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A Szakszervezetek Országos Tanái:sánakl 

FELHÍVÁSA 1 
Magyar dolgozók! 
Szervezett munkások! 
A forradalmi munkás-pa

r.15n kormány 1965. XII. 19-én 
nyilvánosságra hozta az 1966. 
évi népgazdasági terv fő cél
kitűzéseit, valamint a jövő év 
folyamán életbe lépő ár- és 
bérüCYi intézkedéseket. 

Harmadik ötéves tervünk 
végleges kidolgozása még fo
lyamatban van. Az 1966. évi 
népcazdasági terv azonban an
nak szerves része. Eredmé
nyes végrehajtásával megala
pozzuk a népgazdaság további 
fejlesztésének irányát és fő 
arányait, távolabbi céljaink el
érését. 

1966. évi népgazdasági ter
vünk előirányzatai reállsa.n 
veszik számba erőforrásainkat. 
Helyesen állapítják meg a fel
adatokat, amelyek megvalósí
tása lehetőséget teremt ah
hoz, hogy a változó és állan
dóan növekvő követelménye
ket kielécítsük. 

Is elhatározott. A Szakszerve
zetek Országos Tanácsát, mi
ként a kormányt, az alábbi cé
lok vezették: 

- Az intézkedések hatása 
minimálisan érintse az 
alacsony keresetű és a 
több uermekes családo
kat. 

- A keresetek jobb ará
nyosításával csökkentsük 
a régebben fennálló bér
feszültséceket. 

- A szociális szempontok 
a lehetőségekhez mérten 
érvényesüljenek. 

- Tegyúk Igazságosabbá a 
közteherviselést. 

A Szakszervezetek Országos 
Tanácsa felhívja a szakszer
vezetek fieyelmét, hogy ahol 
intézkedésekre kerül sor, ezek
nek az elveknek szerezzenek 
érvényt. 

§ 
§ 

házást helyezünk üzembe. � 
Ezek között van a Pécsi Erő-� 
mű 100 megawattos bővítése, a � 
Borsodi Vegylkombinát kap-� 
rolaktámüzeme, a Szegedi i 
Gumigyár, a Szegedi Textil- i 
gyár bővítése, a Nagylaki Poz- i 
dorjaüzcm, a Szolnoki Papír-� 
gyár bővítése, a Bajai Hűtő- § 
ház, több áruház és sz:illoda. � 

1966-ban több mint 50 OOO � 
lakás épill tel. Fejlesztjük szo-� 
ciálls, kultur:ills intézmé- i 
nyeink számát. 2000 kórházi, � 
szociális férőhely, több mint� 
600 iskolai tanterem, 1800 óvo- § 
dal, 1200 bölcsődei hely épüL � 1966-ban a dolgozók reáljöve- § 
delme, a terv szerint 3,5 szá- � 
zalékkal, a reálbére 1,6 száza-� 
lékkal növekszik. � 
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Sikerekben gazdag, békés, boldog új esztendőt 
kívánunk minden vasutasnak és csaUdjának! 

Vasutasok Szakszervezetének Elnöksége 

Az 1966. évi népgazdasági 
terv célja, hazánk cazdasági 
erejének növelése, a termelő
erők további fejlesztése, az 
életszínvonal emelése, a dol
pzók élet- és munkakörülmé
nyeinek javítása. Ennek felté
tele a nemzeti jövedelem, az 
Ipari és mezőgazdasági terme
lés előirányzat szerin.ti telje-
9ítése. 

Az áremelések t!6 árcsök
kentések, valamint a bér- és 
szociálpolitikai intézkedések 
népgazdasági szinten kiegyen
litik egymást, de hatásuk nem 
egyformán érinti a dolgozó
kat. A bérből és fizetésből 
élők egy részénél a megélhe
tési költségek növekedése, az 
életszínvonal ldőleces vissza
esését jelenti. Jelentős dolco
zó rétegeknél a.z életszínvonal 
változatlan IDIU'ad. Eeyes réte.
&elmél viszont a bér- és szo
ciálpolitikai intézkedések ha
tására emelkedik az életszin
vonaL 

Az !Dtézkcdések lényege azt� 
a célt szolgálja, hogy gyorsít-� 
suk a termelőerők fejlődését,� 
növeljük hazánk népgazdasá-� 
gi erejét, további feltételeket � 
teremtsúnk az életszínvonal � 
rendszeres emeléséhez. Jö-� 
vőnk érdekében szükséges és § 
érdemes vállalni átmeneti ne-� 
hézségeket Is, népünk, a szer-� 
vezett dolgozók, szocialista ha-� 
zánk további felvirágzása ér-� 
dekében. �,✓✓,A",u-.,,,A'i",,..,.,0.,,0,,.,,.,.,.,...,.0..,,.,.,..,..,,.,.,.,.,.,..,.,,,,,.,.,.,,,,.,.,..,,..,.,.,..,.,..,.,,.,.,.,✓.,.,u,.,,,H',.,,.,.,.,.,.,..,.,.,.,.,,.,.,.,A"'.,.,,.,.,.,.,.,..,.,.H"".,.,,.,,._.,,.,.A",.,.,.,,.,,. 

A Szakszervezetek Orszigos 

A Szakszervezetek Országos 
Tanácsa szükségesnek tartja, 
hogy a Magyar Szocialista 
Munkáspárt KöZPontl Bizott
sága 1964 decemberi határo
zatának megfelelően, további 
konkrét intézkedéseket te
l(YÜnk a termelés szerkezeté
nek a szükségletekkel való 
Jobb összehangolására, a mű
szaki színvonal emelésére, a 
CYártás- és gyártmányfejlesz
llésre, a termékek minóségé
•ek javitására, az Ipar és a 
mezőgazdaság exportképessé
cének fokozására. Hatékony 
iniézkedéseket kell tenni a 
p.zdálkodás rendjének, te
l(Yelmének megszilárdítására. 

f:letiink minden területén a 
cazdaságossági szemlélet jobb 
érvényesülésére van szük
lléc. Takarékoskodnunk kell 
munkaerővel, anyagcal, pénz
zel, idővel. Törekednünk kell 
arra, hoey a termelés növelé
sét elsősorban a termelékeny
séc emelésével érjük el. 

A Szakszervezetek Orszá
cos Tanácsa a kormány által 
elhatározott !Dtézkedéseket 
szO.kségesnek tartja, azokkal 
egyetért. Az áremelések rész
beni ellensúlyozására a kor
mány a szakszervezetekkel 
ecetértésben jelentős bér- és 
aociálpolltikai intézkedéseket 

635 irányvonat 
Ajka állomáson eredménye

sen zárult az 1965-ös év. Szál
lítási tervüket teljesítették. 
1 millió 35 ezer tonna szenet, 
mangánt és egyéb árut szállí
tottak el. Feladatuk végre
hajtását elősegítette, hogy jól 
terhelt vonatokat Indítottak, 
1 törekedtek a menetrend be
tartására is. 

A szocialista brigádok kö
zül legkiemelkedőbb ered
ményt Horváth János intéző 
brigádja érte el. Teljesitmé
nyük után negyedszer is meg
kapják a szocialista brigád 
címet. 

A szakszervezetek érzik a 
felelősséget a dolgozók hely
zetének alakulásáért. De min
den szervezett dolcozóval meg 
kell értetnünk az intézkedések 
szükségességét, együttesen kell 
vállalnunk a felelősséget szo
cialista hazánk jelenéért és 
jövőjéért. 

Jelenlegi helyzetünk sajá
tos vonása, hoey az igények 
uorsan növekednek, és azok 
kielégítésére állandóan töre
kednünk kell. A jelenlegi ár
és értékvlszonyaink azonban a 
hatékonyabb gazdálkodás, a 
gyorsan növekvő icények ki
elégítésének akadályává vál
tak. Az Intézkedések lényege 
nem a népgazdasági egyen• 
súly helyrehozása, az egyen
súlyban van. Ismeretes, hogy 
csupán ebben az évben a ter• 
mészetl csapások, árviz, korai 
fagy, száj- és körömfájás, 
mintegy 3-4 milliárd forintos 
kárt okoztak az országnak. 
Ennek ellenére, 1965-ös ter
vünket teljesítjük, és az ele
mi csapások súlyos következ
ményeit nem kellett a lakos
ságra áthárítani. 

Hazánk gazdasági erejét 
bizonyítja, hoey 1966-ban 340 
népgazdaságilag Jelentős beru-

Tanácsa ennek tudatában fel
hív minden mncar dolgozót, 
szervezett munkbt, hogy az 
1966. évi népcazdasácl terv 
célkitúzéseU érezze magáénak. 
Vegyen részt a terv teljesíté
sét elősegítő szodallsta mun
kaversenyben. Járjanak eb• 
ben az élen a szoclallsta bri
gádok, a szocialista munka 
műhelye, nzeme címet el
nyert kollektívák, a kiváló 
ú.lítók és secitsék munkatár
saikat, hogy a vállalt köte
lezettségeik megvalósításáért 
a legjobb tudásukkal tevé
kenykedjenek. 

Magyar dolgozókl 
Szervezett munkások! 
Mindannyiunk eszére, szí

vére, tehetségére, tudására 
szükség van ahhoz, hogy to
vább fokozzuk hazánk, társa
dalmunk, közösségünk erőfor
rásait, mert így - csakis így 
- biztosíthatjuk nagy nemze
ti céljaink megvalósítását, 
munkáshatalmunk további 
erősítését, népünk Jólétének 
gyarapítását. 

A Szakszervezetek Országos 
Tanácsának szilárd meggyő
ződése, hogy a magyar dolgo
zók, a szervezett munkások 
szocl2,Jlsta hazánk iránt ér
zett öntudattal és felelősség
gel sikerre viszik 1966. évi 
tervilnket is. 

Szakszervezetek Országos 
Tanácsa 

Ifjúsági komplexbrigád 
Szegeden 

A szegedi Igazgatóság for
galmi és kereskedelmi osztá
lyának menetirányító és az 
Autóközlekedési Vezérigazga
tóság irányító fiataljai komp
lexbrigád-szerződést kötöttek. 

