órái. 
A fajlagos sz,énlelhasmálás a 
tervezett 7,46 kg helyett 7,10 
kg volt. A vontatási szolgá. 
lat fajlagos önköltségében 211 

A szállítási teljesítmények 
fillér megtakarítást sikerült 

A kiskórö.siek lentről indul
tak a mélypontról, s ma él
üzem szinten dolgoznak. 

- Március ótn küUmleges 
heluzetben oo.gvunk. Bővítik, 
hosszabbítják a vágányháló
zatot - tájékoztatot,f; ben
nü;nket Földesi Sándor á!lo
más.fónők. Emiatt nehe
zebb a forg,alomirányítás, bo· 
n11oZulta.bb a kocsik beállítása, 
mint bármikor, mégis fokom
tosan javul 4 kocSitartó;i,kodá
ri id6. Ebben az évben Kis
k.órö'9Ön elszállítatlan áru 
nem maradt. Fele annyi szol
g;álattevóvel, nehezebb körül
mények között 4,5 órával ke
ve:rebb a:g egy kocsira eső tar
tózkodási idó. 

- Hogyan &ilkerült mind-
ezt elérni? 

- Az év elejétó! három 
,,univerzális" srolgá.lattevőnk: 
Mf11 Imre, Mikó István. Am:1-
rás Sándor vezetésével egye
sültek a forgalmi és kereske
delmi részleg szocia1ista cí
mért küzdő brigádjai. Azóta 
a három komplexbrigád su
;átjánok érzi az egész ál:lo
más gooojait. Együtt dolgoz
nak, tanul!lak, S2JÓrakoznak.. 

Ami pedig a vezetés egy
ségét illeti: a aza.kvonali, a 
párt- és a szakszervezeti há.-
ma.s jól összehangoltan t-rá
n11ít. Nem történik egyeUen 
lényeges esemény sem, ame
lyet ne értékelnének. ne vi
tatnának meg. 

- Hasznát vesszük annak a 
�egitségnek, amelyet a szege
di igazgatóságtól kapunk 
kapcsolódott a besrelgetésbe 
Szalontay Lajosné, a pártszer
vezet titkára. Gva,kori 
„vendégeink" a Ill. osztály 
do!goizói. Nem kizárólagos 
megkülönböztetés, hogy az 
igazgató elvtárs a rend.sz.eres 
értekezleteken túl időn.ként 
egy-egy állomás háromszögét 
is fogadja. Ilyenkar közelebb
ről megismerjük az igazgató
ság vezetésének véleményét 
munkánkról, és sok hasznos 
tanácsot kapunk. 

örülünk a most folyó re
konstrukciónak. Viszont nyug
talanít bennünket, hogy az 
áUomá., Kiskunhalas felőli vé
gének tervezé.9e és átépítés� 
nem a forgalmi igényeknek és 
a ;elenl.egi kővetelménve-kneJc 
megfeJ.eLően tört.ént. Ez a lm-

rülmény az e1következendé 
időkben jelentősen hátráltat
ja majd munkánkat. 

Ahogy Kiskőrös á.!lormá., 
dolgozóinak munkájáról fo. 
kozatosan megválto,n.k az ál
talános vélemény, úgy válto
zik az állomás képe. Fél éi;, 
még vödörben mosdotliak e 
dolgozók, ma meleg vizú füc
dőji.Lk van. Befejez.és előtt áJ: 
a régi mozdonyszínból átala
kított 300 féróhelyes művelő· 
dési ház is. Itt méltó helyet 
kap a 3000 kötetes csomópon
ti könyvtár, az úttörő-fúvós
zenekar, amely nemrégen 
nagy sikerrel szerepelt Len
gyelországban, a gliwicei 
ZNTK vasúti járműjavító ven
dégeként. 

Osszeforrt kollektíoo. kezé
ben van Kiskőrösön a vasút 
irányítása S ha továbbra is 
a tőlük megszokott szerve
zettséggel, hozzáértéssel tel
jesítik az igen nehéz őszi és 
téli feladataikat, akko.r min
den reményük megvan az él
üzem cim elnyerésére. 

Várkuti Miklós 

Amin javítani kell 

elérni, s ez csak látszatra javítása szempontjából rend• jelentéktelen, valójába'll 3 mil-
i kívül fontos - hangsúlyozl:2 lió forintot tett ki. az igazgatóhelyettes -, hogy A pályafenntartás javuló 
1 A lemarad�- okairól szólva 

állomásaink jobban együU- munkájára utai, hogy a pé-
= működjenek a szállittaló · · t · · !háló az igazgatóhelyettes e!mon• felekkel, munkájukhoz 

csi igazga osag vona za-

dotta, hogy amíg tán 32 százalékkal csökkent az 

Javul a munka a Józsefvárosi 
Pályafenntartási Főnökségnél 

nyújtsanak érdemi se- egv km-re eső hibapontok 
az év első hat hónapjában gítséget. száma. Javítani kell a mun- A korszerű nyári munka könnyebbé .eszi u téli le/készülést 
a megrendelés napján ki Különös gonddal szorgalmaz- kát a Dombóvári Pál11afenn-
nem állított kocsik szá• zák a kocsik kirakását, mert tartási Főnökség területén, de Tíz esztendeje, hogy a Jó-

szeptemberben közel azonos másutt is fokozott tempóra zsefvárosi Pál114fenntartási Fá-
ma 3725 voU, addig a mennyiségű le- és feLadá.1 van szükség, hi=i a fenn• ookség dolgozói kiérdemelték 
IIl. negyedévben ez a mellett feladásnál 18 648 óra, tartásban mutatkozó 167 ezer a:g élüzem cimet. Azóta bi-

gyarmati mellékvonal állapo
ta is. 

Amiről a számok beszélnek 
s-zám 11 647-re emelke- leadásná! 85 110 óra kocsi- óra lemaradást az év végéig zony, .keveset hallattak ma-

det&. állás, tehát közel ötször an11• Celtétlenül pótolni kell. A gukról. S most - eg11 évtized A mért hibapontok száma nvi késedelem merül fel. Dombóvári Epitési Főnökség- után ismét felfigyelhet-nek rá-
Ebből 8749 kocsikiállítá.i el• Bár az idei nyár lényegesen né! jelenleg 47 millió forint juk. Akik Miskolc felé utaz-

41 s
zázal

ékkal csökkent. A se
maradása szeptemberre esett. hűvösebb volt a tavalyinál, lemaradás mutatkozik a ter• nak, észrevehették, hogy ai bességk

orlá
bzó na

pló bejegy
A statikus kocsikihaswál.ás- a pécsi igazgatóság terüle• melési értékben. el6ző évek sebességkorlátozá- zései pedig arról tanuskodnak, 

tervet a pécsi igazgatóság a tén a harmadik negyedév- A továbbiakban a fegyelmi sai nagy részben megszűntek. hogy a korlátozások hos.szát 
harmadik negyedévben csak ben közel 10 millió fizetn és baleseti helyzet alakulá- Gyorsabban, biztonságosabban 52 km-rel, tartalmukat pedig 
98,6 százalékra teljesítette. A:z. utast „zállítottak A bázii;- sával és a mun.Jcas7.ervezés haladnak a vonatok, a Jó:z:sef- 50 nappal rövidítették. 

ésszerű kocsiválogatást az időszakhoz képest ez 2 száza- aktuális kérdéseivel foglal• városi Pályafenntartási Fö- - Szerénv, de biztos jelei 

oszi forgalom során is al· lék 
I 

ezek a. főnökség javuló mun-

kalmazni kell. Kedvezoen· 
os növekedést jelent. kozott a beszámoló. nökség által kezelt miskolci kájának _ mondja Csiszér 

alakultak \'iszont ._ kocsi-
Ugyanekkor 4,5 százalékkal Lőrincz János fővonalon:· S javult a ba1assa- Lajos műszaki felügyelő-. a fő-

tartó?.k:odásl idők, azonban ,_ ____________________ ..._ _____ .....;.....;;._ ________ nÖkség februárban megbízott 
lerontja ezt egyes álJ!omá-

vezetője. - Nem könnyű a 

60k gyenge munkája. Szep-

E k h 
munkát szervezni, de gondos 

temberben ezt a tényezőt gy o.•�,.,,,o••sse'g a' •om e•e'ny'n múszaki felmérésekkel, hel11es 

Nagykanizsa 75,7, Murakeren• :,-, • ' • ' e;, munkáltatási .-endet, folyama-

túr 80,6, Rétszilas pedig 57,6 
tosságot lehet ki.alakítani. Kü-

százalékra teljesítette. 
lönösen jó munkát végzett a 

Kedvezőtlenül hat a pécsi 
ltocsi és a négy lovas kocsi gépesített mozgó pályamesteri 

Igazgatóság teljesítményelrt> 
szünet nélkül tes2li meg a for- szakasz kollektívája. 
dulókat. A Mészáros brigád A tervszerű fenntartási 

az is, hogy területén három• olyan ütemet diktál, hogy a munka szervezésében irány-
negyed év alatt a szállittató partnerek sem maradhatnak tűnk az éves intézkedési terv. 
felek 9 millió 590 ezer fonni alul a munkában. Filus István Az év elején készült intézke

Segítettek 

a kirakásnál 

Most az őszi forgalomban 
gyakran előfordul, hogy a va
gonok kirakatlanul vesztegel
nek. Ez történt október 15-én 
Tapolcán is. Megfelelő mun
kaerő hiányában nyolc OPW 
vagont nem tudtak kiüríteni. 

Sipos János főmozdonyveze
tő és fia, Basek György tö
mozdor)Yvezető és társai a 
gyors kocsiforduló érdekében 
nekiláttak a vagonkirakásnak 
és az OPW kocsik rövid idő 
múlva üresen mehettek to
vább. 

Ezzel a módszerrel bizonyá
ra más állomásokon is lehet
ne segíteni az őszi forgalmat. 
Ha egyszerre több vagon ér
kezik és a szertár emberei 
nem győzik a kirakást. He!ves 
és gazdaságos lenne megfelelő 
bérért ki1'akatni a kocsikat, 
úgy ahogy azt néhánv évvel 
ezelőtt tették. 

Ezt azonban utasítás tiltja, 
pedig véleményünk szerint 
gazdaságos lenne, mert pél
dául a külföldi kocsiknál több 
kocsiálláspénzt fizetünk ki va
lutába, mint amennyibe a ki
rakás kerülne forintban. 

Bognár Károl:r 
Tapolca 

- Elindult próhwítjára a 
Ganz-MAVAG új, az Egyesült 
Arab Köztársaság részl..-e ké
szült ezüst motorvonata. A 
800 lóerős motorral felszerelt 
vonatot a legkol"Szerűbb be
rendzéseklkel látták el. Az 
Egyesült Arab Köztársaság 20 
Ilyen motorvonatot rendelt 
Maayaror.sz.ágtól. 

G:,onan klirillnek az áruval teU vagonok 
(Hem.z6 Károl11 felvétele) 

Kecskemét állomás hatal
mas raktárépületében dolgo
zik Mészáros József szocialista 
brigádja. Kezükben úgy ván
dorolt a darabáru, hogy köz
ben nem „ vétettek" egyetlen 
felesleges mozdulatot sem. 
Maga a brigádvezetó öt évvel 
ezelőtt került a vasúthoz. lgy 
hát kiismeri magát a raktár
ban, a rakodótéren. Tudja mit 
hogyan kell „megfogni" ·és 
gyors, rövid úton továbbítani. 
Mind a heten úgy dolgo;z;nak 
egymás keze alá, hogy alig 
váltanak szót. Apró jelekkel 
Is megértik egymást. 

A munka zsonglórei 

Domján Kálmán az emelő
villás és Bán Sándo,- a villa
mos targoncával úgy közleke
dik az árukkal zsúfolt raktár
ban, mintha „sétakocsikázná
nak''. Kis helyen is ügyeM:n 

fordulnak, mozognak. Az össz· 
kép láttán az az érzése tá· 
mad a látogatónak, hogy ezek 
a derék emberek szinte kön11-
n11edén játszanak a mázsás 
terhekkel. Valóságos zsongl6· 
rei a munkának. úvatosságu
ka t, figyelrnességüket bizo
nyí tja, hogy ebben az évben 
nem volt egyetlenegy balese
tük. sem. 

A teljesítményük is jó ÖSZ· 
szeszokottságukat igazolja. Az 
eg11 mázsára jutó, i!Ietve ter
vezett 1,24 forintos bérköltsé• 
get 1,15-re szoritották le. Ezt 
az eredményt egyedül, megfe
lelő partnerek nélkül, nem 
tudták volna elérni. 

A szállítmányozásnál teVé
kenykedő Sárközi Béki vezette 
szocialista brigád ugyancsak 
ldmagasló eredményekkel 
büszkélkedhet. óránkénti át
lagukat, a tervezett 7 má.Uá
róZ 7,16�m növelték. A öt géir 

felvevő raktárnok SZoCialista dési terv többször módosult, 
kollektívája is jól !lleszkedi:k kiegészült. Fizikai dolgozók, 
a közösségbe. A le- és feladá- pályamesterek és a főnökség 
sl raktár ezért tud most már műszaki munkatársai együtt 
hosszú hónapok óta megbíz.. írják, módosítják azt. Ered-
ható munkát végezni. ményei látszanak is. 

.Küogástalanul dolgoznak 

A brigádOik munkáját eddig 
nem érte kifogás. Már nem is 
emlékeznek arra, hog11 mikor 
volt árusériilés miatt reklamá
ció. Mindezt annak köszönhe
tik. hogy feladatukat fegyel
mez.etten és rendszeret6en 
látják el. Nem tűrik a hanyag
ságot. Munkahelyük olyan, 
mint egy ,;patika". 

A napi fel.adatok elvégz.ése 
után .is gyakran együtt van a 
Mászáros brigád. Megtörténik 
néha, hogy be kell segíteniük 
a következő váltás munkájá
ba. Az sem ritka, hoogy túl· 
munkában végzik el a. megnö
vekedett .szállítási teendőket. 
De nemcsak a termelés fogja 
őket össze. Együtt járnak a 
politikai előadásokra és szün
telenül képz:ilc magukat szak
mailag is. Jól bevált módsze
rük a tanulóköri foglalkozás. 
Ezen az összejövetelen az ál
talános iskolát végz6 öreg 
diákok besrelik meg a tanulás
sal járó problémákat. 

Az elmúlt iskolai évben 
Zsolnai Láizló és Bán Sán
dor sz.erezte meg a VIII. á1 ta
lánosról szóló bizonyítványt. 
Gyakran látni őket együtt, 
amikor a brigád kollektívan 
megy színházba, vagy közös 
kirándulásra. 

Nem lehet pontosan meg
határozni, hogy a munka, vagy 
a tanulás, vagy éppen a kö
zös szórakozás kovácsolta ösz• 
sze a Mészáros brigádot. Az is 
lehet, mind a három együtte
sen. De az tény, hogy ez a 
szocialista brigád legfőbb jel• 
lemzóje. 

F. ;J. 

A szakszerű, időben végzett 
javítási munka felmérése le· 
hetóvé tette a tervezett TMK
munkák elvégzését. Oratervü
ket is pontosan teljesítették. 
A tervszerű, improduktív mun
kaórák számát három és fél 
ezer.-el, a múlt évi magas túl
órá-t 50 százalékkal csökken
tették. A szerszárnjavítás köz
pontosítása is kedvezően ha
tott a fenntartási, termelé
kenységi mutatók teljesítésé
re. 

A főnökség fenntartási ter
véből, az elemi csapások 
miatt, a:g első félévben tízezer 
óra maradt el. A főnökség ve
zetője és a mozgalmi szervek 
a dolgozók segítségét kérték 
és szeptembe,- közepéig mint
egy hétezer munkaóra-felaján
lás született. Közel négymillió 
forint forgóalap-csökkentést 
vállaltak. ll:vek óta heverő 
készletek. anyagok, leltári tár
gyak kerülnek leadásra, vagy 
beépítésre. 

A gépek segítségével . . .  

A megnövekedett feladatok 
új módszerek alkalmazását is 
igénylik. Békési Mátyás veze
tőmérnök elmondta, hogy az 
ll:pítésl Főnök,ségtól átkerült 
Fehér László pályamester te
vékenysége bizonyította, hogy 
a fenntartási munkát számos 
új gép segítségével, könn11eb
bé, gyorsabbá tehetik. Hogy 
az improduktív órákat csök
kentsék, gondos szervezéssel, a 
hét végi készenlétesek célsze
rű foglalkoztatását is meg
szervezték. A sretforgácsolt 
munkáltatás helyett, a fenn
tartási erők és eszközök cso
�tásával értékes napokat 

nYertek. Rákos állomás átala
kításával egyetlen vágányza
.-as napon, a hegesztőbrigádok 
összevonásával, egyhetes vá
gányzáras munkát végeztek el 
a dolgozók. 

A fenntartási munkák té
liesítése is a tervszerű mun
káltatás következtében egy
szerűbbé vált. Könnyebben 
készülnek a télre. 

- Változtattunk néhány ko
rábbi módszeren is - veszi 
át a s7.Ót Csisz.ér elvtárs. 
Nem vártunk az állomások pa
�z��,-a, hanem vonaltis;;; 
viselpi/1,k, s.;:akembereink. l<;e,
resték fel az állomások veze
tőit és közös szemlét tartot• 
tak. ,Brigádokat szerveztünk, a 
hián11osságok kijavítására. 

- :És az emberek szociális 
ellátása? 

- A laktanyák, melegedők 
fűtésén - az elmúlt évhez vi
szonyítva javítottunk. Nem 
lesz fennakadás védóitalban 
sem. Csak az esőköpenyeket 
nem kaptuk még meg -, 40 
százalékos az elma.t"adás. Vál
toztatni kell a szerszámnyél 
minőségén is. A jó szerszám 
semmit sem ér Tossz nyéllel. 

Már a jövőt tervezik 

A munkát műszakilag 
előkészíteni, a dolgozókról 
gondoskodni egyenrangú , fel
adat - mondja Csiszér elv
társ. - A múszáki feladatok 
megoldása csak aktív politikai 
munka közben lehet sikeres. 

A vonalkezelók. pályames
terek, különösen pedig a csa• 
patvezet6 el6munkások, szak
szervezeti bizalmiak összehan
golt. következetes munkája 
hozhat újabb eredményeket. 
Különéisen a rákosi, a péceli, a 
gödöllői, az aszódi és a balas
sagyarmati pályamesteri sza� 
kaszokon. 

A Józsefvárosi Pályafenn
tartási Főnökség műszaki és 
fizikai dolgozói, a munka fi
nisében vannak, de már a jö
'(Ő évi munkát tervezik. E 
tervben az idei tapasztalatok 
sokat segítenek. 

Kevács János 

Kevés az elsőosztályú 
ülőhely 

Már több esetben előfordult, 
hogy a Nvugati pályaudvam�I 
7.41 órakor induló 702-es szá
mú szegedi gyorsvonathoz 
nem soroztak be elsőosztályú 
kocsit. Ez az eset október 7-én 
megismétlődött. 

A Budapesti igazgatóság 
megszünlethetné ezt a visszás 
helyzetet. Az ut.asok jogos fel
háborodását és szidalmazását 
ugvants a vonatvezetőnek és 
a jegyvizsgálóknak kell végig
hallgatni. Pedig ők ebben az 
ügyben telje•en ártatlanok. 

Fold István 
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Szo�ÍológÍa A baleset üzemi jellegének 
meghatározásáról a vezetés szolgálatában 

A szocialista társadalom lényegéből 
fakad az a törekvés, hogy = 

ember a társadalom fejlódé
sének törvényeit minél mé
lyebben megismerje. mert 
csak ezek ismeretében képes 
a társadalom fejlődését terv
szerűen irányítani. Ezért tet
te Lenin az 1918-ban alapí
tott. Szocialista Akadémia fel
adatává. hogy a marxizmus 
alapján társadalmi vizsgála
tokat folytasson. 

A társadalom fejlódésének 
törvényeivel foglalkozó tu
dományt s.zociológicína,k ne
vezzük. A MaTX előtti szo
ciológiai elméletek az ember 
történelmi tevékenységének fő 
okát eszmei inditékokban lát
ták, nem ismertfk fel a tár
sadalom meghatározó anyagi 
alapját. és ennek kö\'etkezté
ben nem tudták fel-fedni a 
társadalom objekbv törvény
szerűségeit sem. 

A mai polgái,; zociológ:ia 
kialakulása szoros kapcsolat
ban van a kapitalista társa
dalom ellentmondásainak ki
éleződésével. A társadalmi
gazdasági válságokból kiutat 
kereső tőkés csoporlo1,; a szo
ciológiát a polgári társada
lomtudomány egyik legna
gyobb érdeklödásre számot 
tartó ágává tették. 

gének érvény-re juttatásakor 
igen komoly felelősség hárul 
a munkahelyek vezetőire. 
Szükséges a dolgozók tájékoz
tatása, a munkahely életébe 
való bevonása, véleményük 
meghallgatása és a szocialista 
tudat klalaltitása. 

A megfelelő emberi kapcsolatok 
kialakításához az ilzemt szo
ciológia nagy segítséget nyújt
hat. A gazdasági kollektíva 
rétegezódésének vizsgálatakor 
ismerni kell a fizikai és szel
lemi dolgozók közötti arányt, 
a dolgozók képzett.oog szerin
ti megoszlását. 

A szocialista társadalomban 
új tartalmat kap a vezető és 
a beosztott kapcsolata is. A 
szocialtzmus a s:zellemi és a 
fizikai munka ellentmondása 
!eloldasának is jelentős állo
mása, de nem befejezése. A 
szocializmusban eltűnik a fi
zikai termelőmunka és a szel
lemi munka 'között levó ér
dekellentét, mert a fejlódés
ben a fizikai és a szellemi 
dolgozók egyaránt tagjaivá 
válnak az egységes termelési 
kollektívának. A munkas:oer

munkahelyét. Ilyen jele11$é
gek a közlelcedés területén 
sem ismeretlenek. 

A vezetés számára elengedhetetlen 
a munkaerő-forgalom vizsgá
lata. Fel kell tárni a munka
erő-vándorlás okait, a helyes 
munkaerő-gazdálkodás, a 
munkafegyelem megszilárdí
tása és a:z; eredményes terme
lömu nka előfeltételeinek biz
tosítása érdekében. 

A munkaerő-vándorlás a 
közlekedés területén csökken. 
Ez lényegében az u lóbbi idő
ben végrehajtott b2rren<lezé
:rek és egyéb munkaügyi sza
bályozások következményei. 
De a javuló tendencia ellené
re is vizsgálni kellene azt, 
hogy a kilépett dolga�ók 
mennyi ideig tartózkodtak 
munl<>ahelyilkön, milyen szá-
1,a,k fűzték őket munkahelyük
höz, és milyen okok miatt tá
voztak el onnan. Az okok is

merete olyan intézkedésekre 
adhat alapot, amelyek egy
aránt szolgálhatják a dolgo
zók egyéni érdekeit és a 
munkahely összességének az 
érdekét is. 

Az utóbbi időben több új
ság és folyóirat foglalkozott 
azzal, hogy özvegyi vagy egyéb 
nyugdíj megállapításánál mi 
tekintendő ilzemi balesetnek. 
A közleményben foglaltakat 
több helyen az üzemi balese
tek bejelentésére is vonatkoz
tatták. A félreértések szüksé
gessé teszik, hogy a baleset 
üzemi jellegének elbírálásá
val kapcsolatos kérdések egy
értelműen tisztázva legyenek. 

Jelenleg az üzemi baleset 
fogalmát két érvényben levő 
jogszabály határozza meg. 

Társadalombiztosítási szol
gáltatások szempontjából az 
1958. évi 40. számú törvény
erejű rendel.et 7. § (2) be'kez
dése szerint üzemi baleset a 
munkaviszonyból folyó köte
lezettségek teljesítésével ösz
szefüggésben az üzemben 
vagy üzemen kívül bekövet
kezett baleset. Ezt kiegészitet
te a 67/1958. (Xll. 24.) Korm. 
számú rendelet 8. §-a. azzal, 
hogy üzemi baleset az is, 
mely a dolgozót munkába 
vagy onnan lakására (szállá
sára) menet éri. 

Mi tekinthető üzemi balesetnek ? 

A balesetek bejelentése és 
nyilvántartása szempontjából 
a. 2/1962. (Ill. 10,) Mii. M. 
számú rendelet határozza. meg 
a.z iizeml baleset fogalmát, 
mely szerint: statisztikai adat-

gáltatások szempontjából tör
ténő meghatározás célja, hogy 
a közösség érdekében végzett 
munka során balesetet s:zen
vedett dolgozók vagy hozzá
tartozóik - az általános tár
sadalombiztosítási szolgáltatá
sok keretein belül - nagyobb 
:segítséget és védelmet kap
janak. Ezért itt az üzemi bal· 
eset fogalmának meghatáro
zása a munkaviszonyból ere
dő kötelezettségek teljesítésé
hez kapcsolódik. 

A ,ezetők felelőssége 

A balesetek bejelentéséről 
és nyilvántartásáról szóló ren
delet szélesebb körTe terjeszti 
ki az üzemi baleset fogalmát, 
mivel a balesetek megelőz.é
s.ének elősegítése a celja. J;;p
pen ezért nemcsak a munka
viszonyból eredő kötelezett
ség teljesítése közben els:zen
vedett bal.esetet minősíti üze
minek, hanem minden - olyan 
balesetet is, mely a vállalat 
d'llgozóját a munkaköri, il
letve a munkafegyelemre vo
natkozó szabályok megszegé
sével éri. A vállalat ko!Z.ektí
�•ája, killőnösen a ve?etők .ro
kat tehetnek a szabályok be
tartása, a fegyelem megszi
lárdítása és ezen keres;ctül az 
ilven balesetek megelőzése ér
dekében. 

Ezért fontos. hogy ezek az 
esetek is be jelen tési kötele-

zettség alá essenek, ki legye
nek vizsgálva, valamint in
tézkedések történjenek a. ha
aonló esetek me{lelózé.!lére. 
E:z;t sm]@.lja az is, hogy a 
vállala munkájának értéke
lésénél az üzemi baleseti hely
� alakulását minden eset
ben figyelembe kell venni. 

Fusizóli, fioyelem 1 

Nem volna ugyanaldror he
lyes, hogy társadalombizto
sítási vagy nyugdíj szempont
jából előnyben részesüljön az 
olyan ember, aki például a.2 

üzemben engedély 11é�kül vég
zett munka (fusizás) vagy a 
vállalat gépkocsijával fek.ete
f1,1,1.,ar közben szenved balese
tet. 

Az említett példáknál nem
csak a munkavédelmi, hanem 
a társadalmi tulajdon védel
mére vonatkozó szabályokat 
ís megsérlieitték. 

Az üz.emi baleset fogalmá
nak ilyen kétféle meghatáro
zására ei:ért a továbbiakban 
is szükség van. 

Az egyes eseteknél mindig 
csak azután lehet állást fog
lalni, ha el van döntve, hogy 
a társadalombi••-,sítcís vagy 
a bejleniés szempontjából 
vizsgáljuk� azt. Ennek alap
ján kell a megfelelő rendel
kezéseket alkalmazni. 

A mai polgári szociológia 
számos ágazatra taf(ozódik. 
Ezek közül a legjelentőseb
bek: az iparszocio!ógia, · a fa
luszociológia., a csa.ládszocioló
gia, a kiscsoportok stocioló
gi.ája és az ü::.emszoc1ológia. 
Az egyes szakága7.atok az 
utóbbi években közel kerültek 
a kapitalista vez.etés gyakor
lati kérdéseihez. és �emtsé
get adtak a kapitalista üze
mek irányításához. A jelensé
gi:k magyarázatával a1.onban 
adósok maradnak. téves úton 
járnak. 

vezetben elfoglalt hely kifej- Külön kell foglalkozni a 
leszti a1.onban a szocializmus- vezetőknek a 30 ét>en aluli 
ban a vezető és a vezetett kö- fiatalok problémáival. Az el
zötti ellentmondás sajátos for- múlt évek tapasztalatai azt 
máját. Az ellentmondás le- mutatják, hogy a kilépett dol
küzdésének útja a vezetés to- gozók nagy része még egy 
vábbi demokratizálá:;a, 8 fi- esztendő szolgálati idővel sem 

rendelkezik, a kilépők 70 százikal dolgozók tömeges bevo- Z4léká114-k a szol.gálati ideje 

szolgáltaLás szempontjából 
�

------------------:--------
üzemi balesetként kell nyil-

Alapvető különbség van a 
'nu!rxista és .a polgári szocio
lógia között. A ma.r:rista s:::o
ciowgia. feladata a jelen tör
ténelmi korszak idószerú kér
déseinek. a szocialista j;á:rsa
dalom építésének. az emberek 
közötti új "\oiswnyok. a:,; új 
életfonn.a, az erkölcs kialaku
lásának tanulmányoza,,·a, a 
történelmi mateTializrnu.s mód
szerei szerint. A m.arxista. 
szoowlógiai kutatás a társada
lom életének és elemeinek 
legkülönbözőbb területeire, a 
gazdasági életre. az emberek 
mindennapi életére, a családi 
és házassági kapcsolatokra. a 
közvéleményre, ·,a dolgozók 
szakmai és kulturális fejlett
ségének színvonalára terjed 
ki. A marxista. szociológiai 
kuta.tás mintaképe Lenin 

nása a termelés irányításába. pedig rövidebb, mint 5 esz-
A vezető és beosztott új tendő. Hasonló jelenséggel 

srocialista viszonyát fejezi ki k-ülföldön is találkoztak. A 

a szocialista brigádok: tevé- vizsgálatok megállapították, 
kenysége. E brigádok mükö-- hogy az új munkások nagy 
dése nemcsak a termelékeny- részének kilépése a munka
ség nóvelésében, hanem a helyről összefügg azzal, hogy 

szocialista tudat kialakitásá- a munkahelyeken levő baráti 

ban is .J:igyelemre méltó. A kör mennyire zárt. befogad.
kulturális és a technikai szín- ja-e magába az újon114n jőt
vonal emelése érdekében vég- tet, 1.,a.gy sem. 

:r.ett munkájukkal elősegítik a Talán az előzőek� vázol
szocialista életmódra való ne- , tak is rámutattiik ll.lTa, ogy 
velést i6. a m\N)kahelyek társadaJ1ni es 

Az üzemi szociológiának 
alapvetó feladata többek kö
rott azoknak az okoknak a 
vizsgálata is, amelyek a dol
gozók munkahely-változtatá
sához vez.etnek. A munka
helyválwzások okai között 
nem feltétlenül áll első he
lyen a dolgozók kereseti le· 
hetősége, vannak ennél lé
nyegesebb okok is, amelyek a 
dolgozó kollektíva magatartá
sában, véleményében tükrö
ződnek. A nem megfelelő 
„üzemi klíma.", a munkahely 
e�ésu;égtelen légköre gyak• 
ran okozója annak, hogy a 
munkások egy része elhagyja 

gazdasági veretőinek miért 
kell foglalkozniuk szociológiai 
.kutatásokkal, és hogy ezek 
az eredmények milyen segít
séget jelenthetnek a felada
tok megoldásában. A szocia
li.sta vezetőnek nemcsak gaz
dasági eredmények elérése a 
feladata, hanem olyan kollek
tíva kialakitása is, amely a 
termelési eredményeken kí
vül nagymértékben hozzájá
rul a szocialista társadalom 
tudati elemeinek ik:ialakításá
hoz. 

Buják Konstantin, 
a KPM Személyzeti 

és Munkaügyi Főosztályának 
vezetője 

vántartani minden olyan bal
esetet, tekintet nélkül a mun
kaidőre, mely a vállalat dol
gozóját 

a) a vállalat telephelyép ér
te, L'41}y 

b) a vállalat telephelyén 
kívül a t'áll.a.lat rendel.kezése 
folytán - 00.1111 enéLkül i$ a 
vállalat érdekében t>égzett 
munka során érui, ide é-rti•e 
az ezi::el kapcsolatban IM'kö
t•etkezett közlekedést balese
teket l.s„ 
-�A· öq eset�t• akkoTi;; .. "üre
mi "flale<elJü!nt l�élf\i nytlván
tart,ani. ha az a dolgozót a 
munkaköri, illetve a munka
fegyelemre vonatkozó szabá
lyok megszegése miatt (pél
dául: engedély nélkül végzett 
munka, feketefuvar alkalmá
val) érte. Ha azonban a dol
gozót munkába menet, illetve 
munkából jöve érte bale!<et, 
a statisztikai adatszolgáltatás 
szempontjából nem miná6ül 
üzemi bale,;etnek. 

A kétféle meghatározásra 
azért van szükség, mert mds 
célt szolgai a:: üzemi baleset 
fogalmának meghatározása a 
tá.rsada!ombiztositási szolgál
tatások és mást a baJ.esetek 
bejelentése és 11.yilv1intartása 
szempontjából. 

A társadalombiztosítási szol-
,.Nagy kezdeményezés" e. 
munkája, mely az első kom- 1---------------------------------------

mllllista szombatok történel
mi jelentőségét elemzi, 

E cikk '.keretében csal;; az 
üremi szociológia feladatával 
és jelentőségével íoglallro
zunk. 

Az üzemszooiológia a. pol
eáTi szociológiában is csupán 
az utóbbi évtizedekben ala
kult önálló tudományággá. 
Kialakulása a legszorosabban 
összefügg a polgári szocioló
gusoknak azzal a felismerésé
vel, hogy a munkáoolc ,telje
sítménye és a munkások tár
sadalmi, tudati, érze1mi vi
sronyai között sroros össze.
függés van, és ez utóbbiak 
sok esetben (bizonyos színvo
nl4 elérése esetében) nagyobb 
hatást gyakorolnak a t.enne
lékenységre, mint az anyagi 
tényezoíc. 

Az elmúlt évek tapasztala
tai bizonyitják. hogy az em
beri kapcsolatok vizsgálata a 
szocialista társadalomban sok
kal nagyobb jelentőségű, mint 
a kapitalizmusban. Az üzem
szociológiai vizsgálatok a 
oroblémák reális elemzésével 
�egítséget nyújtanak ahhoz, 
hogy lkonigá1ható legyen a 
nálunk is egyoldalú technikai, 
gazdasági sremlélet. A szocia
lista forradalom hivatott ar
ra hogy a munkás és a mun
k; között az elmúlt társadal
mi rendben kialaku1t elidef(e
nedést megszüntesse, és ki
alakítson egy új munkavi
szonyt. 

A termelés szocialista jelle-

Rendezetlen szerelvények 
LÁTOGATÁS SZIG E T VÁRON 

Szigetvár! Rég jártunk itt, 
s azóta gondjaik, mondani• 
valójuk biwny jócskán össze
gyűlt. Az állomáson nem pa
naszkodnak ugyan, de hang
jukból érződik, hogy több 
megértést, több segítséget vár
nak. 

Aracri József állomásfónök
helyettes és Tompa László, a 
segédhiva1al vezetője a for
galmi naplót mutatják. 

Felelötlen 

r,onatösszeállítások 

Egy bejegyzés a sok közül: 
,,A 2476/Il. sz. vona.t 6,10 óra
kor érkezett az áitomásra. 11  
mkott kocsit hozott, , ez a 
hosszú szerelvényben négy kü
lönbözö helyen vott. A tolatás 
megkezdésekor mindössze 7 
kocsi maradt állva. A vonal 
csak egy kisérövel közleke
dett. Ez a felelőtlen vonatösz
szeál!ítcís 180 perc kiesést 
okozott Szigetváron. Aláírás: 
Kovács Ernő forgalmi szolgá
lattevő." 

- Ez ugyan régebben tör
tént - mondja a főnökhelyet
tes -, de -nincs olyan hét, 
ho{J1J hasonló eset ne ismét
lődjön. Különösen a Gyéké-

nyes-ről érkező tehervonatok
kal van sok baj. De a bar
csialk sem rendezik a. kocsikat, 
pedig ők megtehetnék. 

Szigetváron nincs állomási 
tartalék, s a tolatásokat a ka
posvári s:zemélyvonat kísérői 
végzik. Sajnos, nagyon sok
szor pihenő idejükben kell a 
kocsikat rendezni. Előfordult, 
hogy 23 órakor érkeztek meg 
Szentlőrincről, személyvonat
juk 5,30 órakor ment volna 
tovább, de a kocsirendezés 
nnatt hajnalí 2,30 órakor fel 
kellett kelniük. A kaposváriak 
- úgy l,rezzük. jogosan 
zúgolódnak is. 

- Az elkövetkezendő hetek
ben - mondja Tompa László 
segédhivatal-vezető -, csak 
Na.gyha.rsányból 300 vagon kö
vet várunk. Azonkivill több 
vagon kohósalak jön Duna
újvárosból, kavics Gyékényes
ről. De az őszi munkában még 
1400 vagon cukorrépát is el 
kell szállítani és ki kell szol
gálni a Faipari Ktsz-t, a mal
mot, a termelőszövetkezeteket 
és a konzervgyárat. Ezeket a 
kocsikat is csak a kaposvári 
személyzettel tudjuk rendez
ni, kiállítani. 

Amikor a szükség úgy kí
Yánja - s ez gyakran van -, 
az átállítós tehervonattal az 

állomásfőnök vagy a forgalmi 
vizsgával rendelkező Welsch 
Tiborné távírász megy át 
Szentlórincre. Csak így tudják 
teljesíteni a kocsitartózkodási 
tervüket. 

Lelkiismeretesen 

dolgoznak 

Ami a terveket illeti, azzal 
mégsincs baj, mert munkáju
kat lelkiismeretesen végzik. A 
kocsitartózkodásnál 93,14 szá
zalékot értek el, ez 1,14 száza
lékkal jobb az élüzem szint
nél. A kocsitartózkodási ter
vük pedig 100,39 százalék. 

A kocsikat helyesen válo
gatják ki, s a lehetőséghez 
mérten, a megfelelő árut a 
megfelelő kocsiba rakják. 

Eredményeik azt bizonyít
ják, hogy Szigetváron ;6 ke
zekben van a vasút. Még a 
pihenóidejük rová&íra is ele
get tesznek kötelességüknek. 
Az állomás kollektívája 
Ide értjük a kaposvári sze
mélyzetet i� - érzi és tudja, 
hogy az éves feladatokat csak 
nagyon erős, feszített munká
val lehet elvégezni. 

De fel tétlen megérdemelnék 
a T'�gyobb segítséget. 

Szerényi József 

Baleseti krónika 
Október 14-én a Kőolajipari súlló és az úrszelvényben n

Válla.!at Soroksári úti iparte- gyelmeUenül tarlózkodó Csör
lepén tolatá,; közben az FA gel Ferenc vonaUékezőt, aki 
97-94 rendszámú tehergépko- súlyos sérüléseket szenvedett. 
csi lesodorta a mozgásban levő * 
M 44 104 sz. Diesel-mozdo.IlY Novembe1' l-én Dombóvár 
hátsó • lépcsőjén álló Kanyik állomáson kocsiakasztás köz
Jó.nos koc..sirendezőt. Nevezett ben a csavarkapocs helytelen 
a helyszinen meghalt. fog�a miatt Dékány Ferenc 

fr . . kQ<;.Strend,f.ió ;obb kezének u;-
Oldober 21-en szii�:&ér· jai a vonóhorog és a csavar

,·ár állomáson a vonalszám- kapocs közé kerültek. 
ba.n közlekedő 406. sz. vágá.ny- * 
gépkocsira kíméletlenül rájárt November 8-án, 19.45 órakor 
az öt követő 610. sz. vágány- Ács állomáson a 16, sz. vonat 
gépkocsi. Az ütközé6 köveüi.ez- 55 006. s:r.. vlllanymozdony-ve
tében a 610. sz. vágánygépko- zetőjét, Deák 15'vánt, gépja
c vez.etóje súlyos agyrázkó- vitás közben súlyos áramütés 
dást. utasa, Gömbös József érte. A vlllanymozdony-ve-,;e
múszak.i intézó pedig köny- tő a kórházba szállítás után 
nyebb sérüléseket szenvedett. meghalt. 
A balesetet figyelmetlen nol· 
gá.latellá.tás idézte eló. 

B. K. 

* 
Október 27-én a debrece-

ni műhelyszertár lII. vágá
nyán közlekedő 326 312. sz. 
műhelyi tartalék elütötte a 
Ill. tJágány úrszelvényében 
közlekedő motoros targoncát. 
A baleset következtében sze
mélysérülés nem történt. A 
motoros targonca erősen meg
rongálódott. A balesetet a tar
talék vonatszemélyzet szabály
talan munkája okozta, mert 
nem (11Jőződtek meg a; tolatás 
zavartalanságáról. 

* 
Október 27-én Ludas és 

Nagyút állomások között a 
402/a sz. vonat elütötte a Hat
van-füzesabonyi Pályafenn
tartási Főnökség gépesített 
mozgó pályamesteri szakaszá
nak két benzinmotoros sín<:sa
varozó gépét. Az elütés követ
keztében jelentős anyagi kár 
kel.etkezett, és Rajnai János 
gépkezelő pályamunkás a ki
ömlő, meggyulladt benzintól I. 
fokú égési sérülést szenvedett. 
A balesetet a kijelölt figyelő
őrök hanyag szolgálatellátása 
okozta. 

* 
Október 31-én Komárom és 

Ács állomások között a közle
kedő 26. sz. vonal elütötte az 
51. sz. veszteglő vonatról le-

,...� 

Eleimentö 

vonatvezető 
Október 28-án reggel sürú 

köd ereszkedett Budapestre . .t, 
rossz látási viszonyok miat' 
lelassult a forgalom közúton 
és vasúton egyaránt. 