Az Ifjúsági komplexbdgád 
eleget akar tenni a KISZ Köz-

A vállalatokkal ls egészsé
ges kapcsolat alakult ki. Ez 
is hozzásegítette az állomást 
az éves terv teljesítéséhez. 

ponti Bizottság, a Vasutasok 
Szakszervezete, a MAV Vezér
igazgatóság és az Autóközle
kedési Vezérigazgatóság felhí
vásának. Vállalták, hogy az 

zött átlagosan egy óTánál na-
1711obb eltérés nem !esz. Biz
tosítják a graffkonos kiszol
gálást, s hat órával előbb köz
lik az irányvonatok érkezé
sét, illetve beállítását. Az 
AKÖV-öknek az egész megye 
területére várható küldemé
nyek érkezéséről időben ér
tesítést küldenek. A 10-es 
AKÖV kirendeltsége, az ál
lomás és az Igazgatóság irá
nyító apparátusa naponta be
széli meg a feladatokat. Az ajkaiak úgy tervezik, 

hogy a 635. irányvonatat az év egyes menetek értékesítése és 
"tolsó napján indítják útjára. a tén11leges érkezési idő kö- SzllAdi 86ndor 

Adehre�eniigazgaióság 
novemberben is kitett magáért 

A megnövekedett őszi szál
lítási igények kielégítése az év 
utolsó hónapjaiban is nehéz 
feladatok elé állítja a vasút 
valamennyi dolgozóját. 

Novemberben a szállítási 
tervet 94,37 százalékra telje
sítettük. 9 248 OOO tonna árut 

Bndapestl lcazgatóság 
Debreceni lgazcatóság 
Miskolci Igazgatóság 
Pécsi Igazgatósác 
Szegedi Icazgatóság 
Szombathelyi Igazgatóság 

A minőségi munkára jel
lemző mutatók eredményei ál
talában kielégítőek. A menet
rendszerűség! és a vonatköz
lekedés! terv célkitűzéseit tel
jesítettük. 

A tehervonatok átlagos 
terhelésénél 102,63 száza
lékos eredményt értünk el. 
Az átlagos vonatterhelés 

24 tonnával növekedett. 
A teherkocsik raksúlynormá
jánál 0,24 százalékkal túltel
jesítettük a hálózati célkitű
zést. 

Az igazgatóságok teljesít
ményeit értékelve, kedvezőt
len képet kapunk. A budapesti, 
a pécsi és a szegedi igazgató
ság eredménye jóval 100 szá
zalék alatt van. A szombat
helyi és a miskolci igazgató
ság teljesítménye már elfo
gadható. 

A debreceni igazgatóság 
novemberben is kiemelke-

dő eredményeket ért el. 
A vonatközlekedési tervnél 
még meglevő, de nem számot
tevő lemaradáson kívül az 
igazgatóság valamennyi cél
kitűzését túlteljesítette. 

A debreceni igazgatóság 
eredményei decemberben is 
jól alakulnak. Különösen ki
emelkedő a nagy teljesítmé
nyű Diesel-mozdonyoknál el
ért vontatási eredmény. 

A vonatközlekedés! terv
nél az előző havi 2,65 
százalékos lemaradást 0,43 
százalékra csökkentették. 

Ezzel egyidejGleg tovább ja
vult a tehervonatok menet
rendszerűsége is. 

szállítottunk el, amely lénye
gesen alatta van a szállítási 
igényeknek. 

Az igazgatóságok november 
első félhónapjának összesített 
eredményei az alábbiak: szie
rint alakultak: 

összteljesítmény 
96,270/o 

101,84 % 
100,560/o 

99,060/o 
92,51 % 

Jutalom 

150 OOO Ft 
110 000 Ft 

101,22 % 132 OOO Ft 

A gőzmozdonyok javítási 
állagának csökkentésére ki
adott célkitűzést csupán a mis
kolci és pécsi igazgatóság nem 
teljesitette. A 6 százalékos ja-

vitási állaggal szemben az 
előbbinél 6,1, az utóbbinál 6,9 
százalékos a teljesítés. Ezzel 
szemben a debreceni igazga
tóság eredménye 4,4 százalék. 

Figyelemmel az ez évi ta
pasztalatokra és a várható 
1966. évi tovább növekvő szál
lítási igényekre, az irányító és 
a végrehajtó szakszolgálatok
nak az eddiginél jobban kell 
törekedni az üzemvitel terv
szerűségének fenntartására. 
Csak a tervszerű elegyáram
latra épült vonatközlekedési 
terv betartása révén biztosít
ható a nagyobb zökkenőktől 
mentes, folyamatos és maga
sabb színvonalú üzemi mun
ka., 

A magyar közlekedés 20 éve 
December 18-á.n Budapesten 

a Nyugati pályaudvar posta
csonkavágányán megnyílt a 
KPM és a Közlekedési Múze
um mozgó kiállítása. A meg
nyitó ünnep.ségen megjelent 
dr. Csanádi György közleke
dés- és postaügyi miniszter és 
Rödönyi Károly miniszterhe
lyettes, a MA V vezérigazgató
ja. 

A kiállítás anyaga, mintegy 
20 különböző modell és több 
száz kép hűen szemlélteti a 
magyaT közlekedés felszabadu-

lás utáni 20 évét. Az eléri 
eredmények mellett, amelyek
re joggal büszkék lehetünik, 
már a jövőt, a kor.s.zerú auto
matikus berendezéseket, a vas
út nagy teljesítményű Diesel• 
és villamos mowonyait is be
mutatja. 

A mozgó kiállítás Budapes
ten, január 5-ig áll az érdek
lődők rendelkezésére. Utána a 
két kocsi elindul vidékre. El
sőnek Debrecenbe, majd to
vább, a nagyobb vasúti cso
mópon tokra. 

Helytálltak Kazincbarcikán 
Kazincbarcika állomás dol

gozói helytálltak az őszi for
galomban. A 3 szocialista bri
gád teljesítette vállalását. 

A kocsikihasználást tonna 
tervet 20,75 tonnáTól 21,28-ra, 
102,55 %-ra teljesítették. 

Javult az idegen kocsik tar
tózkodási ideje is. örvendete, 
az is, hogy a IX. vágány mel
letti rakodófelületet is lehel 
használni, ahová a 3. sz. 

AKÖV részére szóló küldemé
nyek kerülnek kirakásra. Új 
rakodóterületet kapott az ÉM 
31/11 sz. Építőipari Vállalat is. 

Az eredmények mellett hi
bák is adódnak. A Bonodi 
Vegyikombinátban az idegen 
kocsik kirakása késik. Gyak
ran előfordul a 30-40 órás 
állási idő is. Jó lenne, ha az 
illetékesek segítenének ezer4 
a problémán. 
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Mindenki szervezett dolgozó Meghalt 

Császár László 

Már a jövőre gondoltak 
A azombathellli ;cínnű;avit6 

szakszervezeti bizottsága az 
1965. évi garoaságí év befeje
rese előtt összehívta a srocia
li.sta brigádvezetóket. 

tően minta-üzem /az. FA!nelt megvalósítása elsősorban a balesetmentes munkáltatástó1 
a munkahelyek, a munkagé-'. 
pek és szerszámok Uzembiz. 
tonságátóJ függ_ 

A siakszervez.eti biiottság munkájáról beu�I ai Adatfeldolgoió Főnökség 

titkárasszonya 
December 27-én v�us 

vasúti baleset következiében 
elhnnyt Császár László elv
társ, a. KPM L Vasúö Föosz

Több mint félezer asszony
nak, leánynak no meg néhány 
tucat férfinek ad munkát Bu
dán a MAV Adatfeldolgozó 
Fónökség. A2 ott dolgozók át
lag életk,;,ra 25-26 év. Cég
táblájuk mellé !llenék ez a 
felirnt is: .,Ifjúsági üzem". 

A dolgozók többsége érett
ségizett. Nem tisztviselők. 
Munkások, a korunkban szü
letett tudomány és technika, 
a kibernetika munkásai. Éle
tükről, munkájukról beszél
getünk Mórocz Tibornéval, a 
szakszervezeti bizottság ti tká
r-ával. 

Nehé1 a bizalmat megueremi 

- Két évet sem dolgoztam 
itt, amikor megválasztottak a 
szal.szeTvezeti bizottság tit
kárának - mondja. - Nehéz 
e1111 nőnek a nők bizalmát 
megszeTezni, sokat kell érte 
<iolgozni. őt tagú szakszeTve
:::eti bizottsággal és 25 szak
szervezeti taggal kezdtük a 
munkát. Lassan boldogultunk, 
de ma már több mint 600-an 
t>agyunk és mindenki szerve
zett dolgozó. A vezetöség 14 
tagú, e1111 múhelybizottság és 
49 biza!mink van. 

- Mi jellemzi a vezetőség 
munkamódszerét? 

- A választások a vezető
ség összetételében is változást 
jelentenek. Legutóbb hét úi 
tagot választott a tagság. A 
titkár egyik legnehezebb fel
adata a ;ó tapasztalatokat, 
módszereket átadni, öntevé
keny munkáTa serkenteni a 
többieket. A közösen készített 
féléves munJ,;aterv meghatá
rozza ugyan a vezetőség mun
káját. Ez azonban még nem 
minden. A vezetőség tagjaival 
menetközben is gyakran be
szélgetek<. Ez bátorítást ad és 
aktivitás�tkat is fokozza. 

Havonta tartunl>; Yezetőségi, 
'1-tekezletet. Egy vezetőségi 
illés napirendjére az előadó 
már két-három héttel koráb
ban készül. A beszámoló alap
gondolata mindig az előadó 
,·ezetőségi tagé, de a felkészü
lés során legalább egyszer 
megbeszéljük a feladatokat. 
Olyan is előfordul, hogy a 
gazdasági vezetők, a középve
zetök és a szakszervezeti bi
zalmiak véleményét még a ve
zetősiigi ii.lés előtt kikérjük s 
esak azután készül el a be
számoló. A vezetőségi tagok 
aktív munkája nyomán jut 
idő a tagság közti közvetlen 
munkára is. 

Mi az egymás iránti meg
becsülés mellett a bizalmat 
ia,-tjuk a legfoob dolognak.. 
Egymásban bízunk s a tagság 
bizalmára pedig tgyekszüi1k 
rászolgálni. A mi vezetösé
günkben a legfiatalabbak is 
jól vizsgáznak. Biwnyság erre 
Várbíró Ágota termelési fe
lelős munkája. Mindössze � 
éves de már 1öbb munkakör
ben 'is dolgozott, jól ismeri a 
technológiát. Most egy elekt
romos programozó mellett áll. 
Esténként pedig egyetemTe 
já.r. Matematikát tanul és ;ól 
állja a sarat a táTSadalmi 
munkában is. 