A Nyugati pályaudvaron az 
egyik késve érkező szerelvénv 
még benn állt a szegedi gyors
vonat vágán116n. Jóllehet a 
hangszóró szüntelenül fi
gyelmeztette, irányította az 
utazóközönséget, mégis, ami
kor tolt ki a szegedi gyors
vonat vágányáról a kocsisor, 
egy fiatal nö ügyetlenül ug
f'ott le az egyik. kocsiból. E'
vágódott és a következő pi" -
lanatban már teste fordult is 
a kocsisor alá. A döbbene
tes jelenet láttán Sza.bó De
zső vonatvezető nem ves-
tette el lélek;elenlétét, ef'V 
gyors mozdulattal sikerült a 
fiatal lány testét klrántania a 
kerekek alól. 

A halottsápadt, 21 éves M. 
1. szegedi orvostanhallgatónő 
könnyes szemmel mondott kö
szönetet az életmentő vonat
vezetónek. 

- e -

Egészségügyi hét a miskolci fűtőházban 
A miskolci fútóház Vörös

kereszt szervezete és a szak
szervezeti bizottság üzem• 
egészségügyi albizottsága a 
szolgálati hely egész területén 
ilzemegészségilgyí hetet ren
dezett. 

Ebből az alkalomból külön 
munkatervet készítettek, 
amelyben megszabták az el
végzendő feladatokat. Nagy 
gondot fordítottak az üzem 
rendjének, tisztaságának, 

egészséges munkakörülmé
nyeinek rendezésére. Több 
egészségügyi előadást is tar· 
tottak a fertőző és az influen
zás betegségekről. A női dol
gozók részére pedig a Vörös• 
marty Klubban A nók védel• 
mében címmel, nőket érint<! 
kérdésről beszélgettek. 

Az egészségügyi hét kere• 
tében térítésmentes, véradó• 
nap is volt, ahol 101 dolgoi l 
adott vért. 
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A kiselejtezett esztergagép 
ismét dolgozik 

Új könyvek Képek az úttörővasútról 
Nagy jelentóségú újít6s a Keleti fútőh6zn61 

Munkában az esztergagép 

Sokszor elhangzi'k a vasút 
területén, hogy nincs mit újí
taini, mert a jelenlegi gépeken, 
berendezéseken már megújí
totta.le mindent. Többen azzal 
érvelflek, hogy a feladam1,ervek 
magasak. Ahhoz kísérleti mű
helyre és egyéb fel.szerelések
re lenne szükség. 

(Hemzó Károly felvétele) 

A Keleti fűtőházban Kurucz 
József műszaki főintéző és 
munkatársai is érezték azokat 
a nehézségeket, ami.t a padló
szint alatta! eszterga hiánya 
okozott. 

A kényszer Es az alko1ó
készségük egy új konst
rukciót szillt. Egy klseleJ
iezeii esztergapadból elké
szítették a padlószint alat-

ti kerékesztergát. 

APBJLY LAJOS: 
P'ECSKBK, OZEK, FARKASOK 
A kltűnc5 költ6 új kOtete - V<!r

sek helyett - ötven elbeszélést 
tartalmaz. Aprtly eleven élményei. 
megfigyelései az állatvilág gazdag. 
élebébe nyújtanak betekintést. Az; 
elbeszélés értékét, érdekességét• 
hatásos módon fokozzák Szántó 
Piroska jól sikerült illusztrációi. 

DABVAS .JOZSEF: 
A LEGNAGYOBB l\lAGYAB PALU 

Darvas két szoclográt!.4Ját - egy 
1936-ban született és egy felszaba
dulás után készült irását -, tar
talmazza a kötet. Két Orosházát 
ismerünk meg a két írásból, az 
egyik a Horthy-korszak „legna
gyobb magyar faluja'', a másik a 
t'elszabaduJás utáni problémákkal 
küzdc5, de egyre emelkedőbb ten
dencláj ú város. A:J. első !rás a 
pusztulás, a nyomor ellen küzdő 
Orosházáról s?.61, a másocU.k Vi
szont annak a hűsz évnek adja 
elemzését. amelyről az lró a kö
vetkezőket mondja :  ,.Nehezebb, 
küzdelmesebb, ellentmondásosabb 
lett az a.zóta eltelt 20 esztendö, 
mint vártuk. De �gis, ez a hű.sz 
év rakta le egy megúJUló Oroshá
za alapjait." 

DENEs ZSOFIA: 
GYALOG A BALOLDALON 

A nyolcvanéves frón6 életraj�
regénye elsc5 kötetének. az Egysze
ri kalandnak a folytatása ez a 
könyv_ Rendk.ivíll bonyolult kot:'
szakot dolgoz fel Dénes Zsófia. A 
világháború, a Tanácsköztársaság, 
a TanAcslcöztársaság leverését kö
vető :fehérterror kezdetének kora 
tát'U.l elénk az írónő élményekben 
gazdag életén keresztUI. A regény 
- egyéni problémáin keresztül is 
-. egy eg65z társadalom és törté-
nelmi korszak 1zga1mas, fcszillts&
gekben bővelkedő képét tárja az 
olvasó elé. 

A hűvösvöl,gyi végállomás 
felé kanyarog a vonat. Kis 
barna fiú a jegyvizsgáló paj
tás: Abrahá.m István, VII. osz
tályos tanuló. 

Kis ember, nagy váltó 

- Milyen pályát választot
tál? 

- ViMutas leszek. Nagyon 
megsze-rettem a. va,sutat -
teszi hozzá magyarázkodva.. 

A gyerekek szeretik és élve-
Sokan vannak, akik e:!leket 

a nézeteket vallják, és nem 
gondolnak azokra a músza,k
fejlesztési és üzems:rerve:,;és.i 
témákra, amelyek megoldatla
nok. 

A villamosított és dieselesi
tett fűtőházaiknál a mozdony
kerek-abroncs esztergálása 
nagy munkát jelent. 

Az esztergapad szárnytartóit 
elképzeléseik sreiint az egyik 
szerelőaknában az oldalfalak 
megszélesfbésével, megfelelő 
megtámasztás mellett beépí
tették. A megmun.ká.Landó ke
reket hidraulikus emelő segít
ségével megemelték úgy, hogy 
az a vágánytengelyre merőle
ges legyen, a kerékipártengely 
vízszintesen álljon, és e hely
zetből oldaliTányba ne tudjon 
mozdulni. Ezzel a, szerkezettel 
megteremtették azokat a, lehe
tőségeket, mint a, kikötött ke-re
kek esetében. A mozdony mo
torjának fel.használásával pe
dig gondookodta.k a kerék 
meghajtásáról, és így a padló
szint a,lattl esztergál;á.snak már 
runcs akiadálya. 

NEM H IÁBA FÁRADOZTAK 

A kerekek eszter,gálá&át az  
:tsza.ki Járműja.vító VV-nél 
végezték. A meglevő berende
zések a kerekek megmunkálá
sát csaik úgy tették lehetővé, 
ha a mozdonyokat kitkötöt,ték. 
Ilyen esetekben, sajnos, 30 na
pig, vagy még tovább is, lci
esett a mozdony a termeló
mun.kábóL A költségeket az is 
tetézte, hogy a vonaJpróba 
megtartása után lehetett csak 
a honos fútonáznak visszaad-
n-i a mozdonyt. • 

A vasutas dolgozókM hOfiZ
s7.abb Ideje loglalkoztaua 
az a gondolai, hogyan le
he'hle a kerék felületét 
úgy megmunkálni, hogy 
ne legyen szükség azok ki-

kötésére. 

A szerkezet kiállta a kezde
ti próbát, és két napra lerö
vidítette a kerekek megmun
kálását. 

Régi és tegyük hozzá jo
gos panasza volt a vonatkísé
rőknek, hogy a jubileumi ju
talom kifizetésénél csak a 
rangfokozati és munkaköri 
bérüket vették figyelembe. A 
bér közel 4 százalékát kitevő 
változó Illetményt nem. 

Számtalan panasz, kérelem 
hangzott el az ügyben. Hiába 
álltak jól egyes fórumok ez 
ügyhöz, nem tudtak segíteni, 
mert szembe kerültek az uta
sításokkal, rendelkezésekkel. 

A Nyuga.ti pályaudvar vo
natkísérói, élükön Pa,pp Jó
zsef főellenőrrel, panaszuk
kal a munkaügyi miniszterhez 
fordultak. Onnan az ügy át
került a budapesti igazgatóság 
munkaügyi osztályára. Ott is 
elutasították a kérelmet. 

A beadvány szerzői nem 
nyugodtak bele az elintézésbe. 

Megkeresték a miniszter
elnökséget, a Népszabadsá
got. Az ügy a fen ti két szerv
től elkerült a Szakszerveze
tek Országos Tanácsához. Ott 
megalapozottnak látták a ké
relmet és tüzetes vizsgálat 
céljából áttették az ügyet a 
\·asutasszakszervezethez. Köz
ben a SZOT a törvényerejú 
rendelet megváltoztatására 
tell javaslatot. 

S a fáradozás nem volt hiá
ba.va.ló! 

A Hivatalos Lap 37. számá
ban megjelent a módosítás, 
Rzaz a Munka Törvénykönyve 
MA V Végrehajtási Utasításá
nak kiegészítése. mely sze
tint az utazószemélyzetnél 
alapbérnek tekintendő a nor
mál teljesítményért járó vál
tozó illetmény összege Is. 

- gergel7 -A KPM 1/7. A. osztály 1965. 
évi újítási felarlattervének 8. 
pontja 3000 forint céljutadrnat 
tűzött 1d annak az újít6nak, 
aki egyszerű szerkezeti ele
mek alkalmazásával oldja meg 
ezt a fe !adatot. 

Többen javasolták, hogy 
padlószint alatti esztergálással 
végezzék el a munkát, de az 
iitl.etnél nem jutottak tovább, 
a javaslattevők nem adták 
meg a megoldást. Mivel az 
I/7. A. felhívásának határide
jére nem érkezett javaslat, 
nyugati tőkés országból kíván
tták a besze:rziés,t megvásárol-

Kurucz József tovább keresi 
a lehetőségeket, hiszen a meg
felelő teljesítményű dinamó
val mindkét kereket egyszer
re lehetne megmunkálni. A 
nyomkarikán kívül az egész 
futófelületnek másolószerke
zetiLel való vég:r.ése még jobb 
minőségű munkához vezetne. 
Az tszaki Jármú;a.vitó VV
nél van ilyen szerke-ret, s be
szerzése sem jelenthetne nagy 
akadályt, 

Amennyiben. az elképzelések 
valóra válhatnának, a kerekek 
megmunkálási ideje a jelenle
ginek a felére lecsökkenne. 

80 OOO kocsit raktak 
9 hónap alatt 

Donaúj„áros hel1Cáll a verseo1hen 

lli. 

A sikerhez csak egy kis jó
indulatú támogatásra van 
szükség, és megoldható, ami 
sokak szerint lehetetlennek 
!.ábszott. 

,,ANGOL HIDEGVÉR" 

A pé(:sl igazga'lóság egyik 
legnagyobb forgalmú s:zolgá
lati helye Duooújvárw állo
más. Tervük teljesítéséről és 
gondjaikról besre!gettünk 
Csa.pó József állomásfőnökkel 
és Kiss Antallal, a kereske
delmi s:zolgálat vezetőjével. 

- Nem panaszkodhatunk 
- kezdte az állomásfőnök -, 
a feladatainkat eddig jól meg
oldottuk. Tehervonalaink át-- Budapest - Keleti-pályaudvar - kiáltotta katonásan lagos terhelése a tervezett 945 • jegvvizsgáló, amikor megállt a Wiener Wa,lzer. Csak úgy, tonna helyett elérte a 974 mint máskor, nagy volt a, sürgés-forgá&. Sűrlí.n koppant a la- tonnát. Elismeréssel kell szólkatosok kala.pácsa a kerekeken. nom a dunaújvárosi fűtőház 

Egyszerre csa.k híre terjedt, hogy az egyik kocsit ki kell mozdony-vezetőiről, akik nem sorozni a vonatból. Itt - hordárok, ott az utasok kilszkodtek a húzódnak a jól terhelt vana-
csomagja,ikkal. tok továbbításától sem. 

- Minden.ki leszállt? - kiáltott nagyot egy jegyvizsgáló. - Hogyan alakult a teher-
- Nem! - válaszolt az egyik 1iordár és mutatott a kocsi- vonat.ok menetrendszerűsége? 

ban fent levél csomagokra. Néhciny va,sutas felugrott, hog11 - Az idei tervünk 72 szá-
1ürgesse a, leszállást. Ekkor látták, hogy a kofferek mellett zalék, a jelenlegi eredmény 
egy szőkefürtü., kékszemű, 9-10 hónapos körüli kis gyermek pedig 84,5 százalék. A sz,e
elhagyotta,n  vár sorsára. mélyvonatí menetrendszerű-

- Ilyen még nem volt! - mondták a vasutasok, s meri ség is jobb a tervezettnél, bár 
1ürgós 1,olt a tolatás, a gyere/cet és bóröndöket lerakták a, a csatlakozások néha késedel-
kocsiból. met okoztak. 

- A bóröndökkel csa.k lesz valami, de a gyerekkel mtt A kereskedelmi állomásfó-kezdünk? - így a bajuszos da;ka, a.ki ügyetlenül vitte a ba- nök-helyettes az áruszállit.ás bát. Ma.jd a nemzetközi információs - Tasnádi Imréné - helyzetét ismertette. t•ette kéz�e � kicsikét. 
• _ Az o&Zl csúcsforgalmat - Mar osszebarátkoztak az_ <Uszony és � gyerm;k, a.mi- észrevesszük, bár nem jelentkor . n?gy sebbel-lobba.l -_ kezukben levelezola.1;,ok f:S egyéb i kezik túlzottan _ mondta. -o.prosa.g_ok - egy fiatal pa,r futott_ a, vonat fele. !'illa1:4t�k E!s6sorban a darabáru-forgal�l�tt sa,p�dta.k �l mindketten, amikor a gyermek es a taskák munk növekszik. Az elmúlt 9 nult helyet látta.k. hónap alatt 80 OOO kocsit rak-Ria.dt a,ngol sza,va,k repkedtek. tunk meg. Tévedés lenne azt 

Csak akkor tért vissza, a vér az a.rcukba, amikor a bő• hinni hogy Dunaújvárosban 
.,.öndöket és a,z ideiglenes mama, Ta..mádiné ha;át simoga.tó csak '.nyersvasat és más kohá-
gyenneket megpiUantották. • szati terrn&et raknak vagon-

Aztán felpakolta.k és mári.s indult a, vona.t . . .  ba. Jelentkezik nálunk a me-
.4. gyermek, mintha, misem történt i>olna, aprócska kezet- zógazdaság is. Szállító part-

uet integetett a vasuta,soknak. 1 nereink kö7.é tartozik öt ter-
- lyf - melőszövetkezet és egy köz-

ponti M'.eK-raktár. Eddig több 
mint 120 vagon zöldbabot, 
zöldborsót, görögdinnyét és 
szilvát indítottunk útnak. 

- Dunaújváros állomás 
munkaerőhiánya régi problé
ma. Sikerült-e megoldást. ta
lálniuk? 

- A férfi munkaerő most 
is gond - válaswlt Csapó elv• 
társ. - Olyanok jönnek hoz
zánk, akiknek munkakönyvét 
már 15 bejegyzés is „terheli". 
Helyettük inkább nőket alkal
mazunk. Már négy vonatkísé
rő, hat váltókezelő és 60 rak• 
tárnok női dolgozónk van. 
Anomá.sunk létszámának 28.1 
százaléka lány és a.sszon11. 
Munkájukra nem pa:naszkod• 
hatunk, a továbbképzésük i1 
szépen halad. 

A vasutasnők a szodalls-ta 
brigádokban is jól megállják 
a helyüket. 

Gondot okoz itt is, hogy 
t.öbb vállalat éjjel és vasár
nap nem rakja ki a címére 
érkezett árut. Előfordul, hogy 
az 5. számú Épülete/.emqyár 
10 tonnás küldeménnyel 60 
tonnás kocsit foglal el. A 
disz!X)zíciók összevonásával 
lehetne javítani e kocsik ki
használásán is. 

Dunaujvárosban is napi
rendre került a tél! felkészü
lés. Az állomás KISZ-fiataljai 
társadalmi munkával is segí
tik ezt: megkezdték a vagá
nyok takaritá.sát. Az elhullott 
tárgyak különösen veszélye
sek lehetnek. ha belepi őket 
a hó. 

L. ,, 

zik ezt a ,komoly kirándul.Mt, 
amit az iskola. padja.iból tesz
nek. a felnőtt mu11.1'4ba, a fel
nőttek -közé. 

ndnk. A szállodákból egyre
másra kérdezik, hogy jár-e a:. 
úttörőva.sút? 

* 

Németh Gy&rgy fóintézó, a 

- Igen - mondja Timkó 
Gyul.a felvigyázó - az IBUSZ 
egymá.s után hozza a, külföld, 
csoportokat a Na.gyveTUU,glóbe 
Egy estére, vacsorázni, táncol· 
ni. És azok elmennek a.nélkül 
hogy megismernék a vasútun· 
kat. Nyugati országokban üye1 
nem látni. 

húvömiöl,gyi állomás fónöke, 
szelíd szeretettel magyaráz. 
tanít. Ha kimara.d •egy vonat 
bejegyzése a ooplóból, moso
lyogva pótolja. 

- Jaj, ebédeltem/ De azért 
nem felejtettem wm el - kap 
szájához a rendelkezó, egy 
apró termetű, kékszalagos kis
lány. 

Plakát kellene, ném,, 
nyelven. Különféle tájékozta· 
tók. 

- Nem baj, Kamilla - fe
lel a főnök, aztán elmondja., 
hogy a gyerekek milyen szor
galommal lá.t;ák el a felada
tukat. Szol,g<ilatkészek, becsü
letesek. Nemrégiben pél,dául 
megtalálták és viSSZa.$ZOlgál
tatták e.gy lengyel túrista iga
zolványát és pénztárcáját 2600 
forinttal, egy öttagú cseh.szlo
vák csoport útieve leit és 
egyéb értékeit. 

- Ismertetni keliene, hog'ii 
ünnepn,a,p 25, hétköznap 4: 
percenként indítunk. A tá; 
mindig vonzó. Télen, nyáron, 
ősszel, tavasszal. 

* 

- Elóre! - mosolyog be al. 
a,jtón André Girula vonatve• 
zetó. 

* 

S az ú.ttöróvasútra a mosoly 

A forgalcm a szép wzi na-

jellemzó. Mindenki mosolyog, 
a. ,,nagy" vasutasok. a. ,,kis" 
vasutasok, az utazó gyerekek, 
a külföldi turisták. Es talán 
még az új mozdonyok is mo
solyogva vár;ák a következó 
nyarat. 

pokban alig hagyott alább. De 
még nagyobb lehetne a, forga

Zo-m, ha, több propagandát kap- Sarka.dy Mária 

Nemcsak a fényképezögép lencséje előtt ilyen kedves, bá
jos ez a kis úttörővasutas kislány, hanem mint jegykiadó, 

az utasokkal szemben Is előzékeny, barátságos 
(Horváth Erika felvételei) 

Kató eqy dunán
túli faluból l<erült 
a kis mátrai lldü• 
16be, Edit eqy •1-
l!lldl virosból. 

A véletlen aztán 
llqy hozta, hoqy 
közös uobát kap
tak, s mert fiatal 
lányok Qyorsan ba
rátkoznak, nyom• 
ban llsazemeleqed-
1ek. 

Estére már a szf. 
vQket is kiöntlltték 
eqymásná<. 

Edit elmesélte, 
hoqy a vőleqénye 
mérnöt<nek kiszUI, 
és Jövc5 nyárra ter
vezik .az esküv6t 
Kató meQ elmond
ta. hoqy reményte-, 
lenUt szerelmes 
eqy bizonyos Pis. 
tába, akivel eqyütt 
dolqozlk. 

- �s II tudja, 
hoqy szereted? 
kérdezte EdiL 

- Már honnan 
tudná? - s6haJtott 
Kató. - J!ln•meqy 
me11ettem. észre se 
vesz . ,. .  

- Hát hlvd f..t a 
ffqyelmét maqad-
ral 

- Hoqyanl 
Oqy, hOQY 

sz•p y,aqyl Hiszen 
a sz•pMQ ma már 
nem Isteni ,ado--
mány. Amióta a 
kozmetikát felta• 
lálták, minden n6 

oly.an szép '-het, 
amilyen akar, 
Apold és csinosítsd 
maq.ad. Meqlátod, 
nem marad el a 
hatás. 

- csakhoqy •n 
nem értek • lcoZ· 
metil<áhozl 
mondta Kat6. 

Akf<or épp 
ldeJe, hoqy belet.>
nulj! - húzódott 
közelebb Edit. 
Kezdj Ilk mindJárt 
az elején: milyen 
szappannal szoktál 
mosakodni? 

Mikor milye" 
vahf 

- TalAn méq Jú. 
QOs mosószappan• 
nal is? 

- Hát • • . 
- No, hiszen! 

EléQ hiba. Mert 
.amilyen Jó a mosó
szappan a mosás
hoz, oly.an káros a 
mosdáshoz. Isme
red te egyáltalán 
a pipereszap·pano
kat? Tudod, hoqy 
me-lylk milyen? 

- Nem én. 
Akkor ve• 

qyül< sorra 6ket, 
mert van ám sok. 
Elsósoban az 
EXOTIC. Ez Jó zsí
ros, f!lleq a szá-

raz bl!rael< ked
velik. l!s mintha 
ezer vlráq illatát 
éreznéd eqyszerre, 
ha mosakszof vele. 
Aztán az uqy-1n
cs.a-k csupa iflat 
CAOLA, ame-ly eny
hén szárító hatású, 
épp . ezért a zslros 
bórUeknek va10 • • .  
Meq a dúsan hab
zó, exkluzlv Illatú 
KtKVtlRtlS és az 

óLEVENOULA. 
amely satátos, fi
nom levendulailla
tot iiraszt . .  , 

- Jó ér2:és mo-
&akodni velük? 

- lstenll A hab• 
Jul<, mint a selyem 
b a bllrsony. az il
latuk csod,s, • ez 
az I l lat beszlvódlk 

a börbe. méq órák 
múlva is érezni! 
Hidd el. ha az em
ber eqy Jó pipe,..e
szapp;innal mosdik, 
mindjárt kelleme• 
se•bb .a közérz� 
te .. . Ami meq a 
férfiakat illeti, a 
Jólápoltsáq az el
s6. amire egy nón 
f„lfiqyelne<<. �PP 
ezért a pipereszap-

pan az alapJa min• 
den kozmetlká
na« . . .  

A két I ány aztán 
még sokáiq suqdo· 
lózott, kozmetlká• 
ról. szépséqr61, 
mindenfélér61. S 
iqy volt másnap, 
meq harmadnap is. 
Annyira összeszok. 
tak a két hét alatt, 
hoqy szinte nehe
zükre esett a bú• 
csúzás. 

Uqye, foqsz 
irni1 - kérdezte 
Ea,;, 

Pers:zef , 
(Qérte Kató. - S 
valóban. két hét 
múlva meqt>-rkezett 
az elsö levél Mind
össze ennyi á l lt 
benne: 

.,A PIPERESZAP· 
PAN BEVALT, PIS
TA MEGKtRTE A 
KEZEMET." 

Edit elmosolyo. 
dott. 

- Hoqy ez l<iz.1-
rólaq a pipereszap
oannalk '<Öszönh•· 
t6. azt nem mer
ném állitanl1 
qondolta. De 
hoqy a plpereszap. 
pan er6sen hozza„ 
járult, annyi bizo
nyos. 

(Kiskun) 



• �IAGY AR VASUTAS 

Az NB I és NB I B-ben 

befeieződött a labdarúgó-bainokság 
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1 Porkofát tácJi 1 
A vasutas csapatok eredményesen szerepe/tele 

A labdarúgó-bajnokság NB 
I. B osztályában öt vasu.tas 
labdarúgócsapat is szerepel. 
Ezek közül éveken kEtresztül 
az első -osz!ál1•ban játszott a 
S:::ombuthelyi Haladás, a Bu
dapesti VSC, a Debreceni VSC 
és a Miskulci VSC csapata. 
Rajtuk kívül a Győri MAV 
DAC képviseli még a vasutas-
szineket. 

A bajnokság befejeződött, s 
ahogy már két fordulóval ez
előtt is tudtuk, az első helyet 
a Dunaújváros szerezte meg. 
Annál nagyobb volt a küzde
lem a második helyért. A 
Szombathelyi Haladás szinte 
;iz utolsó percig versenyben 
volt, s csupán egy gól dön
tött a Diósgyőr javára. A 
Szombathely így ismét - az 
NB I. B osztályában maradt. 

l SZOMBATHELYI HALADÁS 
csapata huzamos , időt töltött 
az NB I-ben. A gyakori edző
z,áltozások itt sem tudtak 
egyenletes fejlődést biztosíta
ni. Ez évben i� edzóváltozás
:ra volt szükség. A csapat ta
�·aszi gyengébb szereplése is 
ennek. tudható. 

A jelenlegi edző, Szötlősi 
Emil. a csapat régi játékosa, 
nagy akarással és kellő türe
lemmel szervezte a csapatot, 
11.Tiogy az eredmény mutatja, 
$ik.errel. A szombathelvi 
együttesnek minden lehetősé
ge megvan a további jó sze-

mindenki a visszakerülésben 
reménykedett. Játékukkal 
azonban csalódást keltettek. 
Igaz, hogy a volt NB I-es csa
patok ellen minden csapat 
megkülönböztetett becsvágy
gya! küzd, de erre a debrece
ni vasutasoknak is készülni 
kellett volna. Az edzővál tozás 
sem használt a csapatnak -
mint ahogy nem használ év 
közben egyetlen csapatnak 
sem. Az új edző munkájához 
megértést. türelmet és időt 
kell biztosítani. 

A GYŐRI MÁV DAC 
a várakozásnak megfelelően 
szerepelt. Otthonában a nagy 
csapatok mumusa volt. Igen 
sok csapat vérzett el a győ
ri vasutasok otthonában. 

Az NB II. Keleti csoport
jában a Szolnoki MAV csa
pata váltakozó eredménnyel 
jelenleg a harmadik helyen 
áll. A Szegedi VSE viszont a 
14. helyen. 

Az NB II. Nyugati csoport
jában a Pécsi Vasutas és a 
Székesfehérvári MA V Előre 
váltakozó sikerrel szerepel. 

A vasutascsapatok legered
ményesebb szereplési területe 
az NB III. egyes csoportjai
ban van. 

ÉSZAK-KÖZÉP CSOPORTBAN: 
a 30 éves jubileumát 1965-
ben ünneplő Ceglédi Vasutas 

biztosan tartja kezében a baj
nokságot, s reméljük, meg
szerzi az I. helyet. 

ÉSZAK-NYUGATI 
CSOPORTBAN:  

a Soproni Vasutast megelőz
te a rivális Soproni Textiles. 

DÉL-NYUGATI CSOPORTBAN: 

két vasutas egyesület, a Nagy
kanizsai Vasutas és a Dombó
t>ári VSE közül valamelyik bi
zonyára megszerzi a bajnoki 
címet. 

A csapatok küzdelmei nyo
mán egy-egy magasabb osz
tályba jutó egyesület fémjel
zi, hogy a vasutas labdarúgó
sport jó úton halad. 

A. J. 

- Tapolca Porkoláb báC$ija nyolcvanháro-m éves. -
§ Porkoláb bácsi Tapolcája pedig legalább kétezer. El>- § 
§ ben a városias nagyközségben úgy tűnik, hogy minden § 
� korábban kezdődik és minden tovább tart, mint má- É 
§ sutt. A régi Róma útcsomóponti települése ma is köz- É 
§ lekedési gócpont. A községet jórészt 1:asutasok. a. ma � 
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_ je, hisz mindenki készül a szüretre, a badacsony-

§ vidéki aratásra. É 
§ A szép verófényes hosszú ősz, 11.apsugaráool beara- § 
§ nyozza a hegyek koszorúzta Tapolcát, mel�k szélén § 
§ a domb aljában, füstölgő mozdonyok, összecsattanó üt- É 
§ közók világát találjuk. Öles plakátok hirdetik. a Déry- É 
§ né Színház vendégjátékát, a szüret utáni első szom- � 
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= mert félpercenként újból és úib6I nyílik, jönnek a = 
É jegyekért, bérletekért. Szikár, egyenes tartású öreg- É 
-� ember lép be: - Porkoláb Mihály bácsi. A vasút öreg, � 
É de fiatalosan mozgó nyugdíjasa 1901-ben ifjú ember- É 
§ ként lépett szolgálatba és mint mond.ja, csak 1913-ban É 

I_- �i��Zf!�.;/;i����� !_; 
hozzá mtndannyian, gondoskodnak róla, tisztelik, sze-

; retik öt. Kerékpárján lekarikázik. az állomáshoz, meg- = 
; veszi a kultúrotthonban a két jegyet. Mí(J Porkolab � 
§ mama az ebédet főzi, elbeszélget egy kicsit, majd a É 
� domb aljáig elha;t a két keréken, ott leszáll róla. S § 
§ mivel a fölfelé vezető úton olyan jólesik valamibe k4- � 
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= eszünkbe jut. hogy _ . . .  itt minden korabban kezdődik és tovább t,art, 

1 mint másutt. 
F. K. 1 

repléshez, <; amit ebben az ,---------------------------
éYben nem sikerült elérniük, 
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azt minden bizonn)•al a kö
,•etkező évben kiharcolják. 

A BUDAPESTI VASUTAS se 
a várakozásnak megfelelően 
szerepelt. A fiatalok egyre 
jobban beváltják. a hozzájuk 
tűzött reményeket. A jövőben, 
ha a tehetségükhöz szorgalom 
és rutin is párosul, jó játék
kal rukkolnak ki a Szónyi úti 
közönségnek. 

• MISKOLCI VASÚT AS se 

1965-ben feljavult. A múlt év
ben még a kiesés ellen küz
dött. Az Új edző, Szücs Gyu
la. a rutinos. ldósebb játéko
sok mellé tehetséges fiatalo
kat állitott csatasorba. A fel
frissítés használt. A legjob
bak közé küzdötték íel magu
kat. A küzdőszellem, a gyöz
niakarás az idény végén egy 
ki sé alábbhagyott a miskol
ci együttesnél. de sikeres fej
lődésük így is elismerést ér
demel. 

A DEBRECENI VASúT AS se 
a múlt evben még az NB 1-
ben szerepelt. Az év elején 

Eredmények és gondok 

Szeged-Rókus állomáson 

Tető nelkül  a műhely 

Szeged-Rókus állomás ke
reskedelmi szocialista brigád
jai az elmúlt napokban be
szélték meg a következő két 
hónap tennivalóit, az őszi 
csúcsforgalom hátralevő fel
adatait. 

Az eddijtl eredmények biz
tatóak. A harmadik negyed
ben a kocsitartózkodásnál 
90,05, a kocsikihasználásnál 
pedig 98,19 százalékos ered
ményt értek el. Az egy kocsi
ra eső mozdítási idő azonban 
még magas, 14 perc. Ezen a 
következő két hónapban vál
toztatni akarnak. 

Az igaz ugyan - s az érte
kezleten erről is szó esett, 
hogy a nagyobb teljesítményű 
M 31-es Diesel-mozdony he
lyett most csak M-28-asok 
végzik a tolatást, de ez még 
egymagában nem ok arra, 
hogy ilyen magas legyen az 
egy kocsira eső tolatási idő. 

Gondot okoz a tápéi olaj is. 

Naponta 300-400 tonnát rak
nak be. Egy külön olajfejtővá
gányra nagy szükség lenne. 
A távlati tervben ugyan sze
repel, de az állandóan érkező 
„fekete arany" ezt sürgetően 
követeli. 

Tóika Károly 
Szeged 

A gÖZmOzdony még tegnap 
a szerelvényt húzta, ma pedig 
az áll.O<Illás épülete és a kerí
tés kö-zött áll, mozdulatlanul, 
sután. Pár méterrel arrébb 
másik két társa. A mozdo
nyok tetején, s a sín k kö1n1t 
munkások. A szabad ég alatt 
mossák o. kazánt, szerelnek, 
;avítana.k. Mo mée; hagyján 
- bár haina·lbe.n mar- d r lepi 
be a házak tetejét -, de mi 
lesz a télen? 

1 
A kazánmosólcn� a nya

k1Lkba csu rog a t'ÍZ. a testilkre 
A HORVATORSZAGI fa.gy a ruha. A géplakatowkat 

VASÚTI SZALLtTó VAL- és a fütóházi munkásokat ha 
LALAT vezet/Wge úgy hatá- esik, ha fúj - �zólitja a köre
rozott, hogy ismét megindítja less.ég. Majdnem mindig na
o.z al1Lminiumvonatot Zágráb badban dolgoznak, mert az 
és Eszék között. Ez a vonat 

I 
egri fűtőház Qózmozdonyszf

már ko-rábban is jár-t ezen a2. nébe csa.k egy mozdony fer 

títvonalon, de bizonyos mil- be. 
&20ki problémáik miatt meg 
kellett szüntetni. Most azon
ban úiból működésbe lép. A 

motoros szerelvény mindössze 
'néglJ óra alatt te&zi meg a 
Zágráb-Eszék közötti utat, 

A hullámlemez késik 

Szükségmegoldásként pár 

munkás-ok térdig jártak a víz
ben. 

Egészségtelen 

munkakörülmény 

ttkező, pihenő, iroda és 
egyben műhel}· a kocsiYizsgá
lók helyisége. Vagy egyik 
sem? Hiszen egyetlen. k l..:il'lé
relú szoba ez - a pinoobe'll. 
Egész.&i...gtelen és emberhez 
méltatlan! Se napfény, se le
i--eg6. Tűz-ves=élyes is, mert az 
öltözőszekrény 40 centimiter-re 
�·ncs a. kályhá.tól. Gyölt(ryösi 
József 14 éve dolgo=ik itt. 
Társaival együtt sokszor pa
naszkodott már. Egy éve mon
dogatjálk. hogy elkészültek a 
tervek. Itt az év vége, de a 
kocsivizsgálók helyiségének 
építéséhez még hozzá sem 
fogt:ik. 

K E R E S Z T R E J TVÉ N Y  

éve építettek egy vasvázas, fe
dett színt. De már az is a 
múlté, mert a rozsda megette, 
a nyári vihar letépte. Ki tud
ja, hányszor jelentették az 
esetet a miskolci igazgatóság
nak. A jegyzőkönyvek és a 
helyszíni szemlék �t ér
ték, de az egriek mindig azt a 
választ kapták: nincs huUám
temez. 

A legnagyobb baj az, hogy 
a több, mint két5záz ember 
kö:rul .senki sem ismeri az 
egri fűtőház jövöjét. Koow és 
ellentmondásos hírek kaptak 
szárnyra. Megszűnik. Füzes
al:xmyba !költöztetik a fútóhá
mt. azért nem költenek rá. 
Dcltavágányát. korszerü pá
lyaudvart és hozzá fütónázat 
építenek Egerben. Melyik hír 
igaz és mik-Or válik �>alóra? 
Egyáltalán, döntöttek-e már? v1-zszint.es: J. Német nével6. e„ 

A kettő együttes alkalmazása a 
tcr1nelé9 egyik lenditöJe. 13. Szi
bériai folyó. 13. . . .  Lucius e., aki 
Hasd.rubalt a panormosi tengeri 

csatában megverte. 16. Gyakori 

nev Burmában. 17. Mutatószó. 19. 

Nyár, németül. 20. Például. 21. 
Vás!;e1 botten svéd Wn főhelye. 23. 
A Balaton jege teszt. 24. Becsű-
1Ftes kezdet! 25. Tengeri fürdő 

Belgiumban. 28. Német személyes 
névmás. 29. GyUmölcsfa. 30. Há
ziállat. 31. Lady teszi hetykén a 
Toldiban. 33. Vissza: elszigetel. 36. 
Téli sportot úz(!. 38. Külső ellen
téte. 39. K. 0. E. 41. :E:kezettel 
Munkácsy inasa. u. A perm kor
szak más elnevezése. M. Szerb 
népies vonós hangszer. "6. Nem 
húzta. 48. Müköd(! vulkán az An
tarktiszon. 50. Nemesltet� 52. La• 

tin és. 53. Nem nálad. 54. Véd. 56. 
A béke jelzője Is. 58. Befejezte az 
írást. 59. Bútoríajta. 61. • . •  Hood 
kicsit hosszabban! 62. Ugyanez. 
63. A2. ókod Itália egyik vidéke. 
65. Sebet ejt, 66. Villamos moz
dony.fajta, 67. Nemzetközi író 
club. 6D': Nem az egész kezét! 70. 
Görög betű. 71. Iránylt. 72. Jugo
szláv város. 

Több, mint kéts.záz do1gozó 
1 joggal várja a választ: mi lesz 

az egri fi:itóházzal. 
Dr. Fazekas László 

I 

A szerkesztőség üzeni 

Kétszáz négyzetméteres te
tőt nem tudnak a fejük fölé 
adni? Ezt nem értik és nem 
hjszik. Ki a felelós azért, 
hogy Polgár Illés és Stocker 
rst1,án munkahelyén megfá
zott és napokig nyomta az 
ágyat? f;s mi lesz velük a 5Jf.�;" 5�Jg�Ys,;fe��á1h.���J� télen? János l',U�kolc; P)ntér Lajos Vác

Az is tűrhetetlen, hogy a 
júniusban eldugult szennyvíz
csatornát azóta is javítgat
ják . . .  Előfordult már, hogy a 

rátót; Bo!d1zsár Gyula Békiscsa-
1.Ja: Szentgáli István Gyöngyös: 
Leveleiket lapunk anyag,hoz feJ- 1 
használjuk. 

Szücs Ferenc Hatvan: Levelét llletékes helyre továbbftottuk. 1 

1965. NOVEMBER 18. 

- Űj rekord született a vi
lág leggyorsabb vasútvonalán 
Tokió és Oszaka között a Ja
pán vasút buszkesége. a Hika
ri expressz 3,10 óra alatt tot
te meg az 515 kilométeres tá• 
vot. A 12 kocsiból álló fehér
kék szerelYény 210  kilométe
res sebe;séggel robogott.. 

- Készenléti brigádokat ala
kítottak a1. őszi rakodások se
gítésére a kal)űS,·ái-i iparita
nuló-iskolában. A nvolc ifi
brigád a ,·asúti k i- és· beraká
soknál segédl,ezik. 

- llata.ridó elott, már a Jö
vő év első negy.:,dé,•ében el
készül az Ózdi Koha.sza i Üze
mek hódo.scsépányi átrakó-
állomása. 

- Öregek napját tartot.tak 
Békéscsabán. A MAV-kultúr
otthonban megwrtott kedves 
ünnepségen a nen�lóintézet 
kultúrgárdája kedt•es műsor
ral köszöntötte a va.�út öreg
jeit. A megjelent idÖs vasuta
s<>k között 92 éves is YOI t. 

- Jó eredménnyel %árult a 
9 hónapos sze,rcdi forgalmi és 
kereskedelmi la.nlolyam. Az 
átlagos tanulmányi ered
mény, a korábbi tanfolyamok 
eredményét jóval felülmú1ta 
Az újabb tanfolyam november 
elején kezdődött. 

- A szegedi igazga1ó'Wig � 
dolgozója is segít�tt az ö.sz;i 
betnkarítúsban a szegedi Új 
Élet Te1melőszövetkezetnek. A 
KISZ-szervezet f<'lhiYására 
nemcsak a fiatalok. ha,,em az 
idóse!,bek l,; csatlakoztak a 
brigádhoz. 

Norma.karbaniartás és 
normarendezés l.apa.sz1a1a !alt 
vi�tta meg a Pest és a Nóg
rád megyei bizotL'Ság az el
múlt napokban. a Dunakesz:i 
Járműjavító ÜV-ben. Az ülé
sen szó esett a tél i felkészülés
ről és a dolgozók: t·édő- é 
munkaruha ellátásüról is. 

- A ,·ietnami nép életéről, 
munkájáról és harcairól ván
dorkiállítást rendezett a szak
szervezet Nó,irád megyei bl-
7..ottsága. A vándorkiállitásl 
Várott. Cegléden és Dunake
szsin mutatták be. 

- 10� s:i:á.zolékra feljt'Sitet
le első bliromn('-g'yed évi tervét 
a Gyöneyüsi MAV Kitérogyár
ló OV. Ilyen eredmények után 
arra námítanak az üzem ,·e
retói. hogy ebben az évben is 
sikerül maradéktalnnul eleget 
tenni a tervíeladntoknak. 

A HiVA TALOS LAPBÓL 
A Hh·atatos L.apból a s�akc,zer

vezeti bizottságok és a dol,g'o?ók 
!lgyeJmébe ajá.nljuk a kö,·etkező
ket: 

43. számból: t2:! G09 196:i. 1 14, e. 
Az Államvnsútak ilzemi jutaléka 
egy-éni fellél.eleinek 1965. évi sza
bályozása tétrgyaban megjelent 
111 286/1963. Itt. C. f.Z, ut..,sitás 
módo�ítác;a. 

1:u •r-6'1965, 1 /t. e. A·, Allnm,·as
utak üzemi jutalék képz�se. fel
osztása és számfejtCse szabályozá
sának módosítása. 

«. számból: 124 383/196ö. 1 2. B. 
Saját gépkocsinak hivatnlos utak 
soran történő használata. 

4-0 732/196,j, BVKH. r. Eli;;ö-. niá
sodosztályú kombinált menetjegy 
rendszeresftéGc. 

111.AGV>\R VASUTAS 
a Vasutasok Szakszervezt"téne1, 

lapja 
Szerkeszti a szerkeszt6 bizottság 

Föszerkesztó: Gu!yá,; János 
Felelős szerkesrő: Visl Ferenc 

Szerkesztő,;ég: 
Budapest, VI .. Bencz.ur utca -u. 