42 szocialista brigád 

A főnökségnél negyvenké, 
szocialista brigád dolgozik. 
Létszámuk meghaladja a fő
nökség létszámának a felét. 

Figyelemre méltó az is. 
hogy mindenkinek megvan a 
nyolc általános iskolája. Öt• 
�enhet�n középiskolában, ki-

1 

Kezdje az új évet 

szerencsével ! 

1 Vegyen 

1 
Szerencse-sorsjegyet 
F ő b b  n y é r e m é n y e k : 

korszerű családi ház 
garázzsal, személyautóval, 

kétszemélyes, 12 napos 
egyiptomi tórsasulazás

1 

kü!önbözö személyautok, 
televíziók, hűtőszekrények, 

rádiók stb. 
Húzás: februárban. 

Mórocz Tiborné szb-titkál" 

igazság mérlegelése nélkül táJy forgalmi és keres.k«Ielmi 
mindenkit tárnoga ttak. szakosztályának helyettes v 

Ez.en is változtattunk. Ha- :r.etője, a budapesl-i p�bizott
vonta összehívjuk a bizalmi- ság revíziós bizottság�, � 
kat. Ilyenkor beszámolnak vasutasszakszervezet kozponti 
munkájukról és a Munka vezetóségének tagja. 
Törvénykönyv egy-egy részét, Császár elvtárs 1923-ban 
fontosabb vasúti rendeleteket, születát és 16 éves lrorál>� 
intézkedéseket ismertetünk került munkásként a vas1;1t
és vitatunk meg. Vezetőségi hoz. Előbb a pályafenn�
üléseink munkájáról, felsőbb nál dolgozott, majd 1942 o�a 
szerveink határozatairól is itt különböző forgalmi beosZta;.. 
tájékoztatjuk őket. sokban teljesített szolgálatot. 

- Hogyan sikerült érvényt 1946-ban lett párttag és az 
szerezni az új alapszabály- elmúlt 20 évben különböző 
nak? vezető pártfunkciót viselt. Az 

- Sajnos még nem tudtuk ellen.forrada,!om után mint a 
biztosítani az alapszabály ma- vasutas csomóponti pártbi
Tadéktalan érvényesülését. A zottsá.g titkára, egészségét és 
szakszervezeti csoport ;ogkö- er,ejét ..i.em kímélve irányáiot
rét még nem minden bizalmi ta a vasutas pártszervezeteket. 
csoport gyakorolhatja. Oda.adó, önfelá.ldozó munkája 

!encen pedig főiskolán tanul- Egy-egy szakszervezeti tag nyomán e:riísödtek meg gyor-
san a budapesti vasutas pártnak. A továbbtanulók általá- kérelmének elbírálásában, ér- szervezetek. ban a legjobb dolgozói az demeinek megítélésében a J?«yre fontosabb, felelősség--

üzemünkben 54 szocialista 
brigád 501, két swcialista 
üzemrész 62 taggal munkálko
dik a gazdasági eredmények 
sikere érdekében. A szocialis
ta bri.gód.v-ezetők elhatározták, 
hogy az 1965. évi teroet mara
déktaJa.nu.L te!;esitik, szem 
előtt tartva a gazdaságosságot, 
az anyagtakarékosságot és a 
kiszooott dekádterveket. Ma
guk is tudják: 

nem mindegy, hogy a vál
lalati nyereségrészesedés 

bogya.n alakuL 
A megbeszélésen foglalkoz

tak az 1966-ba.n várható fel
adatoklkal is. Ezzel kapcsolat
ban felhívással fordultaík az 
üzem valamennyi dolgozójá
hoz. A fe1hívá6 azt is tartal
mazza, hogy a vá:Ilalat ;anuáT 
1-tőt a, munkavédetmet ille-

Szemenyei Viktor, a kar
ban tartó osztály szocialista 
brigádvezetóje kérte, hogy 

a múS/l.a.ki vezetók még 
hat.ékonyabb segttsécet 
nyújtsanak a. vá.llalások 
minőségi és haiáridi 

előtti teljesítéséhez. 
Kocsis Ili.és, a rnoroonyja

vitó osztály fómúvezetője a 
szocialista brigádtagok általt
nos és kulturális múveltség,é. 
vel foglalkozott. Elmondotta, 
hogy a hármas jelszó alapján 
a szocialista brigádok tagjai 
mind többen látoga.tjá-k. a ku.l
turlilis ,-e,uie=ényeket, az 
üzemi könyvtárat. 

A szocialista brigádvezet.6k 
ezen a tanácskozáson már a 
jövőre is gondoltak. 

Kovács lmill 

üzemnek. Nem látványosságra csoporthoz tartozó munkatár- teljesebb beosztásban dolgotörekszenek. A 15-20 tagú sak még nem mindenütt nyíl- zott Császár László elvtárs, az 
csoportok jól szolgálják a mú- vánítanak véleményt. A ve- elmúlt években. A vasutas velődés és az üzemen kívüli zet6ség sem fordult minden pártszervezetek átszervezése 
kollektív szellemet is. Havon- esetben a bizalmiakhoz. A jö- otá.n az Ij8

. sza.koszláily he
Munkásakadémia 120 hallgatóval 

ta egyszer tudományos isme- vőben ezen is igyekszünk ja- lyettes vezetőJ
"e lett. Eredmk- A tapolcai Batsénllf János 

retterjesztó előadást szervez- vítani. nyes munkájáért a.z Elnöki Kultúrotthonban megkezdőd
nek. Mindez jótékonyan érez- - Van-e elég ideje mind- Ta.nács a Szocialista Munkáért tek a munkásak.adémia eló-
teti hatását a munkában, az enre a titkárnőnek? E:rdeméremmel tüntette ki. adá-sai. A fútóház dol-
emberek fejlődésében, a kö- - Van - felelte szerényen. Megkapta ezenkívül a Kiváló gozóinak a gőzrnozdozösségi szellem fejlesztésében. - Nálunk van ide;e minden- vasutas jelvényt és az Arvíz- nyo

k'l'ó
l és a Diesel-mo-

- Mi a tapasztalat a szak- kinek. Asszonyok, lányok, és védeleméri emlékérmet is. torokról, az 
állomásiakn� 

szervezeti csoportok működé- a férfi dolgozók szót értenek. A buda.pesti pártbizottság, a forgalmi és kereskedelmi is
séről ? Hogyan dolgoznak a bi- Ismerjük egymás gondolatait vasutassza.kszervezet elnöksé- meretekr--•, a pályafenntar-
zalmiak és milyen segítséget is. ge és a. MAV Vezérigazgató- tási dolgozóknak pedig a vas-
nyújt munkájukhoz a vezető- Kovács János ság saját halottjának iekintí. úti pályák korszerű karban-
ség? tartásáról tartanak előadása-

- Dolgozóink összetétele r-------------·•-------•----llllkat. A szakelóadókat 120 vas-
sokrétú. Ezért vezetöségiink utas hallgatja. 
a legfontosabbnak tart;a, a K É S Z  Ü L T, 1964-B E N 

A vasutasokon kívül más 
üzem dolgozói részére is tar
tanak előadásokat. A helyi is
kolák tanárai az előadók. A 
mostani elóadássOTozat 12 
előadásból áll. Felöleli nap
jaink tudományának minden 
ágát. 

A sorozat 5. előadását, a 
.,Hel"las föld;én" címmel Kdn
t<>r Sári gimnáziumi tanárQ6 
tartotta. 

szakszervezeti csoportok segí
tését. A bizalmiak munká;át 
javítani, szavuknak hitelt, 
cselekvésükben Zelkiismer11-
tességet és sokoldalúságot 
biztosítani - ez egyile legfon
tosabb feladatunk. 

A múlt évben tovább sza
porítottuk a csoportok számát. 
Erre azért volt szükség, hogy 
egyetlen bizalmihoz se tartoz
zon több mint 10-15 dolgozó. 
Igy minden bizalmi számon 
tudja tartani csoportja tagjai
nak problémáját. 

Válaszolunk 
munkaügyi kérdésekre 

A tagság igénye 

Az élet sokszor jogos és ke
vésbé jogos panaszokat is 
produkál. A bizalmiale nem 
lehetnek határozatlanok, Tész
rehajlók és tájékozatlanok. 
Ez a tagság ;ogos igénye. De 
hiába volt meg az igény a 
múltban, mégis gyakran elő
fordult, hogy a bizalmi rész
rehajló volt. Jutalmak. segé
lyek és egyéb kérdések meg
itélésében kritikátlanul, az 

A debreceni E:pitési Főnökség dolgozói 1964-ben köUöztek be 
az új munká.sszállóba 

(MTI Foto Lajos György felv.) 

Import ón helyett bélésf ém 
Látogatás a központi csapágyöntő műhelyben 

Két évvel ezelőtt, 1963-ban 
szervezték meg a Landler Je
nő Járműjavító öntödéjében a 
MAV központi kocsicsapágy
öntő műhelyét. A kezdeti ne
hézségek után ebben az évben 
végérvényesen beérett az át
szervezés gyümölcse. Olyan 
eredményeket ért el a műhely, 
amelyről országos viszonylat
ban is beszélnek. Ezekről az 
eredményekről beszélgettünk 
Hajdics Istvánnal, a részleg 
mű vezetőjével. 

- 1965 ele;én havi tervünk
ben átlagosan 9000 kocsicsap
ágy kiöntése szerepelt - mon
dotta. - Ezt a feladatot hó
napról hónapra teljesltettük. 
Az év derekán felettes hatósá
gunk rendelete értelmében az 
eddigi 9000 darabos átlagtelje
sítményt 10 OOO darabra kellett 
növelni, sőt, az év végére 12 
ezer darabos termelési felfu
tást irányoztak el6. 

Csökkent a selejt 

tei"viink. Az év tíz hónapjára 
tervezett 90 OOO darabos terv
feladatunkat 3750 darabbal 
tú1teljesí tettük. 

- Mi váltotta ki a felettes 
hatóság tervmódositó intézke
dését? 

Minden bizonnyal az, 
hogy az első idöszakban elég 
magas selejtszázalékkal dol
goztunk. Ezen túlmenően or
szágos viszonylatban nem állt 
Tendelkezésre megfelelő meny
nyiségú biztonsági készlet ko
csicsapágyakból. Három hónap 
alatt csaknem teljesen sike
rült megszüntetni ezeket a 
hiányos,ságokat. Ennek ered
ményeként a következő hóna
pokban már nem vált szüksé
gessé a felemelt darabszám 
teljesítése. Egyrészt ú; techno
lógiai eljárást dolgoztunk ki a 
kocsicsapágyak kiöntésére, 
másrészt a vártnál lényegesen 
kisebb selejtszázalékka.l dol
goztunk. 

Hogyan birkóztak meg a Ezt az eredményt úgy értük 
megnövekedett feladatolclral? el, hogy az anyagalapozásra az 

- Hár?rt: hó?3�?n keresztül eddigi 90 százalékos drága, ím
havi telJeSJtmenyünk megha- port ón helyett bélésfémet iadta a 10 OOO darabot. Ekkor 

h ' l  k A kis-é 1 tek ked-egy újabb Tendelettel módosi-, as�na un · r ':. 
tották a felemelt da.rabszámos vezo eredménnyel Jartak, s 
terviinket. Igy szeptembertől ma már elmondhatjuk, hogy 
ismét csak 9000 daral> a hav.i. múhelyünk havonta mintegy 

200-300 kg 6nt taka,-ft meg, 
15-20 ezer forint értékben. 

Gyorsabban, 
kevesebb adminisztrációval 
- A műhely ki tudja-e elé

gítem az országosan felmerü
lő igényeket? 

- Egyre növekvő darabszá
mos tervtel;esítésünk vég
eredményben biztosította a fo
lyamatos anyagellátottságot, 
sőt, lehetőséget nyújtott bizo
nyos biztonsági készlet tarta
lékolására is. A jövőben, hogy 
még �orsabban és pon,tosab
ban elégíthessük ki az orszá
gos igényeket, közvetlenül a 
jármii.javítón kersztül szolgál
juk Tei az igénylöket. Ez azt je
lenti. hogy kikapcsoljuk a 
szertár közreműködését. Ezál
tal gyorsabban, kevesebb ad
minisztrációval jut el a kocsi
csapágy a jármujavítókba. 

A központi csapágyöntö mú� 
hely két év alatt jelentoo fej
lődésről tett tanúbizonyságot. 
Ez egyrészt azt bizonyítja, 
hogy megszerveTkle helyes 
kezdeményezés volt, másrészt 
az ott dolgozó műszaki veze
to7<: és fizikai dolgozók szív
ügyüknek tekintették a rájuk 
bízott feladat végrehajtását. 

Szigetvári László 

Hogyan kell elszámolni• a h6eltakarít6si munk6val 

tö/töH időt? 

Pá!tpjennta1'"tási dolgozók 
acbd.elzik: hogya,n ke.U el.szá
molni a hóeltakarítási munká
val töltött időt? Mikc-r jogo
sultak külön hópóUékro? A 

pályames.te,-ek kaphatnak-e 
kül.öndíjazást a, fel.merült hó
készen./.éti szolgála.tért 00{}1J a 
tútmunkáéf't? 

Köztudomású, hogy a hóel
taooarítási munkák na,gy ré
szkt a pályafenntartási szol
gálat dol.glozói végzik. Na
gyobb havazás idején aronban 
a más szakszolgálathoz tarto
zó do1�t is igénybe kell 
venni, hogy a �ti forga
lom akadályait minél hama
rabb elhárítsák. A hómunká
ra igénybe vett dolgozók mun
kabéréne',;: elszámoliására a 
MA V Hivatalos Lap 1965. évi 
47. szá.rnáiba.n közzé tett 
104 100/1965. ½ B. sz. utasí
tás tnt.é2llredik amely a 107/ 
1965. (3) Mü. M. sz. utasít•s 
vasúti végrehajtását rendezi. 

E jogszabályok szerint a 
hómunkával eltöltött időre: 

• a munkiásállományú dol
gozókat megilleti sze

mélyi órabérük - havibéres 
munkások esetén haVi bérük, 
ezenkívül a hóeltakatjtási 
munka minden órájára 1,
Ft hópótlék, a túlmunkában 
tölrott - napi munkaidejülret 
meghaladó - Mőne a szabály
szerú (25. 50 vagy 100 száza
lékos) túlóraoótlék:. és éjS?.a
kai - este 22 óra és reggel 6 
óra közötti - munka esetén az 
éjsmkai mtu1ka pótlélfil is, 
amely 6 napot meg nem ha
ladó éjszakai munka e,eren az 
alapkereset 10 százaléka, a 
6 napot meglhaladó folyamat.as 
éjszaikai munlka idejére perug 
20 százaléka óránként. 

• Az egyébként mázsadí
Jas bérrends:zerben fog

lalkoztatott fizlJkai dolgozók 
G.25 Ft órabért kal)Ilak ( ezen
kit>ül Tészűkre hópótlék nem 

fizethető, mivel a 6,25 Ft/óra 
bér a hópótlékct is magában 
fogutlja). 

A hómunkával eltöltött idő 
is beszámít a havl mun.kaidó
kei-etbe, így a havl túlóra.pót
lék átalány összeg.ének meE!
áll.apításánál e2lt az időt is 
be kell számítani. (Ezenkívül 
külön túlórapótlékot még a 

na.pi munkaídón túl 1'égutt 
munka e.9E!"tén sem lehet el,. 
számolni.) Éjszakai ml.l'llial 
esetén részükre az éjszakai 
pótlék is já;r. 

• 
A forgalmi és az alkal
mazotti állományú dol

gozók a rendes munkaidóben 
végzett hómun.k:áért havibé
rüket kapjak, a twrnunkába.11 
végzett ilyen munikiáé.rt pedág 
az 1963. éVi 6. sz. Hit.-atalol 
Lapban közölt 101 ö15 1963. 
I;2. B. sz. utasítás szaünt am
nos tartamú szabad idő vaa 
pedig a szaJ.szervezet illetékes 
szervének egyetértésével adott 
külön igazgatói. engedéllyel 
firethető szabályos túlóradíja
zás já.r. (V. U. 6. §.) 

:E:jszakai munkáért az éj
szaik.ai pótlék :iS jár. 

A szakas2lke7-eló pályames,
terek túlmunkájának és ké
srenléti idejének el67ánalását 
a SZ4k.osztály 120 661/1965. 
I/6. D. sz. rendelete sza.bályoz
za. Rés2JÜJ!lre ez év szieptem
berétő1 túlóraátalányt fizet
nek. 

A túlóraátalány megálla.pl
tásánál a korábbi egy év ala.tt 
különböző címeken f.elmeriilt 
túlórák: mellett e .kiészer-Jé1i 
szolgálatok stb. időtartamát, 
ilJetve e címeken kifizetett 
Ö$Sregeket vették figyelembe. 
Az így megá.Uapitott átalányt 
havonként keU kifizetni a 
szakaszkezeló pályamesterek 
ré..zére mé.g /1ikkor is, ha. llZ 
adott hónapban nem merült 
fel túlóra vagy készenléti szol
gálat. Ezzel szemben bármi
lyen címen felmerülő tú.1� 
vagy készenléti díjazást nen 
kaohatp,a.k. és ilyen címeken 
szabad idő (csúsztatás) nem 
ad.ható. 

A beosztott pályamesterek
re ez a rendellrezés nem vo
na*ozik· ré<zükre az �eten
kén t el.rendelt túlmunkáért a 
szabályszerú pótlékkal fel
emelt túlóradij<1zást kell i'i
zetni. 

A szakaszkezelő pá.lyameste
rek tehát a :úlmunkánan •Jég
zett hódta.karitási vagy 1,é• 
szenléti. (ügyeleti) szolgála.tért 
kú1önd.íjazá.st nem kaphatnak. 
az éjszakai munkáért azonban 
az éjszakai pótlék őket is 
megilleti. 

8. J. 
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Mit kapott a vasút a második ötéves tervben 

24 milliárd forint beruházásokra 
A má&odik ötéves ten, idő

,zakában a va�t 112 gő111noz
donyt 83, villamosmozdonyt, 
212 Diesel-mozdonyt (ebből 36 
keskeny nyomközű), 1 motor
vonatot, 1 motoros kocsit, 1051 
darab , korszerű személykocsit 
é, 15 343 nClf}yrészt nagy rak,. 

súlyú teherkoc8it szerzett be éa 
á!Utott ÜZembe. 

Erek a számok is mutat.ják, 
hogy nagymértékben megnőtt 
a vasút korszerű vontatójár
mű állománya. Ennek eredmé
nyeként 

a vasúi elegytonna--kilo-

2000 lóerős NOHAB Diael-el.ek.tromos mozdony 

A miakolcl MA V rendelőintézet 

méter ieljesitéséból a kor-
szerű vontatási nemek 
egyre nagyobb mértékben 
veszik ki részüket és ée
mk gazdas�osabbá a va-

sát munkáját. 

Ezt bizonyítja, hogy míg 1961-
ben az összes elegytonna-kilo
méter teljesítményből csak 12 
százalék esett a villamoo- és 
Diesel-vontató járművekre, 
addig ez az arányszám 1965-
ben már mintegy 34 százalé
kot tet ki. 

A vasúti beruházások össze
ge a második ötéves tervidő
szak alatt 

miniegy 11 milllárd forln• 
tot, a feliíjitások összege 
pedis 12,8 millió forintcn 

tettlú. 

A beruház.ott ös.szeg 20,4 szá
zalékát építésre, 70,8 százalé-: 
kát gépek beszerzésére, 8,8 
szAzalékát pedig egyéb vasúti 
beruházásokra fordították. A 
felújításra elköltött össreg 
60,6 százalékát a vasúti épít
mények, 30,3 százalékát gépek, 
9,1 százalékát pedig egyéb 
vasúti eszközök felújítására 
használták fel. 

A beruházások közül külön 
említést érdemel Győr, Debre
cen és Záhony állomások új 
felvételi épület.einek, valamint 
az fszaki Jármúja.vító VV 
Diesel-motorműhelyének fel
építése és üzembe helyezése, a 
Budapest-Miskolc, Miskolc
Diósgyőr, Miskolc-Szerencs és 
Tatabánya-alsó--Orosz!ánv kö
zötti vasútvonalak villamosí
tása. 