Telefon: Vá.r06l : 229--87:?. • üzemi: 39-77. Kiadja és terjeszti : a Népszava 
Lapkiadó Vállalat. Budapest VII .• 
Rákóczj út 54. Telefon : :!24-819. 

Felelős kiadó: Gábor Márton, 
a Népsza\�a Lapkiadó Vállalat 

ígazgató.ia 
Csek.kszámlaszám : 75.915.001-K. 9.; 

Szikra Lapnyomda. Budapest 

FO.Kgőleges: !. Több doget adó 
velencei család. 2. Egzotikus ma
dár. 3. Rövid úton. 5. Hangtalan 
nem. 6. Angol helyeslés. 7. A la
koma. 8. Firmln, francia színész 
és rendező, a Színházax Világ
szövetségének megaJapítóJa. 9. 
Vörösmarty megénekelte alak. 10. 
Az elsó sorban. 11. Veszprém me.
gyel község. 12. Klmondott betü. 
14. Nagyszera. 18. Szórakozó he
lyek legtöbbje Ilyen. 20. Iráni 
nép. 21. Járunk rajta. 22. Közeli 
beltenger. 24. l!:lő!ények maradvá
nyaiból összeállított kőzet. 26. 
Etellzesít<'l ásvány. 27. l!:kezétteJ 
1óízüt. 29. Jugoszláv város. 32. 
Másképpen Trója. 34. ABC ke:rr 
�et. 35. Sorozatot .Jött. 37. Elgon
dolás. 39. A délamerikai indiá
nok növényi nyfimérge. 4.0. Eurö-
pa1 folyó. 42. Kevert metró. 44. 
Latin szellem. 45. Az arany vegy
jele. 47. Hazánkban járt hires 
cirkusz.. 49. . . .  voce, íélhalkan, 
nyomott hangon 51. Hegek a tes-
ten. 52. Vissza: Kossuth Lajos 
tette a nóta s1.crint. 55. 7 rémal 
számmal. 57. Kérdőszó. 59. BHkisz 
lárályné! székvárosa volt. 60. Kézi 
na.!lyító, franciául. 63. Bibliai sze
mély. 64. Tdkó. 66. Igekötő. 68. 
Tiltószó. 

B Ú C S Ú ZÁS  

Bekilldendö: vízszintes 4. Beklil
désl határldq: december 10. 

Az e16zó rejtvény helyes meg
rejtése: Szakszervezet! Vllagszél
vetség. Párizs. 

Könyvet nyertek: Katona Károlyné, UJszász. Lehel u. 20. Já
vori József térfelvi�y. Miskolc 
Tiszai pu. Gergely Gizella. Bp. 
IV., Vécsey Károly u. 100. Rajcsá
nvi László, Bp. Ig. S7ámviteli 
Fón. Bp., VIn., Kerepe�i űt 3. Galambos Jendné Bp., soroksári 
,lf. állomás. 

TOLATTA: 

f<fSS JÁNOS 
SZOCIALISTA BRtGA"D 

� 

Ez a márka fémjelii a selejtmentes vo
natösszeállítástl 

- Vegyenek lélegzetet, a vo1iat 10 percet 
késik. 

(Pusztai Pál rajzai) 
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A vasút 10 millió 267 ezer tonna! 
árut szállított októberben 1 

Az ószi szállítási feladatok 
valamennyi szolgálati helyen 
ezekben a hetekben jelent• 
keznek a legnagyobb mérték• 
ben. A főútvonalakon minden 
eddiginél nagyobb forgalmat 
bonyolít le a vasút. A bizton
ságos köz,Jekedés fokozott 
munkát és figyelmet követel a 
szakszolgálatok irányító és 
végrehajtó dolgozóitól egy
aránt. 

Az lgazgat6ságok teljesít
ménye októberben a minőségi 
és mennyiségi mutatókat ille• 
tően egyaránt kielégítően ala• 
kult. 

A vasút ebben a hónap
ban ugyanis 10 267 OOO 
tonna árut szállított el. Ez 
példa nélkül álló teljesí� 

mény. 
A kiemelkedő szállítási 

eredmények mellett jól ala• 
kultak az üzemeltetésre jel
lemző műszaki-gazdasági mu• 
tatók is. A személyszállító vo
natok menet;rendszerúségénél 
95,87 mám!ékos, a tehervona
tok -rnenetren4'!zefŰSégénél 
'10,86 százalékos eredménnyel 
0,8'1, illetve 0,88 százalékkal 
túlteljésítettük a cé1kitűzé• 
sek.et. A tehervonatok átlagos 

Budapesti Igazgatóság 
Debreceni Igazgatóság 
Miskolci IJazgatóság 
Pécsi IgazJatóság 
Szecedl Igazgatóság 
Szombathelyi Igazgatóság 

Bálóza& 

November első fél hónapjá
nak teljesítményei is kielégí
tőek. A végrehajtó és irányltó 
szakszolgálat dolgozói rendkí• 
tJÜli erőfeszítéseket tesznek 
annak érdekében, hogy a tél 
ellenére is biztosítsák a t>a.5Úti 
náZlítások zökkenőmentes 
végrehajtá.sát. November első 
felében részarányosan teljes!• 
tettük az operatív szállítá.'>i 
1ervet. 

Mintegy 4,'7 millió tonna 
árut szállítottunk eL 

Budapesti Igazgatóság 
Debreceni Igazgatóság 
Miskolci lgazgatóság 
Pécsi Igazgatóság 
Szegedi Igazgatóság 
Szombathelyi Igazgatóság 

Hálózat: 

A budapesti igazgatóság tel
jesítményeit a menetrendsze
rilségnél történt jelentős vtsz
szaesés kedvezőtlenül befolyá-

1 
te, helésénél 947 tanná., ered- mellett is eleget tegyünk a � 
ményt értünk el é& ezzel a vasútra háruló szállítási fel• íl 
tervet 103,61 százalékra telje- adatolmak. íl 

Nemzetközi Közlekedéstudományt Konferenciát és kiállítást rendeztek a Technika Házit. 
ba.n. A Közlekedéstudományt Egyesülel rendezésében megtartott konferencián a népi de
mokratikus országok mellett több nyugati ország Is résztvett. Az értekezlettel egybekötött 
kláJlitáson bemutatiá.k a távirányítással vezérelt automatikus televízió berendezést, amely
lyel a forgalmas közlekedési csomópontokat egyidőben, egy központi helyen figyelhetik 
meg. A kiállítást megtekintette dr. Csanádi György közlekedés. és postaügyi miniszter és 
Rödönyi Károly a MÁV vezérigazgatója Is. (MTI Foto: Fényes Tamás felv.) 

sítettilk. Kedvezően alakult a � 
mozdonyok felh

aszn
á

l
ása is. A 
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nagyteljesítményű Diesel-moz
donyok üzemeltetésénél külö
nösen kimagasló ered!ménye
ket értek el a debreceni igaz• 
gatóság területén. 

A teherkocsiparlt termelé
kenységének növelését illető• 
en kedvezően alakult a ko
csitartózkodási idő és a stati
kua kocsiterhelés. 

Az igazgatóságok teljesít
ményeit értékelve megállapít
hatjuk, hogy az egyéni érde· 
keket mindenhol alárendelték 
a hálózat egész-ének. 

A kocsi kiegyenlítések 
végrehajtásával vala
mennyi igazgatóság hozzá• 
járult a szállitási telada· 

iok &eljesitéséhe:a. 
Hasonló volt a help;et a vo
nóerő feIDJ.asználása területén 
ts. Itt a géprevárások miatt 
keletkezett elegytorlódások 
felezámolásánál segítették 
egymást az igazgatóságok. 

Októberben az egyes Igaz
gatóságok az alábbi összegtl 
jutalomban résZJeSültek: 

'J'eljesftmén7 
% 

100,47 
102,53 
100,48 
100,98 
101,1'7 
100,34 

102,20 

Jutalom 
Fi 

585 000 
258 OOO 
165 OOO 
165 OOO 
188 OOO 
165 OOO 

1 526 000 

A vonatforgalom pontosságá
ra és tervszerűségére, vala
mint a vonó- és 'vontatott jár
művek termelékenységére jel
lemző műszaki-gazdasági mu
tatók is megKözelitlik az ok
tóberben elért szinteket. 

November első félhónapjá• 
nak teljesítménye és az Igaz
gatóságok részére kifizetett 
jutalomöc;szeg az alábbiak sze• 
rLnt alakult: 

Ussztelje
sitmény, % 

98.77 
101,11 
100,12 
100,27 
100,08 
100,03 

100,46 

Jntalom
összeg, Ft 

103 500 
83 000 
75 OOO 
86 30CI 
83 OOO 

430 800 

solta. Ez a hálózaton iS érez
tette hatását. 

Az év hátralevő részében 
arra van szükség, hogy a ked· 
vezőtlen időjárási viszonyok 

Felemelték az öszi forgalom 
jutalomösszegét 

A vasút előtt álló 6s2i szál
litási feladatok teljesítésében 
az igazgatóságok már eddig i& 
jelentős eredményeket értek 
el. A minőségi mutatók meg• 
felelő �zLnten tartása mellett 
az operatív szállí!;ru;i terv tel· 
jesítését illetően is csúcsered• 
mények születtek. Ez is bizo
nyíték, hogy az igazgatóságok 
a korábbinál nagyobb mérték· 
ben és hatékonyabban éltek a 
rendelkezésre bocsátott anyagi 
juttatások ösztönző erejével. 

Az utóbbi hetekben eléri 
kedvező eredmények további 
lehetőséget nyújtanak arra, 
hogy 

az 6v hátralevő szállítási 
feladatainak teljesítáe 
esetén, az eddiginél ma
sasabb összegű anyairI Ju· 

alomban részesilljenek 
a oédkltúzéselket t.eljesító igaz
gatóságok. 

A fentiek tigyelem,be véte-
lével 1963. november 15-tól 

december 31-ig az lg.a2gatásá
gok munkaversenyének érté
kelése és a jutalmazás az 
alábbiak szerint módosul: 

1. A novemberi és decembe
ri eredmén�k két-két rész
ben, félhavcmként kerülnek 
értékelésre november 18-án, 
december 5-én, december 17• 
én. és 1966. január 5-én. (Az 
e1s6 értékelés már megtörtént.) 

2. Az �tóságok munka· 
versenyében a félhavi érté· 
kelésnél az alábbi céllkütűzé. 
sek eredményeiJt kell figye
lembe venni: 11 azemély- és te• 
herszáll(tó vonatok menet
rendszerií.s�ge, 11 vonatközle
kedés! terv betartása, a von
tató járművek kihasználása 
(dolgozó, vonali), a teherko
csik kihaszná.lása (raksúlynor
ma). 

A fenti mutatók eredmé· 
nyeiről képzett százalékos 
összteljesítmény alapján 
félhavonként - az ig,azgiató
ságok az alábbi össze,:ú juta
lomban részesülnek: 

100,0-100,490/o-oe ieljesftmén,- esetén 100 OOO Ft 
100,5-100,99%-os teljesítmény esetén no OOO n 
101,0-101,49%-os teljesítmény esetén 120 OOO Ft 
101,5-101,99%-os teljesítmény l!ISeté.n 130 OOO Fi 
102,0-102,490/o-ilS ieljesUmény esetén 140 OOO Ft 
102,5-102,990/o-os teljesítmény esetén 150 OOO Ft 
103,00/o-on felüli teljesítmény esetén 160 OOO Ft 

A jutalom&sszeg 50 az� 
lékkal növekazik, ha a hálóza• 
ti operatív szállítási tervet az 
igazgatóságok félhavonkénit 
részarányosan teljesítik. 

A gőzmozdonyjavítási állag 

csökkentésére kiadott célkitű
zés a 123355/1965. I/2. B. sz. 
rendeletben meghi.rdetett for
mában továbbra is érvényes és 
értelemszerűen félhavolllként 
kerül értékelés.re. 

21 munkásakadémia Hajdú-Bihar megyében 
A Hajdu-BihM megyei bi

zottság területén az 1965/66-
oktatási évben 21 munlkásaka
démiát szerveztek. A korábbi 
évek tapasztalatai azt bizo· 
nyitják, hogy a tudományos is· 
meretterjesztésnek ez a for• 
mája a megye vasutas dolgo
ZÓJ között nagyon népszerű. A 
21 akadémiára 577 dolgozó 
iratkozott be. 

Az Spítési Főnökség dolgo
zói a hézagnélküli pályáik 
építéséről, a debreceni és 
püspökladányi fűtőház vasu
tasai pedig a gőzmozdonyok 
javításával, a Diesel-járművek 
üzemével, a teher- és személy
kocsik javításával kapcsolatos 
előadásokait ha!Lhatnak. 

A szakmai jellegű előadáso
kon kívül az újítómozgalom· 

ról, a szoc!ali&ta munkaver
senyről, a munka- és baleset• 
védelemről és az üzemgazda• 
sági ismeretekből is iktattak 
be egy-egy előadást. 

A megye 21 munlkásakad'é
miáján összesen 257 előadás 
hangzik majd el. Az első el� 
adásokat már megtartották. 

Az akadémiák előadói a 
szolgála.ti he!yek 3Jlapos gya� 
korlati és elméleti tudással 
rendelkező forgalmi és keres• 
lredelmi vezetői. Hallgatói 
többségük.ben szocialista bri• 
gádtagok, akllmek vállalásai· 
ban is szerepel az almdémiák 
elvégzé:;,e. A járműjavító 
üzemnél például két szocialis• 
ta brigád teljes létszámmal 
részt vesz az akadémiák elö-
adásain. V. J. 

A lemaradást még be lehet pótolni 
A md&kolcl igazgatóság dol

gozói az első félévben 101,5 
százalékra teljesí�k tervü
.ket, s közel 60 szolgálLa.ti hely 
teljesiitette az é1üzemfel.tétele
ket. 

Az első félévi sikerek után 
a harmadik negyedévben 
azonban visszaestek. A kocsi· 
igényes szállítási tonnatervet 
89,4 százalékra teljesítették, de 
nem kielégítő a kocsi:k!íhaszná
lás, a S'ZJe'lTlély- és tehervona
tok menetrend szerinti indítá• 
sának tervteijesíliése sem. 

A lemaradá.s oka elsősorban 
az üreskócsi-hiány. Naponta 
átila,go&an 330 kocsit nem tud
nak k!iállitand. Még mindig 
lllagyon sok a kiralkatlan kocsi 
naponta. 

Az idegen kocsik mennyisé
ge 842-ról 454-re csökkent, és 

a mozdonyfelfulszná1ás is gaz
daságos volt. A menetrendJSze
rűség teljesítésénél azonball 
rontó tényezőkén,t; ha,t; az iru:lo
kolatlanul sok géprevárá&. A 
harmadik negyedévben 78� 
géprevárá.s volt, több mim 
3000 órával. Ebben a vontatás 
és a forgalom egyaránt � 

Az lg� terilletén 
most. zajlottak le a harmadik 
negyedévi termelési tanácsko
zások. Ezeken az értekezlete
ken és mtlsmkli konferenciá
kon a vezetők és a dolgo:ziólc 
megvitatták a nehézségeket és 
problémákat. He!yes javasla
tokkal igyekeztek segíteni 
azok megoldását, 

Kisvárdai János 

Szekszárdon tanacskoztak 

40 éri 
hűséges s!IISolgálat 

Ujj Károly főfelügyelő elv
társ, Keszthely állomásfőnöke, 
40 évi hűséges, rátermett szol• 
gá!at után válik meg a vasút
tól. Hosszú szolgála ti ideje 
alatt különféle felelős beosz• 
tásban volt, sok vasutast ne
velt, oktatott és irányított be
csületes, vasutas munkára. 
Keszthelyen - a Balaton fő
városában - is igyekezett be
osztottjainak és az utasoknak 
is segítségére lenni. 

öt megye komp/exbrigádjainak vezetői 

Felkészülve várták a telet 

Öt megye: Baranya, Somogy, 
Tolna, Fejér és Zala megyék 
területéről gyűltek össze ta
nácskozásra november 10-én a 
MAV-AKŐV komplexbrigá
dok vezetői, hogy értékeljék 
az eddig végzett munkát és 
megbeszéljék a további fel• 
adatokat. Megjelent a tanács
kozáson Máté Sá.ndor, a Vas• 
úti Főosztály 2. szakosztályá
nak vezetője, Juhá.,z József, 
az Autóközlekedési Vezérigaz
gatóság osztályvezetője, dr. 
Szabó Tibor, a pécsi igazgató· 
ság igazgatóhelyettese, a Köz.
lekedési és Szállítási Dolgo
zók Szakszervezetének köz
ponti vezetőségét Simon Antal 
képviselte a tanácskozáson. 

különösen az áruk elfuvarozá• 
sában az AKÖV-ök kizáróla• 
gos partnerei a MAV-nak. A 
két fuvarozófél dolgozói 
komplexbrigád-szierzódés köté
sével kezdeményezték együtt
működésük javítását. Az első 
komplexbrigádot Törökszent
miklóson szervezték, a mozga
lom gyorsan elterjedt és ma 
már 121 vasutas-autóközleke
dési komplexbrigád működik 
országszerte. 

kocsik arányát. Kaposvárott iS 
sikeres a komplexbrigád mun
kája: "Októberben á.tlagosan 5,6 
órá& rakodási idővel dolgoz
tak. Több helyen munkaerő
hiány gátolja az eredmények 
javítását és az, hogy a címzett 
vállalatok éjjel és munkaszü
netes napokon, a Központi 
Szállítási Xanács határozatá
val ellentétben, nem hajlan
dók fogadni az árut. 

Azokon az állomásokon, 

Akik ismerték, becsülték. és 
szerették, hamarosan búcsúz• 
nak tőle! Jó munkája, maga
tartása legyen példa az utó
dok előtt! 

A Dunakeszi Jármú;avitó• 
ban a múlt évi tapasztalatok
ból okulva jó előre fe!lkészül
tek a télre. A sürgős munkák 
elvégzésére a TMK műhely
ben egy 10 fős komplex bri
gádot alakítottak, akik az ab
laktöréseket, fűtőtesteket. aj
tókat megjavították, kályhákat 
felállították. 

Az üzem egyes területein a 
gözfűtéssel a múlt évben ba
jok voltak. Mivel az Idén nem 
tudtak új kazánt szerezni, úgy 
zegítettek 4 dolgon, hogy kaló
riadúsabb szenet vásároltak és 
így biztosították a zavartalan 
flítést. 

Az öltözők, mosdók fűtése 
tökéletes. Melegvfz addig is a 
dolgozók rendelkezésére áll. 
amíg december 31-re elkészül 
az ú; öltöző és mosdó, ami 
minden ilyen gondjukat meg
oldja. 

A vállalat vezetősége idő
ben gondoskodott téli munka
ruháról, így azzal különösebb 
probléma nincs. Az üzem ve
zetőinek az a törekvése, hogy 
télen lehetőleg minden mun
Mt fűthető. fedett helyiségben 
végezzenek a dolgozók. 

'J'. F. 

- Tiz éve még csak a kö
zösen lebonyolított darabáru• 
forgalom jelentette úgyszólván 
az egyetlen kapcsolatot a vas
út és az autóközlekedés dolgo
zói között - mondotta be
számolójában Pech József, a 
szekszárdi 11-es AKŐV igaz
gatóhelyettese. - Azóta a =

gyobb á.llomásokon megszer
vezték a központositott árufu
varozá.st és ezeken a helyeken, 

A pécsi igazgatóság terül!,fén 
működő komplexbrlgáaok 
eredményeiről Pá.pa Jertő for
galmi és kereskedelmi osz
tályvezető-helyettes adott rész
letes értékelést. Elismeréssel 
szó� a szekszárdiakról, akik a 
lfagoncmkénti engedélyezett 7,5 
órás rakodási időt az utóbbi 
hónapokban m-ár · 6,2 órára 
csök,kentették. 

A pécsi 12-es AKÖV terüle· 
tén Pécs, Pécs-külvá.ros és 
Mohács állomásokon dolgoz
nak komplexbrigádok. A leg
jobb eredményt Pécsett érték 
el: októberben 8,3 százalékkal 
caökkentették a késve kirakott' 

ahol már bevezették. a köz
pontosított áruszállítást, az 
elfuvarozásban az AKőV-ök 
részvétele már a legtöbb he
lyen meghaladja a 70 százalé
kot, az áruk felfuvarozásában 
való részvételük azonban a 20 
százalékot is alig éri el. Szük
séges, hogy ;aví�álc kapcsola
taikat a termelőüzemekkel, 
hogy jobban segíthessék a 
vasút rakva-rakott mozgalmát 
és saját kocsijaik kihasználá
sát is. 

A tanácskozás részvevői vé-
gül határozatot hoztak a 
komplexbr!gádok munkájá-
nak továbbfejlesztésére. 

(L-ez) 

Csökkentek a tűzkárok 
A szegedi igazgatóság terü• 

letén az elmúlt évb�n 20 tűz
eset tö,·tént. Ez 277 OOO forint 
kárt okozott. 

Ebben az évben az eredmé
nyes felvilágosító munka 
meghozta az eredményt_ Ösz• 
szesen 11 tűzeset történt és a 
kár csak 5000 forint volt 

A rendszeres mozdonyszik• 
rafogó vizsgálattal, megfelelő 
szénkeverék tüzelésével. a 
szikraszóródás állandó ugye
.lésével sikerül-t elérni, hogy 
ebben az évben i,abonatűz 
egyáltalán nem volt. 
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A munkásosztá ly legnagyobb 
ereje a nemzetköziség 

Huszonöt társadalmi biróság 
működik a vasútnál 

A társadalmi fejlődés meg
követeli, hogy a hivatásos ál
lamapparátustól egyre több 
feladatot veg11enek át a kü
lönböző társadalmi szernek, el
sősorban a szakszervezetek. E 
fejlődés hozta magával azt 
is, hogy a meglevő :mami fel
adatok mellett a szakszerve
zetek hatáskörébe került a bí
ráskodés, az igazságszolgálta
tás egy rész.e is. 

tékben érvényesülnek a más 
vállalatoknál működő társa
dalmi bíróságoknál, mint a 
MAV-nál. Ennek az a magya
rázata, hogy a munkaadók és 
szakszervezeti bizottságaik 
bátran visznek ügyeket a tár
sadalmi bíróságok elé. 

gá!ati beosztások miatt. E3: 
azonban helyes szervezéssel 
megoldható lenne. Nagyobb 
gondot okoz az, hogy a vét
séget elkövető dolgozóval 
s:zemben gyakran felülkereke
dik a liberális gondolkodás. 
Ugyanis népszerűtlen feladat a 
nagy nyilvánosság előtt fele
lősségre vonni a vétkes dol
gozót. Mondani sem kell, hogy 
ezzel a szemlélettel egysze
rűen kizárják annak a lehető-, 
ségét is, hogy a jogszabál11 
szellemének megfelelően ér
vényesüljön a nevelés, a meg. 
előzés, és a tudatformálás, 

M
arx és Engels a munkás
osztályba,n látták azt a 

társadalmi erőt, amely hiva
tott arra, hogy meigdön tse · a 
kapitalizmust és fel.építse a 
szocializmust. A munkásosz
tály ereje nemcsak saját lé,
számá.ban, tudatosságában, 
szervezett.ségeben van, ha
nem abban is, hogy érdekeik 
közösek valamennYi más dol
iozó létérdekeivel. 

A munká.sosztált1nak maz
galmába.n eg1fi,k erőforrása a 
nfflize.tköziség. Nem2l8bközis,é,. 
ge teszi legyózlheteUenné. A 
proletár nemzetköziség több 
minl különböző országok 
munkásságának testvéri ösz
szetartozása: harci szövetség 
a világ munkásai között. 

Még részletesebben nézru'k 
meg, mi a proletár interna,
cionalizmm? 

1. ValamerunYi ország és 
nemzet munkásosztályának 
érdek!kfü.össégére vonatko2lÓ 
tudományosan kidolgozott 
ideológia. 

2. A dol�zók testvériségé
nek valamennyi ország dol
gozóit átható érzé6e. 

3. A munkásosztály nemze
ti osztagai közötti ka pcsola
tok meghatározott típusa. 
E,;elmek a kapcsolaf:dkna,k az 
alapja: az alkcióe.gység, egy
más segítése, támogatása. 
Mindez önkénte&s,égen ala,pul, 
aoon a felmérésen, hogy ezek 
a kapcsolatok megegyeznelk 
a világ valamennyi dolgozó
Jának létérdekével. 

A proletár internacionaliz
mus egyáltalán nem ta

gadja a munkásosztály egyes 
osztagainaik önállóságát, azt a 
jogot, hogy függetlenül, ma
guk dönitsenek saját ügyü!k
ben. Ellenikezóleg, éppen 
arert, mert a mund<lásmoz.ga
Jomban az igazi egyenjogú
ság, a !különböző nem2>eteik
hez tartozó munkások érde
kei tiszteletben tartásá.naik 
szelleme ura1lrodik, a világ 
dolgozói között mindinkább 
elmélyül a ikölcsön& bizalom 
és az együttműködés.re való 
törekvés. 

A pol.gá:ri Meológusok azt 
bi2X>nygatjá.k. hogy a mun
kásosmály intemacionaJ:iz
musa a népeik „nemzeti ér
dekeinek lebecfillé�hez" ve
zet. Azt terjeszti, hQ!!Y az in
ternacionalistánma,k „nincs 
hazájuk'', az ilntemaclonali&
tálk „hazaárulók". A naciona
lizmus ideológiájával támad
ják a mun!káoosztály nemzeti 
összefogását. 

Mi a nacionalizmus? 
A nacionalizmus a nemreti 

kérdés burZSQá feliogásán 
alapuló politika és ideológia. 
Lényege, hogy „általános�, 
„osztályok feletti", nemzeti 
érdclcet feltételez és hangsú
lyoz, az osztályérdekek alá
rendeltségét, arok egyenes ta
gadását hirdeti, s az adott 
társada

l

mon belüli osztályér
dekelket elkiendőzi, illetve ta
gadja. 

A nacionalizmus meghatá
rozott történelmi körillmé-
nyek között haladó szerepet 
is betölt. Elveszti azonban 
ezt a jellegét akkor, amikor 
a társadalom fő ellentétévé a 
burz:soá.2:ia és a proletáriátus 
közötti ellen tét válilk. A tőkés 
rendszer elleni harcban fej
lódik ki a munkásosztály ha
zafisága, s ez a hazafisága 
egyet jelent minden doLgozó 
érdelreinelk kép,viseletéveL 

A felszabadulás előtt ná
- lunk ködös megfoga!

mazásokJ<óal magyará2Jgatták 
a hazafiság lényegét. A tö
megekben a swmsred népek 
elleni propagandával felszí
tották a nacionalizmust, sót 
annak legtúlwttabb formája, 
a sovinizmus érzését. 

Tagadhatatlan, hogy né-
pünk kiemelkedő teljesítmé
nyekre is kél'.)eS. Jelentősen 
hozzájárulhatunk és jánllunk 
a tudomány, a kultúra előre
viteléhez. De elismert érté
keink ellenére sem vagyunk 
többeilc M.ás népeknél. Semmi 
okunk sincs a nacionalistn 
gőgre. más népek lebecsülé· 
3ére, megvetésére. Valami
lyen módon minden nép hoz
zájárul az emberiség közös 
értékeinek, kirtcseinek gazda
iitásához. 

Az a ;6 h.a:Daff, akt amel
lett, h,og11 8(1ját népének, ha• 
zá;ának értékeire, teljesítmé
nyeire büszke, tiszteli mas 
népek, országok értekeit, ta
nul tőlük., a aml.t tanul, a,z:t 
hazája ja1'ára Jorditja.. S amit 
a haza javára teszünk, az a 
s:zxx:iallsta tábort e,ős.iti, a 
nem2leiközi mun,<á.30Szt.ály 
erejét növeli. !gy \kapcsolódik 
egybe a szocialista hazafiság 
a proletár nemzetköziséggel a 
mindennapok gyakorlatában. 

A nemzeti érzés, a haza
s:ooretet nem azonos a naclo
n.aliz:mussal. A munkásosztály 
ha.zn.fisá,ga, a szocialista ha

zafiság elvála�-;thatatlan a 
proletár internacionalizmustól. 

A p.oletár nernreU,öziség a 
nemzetek egyenjogúságának 
elismerését és következetes 
védelmét jelenti a nagyhatal
mi oov:in.i.7Jmus, a nemzeti ön
zés és a nemzeti elkülönillés 
minden tonnája ellen. Marx 
azt hirdette, hogy nem lehet 
szabad az a nép, amely más 
népeket elnyom. Mi, Lenin 
útnnuta� nyomán azt vall
juk, hogy az általános hala
dás, a dolgozó nép uírsadal
mi felszabadulása a fő kér
d'% és ennek alárendelt prob
lémája a nemZJeti kérdés. 

Számunkra is a proletár in
ternacionalizmus jelen

ti a nemzeti :függetlenség leg
főbb biztooítékát. A hazát, a 
szocialista épitómun,k,án,kat a 
Szovjetunióval és a szocialis
ta világrendszer többi orszá
gával való testvéri Elgység je
gyében védtük eddig, s véd
jük tovább. Szocia-luita haza
fiság, proletár internaciona
lizmus: eguazon gondolat. 

A munlkás nemzetköziség 
alapja: a !közös érdek, a köl
csönös tám.Qga,tás valamennyi 
ország prolet.áriátusá.naik 
együttes, minden dolgozó fel
szabadításáért. vívott hareá
b:m. A s:roc,alhrta munkás
mozgalom naa történelmi 
jelszava, a „VU:ág proletárjai, 
egyesüljetek!", ma az impe
riaJizmu.s korszakában kibő
vült, s a nemzetközi proletá
riátus számára ma így je
lentkezik: vilag népe.;, fogja
tok öss;;e az imperializmus 
eUen. Ezt a gondolatot fejez
t;e ki teljes egyhangúsággal 
legutóbb a VI. szakszerv<!:zeti 
világkongresszus, ami.kor el
ítél.te az amerikai és egyéb 
imperialista hatalmak, népek 
nyomorúságát jelentő háborús 
kardcsörgetksét, s felszólította a 
világ vaJ.amennyi dolgozóját 
az imperializmus elleni iközös 
ha!-cra. 

Az imperlali2'JlllUS elleni 
n.em:zetközi küzdelemben ösz
szefonód1k a szocialista vi-

egyilk éltetójele a nemzetJközi 
összefogás. A mindennapi 
munka része kell legyen, te
hát a proletár összefogás, a 
proletár internadonalizmus 
eszmélnek terjes:i:tése, elme--
lyítése. 

Különösen a felszabadulás 
óta adták számos esetben an
nak tanújelét a magyar dol
gozók:, hogy él benn ük a 
nemzetköziség erz-ése, készek 
más orszagok dolgozóinaik 
harcához, munkájához segít
séget ;nyújtani, Nem egyszer 
biwnyították er'kölcs.i és 
anyági S2l0lidaritásuk.at. Per
sze azt sem feledjük, hogy az 
ellenforradalmat követő idő
szakban, .s a szociallzmus épí
tése �rán mindvégig milyen 
segít<;éget nyújtottak szá
munkira más országok dolgo
zói. 

A p?'Oletár nemz,ctköz!ség
re való nevelésben figyelem
mel k'ell lennünk arra, hogy 
a dolgozók ne csak ak!kJOr 
halljanak más országbeli 
munkás!,e,,'tvé:rcik életéről, 
harcáról, am.l:kor esetleg 
anyagi segítséget ikérünk tó-
1 űk. Ha Időről időre 'lsmerik 
harcukat, tevékenységüket, 
akkor ez az anyagi segítség 
nyújtásánál is kedvw.ő ba�
sal lesz. 

okat kell még termüruc S az.ért, hogy a szakszer
vezeti tagság tájékozottabb 
legyen, többet tudj-Oln a nem-
7Jetkö7Ji. sz.akszervezeti moz.ga
lom �eiról, a S::a,k
szervezeti Világszöt·etség har
cáról, akcióiról. Jobban is
merje a tó,kés országokban 
élő munkások helyzebét, har
cait, eredményeit. Szélesebb 
ki.',rbcn alaposa.bbam. kell is
mertetni a szakmai tagozat 
munkáját. Keresni kell azo
kat a móds7.ereket és aJ:kal
makat, amelyekkel a tagjozat 
e.s a vi�S2JÓvetség munkájá
nllik hat6k.o:n y .slíg1t novelhel.
j ü.11:. 

Az utóbbi időben egyre 
többet hallunk a KGST--rol, e 
szocialista orsz;\gok nemzet
közi gazclns:ígi e.:yüttműkö
désérő.l.. Az it1 ános elveken 
és öss-.e:efüggéseken túl sokat 
kell toglalko:mi gyakorlati 
céljával, mü1denn,,1cpi éle
tünkre gyakoro•� hatásával 
El kell érni, hogy az üz«n, 
az ország határai., túl is lós
sanak dolgo?óin,k. At orsw
gos érdekeken túl a szocialis
ta tábor, a nemzetközi mun
kásosztály egés:ron.ek érdekeit 
is helyesen lássák, ossze tud
ják egyeztetni sajátos érde
keikkel. 

Gulyás János 

Ezeket a feladatokat a tár
sadalmi bíróságok látiák el. A 
Népköztársaság Elnöki Taná
csa az 1962. évi 24. sz. tvr. 
rendelettel új alapokra he
lyezte a társadalmi bírásko
dást, és a Szakszervezetek Or
szágos Tanácsa az eljárással 
foglalkozó rendelkezéseket ki 
is dolgozta. 

A dolgozók választott szervei 

A társadalmi bíróság mú
ködését szabályozó törvény
erejű rendelet leswgezi, hogy 
a társadalmi biróságok a dol
gozók váiasztott szerveL 

A társadalmi bíróság fel
adata, hogy nevelje a dolgo-

A vasútnál működő társa
dalmi bíró.ságok azért nem 
folytatnak a dolgozókkal szem
ben társadalmi bírósági eljá
rást, mert a fegyelmi eljárást 
megfeleló eljárási fórumnak 
tartják. Pedig összehasonlítha
tatlanul nagyobb a nevelő ha
tása a nyilvános társadalmi 
bírósági eljárásnak, mint a fe
gyelmi eljárásnak. 

Helytelen szemlélet 

Társadalmi bíróságaink a 
szervezeti felépítéstől szárma
zó nehézségekre hivatkozva 
igyekeznek más fórumot ke
resni a retorzió alkalmazásá
ra a vétkes dolgozóval szem� 
ben. Elószeretettei hivatkoznak 
arra, hogy nehéz a nl/ilvános
ságot biztosítani az eltolt mű
szak, vag11 a különböző szol-

Az egyeztető bizottságok, 
illetve munkaügyi döntóbi• 
zottságok munkájának tapasz. 
talatai azt bizonyították. hogy 
képesek a jog.szabálynalc meg
felelően eljárni és helyes ha· 
tározatokat hozni. Ez is mu
tatja, hogy a jó szervezés és 
a társadalmi bíróság tagjai
nak helyes kiválasztása a tár
sadalmi bíróságok számára i3 
megteremti a lehetóséget ar• 
ra, hogy eredményesen dol• 
gozzanak. 

Dr. Tosz Gábor 
zókat a fegyelmezett, öntu- l'-------------------------datos munkára, elősegítse a 
szocialista együttélés szabá
lyainak, a dolgozók emberi 
méltóságának, tulajdonának és 
egyéb jogainak tiszteletben 
tartását. 

A SZOT Elnökségével egyet
értésben a vasut területén 20 
üzemi vállalatnál, illetve te
lephelyen és 5 szolgálati fő
nökségnél múködik társadal
mi bíró.ság. 

A SZOT Elnöksége 106!. 
szeptember 26-i határozata 
alapján a társadalmi bíróságo
kat olyan alapszervezetekben, 
ahol üzemi tanács mük&lik az 
üzemi tanácsválasztásokkal 
egy időben, ahol üzemi taná
c�ot nem választottak, a veze
töségváLasztó szakszervezeti 
taggyűléseken 1965-bm újra
választottáT.:. A szakszervezeti 
bizottságok nagy körültekin
téssel végezték a társadalmi 
bíróságok tagjainak kiválasz
tását. A társadalmi bírósá
gaink személyi &.l•zé-tóle� hf.. 
ven tUkrözi a yáJJalatok és a 
főnökségek dolgozóinak ös,;ze
tételét, megfelelő arányban 
vannak a fizikai, értelmiségi és 
az adminisztratív dolgozók. 

Bátrabban éljenelc jogaikkal 

Korábbi tapasztalataink 
alapján azt kell megállaplta
nunk. hogy társadalmi b!r6-
ságaln/, még nem felelnek 
meg a jogszabályban előírt kö
t•etelmén11eknek. Sajnos, az 
újraválasztás óta sem beszél
hetünk jelentős fejlődésről. A 
társadalmi bíróságok csak 
egy-,két helyen tárgyaltak 
olyan ügyeket, amelyeket az 
il1�tékes bíróságok tettek át. 

A korábban hangoztatott 
célok, sokkal nagyobb mér-

Homoki Helikon cim.mel jól sikerült Irodalomtörténeti klállitásl 
rendeztek a ceglédi vasut.aa kultúrház könyvtárában. A meg• 
nyiló ünnepségen mecjelent Simon Istvá.n Kossuth díjas köl• 
tó, a Kortárs fő zerkesztöje Is. A képen Drogi Edit Simon Is� 
"\'áu verselt szavalja. A bá«é«'ben balra dr. Klsfaludi László, a 
Városi Művelődési Tanilcs társadalmi bizottságának elnöke, 

Jobb oldaU Simon István Kossuth díjas költó látba&ó. 

(Kaczur Pál felvétele) 

Válaszolunk munkaügyi kérdésekre 
Hogyan kell kiadni a hatnapos munkahéttől eltérő 

munkaidővel foglalkoztatott dolgozók szabadságát? 

A Munka Törvén!Jkön11ve rendelkezései (Mt. 50-52. §, Mt. 

1.á.grendszer országa:ioo,n élő 1--------------------------

V. 83-96/A és a 271. §.) a dolgozók rendes és p61szabadságát 
a hetenkénti 6 napos - 48 órás - munkahétnek megfelelő 
munkanapokra határozza meg. Sok dolgozó azonban a hat
napos munkahétt61 eltéró munkaidő beosztásban dolgo.:ik. 
A vasútnál ilt1m beosztás a 12/24-es fordul6szolgáLat közbe
váltás nélkül, a 12/24�, fordulószolgála.t közbeváltással, ci 
16/32-e& fordul6szo!gálat é3 a kéthetenkénti szabadszombato, 
munkaidő. 

százmilliók S7JOCializmust épí
tő munkája. a tőkés arszágo,k 
munk.ásosztályán.ak antikapi
talista és demo'kl'a.tikus küz
delme, a gyarmati és függ6 
országok népeinek antiimpe
rialista, nemzeti felszabadító 
harca. 

Az imperialisták termét;ze
tesen minden eszközt fe1-
h8S2'Jllálnak, hogy megbontsák 
a különböző országok dolgo
zóinak egymás iránti bizal
mát, a munlkások egységét. 
A nemzeti viSzályok, a nem
zeti ellenségeskedés, a gőg, az 
elzárkózás a legjobb fegvve
rek a munkások egysége el
len. A nacionalizmus szítása 
éppen ezért kedvelt eszik.őze 
az imperializmusnak. 

,1. munkásnemzetköziség 
él lényege, legnagyobb ere

je a nemzetközi proletármoz
galom elvi és cselek-vésbeli 
egysége. A munkásosztály 
hatalmas, egész világot átfo
gó k.üz.delrnében ma már 
olyan nagy és egyre növekvő 
·szervezett erőre támaszkod
hatnak a világ szervezett dol
gozói, mint a Smk.szervezeti 
Világszövetség, amely meg
alaikulásától követ.1!:ezetes 
harcot folytat a világ dolgo
zói egységének megteremté
séért, a proletár internaciona
lizmus szellemében. 

A szakszervezeti nevelőte
vékenység kérdései között 
nem kis helyet követel a szo
cialista hazafiság és a prole
tár nemzetköziség. A szalk
szervezeti moi;galomn.ak 

"Rádöbbentem, hogy 
milren keveset tudok . . .  " 
Letelt a negyvenöt pa-c. Az 

első órának vége. 
- Kérem, adják be a dol

gozatokat sürgeti Csaba 
Mik.1-0s tanár a lemaradotta
kat. 

Az oktatóterem fekete táb
láján felírt három kérdés ii
zikaóráról árulkodik. 

- Csak eg11 kis felmérés az 
egész - mondja -, afféle vil
Zámbeszárnoló. Kíváncsi va,
gyok, menn11ire ;utoUaik szep
tembertől. 

- Rá lehet gyújtani egt4 
cigarettára - szól az osztály
hoz -, aki a.kar, ki ts mehet. 

Kevesen mozdulnak. Egész 
nap dolgoztak, jólesik az 
ülés. Asszonyok, fécliak, leg
többje már a hannincadik 
életévén túl, de akad köztük, 
aki a negyedik X-et is el
hagyta már. Nyolcadikos. Az 
osztálylétszám húsz: lakato
sok, villan11szerelők, kocsi
tisztítók, segédmunkások 
a budapesti Keleti-'tömb dol
!!07..Ói. 

Hátul, az utolsó előtti pad
ban két fiú ül. Lehetnek vagy 

- Hog11 hogy kerültem tde, 
azt kérder.i? - nincs nyelv
érzeke-m, középiskolába így 
nem vettek Jel. Gondoltam, 
attól még jó szakmun� le
hetek . . •  aztán kiderü.lt, hogy 
hét osztállyal az sem meg11. 
Hát beiratkoztam, 

- A heti kétszeri Iskolanap 
igazán nem nag11 á!dazat 
folytatja a másik. - Legfel
jebb elmarad egy-két rande
vú. Megéri, mert a nyolca.cUk 
után már tovább tanulhatunk. 

- Ha én -régen a fiúk hely
zetében lehettem volna 
kapcsolódik a bes?.élgetésbe 
Megueri Ferenc villanyszere
lő. - Három ffltber hel11ett 
dolgoztam. Kellett a kenyér. 
Apámat katonának vitték. A 
legidősebb én voltam, hát 
örö7..ségbe kaptam a család
fenntartó ;ogot. 

- Most is családfennartó, 
s mégis rászánta magát a ta
nulásra? 

- Rádöbbentem, hogy mi
lyen keveset tudok. 

tizenhét évesek. A boglyas. fe- A szünetnek vége. A fizika
kete hajú cigarettájából 6Zip- órát mértan váltja fel. Ismét 
pant, s tüdőből engedi ki a a tanáré a szó. 
füstöt. Hozzájuk lépe'k. B. A. 

Az ilyen munkaidővel fog
lalkozta tatt dolgozók szabad
ságát egységes szabályozás 
hiányában többféle módon 
számították. A fordulószol
gálatban egy éjszakai szolgá
latra adott 12 óra Időtartamú 
szabadságot például 2 munka
nap szabadságnák vették, vagy 
egy nappali műszakra . adott 
egy naPi szabadság után a kö
vetkező munkanap reggelén 
már munkára kellett jelent
kezni, holott az egyébként já
ró - két szolgálat közötti -
szabad idő csak az éjszakai 
múszak kezdetével ért véget. 

1963-ban jelent meg a Mun
kaügyi Miniszter 6/1963. (IX. 
1.) Mü. M. sz. rendelet.e, mely 
egységesen szabályozta ezt a 
kérdést. A rendelet az 1963. 
évi Hivatalos Lap 46. számá
ban, 125.532/1963. 1/2 B. sz. 
alatt jelent meg. 

Alapelv az, hogy szabadsá� 
got csak arra az időre enge
délyezhet a munkaadó, amely 
idő alatt a dolgozónak mun-
kát kellett volna vége2l!lie, 
mert a többi idő a dolgozó 
szabad ideje, s azzal nem a 
munkaadó, hanem a dolgozó 
rendeLkezik. 

Az érintett dolgozók szabad
ságát a rendelet alapján szol
gálatmentességben kell számí
tani és kiadni. A rendelet 
táblázatos éilSszeállítást közöl 
arról, hogy hány szolgálat
mentesség felel llli'g a munka
napokban számított szabadság 
kontingensnek. Igy pél(!ául a 
12 munkanap szabadság esetén 
a közbeváltás nélküli 12/24-e3 
fordulóban 9. a kőzbeváltós 
12/24-es fordulóban 8, a 16/32-

es forduló szolgátatban 7, a 
kéthetenkénti szabadszomba
tos munkaidőnél pedig 11 azoL
gálatmentesség. 

Az engedélyezett szolgálat
mentességek után ugyanúgy 
Jár a két swlgálat közötti sza
bad idő, mintha a dolgozó 
szolgálatot teljesített volna. 
tehát csak a szolgálatmentes
séget követő rendes szabadídó 
elteltével kell szolgálatra je
lentkezni. A közbeváltoo szol
gálatnál pedig a közbeváltás
ként járó hosszú szabad időt 
ki kel! adni akkor is, ha az a 
szabadságot közvetlenül meg• 
elő:m, vagy követi, illetve a 
szabadság idejére esik. A szol
gáJatmentességben kiadott 
szabadság elteltével minden 
fordu'ószolgálatos dolgozó, így 
saját rendszeres fordulójába 
kerül vissza. 

A nem fordulószolgálatos 
munkaidővel foglalkoztatott 
dolgozó szabadságát a munka
szüneti napok (fizetett ünnep) 
meghosszabbítják A forduló
szolgálatban foglalkoztatott 
dolgozó szabadsága - szolgá
latmentessége - ha a munka
szüneti napot is magában fog
lalja, szabadsága ezzel a nap-
paL nem hosszabbodik meg, 
hanem a szabadság idejére já
ró 1954. évi 4. sz. Hivatalo& 
Lapban közölt 32/149/1954. 
I/4. B. sz. rendelet 6-8. §-a 
szerinti átlagkereseten felül a 
munkaszüneti napra eső mun
kaidejére járó bért külön meg 
kell kapnia, úgy mintha e na
pon dolgozott volna. Ezt ren
deli a 129.169/1964. I/2. B. sz. 
utasítás. 

B. 1. 
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Külföldi tanulmányutak, tapasztalatcserék VA G O N K U L I  

A debreceni igazgatóság év
ről évre emelkedő szállítási 
követelményei a menn}'lseg1 
és minőségi igények, a mű
szaki fejlesztés, az. üzemszer
vezés és a vezetési színvonal 
emelésének szükségszerűségi:,, 
er,vlirtelmúen követelik a 
1zakkáde,-ek külföldi tanul
mányútjait. Dolgozóink közül 
ebben az évben többen jártak 
az NDK-ban, Csehszlovákiá
ban és Lengyelországban. Kü
lönösen fiatal üzemmérnö
keinknek nyílt alkalmuk ösz
szehasonlítást tenni és a há
rom ország vasúti szakembe
reivel jó kap_csolatot létesite
ni. 

Hasznos tapasztalatok 

A záhonyi átrakó körzet 
!okoldalú szállítási munkái
hoz például jelentős segítséget 
nyújtott a Csehszlovák Vas
útak Cierna nad Tisou határ
állomásán szerzett szakmai 
tapasztalat. Az üzemszervezést 
illetően látott megoldások a 
műszaki fejlesztés gyakorlati 
megvalósításai és az álló ala
pok jobb hasznosítása, a tech

lyaudvaron az üzemszervezés 
egy magasabb fokát ismertük 
meg. Ez a latogatás is hasz
nos volt. Számos olyan tapasz
talat került a jegyzetjüzetek
be, amely a mi rendezőpálya
udvarainkon jól hasznosítható. 

Segíti a szakkáder képzést 

A külföldi tanulmányutak 
kapcsolódtak az egyetemi 
hallgatók külföldi tanulmány
útjaihoz. A drezdai látogatás
ra is ennek keretében került 
sor. A tudomány hasznosítása 
a gyakorlati életben a közle
kedés megszervezésének gaz
daságosabb megvalósítását 
eredményezi, s nagymérték
ben segíti a szakkáder után
pótlás szervezett, tervszeril 
biztosítását. 

A debreceni igazgatóságnak 
a szegedi Felsőfokú Vasútfor
galmi Technikummal kötött 
szerződése már egy korábban 
kialakult eredményes kapcso
latot rögzített és meghatáro
zott feladatok kitűzésével még 
konkrétabbá tette az együtt
működést. A végzett techniku
sok közül négyet Záhony, ket-

tőt Nyíregyháza, egyet pedig 
Püspökladány állomásra állí
tottunk be termelő munkába. 
A hallgatók munkáját az is
kola továbbra is figyelemmel 
kíséri. Szakmai fejlődésüket 
mindkét részről megfelelő be
számoltatással biztosítjuk. 

Az iskola rendszeres látoga
tásáról, a hallgatókkal való 
állandó foglalkozás, a társa
dalmi ösztöndíjasok előmene
telének figyelemmel kísérése, 
a mérnökjelöltek nyári üzemi 
gyakorlatának eredményes 
szerve�e, jelentős mérték
ben elősegíti a szakkáder kép
zést. 

Arra törekszünk, hogy ;, 
korszerű t.echnika alkalmazá
sával igazgatóságunk terüle
tén hatékonyabbá váljék a 
szállítási tevékenység és gaz
daságosabb legyen az üzemvi
tel. Ezeknek a céloknak az 
eléréséhez vezet az az út, 
amelyre ebben az évben rá
léptünk és következetes, hatá
rozott vezetéssel a jövőben is 
folytatni kívánunk. 

Tóth János, 
a debreceni igazgatóság 

vezetője 
nológiák kedvezőbb eredményt ,-------------------------
nyújtó lehetőségei minden bi
zonnyal jó hatást gyakorolnak 
majd munkánkra. A széles- ko
csik fenékajtajainak gépesített 
becsukása a kedvezőtle
nebb helyzet ellenére is -, a 
függesztett sínnel való kialakí
tással már kísérleti bevezetés

A MAV a kisebb vállalatokhoz kísérletképpen gumikerekű va,gonszállitó kocsival küldi a 
vasúti teherkocsikat. Erre a célra egy 40 tonnás, 24 kerekű pótkocsit szereztek be, amely
re a vágányról felhú.zzá.k a vagont s így a pályaudvarról gumikerekeken gördülhet a 

re nyújt lehetőséget. 
Ugyancsak a szerzett ta

pasztalat alapján a napi tel
jesítmények helyes értékelésé
re kerülhet sor, mert a mi vi
szonylatunkban a széles kocsi
mennyiség ki.hangsúlyozása 
mellett kisebb jelentőségű 
volt a t.onnarnennyiség vizsgá
lata, pedig a számszerű elem0 

zésnek ez az egyik legfonto
sabb értékmérője. 

Szakembereink számára 
hasznos volt a lengyelországi. 
Medyka határállomás egész 
komplexumának megismeré
se. Annál is inkább, mivel 
Eperjesk« állomáson a Me.cfy„ 
kaihoz hasonló átrakókörzetet 
;,karunk kialakítani. 

Az NDK-ban a drezdai 
Friedrichstrasse-i rendező pá• 

a 

Fol.o!Zott gondot 
balesetel.· ,neg�lő!Zésére 

A Magyar Vasutas Baleseti 
krónika rovatában gyakran ol
vashatunk halála.s személyi 
balesetekről Többé-kevésbé 
bűnös mulasztás vagy figyel
metlenség okozza ezeket a 
baleseteket. Szomorú dolog, 
hogy a gondatlanság követ
keztében hol itt, hol ott esik 
ki a sorból egy-egy kenyér
kereső családapa. 

A vasútnál megnő a bal
esetek száma a kedvezőtlen, 
zord téli időjárás napjaiban. 
Éppen ezért ilyenkor a kül

. szolgálati vezetőknek és a 
mozgalmi szerveknek még fo• 
kozottabb felvilágosító, okta
tó--neve!ő munkát !kell végez
ni a: .dolgozók. lciizött. Fokozni 
kell az ellenőrzést is, mert a 
rossz látási viszonyok között a 
pályán. a váltók körül dol
gozó vasutasok nem mindig 

veszik észre idejében a közel
gő járműveket. 

Ilyenkor télen, különösen 
nagy szükség van a fokozot
tabb balesetmegelőző munká
ra. Az előmunkások ne men
jenek ki a pályára dolgozni 
az adott vonalra érvényes 
menetrendi jegyzék nélkül. Az 
a gyakorlat is helytelen, hogy 
kitérőben egy doLgozó végez 
hóeltakarítást. Akár több, 
akár egy személy dolgozik a 
vágánytengelyben. a figyelő 
őrnek mindi{/ ott kell állnia. 

Az emberekről való gondos
kodás nemcsak a vezetők fel
adata, hanem mindenkié. 
Ezért a .pázy.án dclgozók min
denkor tartsáik kötel�gük
nek óvni, vigyázni saját ma
guk és társaik testi épségére. 

Molnár Arpád 

szállíttató vállalathoz ki- és berakáshoz. (MTI Foto: Lajos György felv.) 

A biztonságos közlekedésért 
TÁRNOK ÉS MARTONVÁSÁR KÖZÖTT FOLYTAK AZ ÖNMŰKÖDÓ 

VONATMEGÁLLÍTÓ BERENDEZÉS PRÓBÁI 

A vasúti forgalom növeked.é- mozdonyt, illetve megkezdik a 
se, a nagy sebességű vonatok fékezési folyamatot. 
közlekedése egyre parancso- A vasutak két alapvető rend
lóbban írja elő az önműködő szert: a "pontszerűen ható és a 
vonatmegállftó berendezések folyamatosan ható berendezés 
alkalmazását a vasutaknál. rendszerét használják. 

Fennállhat ugyanis annak A pontszerűen ható önmú-
a veszélye, hogy a moz- ködő vonatbefolyásoló bc-
donyvezető figyelmen kí- rendezés előnye, hogy min-
vül hagyja valamelyik jel- denféle jelző, tehát a me-

ző parancsát. chanikus jelző esetén ia 
Ezt a körülményt előidézhetik hasmá.Jható. 
rossz látási viszonyok, sűrű Ez a rendszer sebesség-ellenör
köd és hófúvás is. De összeté- zéssel is kiegészült már. Ez a:,.t 
veszthetik a mozdonyvezetők jelenti, hogy a befolyásolás 
a több, párhuzamosan egymás kezdetétől számítva egy bizo-
mellett futó vágány mentén el- nyos idő után leellenőrzi a be

korszerű, jelfogós berendezé
sekhez csatlakoztatható a tér• 
közökben is sináramkörös vá
gányfoglaltság jelzéssel. 

A MAV a folyamatosan 
ható berendezéssel kísér

letezik 

Nem�sak rajtuk múlik 
helyezett bejárati jelzőket !s. rendezés a jármú sebességét és 
A megfigyelést nagyban aka- ha az a megengedettnél na
dályozhatják egyéb külső kö- gyobb, beindítja az önműködő 
rülmények. Hyenek a nag:l'Vá- fékezési folyamatot. 

a Tárnok és Martonvásár kö
zött 4 térközben létesített kí
sérleti szakaszon. A Szovjet
uniótól vásárolt 52 darab •M 
62-es 20-00 lóerős Diesel-fÚOZ. 
donyok ilyen berendezéssel 
vannak ellátva. A kísérleti pá• 
lya berendezését is szovjet do
kumentáció alapján készítet• 
ték el a távközlő és biztosító
berendezési szakszolgálat szak
emberei. 

A kísérletek eredménye i3 
igazolja, hogy 

Veszprém-külső pályaud-
var dolgozói egyáltalán nem 
tekintik bepótolhatatlanna.k: a 
szállítási lemaradást. úgy be
szélnek róla, mint megszokott 
jelenségről. Ez az adósság „kí
sért.eties" pontossággal, min
den év utolsó felében elmarad
hatatlanul jelentkezik. Az ál
lomás dolgozói a sárvári cu
korgyárat hibáztatják, amely 
ebben az időben a lehető leg
több nyitott vagont igényli. Ha 
befejeződik a cukorrépa-kam
pány, ismét helyrebillen a 
mérleg. 

Tavaly rosszabb helyzetben 
voltak. A 92 ezer tonnás te,r
vüket csak nagy nehézségek 
árán tudták teljesítenl. Az 
idén eddig 127 ezer tonna árut 
szálli tottak. 

Csak hétköznap dolgoznak 

végi kiesése hátráltatja 
munkát. 

a teljesíteni. Különösen Tihanyi rosok zavaró fényei, reklám- A folyamatosan ható vonal-
Gábo,-, Hantó Ferenc és Tzitcz jai. Nagy veszélyt rejt magá- befolyásoló rendszereknél a 
lstván tolatásvezetők végeznek ban az esetleges rosszullét, a mindenkori jelzési kép és a 
kimagasló munkát. Az állomás figyelmetlenség, a fegyelmezet- mozdony között állandó kap
hat swcialista kollektívája is lenség is. Az utóbbiakra mu- csolat van. 

az önműködő vonatmegál
litó berendezés új távla
tokat nyit a magyar vas-A naponta befutó 130-140 

kocsit nagy nehézségek árán 
képesek rendezni a rövid vo
natfogadó vágányokon. A fű

tőház elav-ult fardítókorong
ján is nehézkes a munka. 
Megfelelő laktanya hiányában 
a női jegyvizsgálók a váróte
remben kénytelenek eltölteni 
az éjszakát. Most, hogy auto
mata telefonközpont épült a 
közelben, a telefonosok elköl
tözködnek az állomás t.erületé
ról. Bár a felszabadult helyi
ségért mások is bejelent.ették 
igényüket, remélhető, hogy 
elsősorban a vonatfékezők és 
a női jegyvizsgálók gondján 
enyhítenek az illetékesek. 

Helytállnak a szocialista 
brigádok 

derekasan helytállt. Érdeme- tat, hogy a vasútnál az elmúlt 
A jármú vezetője az egyes 

kel szerzett Csulka Pál és Za- hónapokban magasra s7.ökkent térköz-s7.akaszba érve a 
náthy Lajos forgalmi szolgá- a jelzömeghaladások száma. vezetőá.lláson elhelyezett 
lattevő kollektívája. A vonat- még a jobb megfigye!hetősé- · • · b51 ·11 d ' 

get biztosító fényJ·elzők eseté- .1elzesi kep O a an oan 
közlekedési tervet több, mint látja, hogy milyen á.llású 
hat százalékkal túlszárnyalták. ben is. 

jebóhöz közeledik. 
A tehervonatok menetrendsze- ' A felsorolt veszélyek, illetve 
n·nt1· 1"nd1'tásában 14 százalékos b l "lük" zá ó ,.� tk A folyamatos információátvi-

úti berendezésben. 

S mint a 9. szakosztálynál ér
tesültünk, 1966--ban Tiszatenyő 
és Lökösháza, valamint Sze
rencs és Nyíregyháza között 
megkezdik az önműködő tér
közbi..ztosító berendezés szere
lését. 

V. F. 
a e O s rmaz ""-'ve ez- telt szigetelt sínáramkörökkel javulás mutatkozik. A kocsik mények --------------

kiválogatására is nagy gondot lehet a legcélszerűbben meg-
megelőzése csak oly mó- valósítani. Az egyes jelzési ké-fordítottak. Kocsikihasználási don lehetséges, hogy a pekhez különbözó frekvenciá-tervüket 102 százalékra telje- ·· k jelzők állása és a kozle e- val kódolt jel csoportok tartoz-sítették. dő Járművek közöU a moz- nak. A sínekben folyó átvien_ dő örvendetes, hogy míg évek- é «- r- t 

Még egyszer 
a levelezőkocsikról 

kel ezelőtt évente 38-40 bal- donyszem lyze 01 ugge - jelet a mozdony elején elhe-
esetük volt. az idén csak eg,.· len kapcsolatot létesítünk. lyezett vevő tekercs veszi fel, Lapunk hasábjain már több 
kocsi kisiklás és egy váltófel- Ezt úgy lehet elérni, hogy a amelyet erősítés után a beren- esetben szóltunk arról, hogy a 
vágás írható rovásukra. jelzők állásától függően a pá- dezés értékel és a mozdonysá- Déli-pályaudvaron levő leve
Ugyanakkor elenyésző szám- lyáról a jármú részére adunk torjelzőre a megfelelő képet lezökocsikat lehetőieg cserél
ban fordultak elő személyi információt, illetve a fékrend- kivezérli. jék ki, vagy javítsák meg a 
balesetek. szerre gyakorolunk befolyást. A folyamatosan ható vonat- világítást és a fűtést. 

Az egyik legnagyobb szál- A nehézségek ellenére A veszprémiek most azon Ilyen feladat ellátására szol- befolyásoló rendszer az állan- Sajnos, még a mai napig 
lítási partnerük a Tanácsi Kő- Veszprém-külső pályaudvar fáradoznak, hogy a lemaradá- gálnak az önműködő vonatbe- dó információszolgáltatás nu- sem javult a helyzet. A ka
fejtő Vállalat. Ez a bánya ér- dolgozói nem vesztették el sukat az év végéig pótolják. folyásoló rendszerek. att a biztonsági követelmények lauzok már több írásbeli je
tékes kohászati alapanyaggal kedvüket. A hazánk felszaba- és adósság nélkül zárják az Ezek olyan berendezések, maximumát kielégíti. Pályabe- ientést is küldtek, hogy a 
látja el a vasgyárakat. Irány- dulásának 20. évfordulója tisz- évet, ötéves tervünk utolsó amelyek . .megállj" jelzés ese- rendezése azonban megfelelő- rossz világítás miatt munká-
vonatok tömegét indítják út- teletére vállalt feladatokat esztendejét tén a mozdonyvezető tényke- en kialakított energiarendszert jukat nem tudják zai:artala• 
nak az ország legkülönbözőbb igyekeznek maradéktalanul F. J. désétől függetlenül leállítják a igényel. Lényegében csak a nul végezni. Többször elő-
városaiba. A rakodás és_ szál- fordult az is, hogy a 2220 � 
litás gyors lebonyolítása érde-- �''''-'''''''''''"-''''''�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-''"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''1 az 1219-e� szám�. vonatoknál 
kében markolólapátos gépet � , , � a .s�erelveny- elso sze1t;élyko-
állított üzembe a bánya. A �  Végtelenbe futó acelpare>k, Bes,..,,e' l:ge-1-e's a si'nekne' l, nagy oklevelek - kettőt az � CS!Jaban kellett dolgozmok. 
korszerű berendezés jó szolgá- � kattogó szerelvények, forgal- ,4,,· 1,1 állomás k,apott, négyet meg a �  F. I. 

latot tesz, amikor üzemképes. � ma.s, zajos állomások és csen- vezetője -, hogy becsülettel � 
Ha viszont géphiba adódik, � des lds megállók . . •  Ez volt a 

szu·· rku·· ietko,· 
töltötte itt a szolgálatát . . .  1!:s � 

akkor napokig vesztegelnek az � negyvenlcét ét>? ezt ismétli a miskolci iga.zga- � 
°:res vago!lok. s ez elég gfako- � ősz fejét ingatja: nem. tóság elismerő levele is, � Cini CIIll cincog n jelenseg. Ilyenkor bizony � Amennyi 192.1-tól eltelt töb- embeTnek a segítségével amelyben a nyugdíjba vonu- � ' ' • • • 

!el�orul .. a rend és , "!1,osszú � bet jeumtett ennél! Apától akilcnek élelmiszer beszerző- � jó� itt öreg�ae:: meJ. �á.sa �lőt!'i �tols� �gt�rtott i �özelmúltban a 7512-es sze-
1de1g szunetel a szállít�s. A � örökölt szakmát, izgalmas, ér-

e e iggyem-e az • ogy - allomasvizsgalatrol ugy irnak, � melyvonaton,. az 1265-ös Aa. 
hetente t_e1:;•be vett 3-4 1�ánv- � dekes munkát, különös ro-

je 
P��!!ai Istvánnak ez Is vas-

ha nem vágyódott innét va- hogy mindent a legnagyobb � I. osztályú kocsi üres fülké-
�onat kozul csak egy mdul � mantikát. Az életet . . .  ••tasmunko. volt. S ta'A- nein 

!amelyik fővonalra? rendben találtak. � jében cincogás ütötte meg a 
utnak. � . � ....,,. Az áll01n,isvezetó moso- • . . � fülemet 

Kiváló munkát végez Veszp- � . Es melyik vol! a legsz�bb kisebb, mint a következő évek lyog. . Feb:uarban itt . !1,amna az i Ahogy az ülőzsámolyt fél-:!'émben a MÁV rakodó részle- � res�e - • a legtobb emle�t feladata, a mostanié: amikor - Nem a fővonalak és nem alZor;:a�t._ Ny1:17di3ba me�y- � rehúztam, három kis kölyök
ge. A rendelkezésükre álló au- � a.do? 1:�!1'. a ke:7d�t, a Mt!- napjában harminc-harminc- a meUé:wonalak jelentik a Bekolt".zi!' néhany éve épu}t � egér riadtan szaladt szét. Rö
tódaru nagyban meggyorsítja � kolc-Gomorm to!tott . id_o? négy szerelvényt kell átenged- vasutasmunko. örömét egri �azaba, s annyi . szo�ga- � vld idő múlva megjelent a 
az áruk ki- és berakását. A �  Vagy_ �ppen -�z egn! a _diszno�- ni a szolgálati helyen - bél- mondja -, hanem a naponoo.. lat után -:-- csak a pthenesre � mama is. Egyszóval az egér-
baj az, horn, a daru személ,J- � ho_rvati, a 1asz.?e.renyi, a ga- apátfalvai cementtel, egercse- becsülettel eltöltött szolgálat lesz gond,a . • • � család befészkelte magát az 
zete csak hétköznap dolgoziTc. � csi, a gombaszogi na'f!_?k? , hí szénnel, szilvásváradi - ott, ahová éppen a köte- � I. osztályú kocsiba. 
A kezelők szombaton i·eszHc � Ugye, a szarvaskoi husz mésszel, bükki fával - és lesség köt. Tudom, jó lesz az. � Egy kis takarítás ezeken a 
,.kalap;ukat" és csa'k Mttő11 tesztendő . . .  ? féltucat embert dirigálni, meg lgaz lehet . . . De vallja csak be Pálmai � kocsikon nem ártana. Akkor 
látni őket újra a munTcahe- � Amelynek úgy vágott neki, az ánipénztárat kezelni . . .  S ha tényleg így van, ak- elvtárs, hogy az a búcsú a sí- � talán kevesebb lenne az ilyen 
Zu�n. Most. amnrnr mindPnnt+ � hogy - vasutat épített. Fel- Szép lehetett ez a húsz é lcor Pálmai István nagyon nektől - nem lesz olyan � cincogó poh•pnl9< 
előtérbe kPrült a s7omh;i+- � szaggatott, szétszórt vágá- itt, a hegyek között, his�en i: boldog lehet! Mert hivatali könnyű . . .  ? i · Markos József 
vasárnapi rakodás, a daru hét- � nyakból. Annak a százötven érett felnőtté egyetlen lánya, szobájában arról vMLam.a.k a Gyóni Gyula � Zalaegersreg 



4 �fAGYAR VASUTAS 

Napirenden 

az utazószemélyzet munka
és pihenőideje 

A szakszervezet elnöksége 
1 965. november 5-i ülésén tár
gyalta az utazószemélyzet 
munka- és pihenőidejének ala
kulását. Megállapította, hogy 
a szakszolgálatok részéról tör
tént intézkedés az utazósze
mélyzet munkaidejének csök
kentésére, vezénylési és mun
káltatási rendjének javításá
ra. Ennek nyomfin némi ja
vulás már tapasztalható a tá
volléti és a szolgála ti órák 
alakulásában, az eredmény 
azonban még korántsem kielé
gítő. A szolgálati és távoll-éti 
órák száma még mindig ma
oas. 

Magas 
a távoléti órák száma 

Egyes balesetek tárgyelásá
nál, valamint ellenőrzések al
kalmával bebizonyosodott, 
hogy az utazószolgálatot tel
jesítő dolgozók munka- és pi
henóide;ét szabályozó rende
leteket - többszöri figyelmez
tetés ellenéT'e - nem tartják 
be, Megengedhetetlen, hogy 
egyes helyeken a táuoll-éti 

órák száma 300 fölött van, 
ami az Mt. V. 55. §. rendelke
zéseinek megsértését jelenti. 

A telepállomások többségé
nél tapasztalható a vezény
lés egyenetlensége, az igen 
nagy számú, helyen.ként a 300 
órát is meghaladó igénybevé
tel. N}•íregyháza állomáson az 
első félévben 212 esetben ha
ladták meg a 300 órás maxi
mumot. Egyes hónapokban a 
telepállomás átlaga is meg
haladta a személyre szóló 
maximumot. Ugyanakkor van
nak olyanok, akik a kötele7,ö 
210 órát sem teljesítik. 

A mozdonyszemélyzet ve
zénylésére is az a jellemző, 
hogy a i•e,:;énylő mozd.onyfel-

yázók - a forgalom elóre 
nem látható változásai miatt 
- gyakT"an eltérnek a fordu
lóktól. 

Gyakori eset, hogy az egy 
szolgálatra kivételesen enge
délyerett 18-24 órás maximu-

ható figyelmen kívül az a sza
bály, hogy az utazószemély
zet részére i.s hetenként egy 
pihenónapot kell biztosítani, 
amelyből havonta egyet - az 
Mt. V. 77. §. (1) bek. rendel
kezése szerint - vasárnapra 
kell adni. 

Az utazószemélyzet heti pi
henónapjának biztosításáról 
csak általában beszélhetünk, 
mert kevés az olyan dolgozó, 
aki a részére járó heti pihenő
napokat rendszeresen és az 
előírt szabályok maradéktalan 
érvényesítésével kapja meg. 

A hiányosságok az alábbi 
okokra vezethetők vissza: 

a) Az 1957-tól érvényes alap
rendelet ez ideig nem vált ál
talánosan ismertté az utazók 
és a velük foglalkozó vezetők 
körében. 

b) Az alaP- és az azt kiegé
szítő magyarázó rendeletek 
sok tekintetben eltérnek a 
Munka Törvénykönyvében 
adott általános és kötelező 
szabályoktól. A MÁV-szabá
lyok negatívumait és végre
hajtásának nehézségeit érzik a 
vezetők és a dolgozók is. 

cl Az utazók heti pihenó
napja jelenleg időben egybe
esik a két szolgálat közötti 
szabad idővel, így jelentősége 
a dolgozók és a vezetők kö
zött is közömbössé vált. El
mosódott a fordulók közötti 
szabad időtől való megkülön
böztetése, szociális jellege és 
annak előnye is. 

d) A szakszolgálat részéról 
t&tént ellenőrzéseknél nem, 
vagy nem elég következetesen 
vizsgálják e szabályok betar
tását, így alig alkalmaznak 
felelósségrevonást. 

A hiányosságok 
nem új keletűek 

A heti pihenőnapok kiadá
sánál mindkét szak.szolgálat
nál hiányosságok vannak, de 
rá kell mutatni a helyzet sú
lyosabb voltára a vontatási 
szakszolgálatnál. M1g a forga
lomnál a vezénylést, az utazó 

dolgozók irányítását és a ve
lük való foglalkozást minde
nütt megfelelő képzettségű ve
zénylótiszt látja el - az igaz
gatóságok, III. osztályainál pe
dig külön munk.akiirü vonat
kíséteti előadó foglalkozik az 
utazók ügyeivel - addig a 
vontatási szakszolgálatnál ha
sonló munkakör sem az igaz
gatóságnál, sem a fútóháznál 
nincs. 

A heti pihenőnapok kiadá
sánál tapasztalt hiányosságO'< 
nem ú; keletűek. Az I 7. és 
I/8. szakosztály szigorú ren
delkezést adott ki az igazgató
ságoknak, az utazók munka
és pihenőidejére vonatk6zó 
szabályok betartására. 

A vasút növekvő szállítási 
feladatai egyre jobban meg
követelik a vezetőktől, hogy a 

feladatok megoldását ne csak 
egyszerűen adminisztratív uta
sításokban lássák, hanem a 
végrehajtásban részt vevó 
dolgozók megnyerésével és az 
Intézkedéseket magyarázó, se
gítő, emberi tulajdonságaik
kal is segítsék azok megérté
sét és végrehajtását. 

Nagy hatással van a dolgo
zók tudatformálására a t·asúti 
munka szerverettsége, De ez a 
sok évtizedes gyakorlaton 
nyugvó szervezettsé ma már 
nem elegendő. A T"ég! vezetési 
módszerek és a mai feladatok 
számos ellentmondást szülnek 
a munkaidő gazdaságos ki
használásában, a törvényes 
munk,aidő betartásában, a dol
gozók jogainak érvényesítésé
ben. 

A megyei és a szakszerve
zeti bizottságok foglalkozza
nak többet a helyi problé
mákkal, ellenőrizzék és haté
konyabban seg:! <ék a szol!lá
lati helyek tevékeny�égét. Is
merie..ssék meg a dolgoz<',kat a 
törvényekkel és jog•zabályok
kal. hogy kötelességeik mel
lett a jogaik érvénye-'lt ének 
lehetőségével is tisztában le
gyenek és az ismeretek birto
kában azt követeljék is meg. 

Súdóczki István 

Ötven óra 
- vonaton 

A napokban valahol szóba 
került, hogy kevés a vonat
kísérő. Egyesek viszonylago
son sok sz.olgá!atl órát telje
sítenek; értve alatta a tenge
lyen töltött időt, és amit a 
forduló állomásokon ,·ára
kozva t.ölt el a vonatkísérő. 

Több érdekelt szólt a vitá
hoz. MaJd az egyik vonatve
zető szóba hozta Sztrultár 
János (Vác) jegyvizsgáló e,,a
lét. 

Hamarosan SztrUh\Ú' is 
megjött, aki núnden indulat 
nélkül. mint legtermészete-
6ebb dolgot, mesél te el a tör
ténetet: 

Október 29-én, a korahaj
nali órákba:1 indult el hazul-
ró! a 4417. sz. vonattal Bu-
dapestT'e, onnan Szobra, az
tán vis.�za, majd megint 
Swbra (138. ,z. vonattal). Már 
14 órás . zolgálat volt mö
götte, amikor Szobon paran
csot kapott, hogy a 265/a. szá
mú tehervonattal kell men
nie. A parancs az parancs, de 
azért elmondta. hogy közel 
22 órája van talpon. 

„Nincs mese" - mondták 
Szobon, és a rettegett  tegye -
mit helyezték kilátásba, ha 
sokat magyaráz. 

Mit tehetett . . .  ? 

Szedte-t·ette a cókmókot és 
eUoglalta hélyét egy széllel
bélelt fékbódéban. 

HO! szú várakozás után, 23.50 
órakor i ndultak. Nóarádveró
cére T"eggel érke::ett, Vácon 
délelőtt, Dunakeszin délután 
volt. Már elfoguott az ele
mózsiájo, a túrdme, a;: ener
giája, csak a s::él, a h ideg szél 
k1sérte végig h1iségesen. 

Végtelennek tűnt az utazás. 
Tobbszór is kérte a le, ál

lót, de a menetirányító min
den e-,etben csak kcnet'eljes 
�a,'il.1',.i;» -l>Ui!Eiit a, kif,ar-

Kífartott. 
Vegre 31 �n. 1 óra taj! 

rr:egérkezett Rákosrendezőre. 
Eddig a történet! 

- g -
mokat az utazók túllépik. A 1----------------------------------------

szabálysért.és ténye mellett ez 
azt is jelenti, hogy ilyen ese
tekben a dolgozókat fokozot
ta.n és i11dokolatlanul terhe
lik meg. 

Bár nem jellemzó, de saj
nos, még mindig előfordul, 
hogy egyes vezetők nem szá
molnak időben intézkedéseik 
erkölcsi és a dolgozók tudatá
ra kiható következményeivel. 
A szocialista törvényességre 
hivatkozva, kpvetnek el tör
vénysértése1ket, vagy próbál
ják igazolni intézkedésüket. 
Egyesek megfeledkeznek ar
Tól, hogy a töT"vényeket nem
csak az egyszerű vasutasok
n-alc, hanem mindenkinek, a 
vezetőknek is be kell tartani. 
A 24 órát meghaladó folyama
tos swlgálat ellen felszólaló 
dolgozókkal sremben nem egy 
vezető fenyegetően, szankciók 
kilátásba helyezésével lép fel, 
ahelyett. hogy a törvényes 
munkaidő betartására töre
kedne. 

A munkapadtól a vádlottak pad · áig 

Hetenként egy pihenőnap 

A munkaidő és pihenőidő 
arányának és e kettőre vonat
kozó szabályok érvényesítésé
nek vizsgálatánál nem hagy-

Igy összegezték mondaniva
lójukat azok a bírósági szak
emberek, akik három héten 
keresztül 5 előadásból álló ok
tatásokat tartottak a Szom
bathelyi Já7'mújavít6 Válla
latnál. 

A vállalat 1965. ét'i balese
ti helyzetének T"omlása indo
kolta, hogy az oktatások szín
vonalának emelésével, 

a szemléltetö eszközök fo
kozottabb alka.lmazásával 
változtassunk a hagyomá-

nyos oktatási formán. 
Indokolta továbbá az is, hogy 
a műszaki vezetők szemlélete 
megváltozzon, a balesetelhá
rítási és munkásvédelmi prob
lémák megoldásához az ed
diginél jobban álljanak hozzá. 

A bekövetkezett üzemi bal
esetek számszerű szaporodása. 
valamint a balesetek követ
keztében a termelésből kiesett 
munkaórák számának emelke
dése szükségessé teszi, hogy 
az oktatások során mélyreha-

tóan magyaT"ázzuk a vonatko
zó óvórendszabályok. betarta
sának szükségességét, az üze
mi balesetek következmén.veit, 
illetve azok megelözt\sének le
hetőségeit. 

Ezért kértük fel dT'. Szú.ts 
Miklós megyei bírósági ta
nácsvezetót és dT". TuT"ai Fe
renc bírót, akik az üzemi bal
esetek büntető és polgári jogi 
következményeiről, illetve az 
Elnöki Tanács 1963. évi 34. 
számú törvényerejű rendelke
zéseiről tartottak előadásokat 
a vállalat valamennyi műsza
ki vezetőjének és fizikai dol
gozójának. 

Az előadásokat minden eset
ben filmvetítéssel egészítettük 
ki. A filmek szemléltető mó
don is érzékeltették az elő
adók által elmondottakat. A 
műszaki vezetők részére tar
tott oktatáson részt vettek az 
ország többi jármújavítójá
nak munkavédelmi meghí-

zottai, továbbá a felügyeleti 
hatóság képviselői is. 

Az elóadók az oktatás során 
mélyrehatóan magyaráz
ták a munkavezetök, mü
vezet.ök feladatait és kö

ielességeit 
a fenti rendelkezé alapján a 
biztonságos és balesetmentes 
munkakörülmények megte
remtésére vonatkozóan. 

Megtörtént eseményeket 
mondtak el mintegy okulás
képpen. olyan példákat, ahol 
a bíróság megállapította a fe
lelős vezetök mulasztását. Az 
általuk elmondottak gyakor
lati alkalmazására hívták fel 
a figyelmet es ezért kikérték 
a főművezető, a debreceni 
jarmüjavító munkavédelnú 
megbízottjának és a szakszer
,·ezeti központ kép,·iselőjének 
véleményét. 

Közvetlen kapcsolat alakult 
ki a dolgozók oktat..ísa során 
is, ahol a részvevők vélemé
nyüket n�·il vánították egy-egy ---------------------------------------1 vitás kérdésben. Több alka

43 évi szolgálat után FELESLEGES JEGYZŐKÖNYVEZÉS 
A vasúthoz 1922-ben kerfüt. 1965. szeptember 13-án 14 

Pályamunkás volt. 1945-tól órakor a sturovói MA V képvi
szakszervezeti vezetőségi tag, selet helyiségében Pásztor 
1954-tól pedig a csapod! üzemi Gyula forgalmi irányító jegy
bizottság titkára. zókönyvet vett fel PáU La;os 

Nagy Jánost, a csendes, me- Bp. Déli pályaudvar honállo
Jegszívű embert munkatársai, mású vonatvezetőről, mert 25 

ismerősei becsülik és szeretik. ÓT'ai szolgálat után nem vál-

43 éví szolgálat után január 1- lalta a további szolgálatot. 

én nyugdíjba vonul. A négy- Ugy látszik, nem eléggé Is
évtizedes jó munkáját, húsé- mert az az 1957-töl érvényes 
gét a vasúthoz _élmuniká� j_el- szabály, mely szerint az uta
vény, szocialista brgiadJe_l- zók egyfolytában tölthető szol
vény, a szakszervezti munka- gálati ideje kivételesen sem 

ért jelvény bronz J:okozata és haLadhatja meg a 18, a készen
az árvízvédelemért kapott !éti óráklcal együbt pedig a 24 
emlékérem is bizonyítja. órai szolgálatot. 

Jó pihenést és nyugodt. bé- A vonatv�ő helyesen járt 
kés életet kívánunk János bá- el, hogy a tulszo1gálatot nem 
"Sinak. vállalta. A további szolgálat

Perlaki Gyula I tal ugyanis fokozott baleseti 
Sopron veszély állhatott volna elő, 

mivel a fáradt ember figyelő
készsége lényegesen csökken 
ilyen hosszú szol;gál.at után. 

A forgalomlrányítónak az 
lett volna a kö-relessége, hogy 
ó is az utazók munka- és pi
henőidejére vonatkozó szabá
lyok szerint járjon eL 

Jó lenne, ha a megfelelő 
szabályokra és a helyes eljá
rásokra nagyol>b figyelmet 
fordítanának azok, akikre a 
forgalom irányítása mellett az 
emberek irányítását is rábíz
ták. 

A jegyzőkönyvezés ebben az 
esetben felesleges munka volt. 
De ha már elkészült, helyes 
lenn.e mielőbb lezárn.l wt az 
ügyet. 

Foki István 

lommal utaltak a vetített fil
mek tanulságaira. Hangsú
lyozták a dolgozók jogait és 
kötelességeit a 34. sz. tvr. ren
delet alapján. 

A munkától való eltiltás. a 
balesetveszélyes munkahelye
ken a munka megtagadása, 
mind a dolgozók érdekét 
szolgálja. 

A törvény módot és lehe
töséget biztosít, csupán él
ni kell az adott lehetösé

gekkel, 
egyrészt a dolgozóknak, más
részt a gazdasági vezetőknek. 

Az oktatásokon közel 1400 
dolgozó vett részt. Reméljük, 
hogy az eilőadássorozat elérte 
célját és bízunk abban, hogy 
ez megmutatkozik majd az 
üzenú balesetek csökkenésé
ben. 