A szociális beruházások kö
zül a, legjelentősebbek közé 
taf'tozik a n11írea11házi fűtőház 
öltöző-mosdójának, a miSkolci 
MAV szakor-vosi rendelőnek és 
Záhony áltomá.., üzemi kony
h.áJának. ü..:embe h�Iue,1*11-J 
á1!breceni, a mtslwlct-é a • -
!enföldí mu11.�zálló megépí
tése. A folyamatban levő be
ruházások közül legfontosabb 
Szolnok állomás átépítése, Cl 
szolnoki MAV szakorvosi f'en
delő és kórház építése, vala,. 
min:t a Záhony át1"akó körzet 
bővítése. 

A vasút vezetése a jármllál
lomány fejlesztése mellett a 
második ötéves tervidőszakban 
igen nagy gondot fordított a 
pályák és biztooítóberendezé.. 
sek korszerűsítésére is. 

A tervidószak &lait %150 
kilométer v�ánycserét és 
4274 kUéTócserét �tak 

végre. 
Az üzembe helyerett villamoo
vonta.tá.sra alkalmas vonalak 
hooszát 109 kilométerrel, a hé
zagnélküli pályák vágánykilo
méterét pedig 1661 kilométer
rel növelték. A tervidőszak 
alatt a 20 tonna és ennél na
gyobb tengelynyomású vona
lak hoosza 1708 kilométerrel, 
a 100 kilométer/óra és ennél 
nagyobb sebességre engedélye
zett vonalak hossza pedig 983 
kilO<IIléterrel növekedett. 
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Az Eszald Járműjavító úJ Dlmel-JavUóosar nokának feJépillete az Irodákkal ée a szociá
lis létesUméoyekkeL 

Határidő előtt 9 nappal 
Üzembe helyezték a. miskolc-szerencsi 

villa.mosított vonalat 

Betutoét az elsö villamosmozdony Szerenc.s állomásra 

A vasút villamooftásának 
újabb jelentos állomásához 
érkezfünk december 22-én. A 
Villamoo Felsövezeték Épít-és
vezetőség dolgozói a. tervezett 
határidó, december 31 előtt 9 
nappal befejezték a Miskolc-
Szerencs közötti vonal villo

mosításót. 

A 38 kilométer hooszú vil
amosíto v=Iat Rödönyi 
Kciro!11 mini..zterhelyettes, a 
'MAV vezériga.ii;laíója ünnepé
lyes külsöiségek között adta 
át rendehellésének. A Szerencs 
állomáson megtartott avató 
ünnepségen jelen volt Szabó 
Antal, szak.szerve21etilnk főtit
kára, a Vasúti FÖ06ztály több 
szakosztályvezetője, a miskol
ci igazgatóság vezetői és azok 
a dolgozók, akik a villamosí
tási munkálatokban részt vet
tek. 

Tovább folytatjuk 

a vi//amosítóst 

A vonal villamooításának 
befejezéséről dr. Pásztor Pál, 
a miskolci igazgatooág vezető
je adott rövid tájékoztatót, 
majd Rödönyi elvtárs mél
tatta a villamosítás jelentő
ségét. 

- Mindnyá;an örömmel 
fogadjuk az olyan eseménye
ket, amikor a régit, a gőz
vontatást felváltja az új, a 
ko'l'szeríí. vi!lamosvontatás -
mondotta bevezetőjében. - A 

mai napnak különösen nagy 
jelentőséget ad az, hogy má
sodik ötéves tervünk utolsó 
napjaiban előbb Tatabánya
alsó és Oroszlány között, 
most pedig Miskolc és Sze
rencs között megnyitha,t,iuk 
a villamos üzemét. Mind
két vonalszakasz rendkívül 
fontos a vasútüzem szempont
jából. Az előbbi a második 
ötéves tervben ÜZembe helye
zett energiabázist, Oroszlányt 
köti össze vi!lamosvontatá s
sal az ország gazdasági rend
szerének fő ütőerével, a vasút 
első villamosított fővonalával. 
A szerencsi vonal pedig nem
csak a belföldi forgalomban 
nagllfontosságú, hanem a 
tranzitforgalomban is. 

Ezután arról beszklt a mi
niszterhelyettes, hogy a sze
rencsi vonal villamosítása egy 
folyamatban lévő beruházás. 
1966-ban ugyanis tovább kell 
folytatni a villamosítást, a fel
sővezetékese,1,."nek el keU jut
niuk Nyíregyházáig, majd 
1967-ben be kell fejezni a 
villamosítást Záhonyig. Ezzel 
az ország nyugati és keleti 
kapuja, Hegyeshalom és Zá
hony között, Miskolc-Sze
rencs-Nyfregyházán át 524 

kilométer hosszú, egybefüggő 

(MTI Foto Lajos György felv.) 

villamosított vonallal rendel
kezünk. 

Ez már a jövő, a hannadik 
ötéves terv programja. Nem 
állunk meg itt sem. Mint is
meretes, a hannadik ötéves 
terv programjában szerepel 
még a Buda.pest-Cegléd-

Szolnok-Debrecen-Nyiregy
háza közötti fővonal villamo
sítása is, 

A helyhez kötött berendezé
sek építése mellett 1965-ben 
17 villamosmozdony beszerzé
sére került sor. Ebből 13 a 
legkorszerűbb 3000 lóerős szi
lícium egyenirányítós villamos
mozdony. A Ganz Villamos
sági Művek és a Ganz-MA
V AG a napokban adta át a 
20. korszerű villarnosmoz
donyt. 

Gondoskodás 

az emberekről 

A villamo.sítási munka nagy 
erófeszítéseket kíván a felső-

vezeték építőktől. Télen fagy
ban és hóban, nyáron rekke
nő hőségben kell 15-20 mé
t.er magasban a felsővezetéken 
dolgozni. 

- Örömmel mondhatom, 
hogy a munka meggyorsítása. 
és az emberekről való gon
doskodás érdekében a jövő
ben ezen a munka.területen 
is tovább folytatju.k a gépe
,!tést - hangsúlyozta Rödö
nyi elvtárs. majd kösronetet 
mondott a felsővezetékesek
nek, a TBÉF dolgozóinak, a 
budapesti és miskolci igazga
tooág; a MA VTI, a Postat.er
vezó Intézet, a miskolci pos
taigazgatóság és a Poota Köz
ponti Kábelüzem dolgozóinak. 

A:z ünnepség végén a mi
niszterhelyettes pénzjutalom
ban részesítette a villa:inooí
tási munkában kitűnt dolgo
zókat. 

(Visi) 

Irány Oroszlány 
December 17-én 10 óra 30 

perckor Demeter László for
galmista indítótárcsája magas
ba lendült. Zöld utat kapott 
a V 55 009. számú Boco vil
lanymozdony. Irán11 Oroszlány. 

:oncz Dénes mozdonJ,-veze
zetö elindítja a próbajáratot 
Tatabánya-alsó és Oroszlány 
között. Az állandó kapcsolatot 
a próbajárat, a kijelölt őrhely 
és az indulóállomás között 
több hordozható URH-készü
lék biztosítja. 

- Fi1111elem, figyelem! 200. 
amperrel indulunk - hang
zik az első adás. 

Boco, Boco, figyelem! 
jön vételt igazoló jelentés 
az ellenőrzőállomásról ... 

Megállunk a hegyeshalmi 

elágazásnál, majd következik 
az első terhelési próba, 

Sorompó nélküli utóljáró. 
Síposzlop - dudálni kell. A 
Boco 70 kilométeres sebesség
gel robog tovább. 

Rugalmas, kitűnő a pálya. 
Nemrég újították fel, A felsó 
vezeték munkálatai 18,7 millió, 
az összes beruházás mintegy 
35 millió forintba került, A 
pályán 80 kilométeres sebes
séggel közlekedhetnek a vo
natok. 

Oroszlányban kíváncsiskodó 
várakozók fogadták a próba
járatot, Rövid ünnepség után 
Tatabánya-alsó és Oroszlány 
között átadták rendeltetésének 
a 15 kilométer hosszú, villa
mosított \"Onalszakaszt, 

(gregor) 

Taiabánya-alsó és Oroszlány között Is villamosmozdonyok 
továbbUjá.k a s-zerelvényeket 
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Az igazgatás és ügyvitel néhány kérdése KI A FELELŐS? 
Az igazgatási és ügyviteli 

.kérdésekről beszélni nem egy
szerű és n;ieglehetósen sikam
lós téma. Napjainkban nagyon 
sokan hajlamosak' arra, hogy 
az ügyvite1rt általában elítél
jélk, 82Jt szükséges rom;znak 
tartBák. 

nek tartjált. Ez valóban sok
= így :Is van, de mint min
den ált.üánosítás, ez is sántít. 
Lehet, hogy nem lesz pontos 
minden olyan megállapí,tás, 
ami ebben a cikkben szerepel, 
aZQllban előre le kell szögezni, 
hOQ'II a gazda.sági problémák, 
nehézségek okait csak ,-észben 
idézt.k elő az ügyviteU igazga
tá.ri J)1'oblémák, de ennél ta
lán még ;abban erik latba a 
termelési fegy�em hiánya, a 
14M tervezés is. 

' 

mosság, átfedés (sajnos, ma is 
intéznek ügyeket több helyen) 
ne lehessen és biztQsítva le
gyen egy-egy ügynek az el
lenőrzése. 

öt éve húzódik az Avar utca 2/4. sz. lakóépület felújítása 

Ha valam; baj van, a lét
számmal, a feladatok akadoz
nak, a termelés gazdaságtalan, 
akikor azt szinte kivét.el nél
kül az igazgatási létszám 
nagyságából, a felesleges ad
minis2ltrációból bekövetkezett.. 

A vezetés nem nélkülöiheti az infonnációkat 
Az igazgatás és ügyvitel je

·Ient66égét nem kívánom túl
becsüll'lli, azonban azoknak 
sines igazuk, aJtilk jelenrt:ékte
lennek tartják. Szűkséges mé1'
tékú igazgatásra, ü.gyvitel1'e 
1zükség van. Nem beszélhe
tünk szervezett államigazga
tásról, termelésrál, irányítás
ról, vezetésről anélkül, hogy 
bizonyos adatokat ne gyűjt
sünk s azokat ne dolgozzuk 
fel, hogy segítségükkel megha
tározhassuk a követikez.ó fel
adatokat. Ez önmagában is 
elegendő, hogy a kérdés jelen
tőségét kellőképpen aláhúzza. 
Ma már a vezetés nem 11élkü
Zözheti a. megfeleló informá
ciókat. Ereket az információ
kat tömegével és számtalan 
helyről adják és bizony nehéz 
feladat úgy meghatáromi ezek 
felvételét, feldolgozá$át, hogy 
az egyszerű, áttekinthető és a 
döntést valóban elősegítő le
gyen. Az igazgatás és ügyvi,tl!l 
ilyen formán való megszerve
zése valóban bonyolult feladat. 

az ilyen ügyek megszervezésé.. 
re. Néhányat ezek közül. A 
személy;zeti nyilvántartás Bzűk• 
ségessége elvitathatatlan. A 
munkaidő és az ezzel lkapcso
latos járandóságok, a bér és 
ki�zítö résrei, a szociális já
randóságok - szülési segély, 
családi pótlélk etb. - csak ak
kor folyósíthatók pontos idő
ben, ha euilt ügyvi1:e!e is jól 
szervezett. A dolgozók munka
moráljára jelentős hatással 
van, ha e7Jelkben a kérdések
ben rOISSZ ügyvitel és nyilván• 
tartás miatt őket sérelem éri. 

Gyakori hiányosság 
Számtalan hiba eredője az 

ügyek megfelelő elhatárolásá
nak hiánya. Az egyik leggya
koribb és legkirivóbb hiá
nyosság - ami aztán számta
lan másik hibát szül -, a fe
lelőtlenség kialakulása. Ott, 
ahol a feladatokat nem hatá
rolták el pontosan, ahol nem 
állították fel az ügyek eldön
tésének rendjét, ott kialakul 
az aktatologatás, a felel5sség 
elhárítása, egyszóval a bürok
rácia veszélye. 

Gyakran tapasztalható, hogy 
viszonylag egyszerű kérdések 
eldöntése miatt hetekig ,Jut
tatják" az aktákat, vagy apró 
ügyeket is felső szervek dön
tésére terjesztenek elő. El6-
fordult már olyan eset is, hogy 
az ügy fél éve megoldódott, 
megfelelő ön tevékenységgel, 
de az alapügyben elindított 
akta kézről kézre járt és hí
zott. 

Az igazgatás és ügyvitel fej
lesztése, modernizálása, az 
ideális ügyintézés kialakítása 
rendkívül fontos feladat. Két
ségtelen tény, hogy az igazga
tási létszám ma túlságosan 
magas. De úgy csökkenteni az 
adminisztrációs létszámot -
egyben gazdaságosabbá tenni 
az adminisztrációt -, hogy 
azzal egyidőben a feladatok jó 
szervezéséről ne gondoskod
junk, lehetetlen. 

Segít a kibernetika 

A Budapest I., Avar utca 

2/4. sz. lakóépület felújításá
nak végrehajtásához az építé
si engedélyt az I. kerületi �
nács építési osztálya 1960 Ju
nius 23-án A/25. 123/1960. sz. 
alatt megadta - 1962 j unius 
23-ig szóló érvényességgel. 

Azóta. 5 év és 5 hónap telt 
el és ez sem volt elég az épí
tóknek a befe;ezés,-e, mert 
nem érezték a 72 család mint
egy 300 tagjának helyzetét, 
bosszúságát. Lapunkban már 
1962-ben is foglalkoztunk az 
üggyel - mint a tények iga
zolják -. eredménytelenül. 

A lakók már belefáradtak 

A lakók már belefáradtak a 
kiiincselésbe. Azon csodál
koznak, hogy miért nem le
hetett ilyen hosszú idő alatt 
a teljes felújítást befejezni, 
holott a szomszédjukban levő 
Csörsz utcában - 1963-ban és 
1964-ben - felépítettek eO'II 
4, egy 6 és egy 7 emelete, 
modern lakóházat. 

Talán több volt a vita, 
mint a munka. A vita elkez
dődött még 1962 december� 
ben amikor a I. pavilonba 
viss�költöztettek 12 családot, 
- nedves, viZes, fűtetlen, szi
geteletlen lakásokba. Hozzá
tesszük, hogy a szigetelés 
még ma sincs mindenütt meg
oldva. Pedig ezt már egy né
hány bizottság megvizsgálgat
ta. 

A vizsgálgatásokat levélvál
tások, újabb bizottságok ki
szállásai követték. A szigete
lés szükségességét bizonyítja 
a Budapesti MAV Magasépí
tési Főnökség 376/1963. számú, 
április 30-án kelt levele, 

;ékoztatták. Például az 1. sz. 
pavilon I. emeleti filggőfo
Jyosója 30-40 cm-rel keske
nyebb, mint az alsó, a por, a 
piszok, a szemét, az eső, a hó 
stb. a földszinti lakók nyaká
ba, illetve folyosójára hull. 

A KPM I/6. e. osztály ve
z.etóje 45/81/r. sz. alatt 1963 
október 17-én a következő le
velet küldte a budapesti igaz
gatóság II. osztályának: _,.A 
panaszt hel11színen megvizs
gáltuk éa megállapítottuk, 
hogy a falak egyrészét való
ban nem szigetelték. A terve
ző a naplóban ezt ugyan he
lyesnek tartotta, de a tény a�, 
hogy egye, lakásokba a viz 
fel.szivárgott, és a lakást meg
rongálta. Kérjük a II. os�tá-!yt, 
how vizsgálja meg a szigete
lés elmaradásának körűlmé-
11, ·eit a károkozó ellen járjon 
el ilÍetve amennyiben terve
zői mulasztásról van szó, él
jen minöségi kötbérrel és ha
ladéktalanul kérje a hel!JTe
állítást." 

Sajnos az ilyen szemlék, le
velezések közben elbürokra
tizálták a konkrét tartalmi 
munkát is. Mi sem bizonyít
ja ezt jobban, mint az, hogy 
több mint 5 év alatt nem fe
jezték be a felújítást. 

A budapesti igazgatóság 
1963 november 19-én kelt 
35 463/1963. I. sz. válaszlevelé
ben ezt írta: ,.A szigetelés el
maradásának káros következ
ményeit a tervezővel felül
tlizsgáltatjuk és a hiányossá
gokat fel.számoltatjuk." 

Azóta két év telt el, de a 
levelezgetésnél tovább nem 
jutottak, minden maradt a 
régiben. 

Túllépték a hitelkeretet 

Erre a felújításra egyéb
ként 8,1 millió forintot tervez
tek. Az 1 965. VIII. 1-i állapot
nak megfelelően 7,9 millió forintot használtak fel Ezt azért említjük meg, mert a MAV Magasépítési Főnökség 
Hl63. szeptember 25-én 22. 
40-21/1963. sz. alatt kelt le
velében a következőket olvas
hatjuk: ,.A lakótömb felújltá
sára ewirányzott hitelkeretet 
már túlléptük." 

Lehetséges, hogy a felújítási 
keretet időközben megemel
ték? Ezen nem vitatkozunk, 
de tény az, hogy még a mai 
napig sem készült el a felújl
tás. Továbbra is megmaradt a 
lakók jogos bosszúsága. A hi
bák közül csalt néhányat em
lítünk meg: 

Az udvar két végén lev6 
bejárat éjjel nem világítható, 
mert nem szerelték be a Vil
lanyt, az I. sz. pavilon tügg6-
folyosójának szélesítését nem 
oldották meg. (Polleszter tető
vel helyrehozható.) Az I. éa 
II. sz. pavilonban a falakat 
nem szigetelték, a betonjár
dákat, pincéket, pinceablako
kat még nem hozták rendbe, 
a felvonulási épület lebontá
sát félbehagyták, lassan már 
egy éve szemetes, piszkos, ro
mos az udvar. 

Ha a tervező és a kivitele
ző vállalatok nem tekintették 
szívügyüknek az Avar utca 
2/4. sz. lakóinak sorsát, akkor 
tekintsék annak az illetéke& 
felügyeleti szervek. Vagy sen
ki sem felelős ezért a mara, 
toni munkáért? 

(� 

A teljesség igénye nélkül és 
a fomossági sorrendet is mel
lőzve néhány ügyvit.eli terü
letre szeretném felhívni a fii
gyelmet. 

A közeli és távlati tervek 
kidolgozása is lehetetlen meg
felelő ügyvitel nélkül. Nem 
lehetséges például -népmozgal
mi adatok nélkül még olyan 
ké,-dések eldöntése sem, mint 
például a menet,-endszerkesz
té,. Megfelelő utasáramlás
méres, ipartelepítési tervek 
stb. ismerete nélkül nem lehet 
jól és pontosan meghatározni 
egy adott vasútvonal fejlesz
tését, a vonatsűrűség megha
tározását és a menetrendek jó 
el.készítését. A példák százait 
lehetne sorolni, annak aláitá
maeztására, hogy a ;ó teroe
zés elengedhetetlen feltétel.e 
a pontos éa ;ó üm,vitel. 

A felesleges ügyvitelt el kell 
kerülni, de a fentebb felsorolt 
okokból szükséges adminiszt
rációt elkerülni nem lehet, el
lenkezőleg az a modern tár
sadalmakban nélkülözhetet
len. 

amelyben ígéretet tettek a
,-

------------------------. ned\·es lakások szigetelésére. Ilyen fontos terület a veze. 
,tJés apparáitusának és vele pár• 
Jiuzam00111n a végrehajtó ap• 
palI'áitusnak a megszervezése. 
Ez a terület két részből áll. 
.Az egyfk a szervezet feláilítá
l/6, a másik pedig a szen,ezet 
ügyrendje. A kettő s7,0ro6all 
összefügg, egymást kiegészíti. 
Ha az összefüggések nem jók 
és a srervezetben ninasenek 
pomosan elhatárolva az 
ügyek, akkor kapkodás, az 
ii,gyek elhúzódása lesz úrrá éa 
�z kitűnő táptalaja a bifrokrá
ciának. Nem lebecsülendő je
lentőségű tehát az, hogy mi 
módon, mennyire áttekinthe
'tően van egy i gazgatási szier
vezet megállapítva. 

Ezeku,tán joggal feltehető a 
kérdés: mikor jó egy appará
tu, Ü{l!IVÍtele, ügyintézése? 

A válasz mei;,Iehetásen egy
értelmt!. Akikor, ha nem ha
ladja túl a szükséges mértéket, 
ha minden kérdést ott és ak
kor döntenek el. ahol és ami
kor a legszükségesebb, gyor
&abb és gazdaságosabb. 