Szitár János 
Szombathely 

1965. DECEMBER t. 

Szégyent hoztak a vasútra 
Zalaegerszegen a megyei bí

róság nyilvános fellebbezési 
tárgyaláson hirdetett ítéletet 
három volt murakeresztú1i 
vasutas bűnperében. A má
sodfokon eljáró bíróság az el• 
követett bűncselekmények és 
azok társadalmi veszélyes
ségének gondos mérlegelése 
alapján, elutasította a te7"he1-
tek és védőik fellebbezését, 
melyet a Nagykanizsai Járás
bíróság elsőfokú ítélete ellen 
jelentettek be. Sót, a bíróság 
helyt adva az ügyész felleb
bezési ó,·ásának, 

fel is emelte az elítéllek 
szabadságvesztés bünteté

sének tartamát. 
Honfi Gyula elsőrendű vád

lott főbiintetését 1 év és 
nyolchóna.pi szabadságvesztés
Től 3 évi szabadságvesztésre 
nőveZte a bíróság. A mellék
büntetésként alkalmazott köz
ügyektől eltiltást 2 évről 5 év
re emelte fel. Belasics Rudolf 
másodrendű terhelt 2 évi sza
badságvesztés helyett 2 év és 
hathónapi szabad ágvesztés 
büntetést kapott. Egy év hat
hónapi szabadságvesztésre 
emelte fel a megyei bíróság 
Kárász Géza harmadrendű 
vádlott első fokon megállapí
tott 1 évi szabadságvesztését. 
Szlávecz János negyedrenáú 
vádlottat nyolchónapi szabad
ságvesztésre ítélték. 

Az immár jogerős ítéletet 

bűnszövetségben elköve
iett, társadalmi tulajdont 
károsító folytatólagos lo
pás miatt mondta ki a bi-

róság. 
A terheltek Murakeresztúr ál
lomáson akkor követték el 
bűncselekményeiket, amikor 
szolgálatban voltak. Különbö
ző textiláT"ukat ta.T"tafmazó va
gonok ólomzáTait törték fel. 
Egy alkalommal például 50 
db. halásznadrágot „halásztak 
ki" az egyik kocsiból, egy má
sik esetben 25 nylon blúz volt 
a ,,zsákmányuk". A lopott 
holmit a fővárosban igyekez
tek éi-tékesíteni. 

A bíróság súlyosbító körül
ményként értékelte azt a 
tényt, hogy a terheltek bűnös 
cselekményeiket szolgálatuk 
közben, tehát közforgalmú 
kőzlekeáési és szállltási t>áZ
lalat területén, és részben az 
ott tartózkodó tranzitvagonok 
feltörésével, !osztogatásával 
követték el, és hogy cselek
ményűkkel a hazánk terüle
tén lebonyolódó nemzetközi 
vasúti áruszállítás biztonságá
nak jóhírét veszélyeztették. 
Magatartásukkal valóban sú• 
lyos szégyent hoztak a vas
útra, de el is nyerték méltó 
büntetésüket. 

Most van Idejük eltűnődni 
azon, hogy érdemes volt-e az 
ólomzárakhoz nyúlni . . .  

(Lőrin� 
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Egy sorompó nyitva maradt 
Okt-Ober 31-én Kelenföld 

Budafok-Albertfah,a felőli 
végén, az 1032-es vonatnál a 
sorompót ,.elfelejtették" le
engedni. Csak a mozdonyve
zető éherségének, óvatosságá
nak köszönhető, hogy súlyos 
baleset nem történt. 

Amikot· Koszorus Lajos vo
natvezető a sorompóörnek a 

vonatról leszólt, hogy miért 
nem engedte le, hiszen ezen 
keresztül autóbuszjarat is 
van, az csak mosolyogva vál
lat vont. 

úgy hisszük, hogy ilyen 
felellőtlenséget egy mosóly
lyal és egy vállrándítással 
nem lehet elintézni. 

F. I. 

Baleseti krónika 
November 10-én a Beleg ál

lomásra 40 km/óra sebe�
gel bejáró 5. sz. rostálógép 
ráütközött az I. vágányon 
álló másik rostálógépre. Az 
ütköz.és következtében a két 
ön.iá.ró munkagép súlyosan 
megrongálódott. Győrfi Já.nos 
géptelepí, Tászli János és 
Császár György építési fónök
w,gi dolgoz6k súlyosan meg
sérültek. 

* 

November 11-én Szerencs 
állomáson a 4311a sz. vonat 
behaladás közben elütötte a 
l\Ilskolc fűtőház létszámába. 
tartozó ?\yltrai Andrást. Ne
vezett a behaladó vonat elótt 
akart átmenni a vágány má
sik oldalára. Allapota nem 
életveszélyes. 

* 

November 13-án a ferencvá-
r0&i személYPályaudvar III. 
vágányán áthaladó 3. sz. 

gyorsvonat elütötte a 26-<>S 
váltóban munkát végző Má
ler Gyuláné váltótisztítót. 
Nevezett súlyos sérülést szen
vedett. Ugyancsak Ferencvá
ro& állomáson november 14-
én a Nyugati gurító III. sz. 
vágányán az elgurított kocsi
sor elütötte Tarkos Sándor 
sarust, aki súlyos arcsérülés
sel került kórházba. 

* 

November 13-án a Soltvad-
kert állomás III. vágányára 
bejáró 5951. s.z. gépm.enet a 
IV. vágányra korábban ellö
kött és határon kívül hagyott 
kocsikba ütközött. Az ü lközés 
következtében a kocsik kisik
lottak, és részben a bejáró 
gépre torlódtak. A baleset 
vágányellenórzés elmulasztá
sa és a tolatási műveletek el-

lenórzésének hiánya miatt 
történt. 

* 

November 15-én Szajot ál-
lomás békéscsabai kihúw vá
gányán végzett tolatás közben 
Bódi Józ.tef kocsirendező a 
jeges kocsilépcsóról lecsú
szott. Esése következtében a 
mozgásban levő kocsi kereke 
lábujjain könnyebb sérülést 
okozott. 

* 

No,ember 16-án Klskunfél• 
egyháza állomáson a VII. sz. 
vágányon fordított állásban 
közleJtedó 1. sz. tartalék el• 
ütötte Rabi István kocsirende
zót, aki halálos sérüléseket 
szenvedett. A bales� azért kö
vetkezett be, mert nevezett a 
23. sz. vált-0 eljegesedett ke
reszte-zésébe lépett be össze-
akasztás végett. 

* 

November 19-én Polgár ál-
lomáson a 6021/II. sz. tvg. az 
első vágányon végzett tolatás 
közben összenyomta Vi7"ág 
László vonatvezetót. Neve
zett az összenyomás következ
tében bordatöréses balesetet 
szenvedett. 

* 

November 26-án 4.40 óra-
kor a 6762. sz. tehervonat 
Görcsöny állomás bejárati 
jelzöjét és az állomás III. vá• 
gányának biztonsági batárjel
zöjét meghaladva belerohant 
a szembe jövő 6749. sz. mo
torvonatba, Az összeütközés 
következtében Páltí Ede mo
torvezetó életét vesztette, 3 
súlyos és több könnyebb sérü
lés történt. A telelösség meg
állapítására vizsgálat indult. 

H. K. 

Miért jár gyalog?! 
Élvezze az autózás előnyeit, örömeit 

A S z e r e n c s e - s o r s j e g g y e l  
különböző személyautókat nyerhet: 

Moszkvics 408-ast, 
Wartburgot 
Trabantot 
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Még egyszer a viszonylati 

utasáramlati f elmerésekről 

Kíváló gözmozdonyf útö 

hosszabb időn át állandó jel
legű u1Jazási igények megáJ la
pí tására került sor. A szüklsé
ges aru:utoka.t - megértve a 
vasút segítő szá.ndélká,t - ma
guk az utasok, nagy vállalatok 
szol.gá.!tatták. Az adatszolgáJ
tatás pontossága mind ehhez 
hason 16 módszernél. bapasztal -
tat felülmúlt. 

A most elvég:z,ésre kerüló 
felmérés aLk.almá val - a vizs
gált utazások jellegéből faka
dóan - a tényleges megálla
pításokból kell statisztikai 
módszenkkel a várható Í{/é
nyekre következtetni. Az ut:1-
zó.�özöru;ég szerepe most pasz
szív. A szükséges adatokat a 
menetjegyek alapján a vas

utas dolgozók, jegyvizsgálók, 
fóvizsgálók, számlálóbiztosok 
álLapítjá:k meg. A pomos adat
felvételhez itt rendkíV'iil DJagy 
érdek fűwdik. 

Bereczki Jó-Lsef 
mozdonyfűtó 

Az elmúlt napokban bú
c,,úztatták a debreceni fűtő
ház dolgozói és vezetői Be
rec=ki József kiváló gózmoz
donyfűtót nyugdfjbavonulása 
alkalmá bői. 30 évet töltött a 
vasútnál, ebből 27 évet mint 
mozdonyfútó. Megbízható. 
szorgaJmas és példamutató 
munkájának elismeréséül Ki
váló Dolgozó kitüntetést ka
pott. 

6zabó 1. Já.n<Js jegyvf78gáló és Gergely Sándor vizsgáló főkala
uz összesítik a gyékényesi gyorsvonaton gyüjtöU adatokai 

Meggyőződésünk, hogy 
a vru;utas dolgozóik m.egérml<, 
hogy az utasáramLatok m.egál
Lapítása során végzett jó mun
kájuk!lral a vasút szernÉ!lyszál
lítási. feladatainak jobb, gnz
d.aságosa,bb megoldását segítik 
elő. 

Mint gózmozdonyfűtő, hosz
szú éveken keresztül a buda
pesti gyors- és személyvonato
kat továbbította. Kívánjuk, 
hogy eredményes munkássága 
után még hosszú idón keresz
tül legyen boldog részese a 
nép államának. 

Az évr6l évre emelkedő sze
Jllély.s;iállitási igények kielégí
tésére, ,a va,,úlli bo-...rende2lések, 
eszközök és létesítmények mi
nél ga.zdiaságosabb k!ihals.ználá
sára, a várható fejlődés bli.zto.. 
sításához szükséges beruházá
wk terv�e.z ele1l{ledhe
tetlenül szükséges a szál!itási 
feladatok pontos ismerete. 

Az utasforgalom várható 
alakulása hálózaiti ISZinten is
mert. Ez azonban a személy
szállítás terve:Zléséhez és =

vezéséhez közvetlen.ül nem 
használhaitó adat. Ahhoz, hogy 
• bevezetőben váro1t cél.oknak 
me,grelleó menetrendet lehes
sen lreszíteni, és ebben a me
netrendben :meg:felel.ően kép
zett személyszállító vonatok 
kfüll.ekedjenek, ·az utasáriamla
tok m.iJnden egyes vi..-szonylatá
Jllak me�erés,e ISZÜkséges. 

Mint már korábban ismere
tes volt, a vasúti utazások 
mintegy 80 százaléka az úgy
nevezett hivatásforgalom. Az 
ilyen utazók életük nagy :ré
szét, szabad idejükből naponta 
több órát a vasúton töltik el. 
Nem lehet közömbös szá
mun.kro, hogy ezek az utazá
nok: milyen iköril1mények kö
zöt;t történnek. Ezimt végezte 
el a vasút az utasáramJ.atok 
m.egál.l,apításá t eláször a. Bu
dape$t környéki napi ingaván
dor-forgalomban, majd 1mm-

A közelmúltballl francia vas-
utas eszperantista fia,talok 
meghívására Franciaországban 
jártam. Örömmel tettem ele
get a meghívásnak, hiszen a 
francia fiatalok évek óta ki
válóan tevékenykednek: a:z 
eszperantó mozgalomban. 

Győrből. a Wiener Walze-r 
aemzetközi gyorsvonattlal foly
!Jattam utamat Párizs felé. 
Percnyi pontossággal futott be 
vonatom a Páris Est pályaud
van-a, ahol vertliéglá-tóim már 
vártak. A pá,lyaudva-rnak óriá
si forgia,1ma van. A legtöbb 
nemz.etkö:lli. vonat ugyanis oda 
tut be. Megicsodálh.attam az 
érkező, illetve induló TEE 
fTrans-Europa Express) vona• 
tokat. Gyorsak, pontosak, ké
nyelmesek - adja tudtul az 
ismertető, s e jelzák nem vé-
1-etlenül jellemzik a Nyugat
Európa több oI'SZágában köz
lekedő lUXUlSVODJatokat. A TTE 
uonatok átlagosan 110 km/6-ra 
sebességgel közlekednek, de 
helyenként a sebesség eléri a 

160 kilométert is. A kocsikban 
a legnagyobb kényelmet bizto.. 
látják. Ezekben a szerelvé
nyekben csak ehsóosztályú ko
ooi'k közlekedlnek. A vonatban 
étterem, bár telefon- és gép
irószolgálat áll az utazóközön
ség rendelkezésére. 

A fmncia vasutas eszperan
tista fiatalok �rvez6kés:zisé
gér61, vidámsá-gáról személye
-sen is meggyóződhettem. Ez 
�vi konferenciájukon megtár
gyalták eddig végzett munká-
1ukat, majd kidolgozták a jö
tró évi tervet, és megváJ.as:1Jtot
!á.k az új üj úsági eszperantó 
rez.et�get. 

A hivatalos eszmecserék és 
lanácskozások mellett alkal
,na,rn volt megismeilkedni több 

három 1111agy vi.oé!kd gócpont 
körzetében. 

A most elkövetkezendő idő
ben a belföldi távolsági forga
lom utasáramlatainak megál

Soulavy Jenő 
mérnök fóin,tézó Marosán Pál 

lapítására kerül sor. A novem- ,-------------------------

berben., februárban, májusban 
és júliusban esedékes felmé
rések során a távolsági vona
tok k!i.használt.ságának: v'iz:sgá
latánl kerül sor. Ehhez kap
csolódik a távolsági vonatok
hoz csartlakozó forg,a,lom vizs
gálata, vaJ.amilnt az uta7Jás tar
tamának csök:kentése érdeké
ben egyes, gyenge forgalmú 
megállóhelyek megfigyelése. 

Mit ;elent ez a felmérési 
munka a Va$UUU dolgozók ré
szére? 

Elsősorban a feillmér& ered
ményeilnek alkalmazásával, a 
tá,voliabbról bejáró vasutas 
dolgoz6k utazási körülményei
nek megj>avítását, a gazdasá
gosabb üzemszerve2Jés, a vas
úti berendezések teljesítóké
pa<,Ségét !nagyobb méritékben 
figyelembe vevő menetrendi és 
egyéb intézkedések kapcsán a 
munkakörülmények, és nem 
utolsósorban az anyagi érde
keltség javulását. 

Mindezek érdekében a 
felmérést végző v,asuta:so!c lel
kiismeretes, pontos munkája 
szükséges. Az előző felmérések 
során a naponta l.smé!Jlód.ó, 

Elektrodinamikus vasúti biztosító 

berendezések 1. 
KÖNYVIS!rlERTETÉS 

A bl7Jt.ooságos vasúti !wz:le
kedés egyik alapvetően fontos 
feladata a korszerű biztosítás. 
Ettől nemcsak a kö2llekedés 
zavartala'!lSága függ, de a fel
adat jó vagy ke\"ásbé jó meg
oldása jelent.óselll kihat a 
v�t á�ére is. 

&lakirodalmun!l<:oon (� a� 
kori igényeknek megfelelóen) 
tárgyalták már a leg€€Y'5zie.. 
rúbb é9 pillanatnyilag J.egel
t.erjedtebb mechainilrus bizto
si t.ó berendezéseiket, sőt a mű
szaki fejlesztés jegyében 
ugyancsalk pá,r év előtt meg
jelent h,oos2l8,bb mű fog!l.al!co
zott az önműiködő tél!'közbi.2Jto
sM berende7Jásel<lkel. A leg
egys2JEl["Úbb és 1,egbonyolu1tabb 
megoldási módok lköwtt tár
gyalatlan maradt egy dlyan 
elég tág szakterület, amely 
azóta egyre nagyobb jelemó-

ségre tesz &rel-t, s mind a je
len., mind. pedig a lköZJeli jövő 
szempontjából a legnagyobb 
és legreálisabb érd.eklödésre 
tarthat számot. 

A mt'.! vasűt!arg:almunk 
szempontjából ezzel a 
mondhatni llegjelen.tősebb, ed
dig még te! ;nem dolgio=tt te
rülettel fog!aJl.kozik. Tárgyalja 
az elektrodina.rniku blztiosf tó 
berendez.ések vasútjainkon leg
általánosabban bevezetett és 
bevezetendő, jelfogós vez.érlé
sú állomási és gurítópályaud
varl berendezé5eket, a t.en
gelyszámlálós térközbimooító 
berendezéseket, a jelf� ve-
2lélr'lésú állomási biztosító be
rendezéseket, a gurftópálya
udvari berendezéseket és a , 
tengelyszámlálós térközbizto.. 
s1tó berendezéseket. 

Egy hét Franciaországban 

ÚTIJEGYZET 

áliálba is ,,baszámítjá!k", a mflf 
sem sej tó utas legnagyobb cso
dálkozására. (Nyolc fra.nk a 
pótjegy árai). Rövid tiartózko
dás még Strossbourgba:n, majd 
a. Német Srovehségi Kootánsa
ságban száguld a Momrt-ex
pressz. francda vasutas dolgozóval, a 

franc.i.a vasútegés2lségügy mun� 
kájávaJ. és természe1:esen a fő
város nevezetességeivel Is. 
Minden Párizsba látogatót 
vonz a karcsú Eifllel-rorony. A 
torony h.armadi,lc emeletére 
lift szállított fel. A l;i;ft egyél>
ként egys:rerre 56 személyt tud 
szállítani. 

A francia főváros sok-sok 
nevezet.essége közül feltétle
nül meg kell említeni a met
ropolitant, a földalatti. vasutat. 
Ren.d!kivül nagy a forgalma. 
2venként több mint egymil
liárd utast szállít. A metró 
legmélyebb része 63 méterre 
van a föld alatt. A vasút nyolc 
helye-n vezet keresztül a Sza;
na folyó alatt. Az 1855-ben ki
dolgozott terv asa,k 1900-ban 
valósult meg. A metrónak 170 
kilométer hosszú vonala van, 
17 különbözó irányban 344 
állomással. Nyolcvan mozgó
lépcsó és 34 lift segíti elő az 
utasok közlekedését, kélnyel
mét. 

Minden metróvonait robb ko
csiból, köztük egy elsőosztályú 
kocsiból áll. A kocsikban ki
függesztett térképek jó átte
kintést nyújtanak az utasok
nak az útvonalról és az átszál
lási helyekről. Reggel fél hat
tól éjjel háromig megszakítás 
nélkül közlekednek a szerel
vények. A párizsi közlekedési 
szakemberek gondolnak a jö
vóre is. Már épül az új metró, 
amely a főváros környékét is 
bekapcsolja a forgalomba. Az 
expressz c,11orsvasút 61 km 

hosszú lesz, kelet-n!/Uga.ti 
irányban vezet majd, és a ter
vek szerint 1910-be-n készül el. 
A távbati tervek között szere
pel még az észak-déli irányú 
földala1ltli. gyorsvasút megépí
tése is, 

Az ifjú esrzperan� 
egynapos kiránduláson vetllem 
részt a fővárostól 130 km-re 
fekvó Rouen városban. E vá
ros Normandia f6vároo:ánaik 
tekimJtendő. A gyorsvonat más
fél óra alatt tesiZli meg az utait. 
A mint€€Y 150 OOO lakosú vá
ros igen gazdag történelmi ne
ve�ben. ll:pfre,;zeti 
emlékeiben a múlt és a jelen 
pompásan keveredik. 

A város rohamos fej16dés
nek mdult az utóbbi tíz év
ben. Ii.e,n je'Lenrt:ős vasúti és 
hajóforgalma. Vendéglátóim 
belmutattáik: a roueni tehe-rpá
lyaudvart, ahol a gépesítés se
gitségével sikerült a szállítási 
munkát emberi e-ró Í{/énybe
vétele nélkül lebonyolítani. 

Ami pedig a vasútegészség
Ugy,i szolgálat mUlllkáját illeti, 
nagy szerepe van a megelőzés
nek, a . tudományos eredmé
nyek felhaszná!Jásának a min
den.napos vasúti munkában. 

Pári21Sból egyébként a Mo
zart-expresszel utaztam. A pá
lyaudvaron és még több vá
rosban, ahol a vonat megáll -
a nagy zeneszerző egyik mű
vének akkordj,ai csendültek 
fel, jel:lrepe:zve az expressz ne
vét. Termé<lzetesen ez,t a fi
�elme8séflet • menetje� 

Stuttgartban, ahol az eszpe
r.a:ntisták éppen országos vas
utas eszperantó értekezletüket 
készítettek elő, mindössze né
hány órát tartózkodtam. 

Az ausztri.ai Linzben egy 
napot töltöttem. Résa;t vebtem 
a helyi eszperantó csoport 
összejövetelén. A programban 
filmvetítéssel kísért előadást 
hallottam eszperantó nyelven. 
Nagyon jólesett, amikor a ven
dég részére járó tis:lJtelet kúfe
jezéseképpen először Buda
pestról szóló filmkockákat ve
títettek. Linzben néhány hó
nappal ezelőtt avatták fel az 
eszperantó emlékművet, mely
nek létesJotését a helyi vasutas 
eszperantisták vezetője, Jo
hann Ge-roldinge-r kezdemé
nyezte. A linz,iek eredménye
sen tevékenykednek. ll:ven
ként nemzetkö:m sf táborozást 
is szerveznek. A jövő év feb
ruárjában a Salzburg körelé
ben fekvó Krimmlben rendez
nek nemzetközi sítábort, hat 
országból száz vendég részvé
telére számítamllk. 

Utiazásom közben azt ta
pasztaltam, hogy az es:i:peran
tó nyelv ifjú ViBSUtas hívei 
eredményes munkát fejtenek 
ki a barátság elmél11ítését, a 
szakmai tapasztaia.tok kicseré
lését illetően. Erre kell nekünk 
is törekednl, hiszen 1966 nya
rán a világ eszperantrusta kül
döttei - köztük vasutasok is 

hazá.niklba. látog,a,tn.ak. 

s 

RÖVIDEN 
A V I L ÁG M I N D E N  R É S Z É B Ő L 

A BOLGAR NÉPKÖZTAR
SASAGBAN meg'1!:ezdték a 
Szófiát átkaroló körvasú1, vil
lamosítását. A műszaki ter
vek szeiint elóször a Kremii
lw-vcin áthaladó vonals=a
kaszt vü:J,a.mositjá.k, ami lehe
tővé tesz.i. a fémipari kombi
nát és a Szó.fia északi részé
ben levó többi gyár munká
sainak gyors szállítását. 

* 
A KÖVETKEZŐ ÉVEK-

BEN MOSZKV ABAN öt egy
vágányú függóvasutat é-píte
m�;. A tervek s�rint az első 
i:·onal az autógyári metróál
lomást Koawmenszkojéi:al 
köti össze. A négy-öt kilomé
ter távolságban el.heiyezkedő 
áw!omárolc kö::ött óránként 
90 szerelvényt is lehet közle
kedtetni. A 100-120 utas be
fogadására. a.lkalmas ko�ik
ból áUó szerel„ények sebessé
ge 150 lan/óro. 

FRA.l'ClA SZAK:l!;RTŐK 
ELKBSZ1TETTÉK a légpá,r
nás Yonat első k.is-érleti pél
d-nyát, amelyet a tervek iw.e
rint ez év végé..-i üz.embe he
lyeznek Franc.iaországban. A 

kerekek nélkül hala.dó új 
mozdony teljesen zajmentes, 
óránként több mint 400 küo
mé.teres sebességet is kifejt

het. A légpárnás sikló vona
tot kiskijesítményű turbólég
csavaros hajtómű gyorsítja 
fel a kívánt sebességre. 

* 

LENGYELORSZÁGBAN az 
év végéig 401 kilométer hosz
szú vasútvonalat viilamosita
nak. A lengyel vasutalc vi!Ja
mosítása gyors ütemben ha
l<ul, a villamosított vonalak 
hossza elérte a három év 
elöttinek a kétszeresét. 

• -------

A Némtl Biroda,mi Vasút gazdasánossági kísúletei 

Az NDK népgazdaságának 
terv�ési és vezetési módsze
rében fontos scz.erepet já,tsza
DJ'.llk az anyagi fuztönzők. Igy 
például 1964. november 1. óta. 
a magaeburgi és erfurti vasút
igazgatóságok oozetóinek fize
tése bizonY-Os mutatószám!Jok 
eléréséh,ez van kötve. Ha eze
ilret eglészben vagy :részben 
teljesíti'k, ha'V'i fiz�tésülc ös-z
sze,ge 10-30 százalélkkal emel
kedik. Ha nem érik el, fize
tésüklből levorunaolc és ez a le
von.ás az ooszes elófeltételek 
teljesítése esetén ikifizetett 
összeg 50 százaléka is lehet. 

ha.táridóhöa: kötött építési ter
vek beta:rtás,á,t vá.JJrus.ztobtáJk ki. 

1964. noV€1Il1Jber 1. óta e2Jt az 
eljárási módot a stendali � 
magcLeburgi javítóműhelyek 
lgaz:gatóira is alka.1maZJtá/k. Eb
ben a munkalkörben. a terve
zett üzemeredmény elénése, a 
javításolcnál a minőségi mun
ka a feltétel. 

Ez a veretésj munkáit ösz
tönro premizálás azo:n.bain te!• 
jes mérbéikloon csak al<lkor ju.t 
érvényre, ha az egész vooa
lon allkaLma=ák. Egyelóre ai 
még megfoinfo'!-ás tárgyáJt !ké
pezi, hogy aliglazg,a,tókat, asz
tályviezetőiket és más verrel:ő 
sremélyeket a !kísérleteklbe 
beYonjana!k. 

EnJllieilc az ia,nyagi ösztönzés,. 
nelk a hatása befolyáso,Tha,tó 
m,utatószámak helyes megvá-
1.lmlbásától függ. Első kísér
letül az űreslkocsJj árat.ok sza
báilyzatáln.alk betiartását, a szál
litmáinyozási terv teljesítését, 
a lkocsiJc a!ká.sán.á:l és a 

Az anya.gi Ö&Ztönresinek es 
a módja nem rossz módszet' a 
gazda�ágooabb, has21I10Sabb 
termelés előmorzdítására. 

K-H. G. 

A tiroli Jenbacher l\fúvekben új, 1500 lóerós kétütemű motor
ral ellátott Diesel-mo'7.dony készült az Osztrák Vasutak részé
re. A mozdonyt mindkét végén vezetőállással látták et A gép 

szolgálati súlya 67 tonna. 

Mozdonyvezetők 

egymas között . . .  
Ml u &-döqöt 

csinálsz te a qé• 
r:

d

z'!.'il� Mind�;:-��� 
olajtól óilzllk, a 
tied meq olyan Ode 

Illatot áraszt, mint 
eqy szépasszony 
budolrJa , . ,  

- ó, csak a pl. 
pereszappan sza„ 
qát érzedl - neve. 
tett János. - Al
landóan tartol< eqy• 
két darabot a sze
relvénytartóban. 

- Az olaJb(Jz 
miatt? 

- Uqy.an ne bo
londozz! Eqysze• 
raen azért, hoay 
kezet mossak. Ha 
hozzányulok a 
qéphez. csupa n,o. 
csok leszek, de 
n,jq ha nem nyu• 
lok be 6s minden 
simán meqy, akkor 
Is bepiszkolódik a 
kezem útközben. 

- 1!:s miféle 
szappan az, ami
nek Ilyen pompás 
Illata van? 

- tn KtKV!I• 
R!IST használok. 
De uqyianily-en il· 
latos a többi plpe• 
resz.appan is. A 
CAOLA, az EXO· 
TIC, vaqy például 
az OLEVENDULA 

pfpereszappan, 
amelynek épp a 
sajátos, diszkrét és 
finom levendulail• 
lat a leqföbb Jel. 
lemzöJe. Méq a 
desodoráló, az.az 
fzzadsáqqátló ható· 
anyaqgal készOlö 
TIMEA qyóqy.pipe-

reszappannak Js 
olyan az fllata, akár 
valami parfómnek. 

- Ezek szerint 
mindegy, hoqy az 
ember milyen plpe
res%appant h.asz• 
nál? 

- Dehoqy mind• 
eqyl A CAOLA PI· 
pereszappan eny. 
hén szárító hatá• 
sú. tehát zsíros 1>6-
rlleknek való, az 
EXOTIC épp ellen. 
kez61eq, zsírral dú
sított bőrtápláló 

anyaqokat tartal· 
maz, valós..iqos jl
dás a sz4razbö
r0eknek és IQV to. 
vább • • •  

- Honnan tudod 
te mindezt? 

- A feleséqem• 
t61, Aranka naq)lon 
ért az II yesm lhez. 
ö tanltott meq ar
ra Is, hoqy csak 

plpereszappannat 
sza<bad mosakodni, 
mert az az eqyet
len szappan, amely 
nem árt a b6rnek, 
sőt, puhítja, ruqal• 
massá teszi • • •  

- Hát lqen. A 
pipereszappan a 
Jólápoltsáq els6 fel• 
tétele és a Jólápott
sáQ férfiakra, n6k:• 
re, korra és nemre 
való tekfntet nélkül 
mindenkire kötele. 
zö. Arra viszont 
még sohasem qon• 
doltam, hoqy a pi· 

pere.szappan a mo�• 
donyvezetc5k fel.sze-
reléséhez Is hozzá„ 
tartozik, pedlq Ya• 
lóban Jól Jön a q• 

pen • • •  
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Az NB l/1-ba kerültek 

A bajnokcsapat tagjai: Álló sor balról-jobbra:- Selmeczi Jó 
uef edzö, Budai Gábor szakosz+.ályvezető helyettes, Szabó La
jos, Tóth László, Kiss László, Kovács István szakosztályvezető, 
Sáfrán József, Fehér János, Forgács István, Marosvári János 
elnökségi tag, Guggolnak: Tóth Sándor, Gugyella József, Nag1• 

János András, Maróti József, Mlklós Ferenc 

Az idei Heves megyei lab
darúg�bajnokságot a MAV 
Hatvani AC csapata nyerte. A 
csapat 42 ponttal, kitűnő, 
43:17-es gólaránnyal lett első, 
s ezzel jogot nyert arra, hogy 
• következő bajnoki évben 
egy osztállyal feljebb, az NB 
JII-ban szerepeljen. 

A hatvani vasutasok nem 
először játszanak majd NB-s 

már jelen tós előnyre tett szert 
a táblázaton. 

A felkészülés során 103 ed
zést és 27 barátságos mérkő
zést, valamint hetenként egy
egy elméleti előadást látogat
tak a játékosok. 

A csapat legjobb része a vé
delem volt, mindö.ssze 17 gólt 
,,szedtek össze" a bajnokság 
során. Az edző jó munűcát 

végzett, a szakosztály vezető
sége lelkiismeretesen támo• 
gatta a csapatot céljainak 
megvalósításában. 

A hatvani vasutas labda
rúgók célja most az, hogy az 
NB III-ban is megállják a 
helyüket. Az utánpótlás jó. 
Az elmúlt évben ifjúsági csa
patuk első, az idén pedi{I má
sodik lett az if;úságt bajnok
ságban. 

A hatvani vasutas sportte
lep méltó keretek között vár
ja jövőre az NB III-as rajtot. 
A lelátót társadalmi munká
ban megjavították. A futópá
lya csőkerítést kap, s így meg
oldják a játéktér öntözését, 
mert a csőkerítésen keresztül 
vezetik majd a vizet. Hozz,\
kezdtek az edzőpálya építé
séhez is. A rajtig rendbehoz
zák a hangosbemondót és par
kosítanak is . . .  

'bajnokságban, hiszen a negy- ,_ ________________________ _ 
venes és az ötvenes években 
kitűnő NB II-es csapatuk is 
volt. 1957 után törés állt be 
a csapatnál: kiestek az NB 
II-ből, majd az NB IIl-ból is. 
Amikor kiestek a Nemzeti 
Bajnokságból, még a megyei 
llajnokságban is csak közepe
i;en szerepeltek. 

A jó vasutas, ha utas is : vasutas 

Az utóbbi két évben azon
ban gyökeres változás állt be 
� egyesület vezetésében, s 

az.óta a labdarúgó-csapat tel
jesítménye is felfelé ível. Ta
valy a vasutas labdarúgók 
2nár az élmezőnyben végez
tek, az idén pedig teljesen 
megérdemelten bajnokok let
tek! 

Az. edzéseket Selmeczi Jó
zséf oktató irányításával kezd
ték el 20 tagú kerettel. A korai 
alapozás jót tett a csapat
nak, hiszen a bajnokság 
megkezdésekor már formában 
voltak, s amikor a többiek fel
készülési szintje elérte az övé
ket; addigra a MA V HAC 

A Rédics és Zalaegerszeg 
között köz.lekedő 7432-es sze
mélyvonaton 1965. november 
4-én utazott Kerkai Ferenc 
pályamunkás munkahelyére, 
Zalaegerszegre. Bocfölde és 
Sárhida állomások között a 
kocsiban gyanús koppanást 
és billenést ész.lelt. Társainak 
meg is Jegyezte, hogy ez sín
törés volt. 

A. megérkezés után Zala
egerszegen észrevételét je
lentette a pályamesternek, aki 
a pályaőr útján azonnal in
tézkedett. Kiderült, hogy az 
észlelt helyen mintegy 25-30 

cm hosszúságban a sín kitö
rött. Gyors intézkedés folytán 
a 7437-es vonat már rende-

sen Indulhatott Zalaegerszeg
ről. 

A jó vasutas, ha utas Is, 
éber, figyelmes vasutas. 

Markos Jlnsef, 
Zalaegerszeg 

A Hivatalos Lapból 
Jt;. mvatalos Lapból a szakszer

vezeti b!zo"5ágok és a dolgozók 
ttgyelmébe ajánljuk a l<Ovfll<'ez6-
ket: 

U 1zimb6l: 12? 021/1965. I/2. e. 
Az ·idegen nyelvtudás igazolására 
rendszere&ftett vizsgáról, 

M. sz..,,bóh 125 099 fl!lell. I/1. B. 
Az államvasúti dolgozók .ldneYezé
séhez, valamint munkaköri bérbe
sorolásához szükséges vas.itt és 
azzal egyenértékű szakképeslté6ek. 

Mit hoz a gépkocsivezetőknek a Mikul6s? Egy közlekedési közmondcistl Hogy milyet, 
a,zt megtudja, ha a puttonyon levő szótöredék-oszlopokat helyes sorrendbe 
rakva, a szöveget összeolvosso. 
Kérjük, fejtse meg a rejtvényt okkor is, ha nincs gépkocsija és terjessze a közmon• 
dást gépkocsivezeto ismerösei között, mert olyan közmondás ez, amelyet mindenkinek 
érdemes megtanulnia. 
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lí lí 

1 Feledékeny emberek 1 
lí l! l! - A koponyámért jöttem . . .  - Csomagolása? l:! 
� Zöld hálóban, fehér selyem papírba tekerve . • • � 
j! A tárgyleírás egyezik és a feledékeny orvostanhall- lí 
� gató hálálkodva távozik. l! 
� A Keleti-pályaudvar elveszett tárgyak kezelőségén � 
l! 1zombaton csak délig lehet átvenni a vasúti kocsikban, � 
j t•árótermekben felejtett holmikat. � 
l! Fekete Károly, a különös „bazár" vezetője - az utol- jí 
� só esernyőtulajdonost is útnak engedve, szabadkozva � � fordul hozzám: 

� 
� - Ma harmincnégyen voltak, ebbol „csak" tizenha- � 
l! tan az aktatáskájukért. tvenként 13-14 ezer tárgy l! i várja gazdáját, a tulajdonosok ötven százaléka eL is � l! jön értük. Rengeteg adminisztrációs munkát jelent a lí i felkutatás, értes!tés: vidékre vagy külföldre utánkül- j 
l! dés, mert a magyar szórakozottsággal vetekszik a kül- l! 
l! földiek feledékenysége. l! 
� Minden hónapban 25 ezer forintra becsülték a le- � 
l! járt határideja tárgyakat. A bányászlámpától a mű- lí 
� vfrág-kcszorúig minden látható, kapható itt. Fekete i 
l! Károly több emberi sorsot ismert, mint egy orvos. lí 
� - Detektív éppen nem vagyok, de a nyomozás a � 
� munkakörömhöz tartozik. Például márciu, óta nyoma- � 
� zok három bordó szmoking gazdái után. Az Orient ex- l:! 
� presszel érkeztek a dzsessz-uniformisok. Telefon, levél, i 
l! sehol aemmi. Még egyszer átvizsgáltuk a szmokingokat l! l! és az egyik belső zsebében apró cédulára irva magya-r l:! � címet találtunk. Kiderült, hogy a cím februárban, egy � 
� beT!íni éjszakai mulatóhelyen barátkozott össze a há- � 
� rom vidám fiúval, akik elújságolták, lwgy hamarosan � 
� earópai turnéra indulnak. Budapestet is érintik, és új- � 
� ból találkozhatnak. Cfmet cseréltek. Véletlenül a szmo- � 
lí kingok előbb érkeztek, mint a zenészek. � l:! Most már csak az a probléma, hol van a trió. jí 
� Kopognak az ajtón. A „koponyás" Ort'OStanhallgató lí 
� jött vissza. Restellked,.'e mondja: � 
l:! - ltt felejtettem a kalapomat/ � � H. A. � 
l!í l! 
�''-'-'-'-'-'-'-''� N �'-'''-''-''-'''''''-'-'-'-'-'-�'-'-'-'-''''''-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-''-''-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'tti:. �'-'-'-'-'-''-''-'-� 

Jlozdonyrezetés - karosszékben 
A Brit Allamvasutak Lon

doni Midland-i Igazgatósága 
olyan villanymozdony-vezető 
fülkét helyezett az oktatás 
szolgálatába, amelyen a leen
dő mozdonyvezetők veszély
telen körülmények között 
gyakorolhatják mesterségü
ket. 

Egy-egy gyakorlás alkal• 
mával a tanulóvezető több 
mint 16 mérföldnyi utat tesz 
meg „mozdonyával", miköz
ben különféle helyzetkombi
náctók és rendellenességek 
fordulnak elő. Karosszékben 
ú!, képernyőn nézi a pálya
test vetített mozgóképét; egy 
valóságoa, villamosított pá
lyaszakaszt, Alderley Edge és 
Manchester között. A mozgás 
mértéke arányos a megfelelő 
sebességgel, számításba véve 
a felhasznált energiát, a ter
helést és a pálya lejtését, 
illetve emelkedését. A 3500 
lóerős '\.illanymozdony min
den műszere megtalálható a 
tanulóvezetófülkében. 

A berendezés a szokásos za
jokat is előállítja. Nemcsak a 

felső áramszedő zizegését, a 
hűtésvenW.llátorok zümmögé
�ét és a figyelmeztető villany
duda hangját, hanem olyan 
külső eredetü zajokat is, mint 
a kerekek csattogása a vá
gányösszeille ztések fölött, és 
a vonat hangját, amikor a hi
dak alatt elhaladva dübör
gós.sé erősödik. A gyakorló 
vezető látómezején kívül kap
csalófal van, amelyen az Ins
truktor rendeillenességckct és 
váratlan veszélyeket állíthat 
elő, s ezeket a tanulóvezetó
nek „menet közben" el kell 
hárítania. 

Elektronikus számológép 
oldja meg a különféle kom
binációkat, és toi:ábbítja azo
kat II jeleket, amelyek a 

szerke::etí elemeket, a jel.:ő
készülekelcet és a::: el!enórzó 
múszeref'et működtetik. Költ
séges berendezés ez, de mcg
�zerkesztését szükségessé tet
te, hogy a forgalmas vonala
kon egyre kevésbé lehet ta
nulószerelvényeket közleked
tetni a zsúfolt menetrendbe. 
A tanulóvezetőknek koráb
ban csak napi 9-0 perc g)'a--------------, korlási lehetőségük ,·olt, az új 

Gyanúsan viselkedtek 

Az 1607-es sebes vonaton 
Szécsi Imre jegyvizsgálónak 
különösen feltűnt két fiatal
korú fiú gyanús, nyugtalan vi
selkedése. A jegyvizsgálatkor 
rájuk is „dörrentett". amolyan 
atyai hangon. 

- Hova utaznak a fiatal
urak? 

A válasz azonban elmaradt. 
- Mert a jegy, amit kezel

tem, Szombathelyig is elegen
dő - így a kalauz. 

Azok megszeppentek, de 
pontos felvilágosítást, magya
rázatot akkor sem tudtak ad
ni. 

A jegyvizsgáló Kis,kunhalas 
,állomáson Szabadi László 
vasutőr parancs-noknak jelen
tette az esetet. 

Az eredmény: a két gyerek, 
akik Hódmezővásárhelyen 
szálltak vonatra, később beis
merte, hogy Szombathelyen 
keresztül d isszidálni akartak. 

Cserháti József 

tanulóberendezés viszont 
akár napi 24 órán át rendel
kezésükre áll. 

A szerkesztőség üzeni 
Foki István, Budapest; Markos 

József, Zalaegerszeg; Séra Albert, 
Szajol; Szitár József, Szombathely; 
Bognár Károly, Dancs József, Ta
polcai Perlaki Gyula. Sopron: Pin
tér Lajos, Vácrátót; SzOcs Ferenc, 
Hatvan; Maczelka Tibc,r, Cegléd ; 
Marosán Pál, Volosinov6zki Já• 
nos, Debrecen: KisvárdaJ János, 
Miskolc; Cserháti József, Szilád! 
Sándor, Tótka Károly, dr. Bánk• 
fa!vy Gyula, Szeged: Leveleiket 
lapunk anyagához felbaszntUJul<. 

Bakó János, Miskolc; Dancs Jó
zsef, rapolea; Ortutay Sándor, 
.Jászberény; Foki István, Budapest: 
LeveleJke& Wetél<es helyre továb• 
bítottuk, 

LAKÁSCSERE 
- Eicserétném utcai háromszo-

bás (egy egyedUJálló nő társbér• 
lőve!. ktilbn bejárat) lakásomat 
2xl szobás konyhás kom CJrtos, 
vagy kettOszoba komfórtos lakás� 
sal. Telefon: munkaidő alatt 220-
660 /6-os mellék, vagy 11-14 Uze
nú. 