A feladat tehát az, hogy el 
tudjuk választani a lénye
gest a lényegtelentől, a szük
ségest a szükségtelentöl. Ez 
nem könnyű. Sok fejtörést, 
munkát, de fóleg megértést 
kíván. Az bizonyos, hogy a 
kibiirnetikával, az ügyvitel 
fokozottabb gépesitésével lé
nyegesen gazdaságosabban le
het megoldani az igazgatás és 
ügyvitel feladatait. A gondol
kodó, az egyszerűsítésre tö
rekvő emberi agy, a lelkiisme
retesség és a felelősségérzet 
azonban semmiféle géppel 
nem helyettesíthető. 

Ez sajnos csak ígéret maradt. 
A levélben a többi között ez 
is olvasható: ,,Az épület függő 
folyosói a KPM által jóváha
gyott tervek szerint készültek, 
ezen főnökségünk saját hatás
körében változtatni nem tud, 
ez ÜO'IJben kér;ük a KPM 1/6. 
c. (Oroszpata.ki) megkeresé
sét. A betonjárdák javftása a 
nyár folyamán elkészül." 
- Oroszpatakit megkeresték, 
de napjainkig maradt min
den a régiben. 

Minden marad a régiben 

s. ,. 

Ezt a célt elérni azonban -
mint az előbb már említet
tem -, csak az ügyek pontos 
elhatárolásával, jó ügyrend el
készítésével lehet. Olyan szer
vezetet kell létrehoZ11i, ame• 
lyik biztosítja, hogy az ügye
ket a keletkezésükhöz opti
máUsan legközelebbi helven 
dönthessék el, hogy párhuza-

Milyen a jó adatgyiijtés ,---------------------------

A felújítással kapcsolatos 
nehézményekről az erre illeté
kes gazdasági vezetőt szóban 
és írásban több esetben is tá-

Az ügyvitel másik fontos 
területe az adatgyújtés, vagy 
ahogy mindenhol ismerilk, a 
statisztikai adatszolgáltatás. 
Ennek jelentősége abban rej
lik, hogy a mai szerv<;zett �
sadalom termelés.i V1szonya1-
ban megfelelő adatok nél!kül 
lehetetlen eligazodni. 

A statisztikai adatgyű}tést 
úgy kell megszervezni, hogy 
az gyors, pontos és hatékony 
Jegyen. A hatékonyság alatt 
cizt kell érteni, amit máskép
pen felhasználhatóságna.k. is 
nevezünk. Statisztiká,kat, ada
tokat gyújteni öncélúan 
ugyanis helytelen, csak �!ter
heli az ügyviteli apparátust, 
vagy éppen felesleges i;zerve
zetek fenntartását eredménye
zi.. Az a jó adat({Yüjtés, ame
lyet a helyzet megálla.pitásá
,-a abból következtetések le
vdnására és a következő kö
:i:eU és távlati- feladatok meg
határozására lehet felhasznál
ni. Ha a statisztika. -nem ilyen, 
a;kkor felesleges, szükségtel� 

Az ügyvitelnek rendkívul 
fontos területe a dolgozók 
ügyeinek intézése. Ez talán. a 
legszélesebb körű tevékenység, 
de bizonyára a legnehezebb 
terület is. Az összes többinél 
naavobb gondot kell fordítani 

Ez is téli felkészülés ? 
November közepén, a korai 

hófúváskor történt. A 7561-es 
tehervonat Celldömöikról jött 
Tapolcára. A 61 956-os k3!�uz
kocsinak egyik ablaka hiany
zott, a másikat nem lehetett 
felhúzni a harmadikat pedig 
kéregp�pírral fedték be. A fű
tése, világítása rossz volt. Ha 
jól em1ékszem, 1965-öt és nem 
1945-öt írunk. 

Bognár Károly 
Tapolca 

A tél „f öpróbájának" tanulságai 
Az ddei tél november végén 

megtartotta "főpróbáját", de 
ez a korai bemutatkozás sre
rencsére tiszavirágéletú volt. 
A néhány napos fagyot és ha
vazást ismét enyhébb idő, 
őszies eső váltotta fel. E:zért 
különösen has2lll.oo lehet, ha 
összegezzük a pécd igazgató
ság idei téli fetkészülésének 
néhány tanul.ságát. 

Széleskörű ellenőrzés 

A vasutas.szakszervezet Ba
ranya megyei bizottsága a társ 
megyei bizottságok részvételé
vel széles körű ellenőrzést vég
zett. A tapasztalt hiányosságok 
nagyrészét azóta nY'il;ván m_eg: 
szüntettkk mégsem art szolm 
róluk, mert mindez tanulságul 
szolgál a jövőre nézve. 

Az üzemi tíizelőellátás biz
tosított a péc&i igazgató.ság te
rületén, jobban, mint más 
években. Tehát nem a sz.én, 
hanem a gondosság hiánya 
okozhatta, hogy volt olyan 
szolgálati hely, amelyik tüze
lőanyag néllcül várta a telet. 
Nem kapott tüzelőt például 
Nagykanizsán a II. számú so
rompókezelói őrhely, s ezért az 
őr a közelben eseten.ként meg
álló mozdonyoktól szerezte be 
a szenet. Másutt a kályhák 
megjavítása késett, mert több 
szo1gálati hely csak akkor 
küldte javításra kályháját, 
amikor már fateaid kellett vol
na. 

Megállapftobta az ellenőrzés, 
hogy a szertárak idejében ké
szültek a télre, a jég és a hó 
eltakarításához szükséges esz
közökkel ellátták a szolgálati 
helyeket. A ruhaellátás folya-

m.atosan tih-ténik. Hiány csak 
szőrmesapkából mutatkozik, 
1454 darabra volna szükség. 

Akad még javítanival6 

sövényból. készült hóvédmú
vek felállítása. 

A tél korai bemutatkozása 
arra hívta fel a figyelmet, 
hogy nagyobb gcmdot kell for
dítani a góztú.tési tömlők ja-
vítására, valamint a gózvezeté-Lényeges követelmény, hogy kek idóben való viztelenítésé-a szociális létesítményeket, az • . 

O„l.,'zóket, fül'döket és a mele- 1'e, hogy megelozzük a lefagya.,.., sokat. Ujabb havazás esetén gedő helyiségelret jól előké- nagyobb gonddal ti.sztitsuk: a szítsük a télre, mire megjön- váltókat, hogy a fennakadás, a nek a nagy hidegek. Ilyen vonatok késése ezálta.l e1kerülszempontb61 van még javítani hető legyen. Tanuljunk abból, való Pécsbányarendezőn és hogy november ellső „télies" Domb6várott a fútőháznál. napján Pécsett már induláskor Évente visszatérő jelenség, félórás késése volt az 1901-es hogy hiányos a melegítő ital számú gyorsvona.tnak. ltiszolgáltatásának előkészíté-
se. A pályafenntartásnál ta- Nagymért&J:>en kihat a téli, 
pasztalt ilyen hiányosságokat zord időjárás a dolgozók 
az ellenőrzés Pécsett, Kapos- egész,ség;i állapotára. Ez.ért je
várott, Szekszárdon és Nagy- lentós eredmény, hogy a pécsi 
kanizsán. A dombóvári szer- igazgatóság terület.én múködő 
tárnál pé'ldául nem gondos- �i�emi és kerületi orvo�ok ide
kodtak a m.elegító ital szétosz- ;eb�n megkezdték a tel �rfal
tásához szükséges méróedény- -tt;a:val kapcsolatos felvilago
ról a több mint félszáz em- sito munkájukat. Alt:alános ta
be; részére csak pár darab ivó- pasztalat, �o!O; a_ d_olg�zó� szf
pohár állt rendelkezésre. vesen veszik es igenylik IS az 

Általános tapasztalat 
A nagy havazások és hófú

vások eset.ére megtört.ént az 
előkészület. A hóekék üzemké
pes állapotban várják a „be
vetést", a pályafenntartási 
szakszolgálat is mindenütt el
készítette hóriasztási terveit. 
A közmunkaerő esetleges 
igénybevételével kapcsolatban 
megkeresték az illetékes taná
csokat, és hólapátoláshoz szül<:
séges kézi szerszám megfelelő 
mennyiségben rendelkezésre 
áll. A hófúvás veszélyének ki
tett helyeken me�rtént a hó-

ilyen felvilágosító munkát. Or
vosaink ezért ellenőrzéseik al
kalmával állandóan figyelem
mel kísérik a beteg.százalék 
a hl"lllását, műhely részenként, 
szolgálati áganként elbeszél
getnek a dolgozókkal, felhív
ják' a figyelmüket a helyes öl
töz.ltödésre. 

Nem szabad elfelejteni, 
hogy a legtöbb üzemi baleset 
télen fordul elő. Az alapszer
vezetek a megyei bizottságok 
felhívása aJapján most a bal
esetek megelőzésére mozgósít
ják szakszervezetünk vala
mennyi aktivistáját. 

Lórincz János 

A vörös fény legyen parancs ! 

A vasútnál minden évben 
sok a forgalmi baleset. A 
vonatjelentő térközőrök éber 
szolgálatukkal azonban szá
mos balesetet megelőzhetnek. 

A közelmúltban Mezőkövesd 
és Füzesabony között, amikor 
a 401/a számú Borsod-expressz 
a 19. számú szolgálati helyhez 
közeledett, a térközje!zó meg
állj állásban volt, mert Füzes
abony szolgálattevője még 

nem jelentette az előzö vonat 
beérkezését. 

Bocsi Imre térközőr, amikor 
látta, hogy a gyorsvonat el
halad a jelző mellett, duran• 
tyúval állította meg. Nem tör• 
tént baleset, de történhetett 
volna, ha az 57 éves térköz6r 
nem látja el éberen a szol. 
gálatát. 

Antal Jómet 
Miskolc 

BALESETI KRÓNIKA 
December 6-án Diósgyőr 

Ládi rakodón a 376 649 sz. 
mozdony tolatás közben öt 
rakott 'kocsival a kijelölt sza
bad I. vágány helyett a foglalt 
III. sz. vágányra járt és kí
méletlenül őSszeütközött az ott 
levő áiló kocsisONa.l. Az ütkö
zés következtében a mozdony 
és 1 kocsi kisiklott. A moz
dony szo!gálatképtelenné vált. 

* 

December 11-én Budapest-
Nyugati pályaudvaron a 44016 
sz. Bobó elütötte Baranyai 
Gyula kocsirendezőt. Nevezett 
az elütés következtében élet
veszélyes belső sérüléseket 
szenvedett és kórházba szálli
iás után megha.U. A ha.lesd 
kivizsgálása. még nem teje7.ő
dött be. 