- Munkavédelmi vándor
kiállítást re?dezett a Vasúti 
Főosztály es a Va�utasok 
Szakszervezete Miskolcon. A 
két kiállít.ási kocsiban számos 
munkavédelmi jel legú képet 
és plakátot, különféle védő-
berendezést é.,; számos mun
kavédelmi szakkönyvet te
kinthettek meg a látogatók. 

- A szakszervezeti munká• 
ban élenjáró aktivistákat ju
talmazo't meg a szegedi igaz• 
gatóság szakszervezeti b1zott• 
sága. A megjutalmazotta.k 
jóleső érzéssel vették tudomá
sul hogy a szakszervezeti bi
zottság figyelemmel kíséri _ _ éti 
elismeri társadalmi munkaJu
kat. 

- Baráti találkozó az 'Esz� 
ki Járműjavítóban. Az Északi 
Járműjavító szakszen·ezetl 
bizottsága és a vállalat veze.. 
tósége 23 nyugd!]a.st látott 
vendégül. A ,·állalat igazgató
ja meleg szavakkal köszöntöt• 
te a vendégeket, az üzem egy• 
kori dolgozóit, akik a vezetők 
kíséretében felkeresték egykori 
munkahelyeiket is. 

- Jól sikerült, vacsorával 
egybekötöU ünnepi estet ren• 
demk november 7. alkalmá
ból a szegedi pályafenntartási 
főnökség XII. pályamesteri 
szakaszának dolgozói. 

- Fehér asztalnál találkoz• 
lak a szegedi pályaudvarok 
szocialista brigádjai. Céljuk 
az volt, hogy jobban megi.&
merjék egymást és kicsereljelt 
tapasztalataikat. 

- 20 százalékkal növekeo 
dett a politikai iskola hall!l<l• 
tóinak száma Hatvan állomá• 
son. Az el ·ő előadásokon a 
megjelenés 92-95 százalékoa 
volt. 

- Jó eredmények születtek 
a november 7. füzteletéré 
kezdeményezett ünnepi mű• 
szakban a debreceni fú őház• 
nál. Százelegytonna kilomé• 
ter tervüket 1 00 százalékon 
felül teljesítették. Az utazó• 
személyzet is derekasan helyt• 
állt. Különösen kíemelked& 
teljesítményt értek el az M--
62-es D1esel-mozdonyok veze
tői. 

- Hét szocialista brigád te• 
vékenykedik a szajoli XVI, 
pályamesteri szaka..w.on. A 
brigádvezetók a műhelybizo!F 
ság kezdeményezésére közös 
tanácskozáson vitatták meg, 
hogyan tudnák legeredménye• 
sebben a forgalom a;:adályo
zása n'élkül elvégezni az év 
végéig esedékes talpfacseréJ 
ket. 

- Gondosan felkészültek a 
télre a tapolcai csomópont 
szolgálati helyei. Az üzemel
tetéshez szükséges anyagok, 
szerszámok biztosítása mellett 
a dolgozókról sem feledkeztek 
meg. A pályafenntartási fi?
nökség ugyanis időben eh·c
gezte az épületek tetőzetének 
és a nví!ászáróknak az átvizs0 

gálását, kijavfülsát. 

IIAGYA8 VASUTAS 

a Vasutasok Szakszervezetének 
tapJa 

Szerkeszti a szerkesz 6 bizottság 
Fc5szerkeszt6: Gulyás János 

Felelős szerkes�O: Vlsi Ferenc 
szerkesztőség: 

Budapest. VI.. BeDCZUT utca 41. 
Telefon· várOSi: 229-872, 

Ozerru: 89-1'1 
Kladja és terjeszti : a Népszava 
Lapkladó Vállalat. Budapest VD., 
Rákóczl út 54. Telefon : 224-819. 

Felelős kiadó: Gábor Márton, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

Igazgatója 
Csekkszámlas»!m· 75.915.001-K. 95 

Szikra Lapnyomda. Budapest 
& ............................. ····- - .. ----·-••••• -----•• -_..,._ .. ________ ---........... .,.......,..· 

VÁLTOTISZTOGATÓ 

-= Vonat Jobbról, brigád tisztelegj/ 

ITT A TÉL 

Ellenőrzés a gurítón 
(Pusztai Pá! rajzai) 
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A monopoltőke elleni harcban 
egyre jobban összeforr a munkásosztály 

Budapesten tartotta ülését a Köz·lekedési, Kikötői

és Halászatipari Dolgozók Szakszervezetei 

Nemzetközi Szövetségének Irodája 

S bó Antal Mtltkár megnyttJs az akUvaériekedetet 

A Szakszervezeti Világszö
vetség tagszervezeteihez tar> 
t.ozó Közlekedési, Kikötői és 
Halászatipari Dolgozók Szak
szervezetei Nemzetközi Szö
fletségének Irodája december 
8-án és 9-én Budapesten tar
totta ülé.sét. A 14 millió tagot 
számláló nemzetközi szakmai 
szervezet vezetői - miután 
megbeszélték a varsói VI. 
Szakszervezeti Világkongresz
szus határozataiból a világ 
közlekedési dolgozóira háruló 
legfontosabb feladatokat 
nagyaktíva ülésen találkoztak 
a magyar közlekeaési és vas
utas dolgozókkal. 

A MAV Vezé1"igazgatóság 
kultúrtermében megtartott 
nagyalrtíván amelyre a 
közlekedési és a vasutas-szak
szervezet budapesti funkcio
náriusai és aktivistái kaptak 
meghívót -. részt vettek a 
nemzetközi. szövetség Buda
pesten tartózkodó vezetői: 
Jean Brun (Franciaország), a 
szövetség elnöke. Satish Chat
te-r;e (India) főtitkár, Vezio 
Bigagli (Olaszország) titkár, 
Viktor Kazin (Szovjetunió) 
titkár, Georgi Torlakov (Bul
gária), a számvizsgáló bizott
ság elnöke, Porfyris Kyriakou 
(Ciprus), Tehot Knang Kenk 
(Korea), a számvizsgáló bi
zottság tagjai és a titkárság 
számos tagja. 

A nagyaktívát Szabó Antal 
elvtárs, szakszervezetünk fő
titkára nyitotta meg. Hang
súlyozta, hogy a kétnapos ta
nácskozás során fontos hatá
rozatok születtek, amelyek 
megszabják a vasutas és köz
lekedési dolgozók soronkövet
kező feladatait. Ezután Satish 
Chatterjee főtitkár szólt a 
résztvevőkhöz: 

- Büszkék vagyunk, hogy a 
szervezett dolgozók világszerte 
kifejezték szolidaritásukat a 
harcoló vietnami nép iránt -
mondotta bevezetőjében. 
Különböző világnézetű em-
"berek és szakszervezetek 
tagadták meg a Viet-
namba irányuló USA fegy
. tJerek kirakását. A buda
pesti tanácskozás során a viet
nami nép harcával kapcsola
tos dolgokat is megtárgyal
tuk. A kétnapos munkáról ki
Jdott nyilatkozat leszögezi, 
h.ogy erősíteni kell nemzetkö
U szövetségünkön belül is az 
eqységet, mert csakis így ér-

hetünlc el jobb eredményeket. 
A magyar közlekedési és vas
u.ta& szakszervezet eddig u 

nagy segítséget nyújtott az 
egység helyreállítására irá
nyuló erófeszítéseinkhez. 

A niemzetközi szövetség főtit
kára után Jean Brun elnök 
vette át a szót. 

- Orömmel fogadtuk a Bu
dapestre szóló meghívást, azt, 
hogy a mag11ar fővárosban 
tarthatjuk kétnapos tanácsko
::ásunkat hangsúlyozta. 
- Tudtuk, hogy az adminiszt
rációs bizottság olyan segítsé
get kap Magyarországon, 
amely elősegíti eredményes 
munkáját. 

A nemzetközi szövetség el
nöke a továbbiakban ugyan
csak hangsúlyozta az egység 
kérdésének rendkívüli fontos
ságát a szövetségen belül is. 
Beszélt azokról a harcokról, 
amelyek világszerte folynak 
ezen a téren. 

- Hogyan alakulnak világ
szerte ezek a harcok? - tet
te fel a kérdést. - A mono
poltőke elleni harcban egyre 
inkább összeforr a munkás
osztály. Nemcsak a gazdasági 
előrelépésért, de a szabadsá
gért és a demokráciáért folyó 
harc is eredményeket ért el 
mindenütt. Emlékezzenek 
csak a most lefolyt francia 
köztársasági elnöki választá
sok első fordulójára, amely 

ugyancsak bizonyítéka a .s.za
badságért és demokráciáért 
folyó harc eredményességé
nek. 

A vietnami kérdésről szólva 
örömmel szögezte le, hogy a 
vietnami népet támogató 
harcban is tekintélyes szere
pet vállalnak a közlekedési, 
szállítási és vasutas dolgozók. 
Hatalmas taps kísérte szavait, 
amikor ezeket mondotta: 

- A saigoni sofőrök mellett 
vagyunk a jogaikért 1:ivott 
haTcukban. A dél-vietnami 
vasutasok mellett uagyunk, 
akik felrobbantják a hidakat, 
amelyeken keresztül az ame
rikai agresszorok fegyvereit 
szállítják. 

- A népi demokráciák dol
gozói jobb munkájukkal •tud
ják segíteni. ezt a harcot -
figyelmeztette a hallgatósá
got a nemzetközi. szövetség el
nöke, majd újólag köszöne
tet mondott a vendégszerete
tért, amelyben a nemzetközi 
szövetség irodájának kétnapos 
tanácskozásán részt vett veze
tők Magyarországon részesül
tek. 

A lelkes hangulatú nagyak
tíva Szabó Antal főtitkár zár
szavaival ért véget. Megkö
szönte a nemzetközi szövetség 
vezetőinek részvételét a 
nagyaktíva ülésen, majd a 
résztvevők elénekelték az In
ternacionálét. 

Sa.tish Chatterjee, a nemzetközi szövetség főtitkára besze7 
a tanácskozás résztvevőihöz a Pedagógus Szálló tanács

termében 
(Hemző KáToly felvételei) 

DECEMBER 10: 

a vietnami néppel való 
szolidllritás napja 

A VI. szakszervezeti vi!.ágkon.gresszus egy
hangú határozata a vietnami néppel való 
szolidaritásról, az amerikai a.,resszió elítélé
séról, a világ valamenm.yi békeszerető, haladó 
gondolkodású emberének egyetértésével talál
kozott. Ennek a határozatnak alapján avatták 
a világ szervezett dolgozói 1965. december 

20-<l.t a viet'1Ulll'l'l4 néppel való szolidaritás 
napjává, hogy ez,m a napon még erőtelje
sebben fejezzék ki erkölcsi és anyagi szolida-
ritásukat a vietnami nép harcával, s bélye
gezzék meg az Egyesült Államoknak Viet
nam mindkét része ellen folytatott agresszió
ját. 

1945. szeptember 2-án a 
vietnami nép győzelmesen be
fejezte az Augusztusi Forra
dalmat, lerázva ezzel a 80 éves 
gyarmati elnyomás igáját. A 
francia gyarmatosítók azon
ban nem nyugodtak bele pozí
ciój'lllk elvesztésébe. Az Egye
sii,lt AUamok segítségével, 
szennyes, hódító háborút indí
tottak. A válasz: 9 éves ellen
állás és 1954-ben a Dien Bien 
Puh-i győzelem, mely arra 
kényszerítette az ellenséget, 
hogy megkösse a genfi egyez
ményt. 

Az utóbbi 11 évben az ame
rikai imperialisták és ügynö
kei1k semmibe véve a genfi 
egyezményt és a nemzetközi 
jogot, gyászt és szenvedést 
oloozó háborút kényszerítettek 
Dél-Vietnamra, sót, agresszió
jukat 1964-ben kiterjesztették 
tszak-Vietnamra is. Az eddig 
,,.különös háborút" tényleges 
helyi háborúvá változtatják, s 
napról napra emelik az ame
rikai hadsereg létszámát. 

De a háború fokozásával. az 
amerikai katonai erők nagy
arányú bevetésével sem tud

hogy kivel is kellene tárgyal
ni a békéről. Az amerikai 
kormány a Dél-Vietnami 
Nemzeti Felszabadítási Fron
tot nem fogadja el tárgyaló
partnerül. Márpedig miféle 
fel tétel nélküM tárgyalás az, 
amelyről éppen a ténylegesen 
szemben álló felet akarják ki
rekeszteni. 

Az Egyesült Atlamok szö
vetségesei sem teljesen szoli· 
dárisak amerikai partnerük 
vietnami kalandjaival. Magá
ban az USA-ban napról napra 
feljebb csap a tilta-kozó moz
galom lángja. Egyre világo
sabban látják, hogy ez a há
ború az amerikai néptől ide
gen érdekekért folyik, s egyre 
emelkedik az igaztalan hábo
rúban elesettek száma. A vi
lág közvéleménye előtt egyre 
inká'bb lelepleződik a kalan
dorpolililta tarthatatlansága. 

A szocialista országok túl
nyomó többsége, köztük a 
Szovjetunió és hazánk is fél
reérthetetlen álláspontra he
lyezkedik: megadni minden 
szükséges segítséget a vietna
mi nép igazságos harcá-na,k tá-

moga.tására. A magyar dolgo
zók mélységesen elítélik az 
amerikai agressziót. Fok<"�za 
felháborodásunkat, hogy mi
nél jobban nőnek az imperia
listák veszteségei, annál job
ban erősödik durvaságu.k. Nem 
riadnak vissza napalmbom
bák, mérgező gázok a1kalma
zásától, is:kolák, kórházak, 
védtelen polgári lakosok bom
bázásától. 

December 20-a a vil.ág dol
gozói demcmstrációjá.na,k nap
ja, tovább keLl, hogy erősítse 
bennünk a vietnami nép 
iránti szoHdaritás érzését, s a. 
gyűlöletet az amerikai impe
Mlizmus agressziója ellen. A 
világ dolgozói ennek a gondo
latnak a jegyében emelik fel 
szavukat Amerikától Ázsiáig, 
Európától Ausztráliáig. A szo
lidaritásban rejlő erő, a béke
szerető emberek összefogása, 
amely annyiszor parancsolt 
már megálljt a Mbocús gyúj
togatóknak, minden bizonnyal 
meghozza majd a várva várt 
békét Vietnam sokat szenve
dett népének is. 

ták elérni, hogy a Vietnami ,---------------------------� 
Demokratikus Köztársaság 
megtagadja a segítséget test
vérei tői, a függetlenségért és 
szabadságért harcoló dél-viet
nami néptől. Nem si,került 
térdre kényszeríteniük a 
Nemzeti Felszabadítási Front 

1
1 vezette dél-vietnami partizá-

1 
nokat, a harcoló néptömege,. 
ket sem. 

A függetlenségért küzdő ha-
ladó erBk ma már az ország 
h,u·omnegyed részét, a H mil-
1iós l,akosság kétharmadát fel
szabaditották. Dél-Vietnam
ban az egyetlen legyőzhetet
len, reális erő a Nemzeti Fel
szabadítási Front, amelyet 
csaknem az egész nép támo
gat. 

Az amerikai kormánynak és 
személyesen Johnsan elnök
nek a „feltétel nél.kü.li tárgya
lásokról" tett számo,; kijelen
rese nem egyéb, mint porhin
tés. Céljuk az, hogy félreve-
z,essék a vietna.mi háború 
miatt aggódó amerikai és 
,iemzetközi közvé!eményt, 
űgy ifultessék fel, mintha az 
amerikai kormányt békés 
szándékok vezetnék. De lelep
lezód1k a tárgyalásokkal kap
csolatos kétszínű magatartás, 
mihelyt felvetődik a kérdés, 

1966-ban újabb 30 darab M 62-es 
Diesel-mozdonyt kap a vasút 

A magyar-szovjet hosszú le
járatú kereskedelmi megálla
podás alapján a harmadik öt
éves ter·vben mintegy 150 da
,-ab 2000 lóe,·ós M 62-es Die
sel-mozdonyt szállit a Szov
jetunió a MAV-nak. Ezzel 
kapcsolatban december 3-án 
a NIKEX Külkereskedelmi 
Vállalatnál szerződést írtak 
alá a Masinoimport Szovjet 

Külkereskedelmi Vállalattal, 
A megállapodás értelmében 
1966-ban a szovjet külkeres
kedelmi vállalat mintegy 270 

millió forint értékben 30 dr!, 
2000 lóerős M 62-es Dlesel
mozdonyt szállít a MAV-nak. 

A szerződés aláírásánál je
len volt Tölgyes Lajos. a 7. 
szakosztálY: vezetője is. 

Helytálltak a hegesztőversenyen 
A Gépipari Tudományos 

Egyesület Hajdu-Bihar megyei 
csoportja november közepén 
Del:>recenben rendezte meg a 
második tiszántúli hegesztő
versenyt. A versenyen 7 vál
lalat 43 hegesztóje indult, kö
zü1ük tíren a debrecenii jármű
javítóból. 

A gyakorlati munka során 
a versenyzőknek három fel-

adatot kellett megoldanü.uk. AZ 
értékelést héttagú bizottság 
végezte, amelynek elnöke Kó
ródi László, a miskolci Nehéz
ipari Műszaki Egyet.em ad
junMusa volt. 

Az ünnepélyes eredményhir
detést november 19-én tartot
ták. Az első helyezett József 
Sándor, a debreceni járműja
vító Jrazánhegesztője 1000 fo-

__________________________ 1 rintos, a második helyezett 
Kosztán János, a járműjavító 

Elkészült az ünnepi „menetrend" 
A Vasúti Főosztályon 

mint minden évben -, most 
is elkészült az ünnep előtti 
csúcsforgalom menetrendje, 
forgatókönyve. Különös fela
datot ró ez a vasutasokra, a 
közlekedési dolgozókra. An
nál is inkább, mivel a várható 
utasforgalmat nem lehet biz
tosítani, hiszen az emberek 
utazási kedvét, elhatározását 
sok körülmény befolyásolja. 

A vezérigazgatóságon az év
végi személyforgalom sikeres 
megszervezésére és lebonyolí
tására külön munkabizottság 
alakult. Határozatot hoztak 
arról is, hogy nagyobb pálya
udvarokon felügyeleti szolgá
latot létesítenek, és ügyeletet 
tartanak az 8. szakosztályban 
is. 

Az ünnepi forgafom idejé
re a hivatalos menetrendben 
meghirdetett 

208 rendkívüli vonaton 
kívül a fővonalakon 246 
mentesítő vonatot Indíta-

nak. 
A betervezett mentesítő vona
tok közül 147 a karácsonyi, 
99 pedig az újévi kettős ün
nepkor közlekedik. Legerő
sebb forgalom a debreceni, 
a miskolci, a győri, a kiskun
halasi és a békéscsabai vona
lon várható. 

A személypénztárak előtti 
torlódás és sorbaállá� megelő
zésére Budapesten és a na-

gyobb városok pályaudvarain 
az elmúlt évi gyakorlathoz 
hasonlóan a jegyelővétel de
cember 15-én megkezdődött. 
A pénztáraknak is fel kell ké
szülni a gyors és pontos jegy
kiadásra. 

A kultúráit utazás érdeké
ben a KISZ-brigádok és a tár
sadalmi ellenőrök is ellenőr
zést tartanak majd. 

Az ünnepi forgalom idején 
úgyszólván valamennyi fűté
si berendezéssel ellátott nagy
teljesítményű mozdonyt mun
kába állítanak. 

A személykocsi hiány csök
kentésére a járműjavítókkal 
olyan megállapodás született, 

hogy az ünnepf forgalom 
idejére csak a legmini
málisabb kocsimennvlst'.-g 
marad a műhelyekben. 

A javító üzemek ígéretet tet
tek, hogy a kocsik "legszüksé
gesebb javításait elvégzik. 

A bizottság intézkedett a 
személykocsik fűtéséről, elő
fűtéséről és világításáról is. A 
szakemberek állandó ügyele
tet tartanak és az esetleges 
hibákat azonnal kijavítják. 

Az ünnepi forgalom forga
tókönyve tehát elkészült. A 
végrehajtás, az ünnepi forga
lom sikeres lebonyolítása el
sősoTban a forgalmi és a von
tatási szakszolgálaton múlik, 
de helytállást, megfeszített 
munkát követel minden vas
utastól. 

és Szunyogh János, a debre
ceni Mezőgazdasági Gépgyár 
dolgozói 700-700 forint, míg 
a harmadik helyezést elért 
Holp József a járműjavító és 
Lengyel Gábor, a mezőgazda
sági giépgyár dolgozója 500-
500 forint pénzjutalomban ré• 
szesült. 

A járműjavító vezetői a 
versenyben részt vevő 10 dol
gozó eredményét külön is ér
tékelték és órabéremelésben 
részesítették őket. Koszitén 
János hegesztőt, aki csak egy 
egy éve tett szakvÍ21Sgát, a 
versenyen elért kiváló ered
ményéért soron kíVÜI a szak• 
ma if:iú mestere jelvény ar.an1 
fokozatával tüntették ki. 

Voloslnovszky János 

39 éve a vasútnál 
Papp István, Gyul,a állomás 

árupénztárosa, 39 év:i szorgal
mas munka után nyugdíjba 
vonult. Swrgalmas, köteles
ségtudó volt. Szív� foglal
ko;oott a fiatalokkal, tanította, 
nevelte őket. 

Kedves, bensőséges ünnepen 
Vajda János elvtárs, a vas
utas.szakszervezet Békés me
gyei bizottságának titkára kö
szön tötte a távozó régi mun
kást, az ízig-vérig vasutast. 



MAGYAR VASUTAS 1965. DECEMBER 18. 

A pesszimizmus LÉVELEZŐINK'ÍRJÁK 
a haladás kerékkötője Nem tudja a jobb kéz, 

hogy mit csinál a bal 

Csak egy kicsivel jobban . . .  

A
z igazgatóságok munka
ügyi osztályainak képvise

lői előtt került szóba a munka
venseny-mozgalom néhány fo
gyatékossága A vita során az 
egyik főelőadó .> résztvevók 
helyeslő bólintása közben így 
fogalmazott " . . .  mi tagadás, a 

hibák fennállnak, de én csak 
ew beosztott vagyok. Azt pe
dig tudja itt mindenki, ha. az 
elvégzett munkájáért elisme
rést vár nem harciaskodhat az 
igazság mellett a főnökeinél". 

Bea.Uletes, jó munkásember 
hírében áll a főelőadó. Hang
jából a hibák feletti elkesere
dettség, a jobb munkáról való 
lemondás, s a helyzeten való 
változtatás lehetetlensége 
együtt áradt. 

Ez egyetlen helyesléssel fo
gadott eset. De mindnyájan is
merünk az emberek egymás
közti beszédeiben már köz
használatú véleményeket, me
lyekben a munkahelyen mjló 
elet eseményei, a hibákkal 
57.ember:vi fáradtság, a holnap
utánnal szembeni érdekt.elen
fiég tükrözód:ik. 

Csak néhányat elevenítek 
meg a sok ismert, de csak ke
vesek által mérlegelt közhely
ként használt véleményekből : 
• . . . hát érdemes kulízni, mi
kor a jutalmat, meg a fizetés
emelést úgyis az kapja, aki 
közel oo.n a tűzhöz; - beszél
hettek amit akartok, hom, 
ni.ncs ma már protekció, de 
van szocialista összeköttetés; 
- kár felszólalnod, úgyis az 
1:>an, amit az öreg akar; - ha. 
beszélsz lekéssük a tionatot, 
után hónapok múlva majd 
mondanak valamit, ha addig 
el nem felejtilc; - na és ha 
megmondod az igazat, tegfel
jebb megjegyeznek. megha
ragszanak rád és akkor meg
nézheted magad; - a szak
szervezeti bizalmi is csak ar
ra való, hogy összeszedje a 
pénzt. és mit ad a szakszer
t:ezet; - az nem baj. ha nem 
dolgozol, csak ne kritizálj" -
cl.e sorolhatnám tovább. 

Ezek már vicc számba men
tiek. S van szolgálati hely, 
.ahol úgv mondják: már az 
lesz a furcsa. ha nem igy 
mennek a dolgok. Ha mindezt 
a szakszervezeti ve:zetőnek 
mondják - az is azt kércle
Zi -. és mit lehet ez ellen 
tenni? 

V 
alójában létezik ilyen 
munkahely, ilyen han

gulat? S ha van mi az oka? 
Mit lehet és kinek rrtt kell 
tennie azért. hogy ez a tnem
lélet megváltonon? 

Azt ugyanis, hogy boldogulni 
közös erővel gyorsabb, de a 
közösség boldQgulása az egyes 
emberek boldogulásán is mú
lik. Egyénileg boldogulni a 
közösségben nem ügyeskedés
sel, hanem megdolgozott mun
kával, érdem szerint lehet. S, 
ez társadalmunk fontos hajtó
műve. A legigazságosabb do
log pedig, amely az ember éle
tének értelmet ad az, hogy 
munkája és képzettsége sze
rint bírálják, becsüljék, anya
gilag és erkölcsileg. Ez igényli 
és biztosítja azt, hogy min
denki felismerje és becsüle
tes munkával kö:relítse meg a 
beteljesedő holnapot, a s:zo
cializmu.st. Számos helyen él 
az ellentét X elvtárssal, akit 
a vezető jó dolgozónak tart, a 
munkatársak pedig tapasztala
tuk alapján egyszerűen lógós
nak! 

M indez azért lehetséges, 
mert a munka elisme

rését szolgáló jutalma.k a tö
megek kirekeszt.ésével történő 
- nem egyszer érdemek nél
küli - odaítélése. adományo
zása a középvezetők és a dol
gozók egy részében az ösztön.. 
zés, az elismerés helyett el
lens:renvet vált ki. Megszülte 
ez az állapot azt a véleményt, 
hogy szüntessék meg a jutal
makat, számolják fel az ösz
tönzést és épitsék be a fize
tésbe a pénzösszeget. Nem egy 
szakszervezeti tisztségviselő 
ma :is szimpatizál ezzel a né
zettel. Helytelenül! A kommu
nistáknak, a szakszervezeti 
bizottságoknak azért kell har
colni. hogy érdem szerint, 
nyilvánosan a munkatársak 
véleménynyilvánitá.sával, a 
szak.szervezeti csoportok állás
foglalása után erősítsék meg 
a jutalmak érdem szerinti ki
fizetését a szolgálati vezetők. 

Nino világosabban körvo
nalazott, boldogabb emberi 
társadalom, mint a szocializ
mus. És nincs társadalmi rend. 
amely eszmeiben az emberek 
számára olyan fejlődest, annyi 
biztonságot, életcélt, elérhető 
teTVet, boldogságot és olyan 
emberi szabadságot hordozzon, 
mint a szocializmus. Éltető 
e1,ejéből a vasutas0ág újra és 
újra szív. De, stivhat-e és ki
tárul-e társadalmunk minden 
jó tulajdonsága azok előtt, 
akik szavakban a szocializ
musról és petspektiváiról be
szélnek, de a gyakorl.atba.n 
másként cselekszenek. 

Olvastam egy kitüntetési ja
vaslatot, melynek első soraban 
ez áll :  ,,Szerény, tisztelettudó 
dolgozó . . .  " Ez a fóérv: tiszte
lettudó. Szép, szép, de a tisz
telettudás mikor előzte meg a 
rr.unka erényét, az ember �azi 
értékét? E.s mit akar mondani 
ez az egyetlen szó: tis:ctelettu
dó. Fontos ez Is, de nem kí
sért-e a tisztelettudásban az 
alázatosság, a kritikátlan.sag, 
a nyájas kispolgári finomság, 
a mézes tányér körül lebzse
!és a szolgaiasság. Sajnos erre 
5em nehéz példákat találni 
munkahelyeken és a ltivata
lokban. Az idézett javaslatot 

lett. Más.szóval a tömegek ta
pasztalatai ma már nélkülöz
hetetlen elemei az intenzív, 
okos vezetésnek. Senki sem ér
zékenykedhet azért, ha az ál
tala irányított dolgozók bírá
latot, javaslatot mondanak a 
kiadott intézkedések gyengéi 
felett De, számos gazdasági és 
mozgalmi vezető kedvét szegi 
az olyan kijelentés, mint amit 
az egyik vidéki igazgatóság 
vontatási szolgálatának felelős 
vezetője mondott külszolgála
ti vezető beosztottjának és a 
szolgálati hely mozgalmi veze
tőinek: ,,azt gondolják még 
mindig olyan időket élünk, 
hogy lehet szaladgálni a moz
galmi szervekhez és ettől mi 
megijedünk? . • .  " 

Azt semmi esetre sem gon
dolom. hogy bárkinek is meg 
kelljen ijedni a mozgalmi 
szervektől, de azt már inkább, 
hogy szaladgálás nélkül is ott 
állnak a szervek. - a párt- é, 
szakszervezeti bizottságok -
a tagság védelmében a hivata
li túlkapásokkal és 4Z önké
nyesked6kkel szemben. 

Még ma is van példa arra, 
hogy egy-egy bejelentés után 
a hiba kijav!tása helyett, vaw 
11Zzal egyidőben szoros kutatás 
indul a panaszkodó, vagy a 
hiba felvetője ellen. Gyakori, 
hogy kommunisták és a moz
galmi szervek egyik-másik ve
zetője a „mundér" becsületé
nek védelmében ugyancsak 
megtúrik a bírálók, a javas
lattev6k zaklatását. Pedig a 
munka ésszerútlenségeit, a 
szolgálati és hivatali munka 
gyengeségMt - amiből bőven 
t,an - bíráló emberek is csak 
bátorítást, támogatá..<;t kaphat
nak a helyenként kifinomult 
késői „e!számo!tatá3" helyett. 

Sok dolgozóban klalakult a 
közömbösség és a pesszimista 
magatart..'\s. Okai közt a fen
tieken kívül nem ritkán azt is 
tapasztalhatjuk, hoflll szám� 
1.•e=Ptő csak a kormányzás ad
minisztratfr eszközeit, a pa
ra.n.csolgatást alkalmazza. Idő
hiányra t>aló hivatkozással 
nem eg11 helyen elhanyagolják 
a szolgálllti vezetők. különösen 
pedig a középt•ezetók a politi
kai nevelőmunkát. A terv vég
rehajtása pedia olyan nam, 
hatalom előttük. amelytől már 
a terv VPfll"ehajtóinak emberi 
gondjait, problémáit sem lát
ják. 

S okan, a szocializmus teg
napi agitátorai. aklk 

közben gazdasági posztokra 
kerültek, elfelejtették már, 
hogy nemcsak 11 hideg építő
anyagokból, hanem minden• 
napos felt•ilágositó szó1.•al az 
emberek tudatában, felfoqd
sában. lelkében is fel kell épí
te'lli a szocializmust. Ez pe
dig többet kíván. m1nt a pusz
ta parancskiadást. Az embe
rek tudato,; cselekvését, hatá
rozot ü!a?Ságos vezetői utasf
tá"'°k,it, ugyanezeknek meg
gv5ző szava ee;vüttesen teszi 
az emberek értelmében látha
tóvá a mai munka holnaoi, 
holnaputáni hasznát. értelmét. 

Kovács János 

Várpalotán október utolsó 
napjaiban a 424 281 sz. ko
csin kotrógépet adtak fel 
Szilvásváradra. Szilvásvára
don viszont nem rakták ki a 
gépet, hanem november 4-én 
újra feladták Kál-Kápolnára. 

A küldemény el!Vébként a 
Heves megyei Építőanyagipari 
Vállalat Eger Mészüzem Szil
vásvárad címére érkezett. A 
küldemény rakszetvényen túl
nyúló, vasúton való továbbí
tása a forgalmat hátráltatja. 

Az őszi forgalom kellős kö
zepén az ilyen esetek hosszú 
időre lekötik a vasúti kocsi
kat, ezáltal megnövelik a ko
csiforduló időt, és jelentüs 
kárt okoznak a népgazdaság
nak. 

Urbán Lajos 
intéző 

Példamutató 

munkát végeznek 

A vésztől szer-tárnál 9 t,.aqú 
azocialista brigád do4lozik. 
A raktárban rend és tisztaság 
van. 13 állomást, 5 pályames
teri szakaszt szolgálnak kl, 
azonkívül 6k gondoskodnak 
450 dolgozó tüzelőjéról is. 

Munkájukkal mindenki elé
geclett. Külön megemlitjük 
Szabó Sándort, aki 30 éve dol
gozik ott. Egy évtizede végez 
szak.srervezeti munkát. Neveli, 
oktatja a fiatalokat. 

Már csak egy éve lesz a 
vasútnál, mert János bácsi 
jövő évben nyugdíJl:>a megy. 

Boldizsár Gyula 

Nem a közismert tv-műsor
ról kíni.nunk szólni, hanem a 
miskolci igazgatóság területén 
megrendezett munkavédelmi 
vándorkiállftásról. A kiállítás 
jószándékához, nevelő és fel
világosító törekvéséhez nem 
fér kétség. Néhány hibájára 
azonban szeretnénk rámutatni. 

A látogatók kifogásolták, 
hogy a kiállítás nem tart lé
pést a fejlódéssel. Ha a vas
úti utasítások egyes pontjai 
módosulnak, a kiállított jelre-
6i képek se legyenek régiek. 
(A vonat végének a megjelö
lése.) Az .sem helyes, hogy 
azonos fényképeket több he
lyen, más-más szöveggel al
-k"'almazták. (Vonóhorogtőrés es 
kocsi-összeakasztás.) 

A filmek is olyanok legye
nek, amelyek még nincsenek 

az igazgatóság birtokába!\. 
Miskolcon ugyanis többen ott
hagyták ,a filmelóadást a.zzal. 
hogy már többször is látták. 

A kiállitott bllleseti képek 
]cözött ZO évvel ezelőtti felvé
tel is oon. Nem azért, mintha 
azokból nem lehetne okulni, 
de mégis furcsa, hogy 1965-
ben olyan fényképek is látha
tók, amelyeken a karamoolo
zott vasúti kocsi oldalaról • 
koronás címer két angyalW 
néz le az érdeklődőre. 

Végül azt kérjük a kiállítás 
anyagát ö..<sSzeállító és felül
vizsgáló szervektől, hogy a jö
vőben csak egy kicsivel job
ban válogassák össze az anya
got, mert érdeklődésre <Sl!ki& 
akkor számíthatnak.. 

Kisvárdai Já.nos 

Ki m.ivel tölti a szabad idejét ?  

A Szegedi Gépjavító VV. 
kultúrterme az elmúlt hetek
ben keresett hely lett. Nagyon 
sok üzemi dolgozót vonzott a 
Kt mivel tölti szabadidejét cí
mű kiállítás, amelyet az üzem 
23 dolgozója rendezett. 

A kiállítás anyagát Eichin
ger Ferenc kultúr- és sportfe
leloo irányításával állították 
össze. Nagy tetszést arattak 
Majoros László lakatos rajzai, 
Bagita .Magdolna kézimunkái, 

Etchinge,- Ferenc bronzöntvé
nyei, szobrai, Pulai László asz• 
talos fe:�ményel, Sashegyi Jó
zsef szobakertészkedése, az Al
kotmány női brigád kézimun
ka-kiállítása, továbbá számDI!' 
amatőr foto- és bélyeggyújt� 
mény . 

Az üzem 250 dolgozója te
kintette meg az. odahaza, sza
bad Időben készült kis műv<é
szi tárgyakat. 

Sziládi Sáni!Or 

KULTÚRSAROK A MÜHELYBEN 
A Debreceni Jármú;avít6 

OV. fékjavitó részlege az év 
elején korszerű, új mühelyt 
kapott. A kultúráit körülmény 

a munka feltételeit is megvál• 
toztatta. J;;rthető, hogy a rész
leg dolgozóinak az új helyen 
első felajánlása az volt: m-eg-

-------------------------- szerzik a szocialista brigád cí
met. Husi József és Halápi 

Étkezde az alagsorban 

Kecskemét állomá& több sz:u 
dolgozója párás, sokszor vízzel 
elöntött, kellemetlen szagú, 
egészségtelen ebédlővel ren
delkezik a vasutas kultúrott
hon alagsorában. Ezt a helyi
séget tekepályának építették. 

Az épület földszintjén szá
raz, világos termek vannak. 

(Tőzsér Ernő felv.> 

Ezek a déli időszakban kihasz
nálatlanok. Egy tiltó ren
delkezés folytan ott nem sza
bad ebédeln!. 

Az új étkezde építésére a 
költségvetés és a tervdoku
mentáció már elkészUlt, van 
pénz is, de még nincs kivitele
zői 

Sándor féklakatosok vezetésé
vel két brigád harcol a címért. 

Néhány héttel ezelőtt mun
ka2elyükön k.-ultúrsarkot ren
de�tek be, ahol 200 kötetes 
könyvtárat helyeztek el. A 
munkahelyi könyvtárnak 35 
olvasója van. Nagy előny, hogy 
ebédszünetben is lapozgathat
ják a könyveket, a munkaidő 
után pedig szinte a munkapad
tói vihetik hl!Ul az olvasniva
lót. A házi könyvtárban meg
található nagyon sok szakmai 
és politikai lap és folyóirat is. 

A brigád több tagja tevéke
nyen részt vesz az üzem kul• 
turális rendezvényein. Burai 
Géza, a kultúrotthon népi ze
nekarának a vezetője, Husi Jó
zsef színjátszó, Kraudi Gvula 
müvezető pedig a fúvószene
kar tagja, 

A fékjavító részleg dolgozói
nak jó kollektív munkáját bi
zonyítja, hogy eddig 16Z ór4 
társadalmi munlcát tiégeztelc. 
Munkahelyüket újra meszel
ték, csinosították, és befestet
ték a gépeket, munkapadokat. 

A két szocialista címért küz
dó brigád jó úton halad, s az 
eredmény minden bizonnyal 
nem marad el. 

Volosin.ovszky Já.nos 

Nem szorul különösebb bi
zonyftá.-,ra. hogy az említett 
vélemények nem ritkán hall
ható állítások és valóságok u. 
Emberek véleményei ezek. Vé
lemények, melyek a dolgozók 
ezreit a munkában is befolyá
solja!-. Eléggé el nem ítélhető 
igazságtalanságok. melyek 
rendszerint hatással vannalc 
azo1cra is. ahol ilyen durva hi
bák nincsenek. Pedig elég sú
rtín előfordul. hogy egy jobb 
munkás bére al11csonyabb, 
mint eq-,, közepesé. t:agy éppen 
a lógósé. Az sem ritka. hogy 
egy múlt év; újítási javaslat 
még mindig csak a ,szakvéle
ménvezőnél vár további intéz
kedé:sre. vagy a termelési ta
nát'Sko7.á,; jegvzőkönyvéből 
Kiss elvtárs bírálata. java la
ta kimaradt, mert aki illeté
kes ezt intézni. még nem ért 
rá feldolgozni. E.s hányszor 
kap egy-egy dolgozó a felveté
sére. a megoldás kuta.tása és 
a mel?Va16<:ítás helyett ilyen 
válai;zt: a keret nem engedi. 
J'l'!inclenki jól tudja, hogy a 

a szolgálati vezető és mozgal- r--------------------------------------
mi szervek vezetői együtt ír-

fe1<=7'1nes eredn1én:v nélküli 
•. intézkedés'' csak ideig-óráig 
jelent megnyugvást. utána a 
bizalom elvesztését. a küzdeni
akarás csökkentését. a még teg
nao látott cél mai feledését, 
végüZ beletörődést eredmé
nyez. mert minden csoda 
!gy a hibák elleni lázongás 
� - csak három napig tart. 

Ez a megnyugvás, veszteség! 
A tudatos célért küzdő embe
reknek ez a bátortalankodása 
a közösség, a társadalom ká
rára megy végbe. Jó lenne azt 
:ls látni. hogy aki a közösség
<>rt munkálkodik. saját sorsán 
!s fordít, aki a szocializmus 
ü1azságaiért küzd, az !1 saját 
boldogságáért iB munkalkodik. 

. És ezt nem veszik még ma 
sem mindenütt elég komolyan. 

ták alá. Elgondolkoztató! A 
munka erénye hordozza ma
gában az emberi. vezetői meg
becsülést, és ne az elkeserítő, 
lopakodó simulékony ,ti,sztelet
tudást. Ma,radjon 11 becsületes, 
a szocializmust építő vasutas 
erénye továbbra is a szakkép
zettség, a fegyelmezett, lelki
ismeretes munka az érdemek 
megítélésében. 

Évtizedekkel ezelőtt a vas
úti őrhelyeken elegendő 

volt az utasítás puszta ismere
t.e. Moot többszöröse a munka 
a réginek. Nincs kisebb és fon
tosabb őrhely. Lent és fent 
gondolkodó, kezdeményező 
öntevékeny, képzett embert 
kíván 11 felelos vasú.ti munka. 
A végrehajtó szolgálat gyakor
lata igazolja a ve:zetés elveit, 
intézkedéseit és számos alka
lommal cáfolja is azokat. E 
cáfolatok pedig időben orvos
lást és nem magyarázatot kö
vetelnek. 

Sajnos a magyarázatból 
nincs hiány Rendszerünk fej
lődésének eredménye, hogy 
mind nagyobb tömegek bevo-
nása szükséges a vezetéshez, a 
rátermettség és felkészül1ség, 
a tudományos ismeretek mel-

K I S  S Z Ö K EVÉ N Y  
Egy láb . . •  / Még egy . . .  I Tyüüü, a min

denit, hái ez mikor történhetett? - mondja 
sápadtan, ro.ssz,-a gondolva Stetner János 
1ll,Ozdonyvezeto, aki a Keleti pályaudvanól a 
Nyugati pályaudvarra érkező M 6Z--046 ,zá
mú Diesel-mozdonl{t nézegeti, t>iz.,gá!g,atja. 

Aztán jobban lehajol, szinte bebújik 11 ha
taimas gép alvázszerkezete közé. Kezében vil
lan az elemlámpa, s ur11m fia, mit lát. Egy 
10 év körüli fiú néz vele farkasszemet a gép
részek közüi. 

Hát te . . .  ? mondja felszabadulum 
Steiner. - Hogy kerülsz ide? 

Semmi válasz . . •  
A va,sutasok csak né...-nek. A sz,emekben 

harag és szánalom elvdla.&zthatatla,nul keve
redik. Mintha megnémult voLna, mindenki 
olyan a csend, de a coodáUcozá.,tól tárullt 
szemekben bújkálna.k a kérdések: 

Hon-nan jön ez a gyerek? Hoat, keTiUt a gép 
alá? I 

Hová aJoa:rt eljutni? 
A fiú, mint a tilosban ért tol'vaj, csak állt. 

Kis kezei széLtől csípettek, arca, ruhája ola-
jos, feje fede:!en, NQ.(11/(J11 szána.lmaa volt. 

Rendőr került elo, ki atyáskodó hangon -
bár nem könnyen -, de .szóra birtlCJ.. KiderüLt, 
hogy D. Ferenc l954-ben, Szentendrén IZiUe-

tett és a pomázi -nevelo intézet lakója, Ki 
tudja, miért szökött meg. A Keleti pályaud
varon, egy óvatlan pillanatban bebújt a gép 
alá, hogy annaik fix részein megkapaszkodoo 
vüá(lgá induljon. 

- Nem féltél, hogu leesel? - kérdi az 
egyik vasutas. 

- A • . •  I Kia.s.sz 1'0lt. 
- Hová aka-rtá.L eljutni? - Íí/11 a másik. 
A '711erek vállat 1>0!1.t. 
A gépkíséro sózott szalom1áool és fri,,ss ke

nyérrel kínálta. Az egyik lakatos uebébót 
cukorka kerii.U elő, VaJaki bundát terített a 
vállaira. 

A muzsikáló szél és a simoga.tó pilta.ntások 
melegénél megenyhült a ki& azökevény. 

Ahogy a .'lzalonnát majszolja - látszik -, 
messze kalandoznak g.,ndolatai. Talán 11bba 
a m4$0któl hallott világba, ahol apu, anvu, 
testvérke, meleg szoba, jó szó, szeretet, és 
ilyen időtájt karácsonyi ha.-ngu.l,at tölt min
dent 

Aztán, mint aki tudomá3ul veszi, hogy 
nincs másképp, megfogja a rendőr kezét és 
megbékélten indul vissza a fantázill határ
tal.an világából G vaióságba: Pomázro. 

Gergezy Jó:,aef 

AZ UTOLSÓ 

HÓNAP DÖNT 
Szeged állomás dolgozói az

zal az elhatározással ke2'!dtek 
munkához az év elején, hogy 
kiharcolják az élüzem cúnet. 
Napról napra figyelték a tel
jesitményeket, s javítottak ott, 
ahol arra szükség volt. 

Eddig minden negyedévbea 
túlteljesítették az élüzemszín
tet. S ha az év hátralevő ré
szében is tartani tudják ezt az 
eredményt - akkor újra fel
kerülhet at állomás homlokza
tára az éÍü.zem jelvény. 

Az év elejétől fej-fej mellett 
két brigád harcol az elsósé
gért, a harmadik, a C-briQád 
a lemaradást már nem tudjcl 
bepótolni. Csak az utolsó hó
nap dönt. hogy a két brigád 
közül melyik kerül az el.só 
helyre. 

Dr. Bánkfalvy G,u)a 
Smged 
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A · szállítóképesség növelésének fontos eszköze 
a többcsoportos vonatképzés 

Nemcsak a tél 

miatt fáznak . . .  

„A tápszentmikl6si IX-es 
pályamesteri szakasz 16-tagú 
szocialista brigádja. már 1961. 
óta eredményesen dolgozik. 
Eddig kétszer nyerték el a SZO· 

cialista brigád címet. 1964. évt 
tervüket 103,4 százalékra tel
jesítették. 

Az elektrnnlkus számító
gépen végzett vonatközleke
dési terv számítások igazolták 
a szakemberek eddigi feltéte
lezéseit, mely szer'int a szál
lítóképesség növelésének, 
a kocsiforduló csökkentésének 
fontos eszköze a többcsopor
tos vonatképzés. A többcso
portos vona tképzést helyezi 
elótérbe az új, korszerú von
tatójármúvek fokozott forga
lombahelyezése is. A korsze
rű Diesel- és villanymozdo
nyok alkalmazása ugyanis nö
veli az egy vonattal továbbít
ható kocsimennyiséget. 

A vonatok terhelésének nö
vekedésére jellemző, hogy az 
1960 évi 867 tonnáról 1965-ben 
!!32 tonnára növekedett az át-
1.agos vonatterhelés. 

Előnyök és h6trányok 

Ezek a számítások. illetve 
a forgalomszervezés · tenden
ciái előtérbe helyezték a 
többcsoportos vonatok közle
kedtetésének szükségességét. 
A forgalomszervezés során 
eddig ez a vonattípus csak 
igen kis mértékben került al
kalmazásra. Jelenleg az össz
vonatforgalom 2,1 ¾-át ké
pezi. holott előnyei minden 
vonatfajtával szemben - to
lató, közvetlen, egycsoportos 
Irányvonat - megtalálhatók. 
Csökkentik a rendező-pálya-
11dvarokon a kocsiáramlatok 
gyújtésí idejét, lehetővé válik 
egy 24 órán belül az elegy 
többízbeni továbbítása. 
Ugyanakkor nem teszi szük
ségessé az útközbeni elegy
cserés állomásokon a to,·áb
bított elegy teljes átrendezé
sét. 

A többcsoportos vonatkép
zés elónyeiben rejtóznek 
azok a hátrányok is, melyek 
miatt eddig nem sikerült szé
lesebb mértékben e rendszert 
bevezetni. A többcsoportos 
,·onatok közlekedtetése 

A végrehajtó forgalmi szol
gálat dolgozóin kívül az irá
ny!tóktól is többletmunkát 
követel e rendszer kiszélesíté
se. Annál is inkább, mivel 
feltétlenül biztosítani kell az 
ilyen vonat menetrendszerű 
közlekedését, a forduló be
tartását, a vontató mozdony 
k.iálli tásá t. Ha késés, vagy 
rendkívüli esemény következ
tében ezek a problémák ha
lasztást nyernek - akár ko
rábbi, akár késett közlekedés 
esetén - biztosítani kell az 
elegycserét véuző állomás 
megfelelő értesítését. 

Az irányító apparátusnak 
nagy figyelemmel kell kísérni 
a kocsimennyiség alakulását 
is, hogy swkség esetén, ami
kor az áramlatok nagysága 
külön-külön eléri az egy vo
natmennyiséget, a többcso
portos továbbításról áttérje
nek az egycsoportos irányvo
natokra. 

Ezek a szervezési problé
mák, továbbá a csoportcserék 
lebonyolításával kapcsolatos 
állomási vágányszükséglet 
hiánya, és a tolatási többlet 
munkák okozták, hogy ez a 
rendszer nem tudott még je
lentőségének megfelelően el
terjedni. Pedig olyan tartalé
kot rejt magában, amit euyet
len egy vas-út, igy a MÁV sem 
tud nélkülözni. Ezért határoz
ta el a vasút vezetése, hogy az 
elektronikus számítógép által 
kidolgozott optimális vonat
közlekedési terv megvalósítá
sainak el$Ő lépéseként 1965 
december 1-tőL fokozatosan 
rátér a többcsoportos vonato1' 
képzésére. 

Két lóvonalon 

Az elektronJkus számítógé
pen kidolgozott programnak 
megfelelően két fővonalon ke
rül sor többcsoportos Yonatok 
képzésére és rendes vonatként 

naponta rendszeres közleked
tetésére. 

A hegyeshalmi vonalon Bu-
dapest-Ferencváros-Győr 

állomások között kerül sor 
kétcsoportos vonat bevezeté
sére, győri elegycserével. Győ
rig a vonat két csoportban, 
Győr helyi és Sopron GySEV-i 
rendeltetésű eleggyel közle
kedik. A vonat továbbításá
nak ez a rendje naponta Bu
dapest-Ferencváros, illetve 
Győr állomásokon a napi két
szeri vonat továbbítási gyako
riságot négyre emeli és ezál• 
tal 662 kocsi6ra/nap meutaka
rítást eredményez, mely 3,5 
napos kocsiforduló idót figye
iembevéve havi 233 kocsi 
'többlet megrakást tesz lehe
tővé. 

Őrömükbe azoban üröm is 
vegyült. Melegedőjük kicsi, 
zsúfolt és elhanyagolt. Azon
kívül még lomtár is, mert a 
tüzelőt, kerékpárokat is ott
tartják. Jelenleg ugyan nem 
érzik hiányát, hiszen itt a ta
vasz, a jó idő. IJe gyorsan tel
nek a napok, s hamar itt az 
ősz." 

Budapest--Ferencváros
Debrecen és Budapest-Fe
rencváros-Békéscsaba között 
kerül még sor kétcsoportos 
vonat bevezetésre Szolnokig, 

A fent idézett kis írás a Ma

gyar Vasutas május 15-i szá
mában jelent meg. Akkor azt 
ri:méltük, hogy mire beköszönt 
az ősz, a tápszentmiklósi pá
lyafenntartókról a pápai pá
lyafenntartási főnökség gon-

1 doskodik. Sajnos, nem így tör
tént. Az ősz már elmúlt, itt a 
tél, de melegedő még nincs. 

A balesetvizsgáló munkában 

(Pusztai Pál rajza) 

debreceni és békéscsabai elegy 
összevonásával, Szolnokon a 
Budapest-- Ferencvárosból to
vábbított debreceni vonatrészt 
debreceni eleggyel, a békés

KISZ-fiatalok a kocsiforduló csökkentéséért 
csabai vonatrészt békéscsabai A KISZ Központi Bízott- gi technikum és a Peda
eleggyel egészítik ki. lgy Bu- ságának felhívása és a fia- gógiai Főiskola KISZ-szer
dapest-Ferencváros és Szol- talok mozgósítása a vasúti vezetének tagjai tettek ki 
nok állomásokon a továbbítá- kocsik kirakására visszhang- magukért. 
sí gyakoriság növekedése ré- ra talált Hajdu-Bihar és Sza- Jól jön ez a segítség, hí

vén 1169 kocsióra meutakaTi- bolcs Szatmár megyében is. szen ilyenkor ősszel a szál
tá.st érhetünk el naponta, A fiatalos helytállás, a pél- lítási igények kielégítésében 
amely szintén 3,5 napos kocsi- damutatás megnyilvánulása szinte elháríthatatlan aka
fordulóval számolva, havi 413 , volt október 19--én Ürmös- dályok jelentkeznek. A vas
kocsi újra megrakását ered-

1 
hát állomáson 40 KISZ-fia- úti közlekedésben kapacitás

ményezi. tal munkája. A KISZ-isták hiányok késleltetik a külön-
December l -től a két vonat 12 kocsi kohósalakot raktak bözó áruk rendeltetési hely

rendszeres közlekedtetése ha- ki. A berettyóújfalui gimná- re való továbbítását. a ko
vonta 646 többletkocsl meg- zium, a Debreceni Dohány- csihiány pedig fékezőleg hat 
rakást eredményez. Ez még ipari Technikum és a DKV a szállításra. 
nem országos jelentőségú, de KISZ-fiataljai is részt vet- Elismerés illeti azokat a 
ha fővonalainkon e rendszert tek a vasúti kocsik kiraká· fia.ta.lokat. akik a ta:-
tovább fejlesztjük, olyan sában. nulás mellet& is vállal-
n:i�ym?rvú -�ocsióra me�aka- A debreceni igazgatóság te- ják a sokszor nehéz fi-

Jelentős mertékben befolya- lentő kocsikirakásokat. 

Ezzel a tevékenységükkel 
üres kocsikat adnak a be
rakáshoz, é5 segítik népgaz
daságunk számos területén 
újabb szállJtási ' Igények ki
elégítését. 

A negyedik negyedév sok
kal inkább megfeszített mun
kát követel minden terüle
ten. A kedvezőtlen időjárá
si viszonyok ugyanis nehe
zítik a ki- és berakási tevé
kenységet. Most különösen 
fontos minden euyes kocsi, 
mert még nem fejeződött be 
a cukorrépa-szállítás, s fo
lyik a.z építőanyagok fuva
rozása is. Ugyanakkor a fo
lyamatos belépés következ
tében sok nyersanyag vár el
szállításra Záhony térségében. 

l_'ltast erhet�nk el. amely m�r 
I 

rületén még jobb eredmény zíkai megeróltetést je-

solhatja uzemi eredmén>•ein- mutatkozott a Szabolcs-
kel Szatmár megyei szolgálati ----------------

Kovács János I helyeken. Nyíregyházán a 
mérnök-tanácsos gimnázium, a mezőgazdasá-ugyanis az összes többi vonat

fajtával szemben jóval több 
törődést, elórellitást és vala- ,------------------------------------------. Többet kell törődni az újítókkal 
mfoel t-0bb mu„kát követel. 
elsősorban a forgalmi szolgá
lat dolgozóitól. 

Mi ez a többlet az egycso
portos kózi:etlen irányvonat
tal, ragy 1.•egyesrendszerű vo
nattal szemben? 

Elsősorban a vonatindító ál
lomástól kh-ím többletmun
kát. A vonatot kél irányvá
gányról kell összezárni, \'agy 
egy irányvágányra való ren
dezés esetén a vonat indulá
sa előtt a kétirán�·ú elegyet 
szét kell rend('zni. Ha az 
elegycserélő állomáson le
akasztásra kerül az elegy, 
megfelelő :;arfékrót kell gon
doskodni. Figyelni kell a fé
kes kocsik rtú ndkét részbeni 
megoszlására, de gondot je
lent a többcsoportos vonat az 
elegycseréló állomáson is. Elő
re kell gondoskodni az ilyen 
tlonat megfelelő fogadásáról, 
tooadóvágá ny kijelöléséről, a 
kiegészítő elegy összeállításá
rói és kitételéről. Külön gon
dot jelent a vonat összezárása, 
• visszamaradó elegy kilökése, 
illetve átállítása. 

Nélkülözhetetlen 
tarlalélcolc 

Szeretném felhívni a figyel
met egy olyan többletfeladat
ra. amelynek elmaradása a 
vonat menetében súlyos kö
,·etkezményekkel járhat. Ez a 
feladat a közbeeső fékpróba 
megfelelő elvégzése. 

A Szerencse-sorsjáték 

Korszerű családi ház 

garázzsal, 
személyautóval 

Jyik föbb nyereménye 
a sok közül. 

Vegyen 
Szerencse-sorsjegyet. 

A r a : 4, - F t. 

Szerencse-sorsjeggyel 
szerencséje lesz 1 

Már kapható 
a hírlapárusoknál, 
levélkézbesítöknél. 

A komplexbrigádok 
eredményesen dolgoznak 

A szállítási feladatokról tanácskoztak a szegedi igazgatóság és az AKÖV vezetői 
Igazgat6<;águnk területén há

rom én·eJ ezelőtt , ezctlék be 
a központi fel- é� eJfuyarozá.si 
rendszeii. Az Autóközlekedési 
Vállalat és a vasút vezetői kö
zött már hagyománnya vált 
egy-egy ido.s;,.ak feladal.ainak 
megbesre:ése, a i.apasztalatok 
értékelése. A szegedi igazga
tóság és az AKÖV vezetői no-
11ember kbzepen Kecskeméten 
beszélték meg az 1965 három
negyedévének tapasztalatait és 
a soron következő tennivaló
kat. 

Az értekezleten sok olyan 
hiányosságot állapítottak meg, 
amelyekért részben a fuvaro
zók, részben pedig a !uvaroz
la tók a felelősek. 

A va.súi részéról elég gya
kori volt, hogy a tényleges 
fuvarlgények helyett, a 
tervszámok teljesítését tar
tották. elsődleges fela.dai-

na.k. 

ne::!yc<l-é\·ében 291 iránY''ona
tot fogad,tak. 139 irányvoMt 
kirakását idón belül az AKOV 
doloozói véoezték el. Eredmé
nyes munkújukért a MAV 
12 313 Ft premiumot fizetett ki. 
Ez az e�y adat is am bizonyít
ja, hogy érdemes a közös !cl
adatok érdekében - irányí
tóknak, vezetőknek és a dol
gozóknak - egytiitmúködnl. 

Meg kell azon,ban említeni, 
hogy több központosított á!lo
máson a G kocsik és a rako
dómunkások sok.at várakoztak. 
mert a vasút az értesité.�eket 
nem az előírt id6ben adta. és 
a közölt beállítási id6ket nem 
tartották be. Gyakmi jelenséa 
volt az is. hogy 

egy-egy állomásra. az elegy 
ütemes feladása mellett ts 
löketszerúen érkezett a 
küldemény, és ez terme
szef,esen zavarta az 

AKÖV-vállala.tok munká
ját. 

Egyes napokon ugyanakkor 
s:z.abad kapacit.ás volt. 

A vasút teendői között sllr
gős feladait a rakodóhelyek, és 
a hozzájáró utak kövezése. a 
vilá�tás korszerúsiöése. 

A szegedi igazgatóság vala
mennyi központosított állomA
sán van AKÖV-MAV komp
lexbrigád s tevékenysés(ük 
eredményes. A két nagy kö:a
lekedési ág lif<l.Zdasági mutató' 
is kedvezően alakultak. 

A feladatok eredményes el· 
végzéséhez azonban nemcsak 
a fuvaroztatók és a fuvarozók 
jó kapcsol.a.La szükséges. ha
nem a va.sút és a közúti köz
lekedés összehangolt, egymást 
segítő munkája is. Ez a ta
nácskozás is ebben a szellem
ben zajlott le, s a hozzászólók 
is ezt hangsúlyozták. Sz. S. 

Az AKÖV-ök pedig gyakran 
helytelenül értelmezték az ön
költségcsökkentést, nem szer
veztek éjszakai műszakot, in
kább fizettdk: a kocsiállás- " 

G É P E S Í T E T T  R A K O DÁ S  

pénzt. 
Az AKÖV-ök és a MAV irá

nyí1.ó szolgálata kE'zdettől fog
va alapvető feladatának tar
totta a központosított fel és 
elfuvarozási előnyöJe kihasz
nálását, a bels6 tartalékok fel
tárását. Ennek ellenére még . 
miool« sok a késetten kezelt ' 
kocsi. és a késedelmes rakodás 
miatt ielentkezó kocsióravesz
tesé.e;. 

Ha valami zavarja a MA V 
és az AKÖV kaocsolatát. ak
kor az 

a. rakodási idők túllépése, 
a tlzetett kocsiálláspén
ze.k és a fekbérek felszá-

mfiása.. 
Az AKÖV-kirende1tségek az 

év három negyedévében 
79 290 vasúti kocsit kezeltek, 
24 897 kocsinál túllépték az en- A szegedi igazgalósig területén számos szolgálati helyen kor-
gedélyerett rakodási időt. Míg szerú ra�odógépek álln�k a , szállítta:tó felek és a. vasuta.soat 
1964_ben csak 37 leadási irány- szolgálataba. A képen latható rakodógép segítségével Mezötúr 

vonat él"kezett az ii1azgatóság állomáson gyo.rsan vaconba kerül a cukorrépa. 
területére, addig l965 három- , (Tőzsé'I' Ernő felv.) 

A vasút munkájában is fon
tos feladat a korszerú, új tech
nológiák bevezetése, alkalma
zása. a műszaki fejlesztés meg
gyorsítása. A modernizálásban 
nagy feladat vár az újitókra, 
a feltalálókra. 

1965. első kilenc hónapjában 
a szegedi igazgatóság különbö
zó szolgálati helyein 314 dol
uozó 520 javaslatot adott be. 
Tapasztalatcsere útján 8 ujítás 
érkezett. 1964. hasonló idősza
kában 418 dolgozó 514 javas
latot nyújtott be. Ezek a szá
mok is arra figyelmeztetnek, 
hogy 

rendszeresebbé kellene 
tenni a. politikai felvilágo
sító munkát, többet kell 

töródni az újítókkal. 
Az sem viszi előre az ügyet, 

hogy a szakosztályok által el
fogadott javaslatok megvalósí
tása elhúzódik, hogy az illeté
kesek arra hivatkoznak: nincs 
idő a javaslat megvalgsftásá
ra. a kisérletek időben történő 
lefolytatására, mert a terv
teljesítés az első. Vajon az 
ilyen és ehhez hasonló esetek 

segítik-e az újító mozga
lom kiszélesítését, népsze

rűsítését? 
úgy gondoljuk, hogy nem ! 
A szakszolgálat.i ágak közül 

a„ építési és pályafennt.artás1 
szolgálat dolgozói 192 saját és 
3 tapasztalatcserés javaslatot 
adtak be. Második helyen 155 
javaslattal a forgalmi és keres
kedelmi dolgozók állnak. A 
\'Ontatási és a mühelYi dolgo
zók javaslatainak száma 142. 
A vontatási szakszolgálatnál 
kieme!kedó eredményt egyet
len fűtőház sem ért e!, pedig 
a lehetőségek lgalább olyan 
jók, mint bármely más szol
gálati helyen. A távközlő és 
biztosítóberendezési szolgálat
nál minőségi és mennyiségi 
javulás tapasztalható. 

Az újítómozgalom akkor lesz 
csak igazán eredményes és 
hasznos, ha ki-ki a maga terü
letén az újítás érdekében leg
jobb tudása szerint mindent 
megtesz, ha törődnek az újí
tások:.1<:al, az újítókkal. 

(szilád!) 

Útlevél nélkül a vonatkísérők sem 
léphetik át a határt 

Szob állomás még 1963. má
jusában átmenő határállomás 
lett. Ennek 2 és fél éve, de 
még mindig előfordul, hogy a 
Pest felől érkező tehervonato• 
kat útlevél nélküli személyzet 
kíséri. 

Illegálisan nem lehet átjutni 
a határon, vagy azok akik nem 
gondoskodnak útlevélről azt 
gondolják, hogy igen? Ilyen 
esetben ·nem marad más hátra, 
mint elkezdődik a futkosás az 
útlevelek után. Jobbik eset, ha 
éppen akkor lép be egy vonat, 

s cserélni lehet. De ez sincs 
mindig. S bizony előfordul. 
hogy órákat állnak, vesztegel
nek a vonatok, amíg végre si
kerül a határon túlra jutniuk. 

Vannak törvények és ren
deletek, amelyek mindenkire 
egyformán kötelezőek. Ezek 
közé tartozik az is, hogy kül
földre csak hivatalos útlevél
lel lehet átjutni. 

Erről a vasút illetékesei 
megfeledkeztek? 

Szelle Ferenc 
Szob 

Poggyász nincs, de poggyászkocsi van 
A motorvonatok nem továb

bítanak poggyászokat, mégis 
többször előfordul, hogy BX 
mellékkocsik is közlekednek a 
Zalaegerszegről kiinduló vo
nalakon. 

A vonat zsúfoltsága miatt 
ezek a kocsik poggyászfülkéi 

is megtelnek utasokkal. He

lyes lenne, ha ezeket a kocsi
kat a fóvizsgako'I' átalakíta-
11ák, mert így legalább 10-10 
ülőhellyel bővülne a motor
vonat. Zalaeger,i;zegen három 
ilyen kocsi is van. (59 121, 
59 105, 59 108 sz.) M. J. 
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A társadal,ni tulajdon 

védel,nében 

Sorozatos mulasztások következménye ·  

a görcsönyi vasúti szerencsétlenség 
A vonatvezetö elaludt, csak a baleset után ébredt fel 

A közelmúltban tárgyalta a 
t:asúti fóosztály szakmai kol
légiuma a társadalmi tulaj
don védelmének helyzetét. A 
tárgyalás aktualitását mi sem 
bizonyitotta jobban, mint az 
a 1ény, amely jelenleg a MA V 
egész területén tapasztalható a 
társadalmi tulajdon kezelése 
és védelme vonatkozásában. 
Több ezerre tehetó a kárese
tek száma és sok-sok mi!Uó 
forintot veszit a népgazdaság, 
a vasút és közvetve vagy köz
vetlenül a vasutas dolgozók 
is. 

Számtalan összetevője van 
azoknak a hiányosságoknak, 
amelyek a társadalmi tulajdon 
kezelése és megóvása körében 
tapasztalhatók. A vasú.ti be
rendezések és eszközök, a 
fuvarozásra feladott áruk 
gyakran károsodnak. Sajnos a 
tendenci& sem megfelelő, hi
szen, ha több évre visszame
nőleg vizsgáljuk ezt a témát, 
kisebb-nagyobb eltérésektől 
eltekintve nagyjából azonos 
számú káresetet és összegű 
kárt találhatunk. 

mint a lopás és dézsmálás is 
a laza munkafegyelemre ve
zessük �•issza. Ahol laza a 
munkafegyelem és hanyagság 
van, ott alkalmas a légkör a 
lopásra, dézsmálásra. 

Hiányzik 

1965. november 26. A két vo
nat - a motor és a teher 
szinte egyidóben indult a vo
nal két pontjáról. Ekkor még 
senki sem gondolt arra, hogy 
a keresztező állomáson, Gör
csönyben \'égzetes esemény 
történik. 

a feleJősségreTm•ás 

I 

Hogyan történt ?  

Ide sorolhatnánk, mint sú- A 6762 sz. tehe1-vonat a ti-

százalékos volt. Pellérd állo
máson ugyanis egy jól mű
ködő légfékes kocsit ki soroz
tak. A tolatás után rövid fék
próbát tartottak. A jelző-kocsi 
fékberendezése jól működölt. 
Bár a vonatban csak 4 darab 
kéttengelyes kocsi fékezett, a 
vonatvezetó a menetle1,élben 
mégis 10 fékezett tengelyt 
tüntetett fel. A mozdonyveze
tő ezt tudomásul vette. Azu
tán a forgalmi szolgálattevő 
írásos rendelkezéssel értesí
tette a vonat személyzetét, 
hogy Görcsöny állomáson ki
térő irányba járnak be, majd 
menesztette a vonatot. 

re azonban a vészfékváltót 
vonatkísérők nem kezelték, 
zárófékező is csak akkor húz
ta meg a vészfékváltót, ami
kor a vonat a bejárati váltóra 
ért. 

A törvény elött 

feleVnek 

NöTekedtek a bel földi árukárok 

lyos, _a t�rsa_dalm�. . t1;:Jajdon los bejárati jelző ellenére át
megkaros1tásat elmdezo okot, haladt az állomáson és az 1 .  
a felelósségrevonás hiányát sz. váltón 4 óra 40 perckor 
is. Ennek illusztrálására áll- összeütközött a vele szemben 
jon itt, hogy 1965 első felében szabályosan behaladó 6749 sz. 
a közel 11 OOO káresetet alig motorvonattal. A motorvonat 
450 felelósségrevonás követte. vezetóje Pálffy Ede fómoz
Ha hozzávesszük még, hogy az donyvezető a helyszinen meg
elmúlt évben 754 fegyelmi fe- halt. Aczél István vonatveze
lelősségrevonás töt·tént, akkor tó életveszélyes, tizen súlyos, 
joggal állapíthatjuk meg, hogy 23-an pedig könnyebb sérü.
itt még sok a tennivaló, mert lést szenvedtek. Az anyagi 

Pellérd állomástól a vonat 
teljes súlya 263 tonna volt. A 
kocsik által fékezett súly 40 
tonna, a 375 sorozatú moz
dony fékezett súlya pedig 20 
tonna. A vonatvezető ezzel 
szemben 64 tonna fékezett 
súlyt állapítótt meg, pedig 72 
tonna lett volna a fékezendó 
súly. A vonatvezető téves szá
molás miatt 61 tonna féke
zendó súlyt vett alapul. Igy 
a vonat Pellérd állomástól 12  
tonnával nem volt fékezve. 

A 6762 sz. vonat figyelő fé
kezője, miután a vészsipjelzést 
hallotta, a kalauzkocsiból ki
nézve látta a behaladó motor
vonat fényszóróját, ahelyett 
hogy a veszélyre figyelmeztet
te volna: a vonatvezetót és ke
zelót, a kalauzkocsíból a rak
tár irányába kiugrott. Gör
csöny állomáson történt átha
ladáskor a sebesség ugyan fo
kozatosan csökkent, de az ösz
szeütközés pillanatában így is 
27 km. óra volt. A 6749 sz. mo
torvonat 20 km'óra sebesség
gel, szabad bejárat melett ha
ladt be, az összeütközés 
együttes sebessége 47 km óra 
volt. 

A legtöbb kár a forgalmi 
szabályok megszegéséből ke
letkezett, törések, szóródások 
következtében. Jelentós meny
nyiségben találhatunk azon
ban elveszést, gondatlan áru
kezelést, leltárhiányt, de saj
nos a lopás és dézsmálás sem 
ritka jelenség. Forgalmi bal
esetekből az első félévben kö
zel 5 millió forint kár kelet
kezett. Ha pedig azt is tekin
tetbe vesszük, hogy a második 
félévben sajnálatosan növe
kedtek a forgalmi balesetek, 
akkor feltételezhetjük, hogy 
ebben az időszakban még az 
elsó félévet is meghaladó kár
iisszeggel kell számolnunk. Az 
első félévben bekövetkezett 
ilyen jellegű káresetek sok ap
ró váltófelvágásból, kocsiki
siklásból, horzsolásból tevőd
tek össze. 

Érdemes néhány gondolatot 
fűzni ahhoz a statisztikához 

is - a BVKH bocsátott ren
delkezésünkre -, amely a ki
fi:..etett kártérítések összegét 
tartalmazza. 1964 első hat hó
napjában 6 és fél millió forint 
és több mint félmillió deviza
forint kártérítést fizetett ki a 
BVKH. Ez az összeg 1965-ben 
a be· öldi árukárok vonatko
zásában több mint 8 és fél
millióra emelkedett, míg a 
nemzetközi forgalomban bekö
vetkezett árukárokért nagyjá
ból azonos összeget kellett ki
fizetni. 

Az árukárok legnagyobb ré
sze törésból keletkezett. Saj
nos, a vasúton a törésből szár
mazó árukárok az összes kár
esetekhez viszonyítva állan
dóan növekszenek. Míg 1962-
ben a kártérítések 21 száza
lékát, ebben az évben már 25 
százalékát tették ki az ilyen 
es�'.ek. 

hiszen a tendencia sem mu- kár 200 OOO forint. 
tat jó képet. Egyáltalán nem Hogyan történt a baleset? 
kívánjuk azt állítani, hogy a Melyek voltak az elózmé
válogatás nélküli felelősségre- nyek? 
vonás, a drákói szigor az egye- A 6762 sz. tehervonatot Pé-
dül helyes és célravezetó mód- esett állították éi6sze. 
szer. Ellenkez6eg. Igy nem A vonatvezető a vonat fel
lehet megfelelő eredményeket írása után közölte a forgalmi 
elérni. Azt sem állíthatjuk szolgálattevóvel, hogy a ka
azonban, hogy az elnéző, ,,fej- lauzkocsi kézi féke nem jó. 
csóválgató" magatartás a be- Kéri a kicserélését. A kocsl
lyes. Valahol középen van az terhelési kimutatáson viszont 
igazság. Mindig az esetre és az eredeti kalauzkocsi számát 
az emberre való tekintettel és fékezett súlyát tüntette 
kell a felelósségrevonás mér- fel. 
tékét megszabni. 1 A légfékpróba megtartása-

. 
1 

kor a vonatvezetó felhívta a 

Varga György mozdonyve
zető - mikor látta, hogy 
megállni nem tud, a veszély 
elhárítására nem próbált meg 
minden lehetőséget. Csak a 
kihallgatásakor döbbent rá 
súlyos mulasztására. Súlyos 
felelősség rheli Neuvirt Já
nost, Siklós állomás létszá
mába tartozó vonatvezet,/ít is. 
Annál is inkább, mivel a 
vizsgálat megállapította, hogy 
a vonatszemélyzetnek túlszol
gálata nem volt. 

A mulasztást elkövetők a 
törvény előtt felelnek majd 
tetteikért. 

Kisbódis János 
A m i ről nem szbesen hallunk 

A társadalmi �ulajdon ,:é- kocsivizsgálók figyelmét, hogy delme v�lamennyi magyar al- több féktuskó hiányzik, a kola:mpolgarnak _kotele!sege. A csinizsgáló a jelzókocsiról kotel�sségen túlmenoen azon- hiányzó 1 darab féktuskót pó
ban Jól !el_fogot� érdeke !s . . Az tolta, a többit azonban nem. a S?k milhó fo_ri!:t �:féku aru, Ezt követően a vonatvezető a:ni megsemmisu_l, tonkre'!'egy I közölte a külsős forgalmi vaqy �lvész, egeszen biztos, szolgálatte\·ővel, hogy vonath!anyzik valahonnan. Azt, jának bizonytalan a fékezése, 

Amikor a vonat Pellérd ál
lomás és Keresztespuszta meg
álló-rakodóhely között levő 2. 
sz. sorompóőri szolgálati hely
hez közeledett, a vonatvezetó 
elaludt és csak a baleset meg
történte után ébredt fel. Ke
resztespusztát elhaladva a 15 
ezrelékes esésben levő pályán 
a vonat sebessége fokozato
san gyorsult. A sebességmérő 
óraszalag tanúsága szerint 
46 km/óra sebességnél kezdett 
a mozdonyvezet6 fékezni. S 
amikor azt tapasztalta, hogy 
nincs kellő fékhatás, az elő
jelző és a főjelző között t)ész
sípjelzést adott. Erre a jelzés-

a Baranya megyei bizottság 
munkavédelmi felügyelője 

Ha nem is ilyen nagy ösz
szeggel, de mindenesetre je
lentős tétellel szerepel elfo
lyás, szóródás, súlyhiány, be
ázás, tűz és elveszés okozta 
károsodás is. Valamivel csök
kent az elmúlt évhez viszo
nyítva a lopásból, dézsmálás
ból beköL,etkezett káresetek 
száma és összege. A csökke
nés egyáltalán nem jelenti, 
hogy ne foglalkozzunk ezzel a 
kérdéssel. Nem szívesen hal
lunk a vasutasok által elkö
vetett árudézsmálásról. Nem 
szí\·esen, de sajnos vannak 
ilyenek, akik a népgazdasági 
kárt sokszor lényegesen meg
haladó erkölcsi ,_,eszteséget 
okoznak a vasutasok jó hiré-
1tek. 

Az előbb említett kárfajták 
csak okozatként foghatók fel 
és ezért néhány gondolatban 
szükséges e megjelenési for
mák okairól is szólni, ha nem 
is a teljesség igényével. 

Ahhoz ugyanis, hogy csök
kentsük az ilyen eseteket, fel
tét:enül szükséges fe!tárni az 
előidéző olcokat. Ezek birtoká
ban lehetséges a társadalmi 
tulajdonban a vasúton bekö
vetkezett bármilyen károsodás 
ellen eredményesen küzdeni. 

Az o.,okat két nagy csoport
ra lehet osztani. Egyrészt kül
ső, a vasúttól független, és 
nem a vasutasok hibájából 
keletkezett okokra, másrészt a 
vasúton elóforduló és a vas
utasok által elóidézett olcokra. 
Tekintettel arra, hogy e rövid 
cikk célja a vasutas dolgozók 
figyelmének felkeltése, az el
ső csoportot elhanyagolha t
juk. Bízva azonban abban, 
hogy e cikk máshoz is eljut, 
mégis egy-két gondolattal er
ről is megemlékezünk. 

Az ilyen okok egy része 
tárgyi, más része pedig sza
bályozási problémákban fog
lalható össze. A tárgyi okok 
közé sorolhatjuk a megfelelő 
technikai eszközök, rakodógé
pek, mfrlegek, speciális kocsik 
sb. hiányát. A másik, amelyik 
a szabá1vozások körébe sorol
ható, főleg a berakási és ta
nácsi jegyzőkönyvek hiteles 
igazolásul való elfogadása, 
vag:v inkább az e „lehetóség
gel" való visszaélésben talál
ható. 

Ki a fel.-lős ? 

esetért ez, vagy az személy hogy honnan, ne kutassuk. _Az ezért fékes kocsikat kér. A 
szerint felelős, nem határol- azonban tény, hogy a kárterí- kocsik besorozására a külsős .---------------------------
hatjuk el pontosan, hogy hol tés�én� kifize_tett mi)liók � forgalmi szolgálattevő rendel
kezdődött és hol fejeződött be '°'.1sut onkoltsegét r?nliák, an:11 kezett. A fékpróba eredménye 
egy-egy károkozás. Ezt itt viszont valamennyi dolgozo- szerint a vonatban levő 8 fé
külön nem kívánjuk indokol- nak az üzemi jutalékában je- kes kocsi közül csak 5 kocsi 
ni, hiszen ha az okokat vizs- l�ntk,ezlk - �ro,a:�. Az a_nya- fékezett. A kocs.vlzsgáló a 

Baleseti krónika 
gáljuk, azok önmagukban is g1 karokon tulmenoen sulyos fékpróbabárccin csak a féke- Tovember !4-én, Szolnok ál
alátámasztják ezt a megálla- az az erölcsi �ár is, amelyről zett tengelyek számát tüntette lomáson a 7711. sz. zemély
pítást. Sokan ellene szegezhe- már a bevezetoben szóltunk. fel, a fékező kocsik számát vonat halálra gázolta a vágá
tik azt az érvet, hogy azért 11:ppen ezért a dolgozóknak azonba': nem. nyok között tartózkodó Dósa 
nem felelhet senki, ha X vagy és a vezetőknek egyaránt fon- Pécsrol a tehervonat 3? ten- Fábián Sebestyén müszakl fö
Y ellop valamit a kocsiból tos feladata és érdeke is gellyel, 283 tonnával indult intézőt, a szolnoki pályafenn
va1111 máshon,ian. Azok figyel- hogy a társadalmi tulajdo� el. A 14 fékszázalékot figye- tartási főnökség dolgozóját. 
mét, akik így gondolkodnak, védelmében mindent tegyenek lembe véve 40 to�na helyett, * 
arra szeretném felhívni. ami meg ha kell szigor l h 73 tonna volt l!- fekezett ten- Ugyancsak Szolnok állomá-
H h 1 b tö. t · t k 't ' 

• ' . 
ra ' a geI,·ekre eső suly. be 26 · 1780 egyes a om an r en : e - elegendo, nevelessel. 11:s ez , son, novem r -an, az 

három, magáról megfeledke- sz. vonat elütötte Bálint Antal 
zett vasutas a hallgatás díjául utóbbiban a párt- és szakszer- Hiba hibát követ Ferencváros állomás létszámá· 
apró, filléres, az illegális „be- vezeti szervekben jó szövetsé- ba tartozó dolgozót. Az elüté.• 
szerzésból" származó ajándé- gesre, megbízható támaszra A vonat fékszázaléka Pel- következtében nevezett láb-

November 26-án Kiskorpád 
állomáson .,szalasztási" tilalom 
ellenére kocsikat löktek az el 
só csonkavágányra és a vonat
ra. A két ellökésnél hét kocsi 
megrongálódott részben tor
lódott és kisiklott. A balesetet 
az a körülmény idézte elő, 
hogy Nemes István vonatféke
z6 a tolatásvezető távollétében 
öntevékenyen megkezdte a to
latást. Ezért a mulasztásért fe
lelősség terheli a mozdonyve
zetőt is. 

kokkal kenyerezte le, vásárol- találnak. !érd állomásig 14, Görcsöny csonkulásos balesetet szenve- * 

ta meg sokak hallgatását. S. J. állomásig pedig már 27 nett. November 27-én. a füzesabo-
Akik anyagilag semmiféle nyí fűtőház területén a 424 290 előnyhöz sem jutottak, azok i-------------------------------------------, sz mozdony kiszerelése után 
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Nem ele'g csak felke'szu··1ni,j a te' lre Sz:zi:�i Ts�!á
n
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!

:!ig: tó-e, hogy egy ilyen nagy ha- � z6 lábcsonkulásos balesetet tárállomáson évekig lehetett szenvedett. A vizsgálat még ezeket a bűnös üzelmeket nem fejeződött be. 
folytatni, anélkül, hogy akár A guritódombok, az állomá- 1 ·f d I l 1 . 1 ' , l 'k u ' 11 ítá . k * egy ember is ne tudott volna e o or u n o yan Je enseg- szaza e os. .uega ap sam 
róla? Allítjuk, hogy nem. sok tolatási területe egy-egy nek sem, mint Nagykanizsa szerint helyenként még csak December 2-án. a Piliscsaba 

Sok kárt okoz 
a nemtörődömség 

Lássuk ezek után az oko
kat. A legfóbb, és a legtöbb 
kárt okozó ok a nemtöródöm
ség. Nem szívódott még fel 
valamennyi dolgozó tudatába 
még mindenki nem jutott el 
a felismeréshez, hogy nem a 
tókéssel és a tókés állammal 
áll szemben, hogy nem idegen 
hozzá a társadalmi tulajdon 
még akkor sem, ha az soha 
nem volt és nem is lesz az 
övé. Pedig minden fillér kár 
valahol jelentkezik. A szocia
lista állam gazdasági alapja a 
társdalmi tulajdon. Ezért ré
szesítik törvényeink fokozott 
védelemben, ezért állíthatjuk, 
hegy aki a társadalmi tulaj
don ellen vét, az az egész tár
sadalmat - önmagát is 
megkárosítja. 

A káresetek vizsgálatánál az 
előidéző okokat nagyon sok
szor a munkafegyelem laza
ságában találhatjuk. Nem en
nek tudható-e az utasítá
sok megszegése? Az árukeze
lési, mérlegelési hibák ok;üt 
kutatva majdnem mindig a 
rossz munkafegyelemre, ha-

kiadós havazás után hóhe- állomáson, ahol a téli felké- most rendezik az F. 2. sz. állomáson levő női munkásgyekké változnak. A sinkoro- szülést ellenőrző közegeink Utasítás „M" melléklet I. s7..áJJáson a reggeli ébresztésnél náig, sokszor azon felül érő veszélyes űrszelvény hiányos- fejezet 18. pontja szerint eszméletlen állapotban találhavat a mozdonyról lecsur- ságok és talajegyenetlenségek szükséges melegedő fékező ták az ott elszállásolt öt nő-gó víz összejüggó jégpáncél- mellett a szóróhomok előké- biztosításának ügyét. d 1 ó Iá változtatja. Ilyen körülmé- szitésének hiányát is megálla- Ismét felvetjük a meleg/- h

o aoz t. _M
ll

�gál!apítá5t nyert, 
nyek mellett - mozgó kocsik p1'tották. tó· 1 k' 1 · 1 tá . 

ogy a sza ashelyen levő két-1ta 1szo ga la sanak gya- aknás vaskályhát lefekvés közötti - a rá- vagy leakasz- A pályafenntartási szak- kori problémáit is. Állandóan előtt teljesen feltöltötték és !e-tás nem csu,pán vakmer6, ha- szolgálatnál visszatérő jelenség a nyers-
nem életveszélyes brav1,ros- állandóan visszatérő je- anyaghiány, a megfelelő szál- zárták. Az öt nődolgozó állap0-
kodás. Ezt évről évre nem lenség a váltók és kité- !ítóedények hiánya még a t�/ieiégítő. 

k�h�ez · 1
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tasonló 

egy munkatársunk halálos rők tisztításához elo�·u• szertáraknál, mint például a N 
ese
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vagy csonkulásos balesete • dombóvári szertárnál is. Ma yuga 1 P yau varon 15 el<>-
igazolja. Rabi István Kiskun- szakszerü felügyelet hiá- már nem vetődnek fel fordult. 
félegyháza állomáson történt nya. 

olyan problémák, hogy * 

balesetéhez is nagymértékben Magunk is fontos kérdésnek kinek, mikor és mennyi 
hozzájárult az eljegesedett ki- tekintjük a forgalom zavarta- melegítóitaU kell biztosí-téró vágányrész. lan lebonyolításának biztosi- t · A télre való felkészülés ide- tását, azonban szót emelünk 

am, 
jén a II. és a III. orvosi csoportba vagy hogy a szükség esetén 

sokan azt hiszik, hogy az sorolt dolgozók egymással éjjel kivezényelt dolgozókat 
ki lássa el teával. előkészületekkel teljesen történő vezénylése vagy ilyen Nem fordulhat elő olyan je-eleget tettek a rájuk há- dolgozó egyedüli beosztása el- lenség sem, hogy a hótakar!-ruló feladatoknak. len. Közismert, hogy múlt tásból visszatéró dolgozóknak 

Mit ér a terv, ha nem való- évben önmagukra hagyott II. saját maguknak kell melege-és III. csoportos dolgozókkal sítják meg? Csak arra jó, 
halálos baleset fordult elő. dohelyiségüket befúteri. A 

hogy egyesek önmagukat iga- téli védőruhfa.at kiszolgálta-
zolják vele. Hosszú. évek óta megoldat- tását is meg kell gyorsítani 

A soproni fűtóház moz- lan a tolatós tehervonatok szertárainknak és munkaügyi 
donysátor ponyvái november kalauzkocsiva! való 0llátcisa.. előadóinknak, hogy admi-
23-án még a Keleti Műszaki A meglevő kevésszámú kala- nisztrációs nehézségek miatt 
Kocsiszolgálati Fónökségnél uzkocsi állapota sem kielégí- ellátatlan dolgozó ne legyen. 
voltak. Minden télen több tó. Munkavédelmi szerveink-
baleset származik a kocsilép- Jelenleg a kalauzkocsik nek, a szolgálati vezetőknek 
esők takarításának hiánya, több. mint 10 százaléka és a szakszervezeti bizottsá-

December 3-án Kelebia ál-
lomáson a 970/a. sz. vonat zár
ielző lámpájának levétele köz
hen Dusnoki Mihály vonatve
zető. a kocsi ü tköző.iéről lecsú• 
szott. Esés közben feje erősen 
a sínhez vágódott, és kisebb 
agyrázkódást szenvedett. 

* 
December 4-én, a Nyugati 

pályaudvaron a 2623/b. sz. ür� 
szerelvény előzetes értesítés 
nélkül a mozdonnyal a foglalt 
csarnok IV-re járt. és azzal 
mintegy 50 km-es sebességgel 
ütközött. Az erős rájárás miatt 
a két mozdony ütközői megsé
rültek, Ólmos! János fűtő ar
cán könnyebb sérülést szenve
dett. 

Kicsit bővebben kell szólni nyagságra bukkanunk. 
azokról a társadalmi tulajdont A törés, a szóródás, a minő
károsító okokról, amelyekért a ségi romlás, a forgalmi bal
Dastí.t de még inkább a vas- eset mind-mind a laza mun
:itas 'dolgozók felelősek. TI:s kafegyelem következménye. 

r.zt a felelősséget nem naí!y�n N"": kellene túlságosan eről
!ehet elhatáro!nt. Nem alltt- tetm a dolgot ahhoz, hogy 
hatjuk, hogy egy-egy konkrét még az olyan jellegű káTokat, 

eljegesedése miatt. Egy sze- vár javításra, ez a meny- goknak állandóan szorgal-
rencsés kimenetelű balesetről nyiség kéiszerese az átla- mazniok kell a téli zord idő-
krónika rovatunk is megemlé- gosan elfogadott javítási járás okozta nehézmények 
kezett. A megfelelően előké- hányirdnak. megszüntetését, és fokozni 
szített szóróhomok, vagy ipa- kell az ellenőrző tevékenysé-
ri só felhasználásának meg- A nagy térfogatú, tehervo- get a rossz időjárásból szár
kezdésével sehol sem szabad nattal nem közlekedtethető mazó baleseti veszélyek meg
egy-egy baleset bekövetkezé- kalauzkocsik kivonása miatt szüntetése érdekében. 
séi.g várni. De nem szabad a fennálló hiány közel 50 Hegedüs Károly 

* 

December 7-én, Békéscsaba 
állomáson, Bohus János, v· 
lanyszerelö áramütés követ
keztében a vasoszlopról lezu
hant, sériiléseibe a helyszínen 
belehalt. A vizsgálat még tart. 

H. K. 
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• nem recept, ; óztv kell hozzci l 
Megkocogtattam a párától 

homályos üveget. A portás 
� !tis résnyire nyitja az ab-
1akot, nehogy beszökjön a hi
deg. 

- Kit keresnek? 
- A közönségszerve.zöt . . .  
- Attól függ, melyiket: 

Horváth Gyulát, Csics Máriát, 
vagy a kultúrost, Kerepesi 
LászLót, mert nála is lehet ;e
gyet }eapni. Menjenek hátra a 
sárga irodaépületbe, ott meg
találják. 

Kitűnő közönségszervezés 

értetlenül néztek ránk, majd kifogástalanul elvégezzük a 
Kerepesi László de.riilten men- napi munkánkat. Azt már 
tegetőzött: mégsem kivánhatjuk, hogy 

- Nem vacyunk mi Csili- egy évben 40-50 alkalommll 
csala bácsik, hogy különös va- elengedjenek bennünket a dél
rázserövel bírnánk, de még a előtti főpróbákra! - jelenti ki 
hipnózishoz sem értünk. Nincs Horváth Gyula. 
a szervezésünkben semini 
rendkívüli. Receptet nem ad- Egy belépő fiata.I fiú szakít
hatunk rá, legfeljebb annyit Ja meg beszélgetésünket. Vál
mondhatok, hogy szív keU hoz- toztatást kér az igényelt jegy 
zá. időpontján, valami közbejött. 

Aztán a hirtelen kerekített - Mit csináljunk, a többi 
„kerekasztal" körül ülve, napra már nincs jegyem az 
csakhamar belemeleged'..ink a Orlandot-ra? - néz rá sajnál· 
vitába. Kiderül, hogy mégis lrozva Kerepesi László. 
vannak mesterfogásaik, me-
lyekben a szerve:lé; titka rej- A fiú keserves arcot vág 

_ Ahol így ismerik a közön- lik. látszik rajta, hogy már beleél· 
i;égszervezóket, sok színhá2lba - Feltétlenül fontos, h0!/11 te magát a kellemes estébe. 
járó ember lehet . . .  ismerjük a műsoron levő drá- - Várjon csak, szerzek ;e-

- Itt a MAV Hidépitési Fő- mák, színművek, v4,játékok, gyet, bizonyosan érkezik viSz
nökségen kitűnő a kÖZönség- vagy operák tartalmát, de ez sza a jegyirodába, ha meg 
szervezés, magasan felülmúl- mé11 nem elég. A színészek nem, majd közvetlenül igénv
ják a hozzá.Jtk tartozó többi alakítá$áról i.s kell beszél- lünJc a Cirkusztól 
negyven szolgálati helyet - nünk. Egyszóval színházkríti-
jegyzi meg dr. Szabó Endre, kusokká keU, hogy váljunk, A fiatal szakmunkás boldo
az alig két és fél hónapja ala- 41114 �a./G úgy lehetséges, ha gan távozik. A közönségszer
lmlt Színházak Vasutas Jegy- láthatjuk a frissen bemuta- vező megnyert egy embert, de 
irodájának vezetője. tott darabokat _ mondotta könnyen el is veszíthette vo!• 

Míg az irodaépülethez igyek- Csics Már.i.a. na. Tehát, valóban szív kelf 
'-Ziink, a kezdeti zöklrenók.ről _ A színházak erre lehető- hozzá, hisz mennyivel köny• 
beS2l!i1getünk. Látszólag a kö- séget Is adnak, a fópróbákon nyebb lett volna egysrerúen 
zönségszerve1Jés könnyű fel- szívesen látják valamennyi visszautásltani, így csak plusz 
aoat: a színházi évad legjobb u,ervezónket . . • munkát szerzett magának. 
műsoraira felketteni a figyel- - Nem egy embert veszítet-
met és a tervezett jegyeket el-

s 't r- k , tem volna el. Többet, a vele 

Ilye� ma már nincs! 
Az egyik fogászati rendelő

ben a várakozókhoz csatla
kozva, idősebb falusi nem, 
meg-kérdezi a mellette ülő be
teget. 

- M()iildja, lel!kem, rendel
nek már? 

- Igen - felelte a kérde
zett. 

- Maga régen vár? 
- Bizony, elég régen, de 

most már én következem. 
- Látja, lelkem, ro,;,,zul csi

nálja. Én min.dig h07.0k vala
mi apróságot. tojást, csirkét 
vagy egyebet, és soron kívül 
hívnak be. 

A „felvilágosított" mosoly
gás közben csak ennyit mon
dott: 

- Ilyen ma már nincs, né
nikém. 

Közben ki.nyílt a rendelő 
ajtaja, s a nővér körülnézve 
így szólt: 

- Csörsz néni, szíveskedjen 
befáradni. 

A nénike a mellette ülőre 
01060lygott és diadalmasan be
vonult karján a kosá.ttal. A 
kintrekedtek az ámulattól 
rek:lamá!ni Is elfelejtettek. 

(klsvázdai) 

MUNKASKÓRUSOK 

TALÁLKOZÓJA 
adni - ennyi az egész . .A rend- egt a 0nÖ Seg együtt dolgozó barátait is. Jól-sz,eres színházláLogató kapva December 11-én, szombaton 
kap az alkalmon, mert a „be- _ Ez remek megoldás len-

lehet, moot még csak Or1a.n- délután a vasúti főosztály kul
futott" darabokra így k önY- ne. csak egy a bökkenő: dél- dot érdekli őket, de fokozat<r túrtermében baráti tallákozó
nyebb jegyhez ju'nia. A jegy- elótt van. A főnökség 1gy is san eljutnalk a könnyű műfaj- ra gyúlt össze a főváros há
iroda azonban nemcsak a szín- sok segítséget ad: engedélye- tól a �dalmd drámákig. a rom szakszervezetének köz
házkedvelőknek áll rendelke- zik 4 munkaidő alatti azerve- klasszikusokig, a mai rea.Us- ponti kórusa. A találkozón 
zésére, hanem mindenkinek. zést. Természetesen azzal a tákig. megjelent Kodály Zoltán és 

_ Aki egyszer már elmegy, feltétellel, hogy továbbra is Horváth AnUa felesége. A három kórus ne-
az legközelebb ffl4i14 kér ;e- �-------------------------'"! 

vében Tóth Béla, a Vasuta-
gyet. Addig viszont h03szú az �  sok Szakszervezete Központi 
a,z út. Kórusának karnagya köszön-

Igen, talán a szervezésben a 

Ja' te' k 
tötte a mestert közelgő 83, 

legnehezebb felkelteni a dol- születésnapja alkalmábóL 
gozók érdeklődését. Nan min- ....,.,,,_,...,_....,_...,. den embernek vonzó a.z isme-
retlen. A közönségszervezónek 
irányítani.a kell az embed ki
váncsiságot. Hogyan? Eppen 
erre a kérdésre keresünk vá
laszt itt, a hidépitőknéL 

170 jegy egy hónap alatt 

A három kö:ziö,ru;égszerez6t 
együtt találjuk Kerepesi 
László irodái ában, össresí le
nek. 

- Százhetvenegy ;egyet ad
tunk el a múlt hó�pban, $ 

3321 forint a bevételünk - ál
lapítják meg a végeredményt, 

A közwnti munklahelyen 
négyszázkilencvennégyen dol
goznak, tehát a dolgozók eg1r 
harm<Jda színházba ;iár. Negy
ven százaléka fizikai dolgozó. 
A múlt évben ugyanebben az 
idóben átlagosan 25-27 jegyet 
tudtak eladni itt a központi 
telepen. 

Amikor megkérdeztil.k, ho
gyan cs.inálják, egy 'pillanatra 

A
z „örök város", Róffl4 ha
tárában száguld viUany

vonatunk. A vatikáni domb 
1olé kapa,,zkodó nap a.nyáskod
t'a teríti sugarait a várOS1'a. 
Reggel mm, amikor megáUunk 
11 vár081'észnek i.s beillő hatal
ma., Tr�i pályaudvaron. 

A szállodaportáaok. mint 
megannyi generális, hófehér 
egyenruhájukban sorakoznak. 
„Millecsinvecse'!lltó liTe# (1500 
Ura) egy éjszakára a szállás -
mondják, ha azt látják, hO{Ttl 
kezdővel 0011. dolguk. A ha«i
dót már nehéz becsapni, mert 
aki má.,odszor jár Olaszország
ban, az tudja, hogy a kél"t ö1z
szegnek csak a felét szabad 
igérni, s utána ;ön az alku. 

lgy jutottam szobához a haj
dam nagyhírú kocrikorzó - a 
\'ia del Corsó - egyiJc szegé
t111u szátlodáiába11-

A neheze azonban még hdt
ro 1>0lt! A rómaiak ugyanis a 
.,stranierit", az idegent, amo
lya1i betola.kodónak tekintik. 
akit ott kell becsapni, ahol 
éppen hagyja magát - mond
,ák egymá.s között, s az idegen 
t•árosban, az idegennek nehéz 
dolga volt. 

A viUamosokat száműzték 
Rómából. Trolibuszok, autóbu
szok és már a közúti forgalom 
csődjét ;etentő személygépko• 
esik bonyolít;já.k le a forgal
m-it. Ülókalauzrendszer van 

.nt nálunk, csak a Zo;iálitá.t 
ai sokkal kisebb, mint amit G 
cokat szidott pesti kalauzok 
tészéről tapasztalunk. 

Az „öreg bambínó" egv caep-
1>et sem 1>0Lt tek.iallettel elgyö-

- Mégse vagyok egyedíH. 
IPwiztal PI.I raJv,) 

A ttirisztikának lirnyoldala is van 
(Római útijegyzet) 

tört külaómre, '1W!rt még a 
legkisebb csomagért is fe!szá
mitotta az 50 Lírá.t (2,50 FO. 
A2't viszont már nem kérdez� 
meg, hog>IJ a Via del Corsó me
lyik réazén a.karok leszállni, 
1,anem az egyiJc végén, a Piaz
za V eneziá.n luzállitott. lgy, 
csomaggal a kézben, gyalog 
kellett megtenni a közel két 
kilométert. 

A végtelefl.nek tíin6 úton 
szinte é.SZ1'e sem vettem a Tre
oí kút szépségét és A ugus;;:tus 

császár, ma is csodálat-01, sír
emlékét. 

Piheoo után alkonyatkor 
megLátogattam a Pineió domb
-ra vezetó Trinita del Monti, a 
,,Róma 11 óra" című nagy;ike
ríi. filmben láthatott lépcsőt, 
tövében a szökőkúttal. 

Itt ugyancsak váltakoztak a 
fények és az ámyal<I Reflekto
rok sugárkévéitot r(l9yogott az 
ódon lépcső, a sok.,záz é,•es 
templom és az tdöszámitá; 
előtt Egyiptomban fara(IOtt 
obeliszk. A lépcsőszögletben, 
kuruc vitézek frizuráját for-

A képen jobbra a termini pályaudvar bomlokzaÚI, 
eléiüo a naa fQrpJmú iérrel 

Megnőtt 
a társadalmi bíróságok 

tekintélye 

A Debreceni Jármú;iáo{tó 
UV társadalmi bírósága 3 
éves múltra tekinthet visz
sza. Nevelő hatása pozitív. 

A társadalmi bíróság 1964-
ben 14 ügyet, 1965-ben pedig 
11 eset.et tárgyalt. Három dol
gozó a munkafegyelem S7.abá,-
lyainak megsértése, kettE•n 
anyagi természetű vitás 
ügyek, többen pedig rágalma
zás miatt kerültek társadalnu 
bíróság elé. 

A szakszervezeti bizottság 
arra törekszik. hogy olyan jel
legű ügyek kerüljenek a tár
sadalmi bíróság elé, amelyek 
nyilvánosságra hozásától fel
tétlenül nevelő hatás várható. 

mázó rosszkülse;ü „huligánok" 
és Róma, a szentváros éjsza.ká
;á ba tartozó kétes külsejű nők 
húzódtak meg. 

Sűrűn kondult II templom 
toronyórája, és mint tiszta 
lánykacagás csengett az éjsza
kába a szökőkút vizének cso
bogása. 

Különös vilá(I . . . A jó és 
rossz elválaszthatatlan keveré
ke ez, amit itt látni. Fentröl, 
zárult szemekkel tekint alá a 
villa Medicci, melynek falái 
mögött Gal.ilei volt fogoly. Itt 
vonta. vissza tanait az egyház 
dogmatikus felfogásával szem
ben. 

Leültem a lépcsőre, csa.k úgy 
mint annyian mások. 'E:gy kis 
tömzsi olasszal bardtkoztam 
össze, aki ,!ppen egy arra já
rá amerikai katonát szidott. 
EJrdekes, hirtelen haragú em
ber az olasz, de hamar megbé
kül. Ez esetben azonban nem 
fogyott ki a szóból. Hangosan 
szidott mindent és mindenkit, 
k:öztük a.z államvezetést: azért, 
mert drága a kenyér, a hús, a 
te;, a közlekedés és a lakbér. 

Sol, minden szóba került! 
Döbbenetesnek találtam azt, 

hogy Olaszországban minden 
kereső ember havonta 4000 Lí
rát fizet egyházadóra. 

Capító . . .  ? Capitó . . .  ? (érti? 
érti?) ) egyre kérdezgette, 
ahogy sorolta panaszait. 

Mínaezt csak akkor értettem 
meg igazán, amikor a szálloda
gazda 14.05 órakor bekopogott 
a= ajtón, mert csak 14.00 óráig 
volt a szálló fizetve. 

GergelJ, Józwf 

Éj je l i  vonat 
Nyugtalan az é;; a csend a falun 
átereszti a kutyaugatást. 
Csillag vtbrál az éQ és erdő sarkán. 
mtnt beteg szemében az esti láz. 

Vonat-dohogást kortyol a völgy, 
- futó ablak-sor játszik lidércet. 
Kitárja hangos szárnyát a kapu, 
ropogó hóban egy ember lépked. 

Várakozásban bóbiskol a fény, 
s ki vár, ki vár éjjeli vonatot -
asszony? szülő? . . .  s már nyit is, ha zörren 
az ablak, amely párába fagyott 

Fazekas Lajos 

Téli könyvvásár 
Az idei téli könyvvásáron is 

gazdag választék várja a 
könyvbarátokat, könyvgyüjtő
ket. A nuntegy száz szépiro
dalmi, művészeti, társadalom
tudományi és tudományos is
meretterjesztő kiadvány kö
zött bizonyára mindenki meg
találja majd a kedvére valót. 

A költészet barátainak bizo
nyára nagy örömet szerez 
Kassák Lajos új kötete, a 
Mesterek köszöntése, amely
ben a költő a modern piktúra 
kimagasló mestereiről - Pi
cassóról, Braque-ről, Léger
r6l, Kleóról, Chagalról, Rous
seau-ró!, Chiricóról stb. írt 
verseit gyűjtötte egybe a ki
adó. Megjelenik Áprily Lajos: 
Je!ent�s a völgyből című köte
te, amely a költő legújabb 
verseit tartalmazza. A kötet 
hanglemezmelléklettel ís meg
jelenik.. Dólt vitorla címmel 
lát napvilágot Illyés Gyula új 
verseit tartalmazó kötet. Fél
száz XX. századi olasz költő 
termésének legjavát publikál
ja a Modern olasz költők című 
antológia. Új, reprezentatív 
kiadásban lát napvilágot a XI. 
századi perzsa költő, Omár 
Khájjám; híres Rubaiját-ja, 
Szász Endre illusztr.j.ciói val. 
Üj kötete jelenik meg Vas 
Istvánnak is Földalatti Nap 
címmel. 

A magyar és a külföldi iro
dalom képviselői közül érde
mes felfigyelni Beau·voir új 
kötetére, mely A kor hatalma 
címmel lát napvilágot. A re
gény folytl'tása az Egy jó ház
ból valú úrilánynak, s Euró
pa történelmének feszült, iz
galmas koráról (1929-1939) 
és Simone de Beauvoir íróvá 
válásáról szól. Második ki
adásban jelenik meg Dymph
na Cusack világsikert aratott 
könyve a Hőhullám Berlin
ben. A múlt századi Szicília 
elevenedik meg Roberta Fede
rico kötetében, amely Az alki
rályok címmel lát napvilágot. 
Megjelenik Tolsztoj műveinek 
IV-V. kötete, amely híres re
gényét: a Háború és békét 
tartalmazza. 

Megjelenik Hunyadi Sán
dor: Razzia az Aranysasban 
című elbeszélés-gyűjteménye, 
amely Hunyadi elbeszélései
nek eddigi legteljesebb válo
gatása. Barabás Tibor: EJ;jeli 
őrjárat címmel Rembrandt 
életéről írt regényt. Karinthy 
Ferenc új kötete az Ez az 
ava1111 a bicikliző tigris. Tubá� 
András új kötete, a Sargasse
tenger című 1943-1944-beri 
Játszódik. Kolozs Pál könyve: 
A családfa árnyékában cím
mel lát napvilágot. 

Közlekedési köznwndások 
Oiév tóión a néphit szerint különös szerencsét hoz a négy

levelü lóhere, így ezúttal mi is lóhere rejtvénnyel kedveskedünk 
olvasóinknak. 

Ha a vastag peremü lóherelevél betüjéböl kiindulva a 9 
lóhere 36 betűjét helyes sorrendben összeolvassuk, egy közle
kedési közmondást kapunk megfejtésül. 

Ugyanezt a közmondást fejthetjük meg lóugrásban hala.· J 
a cserépen levő ábrán. 

Terjesszük a közmondást minél szélesebb körben és sol,,J· 
se feledkezzünk meg róla, ha a közúton haladunk. 

( - k,skun) 
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Harminc éves a Ceglédi VSE 
A napokban ünnepli fennál

lásának 30 éves évfordulóját 
a Ceglédi Vasutas Sportegye
$Ület. 

Az elmúlt harminc év si• 
keres és eredményes volt. Na
gyon sok élsportolót., váloga
tottat nevelt az egyesület. 
Ceglédről indult el Gál József 
birkózó is, a világbajnokságot 
jelentő dobogó legmagasabb 
fokára Soltész László - szin
tén a vasutasok neveltje ..,. 
pedig főiskolai világbajnok
ságot nyert. l!:s a maiak. Köz
tük a kiváló képességű Reznák 
János, a sokszoros magyar 
bajnok, olimpiai és világbaj
nok helyezett, szintén ceglédi 
fiú. 

Jelenleg 11 szakosztállyal -
asztalitenisz, atlétikai, bírkó
:ió, labdarúgó, teke, természet
járó, ökölvívó, sakk, uszó, ví
zilabda és vívó rendelke-

zik az egyesület. A szakosz
tályok közül talán a birkózók 
a legnépszerűbbek, a legis
mertebbek. De azért a többi 
szakosztály sem marad el. 
Eredményesen ünneplik a 
harmincéves évfordulót a 
labdarúgók is, hiszen az NB 
lII. észak-közép csoportjában 
bajnokságot nyertek. 

A Ceglédi VSE labdarúgó
szakosztályában az elmúlt év
ben kitűnő kollektív szellemíl 
fiatalok kerültek össze. Atla
gos életkoruk 22 év. Képesek 
arra, hogy a következő évad 
feladatainál, az NB II-es mér
kőzések nagy csatáinál is meg
feleljenek. 

Ezúton is köszöntjük a ju
biláló Ceglédi VSE-t és sike
res, eTedményes éveket kívá
nunk a vezetőknek és a spOT• 
tolóknak egyaTánt. 

A Ceglédi VSE bajnokságot nyert labda.rúgó-csapata 
és a szakosztály vezetői 

(Tózsér Ernó felvétele) 

A Testvériség nyerte 

a súlyemelő-csapatbajnokságot 
Több mint ötórás küzde

lem után dőlt el az 1965. évi 
súlyemelő csapatbajnokság, 
amelyet december 12-én ren
deztek meg a Sportcsarnok
ban. A végig izgalmas küzde
lemben a Tesvériség ver
senyzőt szerezték meg a baj
noki címet a Csepel, illetve a 
Tatabányai Bányász előtt. Pe
dig a tatabányai csapatban a 
sokszoros válogatott Földi lm
Te mellett Veres Győzó is do
bogóra lépett. 

A Testvériség csapatában az 
alábbi versenyzők vívták ki a 

győzelmet: Nagy R., Födele• 
vits, SzaTvas, Bakos, Domán11, 
Nagy L. és Fazekas. 

A Hivatalos Lapból 

A Hivatalos Lapból a szakszer
vezeti bizottságok és a dolgozók 
!!gyeLmébe ajánljuk a következő
ket: 

"· számból: lOi 100/1903. l/2. B, 
Hóelta.ka.r!tási munkán foglalkoz
tatott dolgozók díjazása. 

Ertesités vendégszobaház üzem. 
beheJyezésérőJ. 

cs. számból: 118 710/1965. I/2. B. 
Kazán.kocsi fQtók valamint utazó
takarítók munka- és bérviszonyai. 

MAC.VAR VA�lTTA� 

Szovjet vendégünk 

Szakszervezetünk vendégeként 1965. november 20-tól de
cember 2-ig hazánkban tartózkodott Sukisz Jevgenylj Leoni
dovlcs, a szovjet vasutasok napilapja, a „Gudok" szerkesztője. 
A vendég itt-tartózkodása során Budapesten, Debrecenben, 
Záhonyban és Miskolcon meglátogatott több vasúti szolgálati 
lftllyet, találkozott a szolgálati helyek gazdasági és mozgalmi 
vez-etóivel. Elutazása előtt a vendéget fogadta Szabó Antal 
szakszervezetünk főtitkára és Gulyás János titkár, majd szer
kesztőségünkben került sor baráti beszélgetésre. 

Felvételünk a szakszervezet vezetőivel folytatott beszél
getést örökítette meg. Középen Szabó Antal elvtárs, mellette 
jobbról a szovjet vendég. (Hemző Károly felv.) 

Miért szüntették meg Szerencsen 
a diák és gyermekvárótermeket? 

A vasút gondoskodik az 
utasok kényelméről, kulturált 
utazásáról. Külön helyet biz
tos.ít a terhes anyáknak, kis
gyermekkel utazóknak, diá-
koknak, nemdohányzók-
nak stb. Nagyobb ál-
lomásokon szociális lé-
t-sítmények, kultúr, diák· 
és gyermekvárótermek állA
nak az utazók rendelkezésére. 

Az ilyen és ehhez hasonló 
gondoskodás elismerést vál

Nem tudjuk, hogy mi kész
tette a MA V illetékes vezetőit 
e szociális létesítmények fel
számolására, de tény, hogy a 
kisgyermekes anyák most 
kénytelenek leülni az egyetlen 
füstös és rosszlevegőjú váró
teremben vagy kint tartózkod
nak a hideg peronon. 

A gyermekek érdekében 
nem lehetne visszaadni a vá
rótermet? 

K. J. 

Új könyvek 
Süllyedő világ 

Az író önvallomása szerint a 
szfve szerinti írásaiban végrende
letét írja. Ilyen végrendelet-szenl 
írásmű ez az önéletrajz, mely ab-

1 
ban is hasonló a végrendelethez, 
hogy szerzője maga módosította 
mai végleges formájára. Nagyon 
igaz, nagyon őszinte és tiszta ön
vallomássá kri,;tályosodott az író-
nak ez a munkája. Feltárul előt
ti.ln!< a magyar múlt egy rég el
silllyedt szektora, a puritán kUI• 
szín alatt drámaian fortyogó vidé
ki úri élet. mely a maga ellent• 
mcnd.á,;osan keg.{etlen öntörvé
nyelvel forradalmárrá dacositotta 
az új nemzedék legjobbjalt, A 
hajdani húszesztendösök ma már 
őszhajú, vagy halálba tizedelt ge
nerációjának döbbenetes erejQ ön
fotográfiája ez a kegyetlen igaz
mondású vallomás. 

Szabó Pál: 

Úi föld 
Ez az 1952-ben 1rt s most úJ ki

adásban megjelent regény volta
képpen arról ad számot. hogyan 
állták meg helyúket a Talpalatnyi 
földből megismert tiszántúli embe
rek a későbbi esztendők forgata
gában. Csak a nevük més, de 
természetük, jellemük ugyanaz, 
a dolgos. igyekvő, új hazát te
remtő, földszerető parasztok jól 
ismert alakjait mutatja meg az iró 
a maga sajátosan iról eszközei
vel, szeretettel és igaz emberi hi
telességgel. A szám.:,s kérészéletll 
kísérlet után ez a regény mara
dandóan fejezte ki egy el!E>nt
mondá•okban nem szQkölköd(! 
korszak valódi közérzetét. 

F eleki László : 

Isten veled, atomkor 
Kabócza Lajos kistisztviselő a 

hőse ennek a fantasztikus szatirá
nak, ainely a Visszafelé forgatott 
Idő segltségével sok milliárdnyi 
év távlatán át Jut el a boldog 
plazmaál!apotlg. Közben ez a sze
rény, védtelen kisember. ez a k� 
balkezes pesti adminisztrátor ta
lálkozik a világtörténelem nagy 
korsal.k.aivaJ s nagy embereivel. s 
ugyanolyan peches és sikertelen 
marad, mint ami.kor bűcsüt vett 

1 

az atom.kortól. A !antasztilr.JS tör
ténelmi helyzetek humorát tti ko• 
mlkunu\t sajátosan bölcs f!lozór, 
ból mutatja be az 1ró, 

tott ki az utasok körében. Ep- i-------------------------

pen ezéTt megütköztünk azon, 
hogy Szerencs állomáson. -
egy elég nagy és forgalmas 
c!omóponton -, • 1711ermekelc 
kényelmét és érdekét .uolgáló 
hell/Íségeket megszüntették. 

A szerkesztöség üzeni 
Sziládi Sándor, dr. Bánfalvy 

GyuJa. Szeged; Orosz István Szen
tes; Boldizsár Gyula Békéscsaba; 
Volosinovszkl Ján0& Debrecen; 
Szelle Ferenc, Szob; Pintér Lajos, 
Vácrátót; Szentgáli István Gyön• 
gyös; Hoffmann József Veszprém
varsány: KisVárda! János. Urbán 
Lajos Miskolc: Leveleiket lapunk 
anyagAl>oz f�használju.11:. 

Boldizsár Gyula, Békéscsaba: 
Tóth Tibor. Kiskunhalas; Markos 
József Zalaegerszeg; dr. Bánldalvy 
Gyula, Szeged; Galla Béla Mező
túr; Foki István Budapest; Várfal
Vi Gyula. Gyékényes; Honu Dénes 
Hegyeshalom; Szombathelyi rak
tárkezeH!k: Leveleiket Illeték� 
hely,., tovllbbltottu.11:. 

ÉPÜL A FELÜUÁRÓ SZAJOLNÁL 

1965. DECEMBER 11. 

- Vá.ndorklállitás nyílt a 
Dunakeszi Járműjavító József 
Attila müvelődés1 otthonában. 
A vasutas-szakszervezet Pest 
megyei bizottsága. és az üzem 
szakszervezeti bizottsága közös 
rendezésében megnyílt kiállí
tás a vietnami nép munkáját 
és az imperialisták ellen vívott 
harcát mutatja be képeikben. 

- Három brigád túzie célul 
a szocialista brigád cím meg
szerzését a vésztői VIII. pálya
mesten szakaszon. A brigádok 
nagy szakértelemmel végzik a 
fenntartási munkákat. Jó 
munkájukért a közelmúltban 
dicséretben részes.Ult.ek. 

- A téli könyvvásár köny
veiből könyvkiállítás nyílt Bu
dapesten a Liszt Ferenc téri 
könyvklubban. A kiállltás de
cember 25-ig tart nyitva. Ez 
&latt az idő alatt számos Is
mert író dedikálja mílveit. 

- A téli hónirpokban is foly• 
tatják az albertfalvi felüljáró 
építését. Jelenleg a felilljár6 
zsaluzásán dolgoznak. 

- Külföldi szakácsok tanul• 
nak Debrecenben, az Utasellá• 
tó éttermében. A bolgár és né
met vendég,;zakácsok. akik 
40 napot töltenek Debrecen
ben, a magyaros ételek készí
tését tanulják magyar kollé
gáiktól. 

- Kibővített pártblzo4tsá-
gl ülésen vitatták meg az 
MSZMP Központi Bizottságá
nak 1965. november 18-20-i 
ülésén elhangzottakat a mis
kolci csomóponton. Az aktíván 
a csomópont gazdasági és moz
galmi vezetői is részt vettek. 

- Jó eredményeket értek el 
az elegytovábbításban Aszód 
állomás dolgozói. A tartalék
és a tológépek jobb kihaszná
lásával eddil! 96 956 tonna ele
gyet továbbítottak. 

- Határidő előtt adta á& a 
forgalomnak Miskolcon, a 
Szinva patakon épült új vasúti 
vasl)etonteknll Wdat a Miskol
ci �pítési Főnökség hidász 
részlege. A hídépítésnél kiváló 
munkát végzett Orosz József 
hidász szocialista brigádja. 

- Elkészült a. Vaskapu har
madik alagútja. A vaskapui 
hidroenergetikai és hajózási 
rendszer építő telepén átfúrták 
a Bachna vasúti alagútat. Ez 
már a harmadik alagút, ame
lyet az év eleje óta a Gura 
Vaii és Orsova között fwtak a 
vasút és az országút építése 
céljából. Az új alagút hossza 
115 méter. 

KERESZTREJTVÉNY Szajolnál a 4-es számú főközlekedési út keresztezi a nagy 
forgalmú Budapest-Szolnok-Debrecen-Záhony közötti nem
zetközi 

_
fővonalat. A nagy forgalom miatt a sorompó gyakran 

hosszú ideig zárva volt. EmiaU vált szükségessé a köz:íti felül
járó megépítése. A részben előre gyártott elemekből készült 
felüljáró építéséhez az év elején fogtak hozzá és a tervek 

- A nehézségek ellenére Is 
eredményes munkát végeznek 
Békés állomás dolgozói. A 
szük állomáson naponta 20 ko
csi kerül kirakásra és mint
egy 35 vállalat termékeinek 
elszállításáról kell gondoskod· 
niok. 

- Jó sikerült, tánccal egy
bekötött ismerkedési estet ren
dezett december 4-én a BVSC 
elnöksége és KISZ-bizottsága 
a Vasúti Főosztály kultúrter
mében. A tánczenét az egy% 
sület vívó-szakosztályának 
tánczenekara szolgáltatta. 

Vízszintes: 1. 196'. december 20. 
(Folytatása a filggóleges 62-ben). 
13 ltélet fajta. 14. Hires költőnk, 
13. Majdnem a közepén viselve! 17. 
Legértékesebb lap a riimlben. 19. 
A szél, keverve. 20. Szintén. 22. 
Téli takarmányt készít. 23. Nem 
ezt kérem. 24. Dyen szó is van. 26. 
A Dunával egy a hangja. 28. Olyan 
t.zobor, an1elynek egyes részei 

hiányoznak. 2.9. Plumbum. 31. El
lenérzés. 33 Folyadék. 3!. KöZép
korban a keres.kedők céhszerú 
cgyesUletei, 35. Petrarca szonettjei„ 
nek nőalakja. 38 IFérfinév. 39. Ma• 
gához kér. 40. Megfizeti a tarto
zást. u. Kötőszó. 42. A Mura oszt
rák neve. 43. A főváros egyU< fe
le. 45. Kimondott betQ. 46. Versso
rok összecsengése. 47. Mmt 20. 

vizszintes. 49. Heves megyel köz
ség. 51 Mohácsi .,Jarás". 52. Szöke 
Aladár. 5'1. Nőt hang. 56. Tudo
mány. 57. A növény része. 59. 

Gyilmölcslz. 61. Sir 62. zenemü. 
63 Gépkocsin. 65. Vakbuzgó, görög 
&-.óva! 66 Kimúlása felett búsla
kodlk. 

FilggMegee: 2. Végrehajtó bizott
ság. 3. Egymést köv�6 betük. 4. 
Kis bolygó. 5. Japán fővárosa. 6. 
Fémeknek és kénnek keveréke, 
mellye1 az ezüstöt feketére festik. 
7 A mai nap 8. Regényét Gárd,,_ 
nYi írta meg. 9. KettO..beta. 10. 
s.zovjet város. 11. Ujjatlan köpö
nyeg. 12. Megéred még azt. 18. Ir
tózás a házasságtól. 18. Piros. né
metül. 19. Egymást követő betük. 
n. A római csAszárság aranypén
ze. 25. Indiai város a Dekan fé!
sz!get.en. 27. Kubai férflr,év. 30. 
Rőmai 1500 és 1000. 31. Orosz he
lyeslés. 32. Olyan folyók. amelyek 
szárazságban teljesen kiszáradnak. 
35. Okod állam Kis-Azslában. 36. 
Szegény. németU!. 3"1. Egyházi Ja• 
vakkal való kereskedés. 39. Pontos 
táplálé'< 1n.k. 41. Szabolcs megye! 
község. H. Község Borsodban. 46. 
Visszateszi�. 48. Nagyon megsaj
náltad. 50. Országos Tervhivatal. 
52 Betllpótlással Jgen szerény. 53. 
A latin részlet. 55. Holt nyelv 57. 
Kenyeret vág. 58. A kopasz. 59. 
öröklés. 60. Híres magyar lró 62 
A vízszintes 1. folytatása 63 Nem 
fölé. 64. l!:git.est. 66. Latin és. 67 
Hangtalan táj 

BekllldendO: vlzszint.es 1., filgg6-
leges 62. Beküldési batáridll: Ja
nuár 10. 

Az elóző rejtvEny helyes megfeJ. 
tése: Anyagi és erkölcsi ösztönzés 

Kllnyvet nyertek: Ifj. Takács 
István, Bp n .• Mandula u. 34. ;  
Földi Ddik6, Bp. xv.. Ozmán u 
4 .• Török Károly. Bp. 1 . .  Márvány 
u. llta.: Hattayer István, Szeged, 

Veresécs .u. 11 . Hencsei Pál, Alsó-
göd, 171. SZ, őrház. 

szerint 1966-ban fejezik be. 

(MTI Foto - Lajos György felv.) 

Lakíiscsere 

Elcserélném nagyméreta 
szoba félkomfortos MA V szolgálat! 
lakásomat kettl5 szoba konyha, 
kamrás tanácslra Budapesten, 
KJspesten, vagy Wekerlén. J;lrdelc
lődnJ )ebet: Mohai Gy!)rgy, Bp, 
tx., Gyáli tlt 15/E. fs:ot. 1. 

HAGYILB VASUTAS 
a Vasutasok �Zervezetének 

lapJa 
Szerkeszti a szerkeszti! bizottság 

F6szerkeszt6: Gulyás 1ánoS 
FeleJ(!s szel"keszt'5: ViSI Ferenc 

SzerkeszU5ség: 
Budapest. V1 BenCZUT utca n. 

Telefon· város:!· � 
llzem!: l&-'l'I 

KJ adja és terJesztJ, a Népszava 
Laplda<ló Vállalat. Bu<lapest vn .. 
Rákóczl tlt 54. Telefon : 224-819 

Felelős kla<ló: Gábor Márton. 
a Népszava t.apk!a<l6 Vállalat 

Igazgatója 
C�Pkkc:1Aml�q?Am• 15.915.001-K 9!\ 

Szikra [.apnyomda, Bu<lapest 

1 
Ára: 10 Ft 

Még kapl,ató 

az újságárusoknál 
a 

F Ü LES 

ÉVKÖNYVE 
260 oldal 

remek szórakozas 

2C' OOO Ft-os 

reitvénypályázat 
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