* 

December 11-én a Budapest-
Keleti pály,auavar új kezelő 
IX. sz. vágányról betoló 26. 
sz. vonat gépkezelóje Palotai 
István az új kezelő VII.-röl 
betoló 916 sz. vonat elé lépett. 
Nevezett bal karján csonku
Zátsos balesetet szenvedett. 

* 
December 13-án Záhony ál-

lomáson a 6230 sz. vonat a ki
jelölt szabad III. vágány he
lyett a szabad II. vágányra 
járt. A váltóellenőrzést Tóth 
Csaba vonatmenesztő térfel
vigyázó mulasztotta el. A ve
szélyeztetésnek következm� 
nye nem volt. 

* 

December 12-én Pápa állo• 
máson a R kocsival kihúzó 
376 584 sz. fordított állású 
mozdony horzsolódott a fütő
házi fordítókorong felől előre 
húzó 364686 sz. mozdonnyal. 
Mindkét mozdony és két va.�• 
úti kocsi erósen mewongáló
c!ott. A vizsgálat folyamatban 
ban. 

December 15-én Nagyka-n4• 
zsa állomáson a 2274 sz. te
hervonat előzetes értesítél 
nélkül a foglalt III. sz. vá
gányra járt és erősen ütkil
zött az ott álló élóvel rakott 
l«>csisorraL. A kocsikban és az 
állatokon jelentős anyagi kár 
keletkezett. A balesetet az 
okozta, hogy a 2274 sz. vonat 
elótt - ugyanezen a vágá
nyon - az 1286. sz. vonatról a 
8 kocsit leakasztották és a 
2274 sz. vonat bejáratása előtt 
a vágányellenőrzést elmulasz• 
tották. 

* 

December 18-án Martonvd• 
sár és Kápolnásnyék állomá
sok között a 290. sz. szelvény• 
ben levő távolról kezelt so
rompós útátjáróban az 1107 
sz. vonat elütött egy 1,xmtat6t, 
melynek pótkocsija az 1222 
sz. vonat elé került. A bal
eset következtéven az 1107 sz. 
vonat motorkocsija kisiklott 
és az első elütésné1 tevékeny
kedő 1222 sz. vonatvezetóje 
Schrenk Gyula életét vesztet
te. A vizsgálat még tart. 

* 

December 20-án Veszprém-
kül-só és Eplény állomások kö
zött a 722 723 sz. i;zelvények 
közötti sorompónélküli útátjá
rón a 7127 sz. vonatot követő 
pályamesteri motoros kiskOc.!I 
összeütközött egu közúti sze
mélygépkocsfoal. Az ütkllzés 
kö,•etkeztében Enzsöl J áno., 
pályamunkás a kiskocsiból 
kiesett s kezén súlyos sérülé
,,.ket szenvedett. 

* 

December 21-én az Inota 
Gyártelepre betoló kocsisor 
elütötte Kovács lsh•án kol'SÍ
rendezőt. N eve7ett az elütés 
következtében láhesr,,Imlásos 
sérülést szenvedett. 

H. K. 
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LE VELEZÖINK ÍRJÁK 
Segít a gép 

A fe""""icvárosi rendezópá• 
h·audvar mosóvágányán, a 
kocsikból kimosott trágyát a 
ferencvárosi pályafenntartási 
főnökséi( XIII. pályamesteri 
szakaszának fizikai dolgozói 
rakták vagonokba. Statiszti• 
kai adatok szerint ezen a. 

mun1eahelyen 10 év alatt több 
mint 400 dolgozó fordult meg. 
Nem csoda, hiszen a nehéz fi. 

zixai munka alaposan megvi• 
selte erejüket és egészségüket. 

Ez az áldatlan állapot a kö• 
zelmúltban megszűnt. A fő• 
nökség Sziklai Imre főpálya• 
mzster hosszú ut&njárására 
beszerzett egy DUTRA típusú 
forgódarus rakodógépet, amely 
naponta 9 kocsit rak meg. Ki• 
számították, hogy a gép egy 
ember közreműködésével 3 nap 
11latt 10-12 dolgozó elll/ heti 
munkáját végzi ei. 

Holb József gépkezelő lelki• 
ismeretesen ápolja a gondjai
ra bízott önjáró rakodógépet. 
Azelőtt 4 évig ő is mint fizi• 
kai munkás kézi szerszámok
kal végezte a trágyarakást 

Molnár J\rpád 
Budapest 

Mindenki Miska bácsija 
Negyvenkét évi szolgálat 

után az elmúlt napokban bú
csúztatták Kecskeméti Mih<ílv 
főfelügyelőt, mindenki Miska 
bácsiját. 

Nyugdíjba vonulásáig mint 
a pécsi igazgatóság oktatási 
csoportvezetője segített a fia• 
talok képzésében, az új típusú 
vasutastársadalom kialakítá• 
sában. 

Az oktatói csoport. az Igaz. 
gatóság dolgozói nevében k<>4 
szönjük Miska bácsi negyven• 
kétévi eredményes munkáját. 

Szarka Antal 
Kaposvár 

Szocialista szerződést 

kötöttek 
Szentes állomás szocialista 

brigádvezető! összevont érte,. 
kezleten beszélték meg a moz
galom időszerű feladatait. Az 
ertekezlet megállapította, hogy 
a. szocialista brigádok eredmé
n11esen segítik az állomá& 
munká.;át, és mint kollektlva. 
t! sokat fejlődtek. A Majzik
brigád például a még jobb 
munka érdekében szocialistii 
iu:erzódést kötött Hódmezóvá• 
sárhely és Makó állomás egy
egy szocialista brigádjával, és 
patronálja a Fábiánsebestyén 
állomáson működő szoclalista 
brigádot is. 

Orosz Islván 
Szentes 

Hol a vl!§énylet l,ulcsa P 

Budapest Déli pályaudvaron 
az átszervezés után megszűnt 
a segédvezénylói szolgálat, he
lyette 16/32•es szolgálatban 
két kapust állítottak be. 

Később a vezényleti kapu• 
sokat is elvitték szolgálatuk• 
ból. Ez azt eredményezte, hogy 
a vezényletben délután 16 órá
tól reggel 7 óráig nincs, aki 
a rendre felügyelne. A legkel
lemetlenebb az, hogy a ve
zényleti helyiséget, ahol 160 
vonatkísérőnek a szekrénye 
van, nem zárja senki. Azért 
van nyitva az ajtó, mert a 
vezénylet kulcsának ninc.. 
gazdája, és a helybelieken kí-

vül az esti órákban érkezó és 
még éjjel visszatérő szombat
helyi személyzet Is oda jár 
melegedni. A sok ember kö
zött a vezénylet kulcsa elve
szett. A személyzet közül töb
ber- is hangoztatják, hogy mi
vel a helyiség éjjel sincs 
zárva, a szekrényeket bárki 
feltörheti. Ilyen körülmények 
között a felszerelési tárgya
kért felelősséget nem vállal
nak. 

Helyes lenne, ha éjjel egy
egy kapus tartana ott szolgá
latot. De a vezénylethez ké
szíthetnének egy új kulcsot is. 

Foki István 
Budapest 

Az. állomásfőnöki iroda beázik 
Battonya nem nagy állomás. 

Havi kocsiforgalma mégis 
meghaladja az 500-at. A rako
dóterületek miatt azonban 
gondjaik vannak. Még a kikö• 
vezett területen .fs tenge11/Í{1 
éT a sár. Ez a körülmény ne
hezíti az állomásra érkező 
áruk ki- és berakását, emiatt 
sok áru tönkremegy. Az álla
mi gazdaság az állomás terü
letén kirakott répaszeletért, 
sóderért és lyukacsos tég
láért eddig több fekbérl fi· 
zetett, mint az áru értéke. 

Az állomás teljesítménye 
kedvezőtlen, a kocsikihaszná
lás 98. a kocsitartózkodá§ 95 
százalékos. A személyzet fe
gyelme jó, az italozás az ál
lomáson szinte ismeretlen fo
galom. 

A felvételi épület, sajnos, 
elhanyagolt. Az állomásfőnök 
irodája esős idő alkalmával 
beázik. Ráférne már a tataro
zás. 

Cserlláti Jcmief 
Szeged 

Klubszobát kaptak a turai nyugdíjas 
vasutasok 

Régóta várták már a turai 
nyugdíjas vasutasok, hogy egy 
klubszobájuk legyen. Hiszen a 
pihenés éveiben is - találkoz
ni akarnak egymással. 

Decemberben - az utolsó 
taggyűlésen meglepetés 
várta őket. Sári Ferenc, a tu
rai művelődési ház Igazgatója, 
az idős vasutasoknak egy jól 

fűtött klubszobát „ajándékc
zott". Nem hiányzik belőle a 
sakk, a dominó és a kártya 
sem. A helybeli szakmaközi 
bizottság anyagilag is segített. 
Ebből futotta még arra is, 
hogy megvendégeljék a nyug
díjas vasutasokat. 

Köszönet érte! 
Benke Mihály 

.:: 

Egy szakszervezeti taggyflíés margójára 
Szeged-Róktu állomás dol

gozói szakszervezeti taggyű. 
lésen értékelték az 1965. évi 
munkál Az eredmények mel
lett arról is szó esett, hogy 
nem teljes és nem hibátlan a 
szaltszervezet! bizottság és a 
bizalmiak munk:ija. 

Igen jó és közvetlen a kap
csolat a társadalmi szervek 
és állomásvezetés között, 
ugyanakkor a termelési ta
nácskozásokon a dolgozók ál-

tal felvetett közérdekű javas
latok nem kerülnek be hiány• 
talanul az erre a célra felfek
tetett könyvbe. Az állomásve
zetés az előírt hlltáridón be
lül nem te&zi meg a szüksé
ge& intézkedést és nem ad írá
&os választ az érdekelt dolgo
zónak. A biztonsági megbí
zott személyét például csak az 
igazgatóság sürgetésére jelöl
ték ki. 

A beszámolóban szó volt ar
ról is, holll/ egyese/. csak a ;o
g11ikat ismerik, miközben a 

2S év baleset nélkül" 
kötelezettségról megfeledkez
nek. Néhányan elmaradtak a 
szakszervezeti tagdljfizetéssel 
is. 

A hóval borított állomáson 
elgondolkodva ballagtam. Va
laki hirtelen megfogta a ka
rom, s korholó hangon rám 
szólt. 

- Tessék jobban vfgvázni! 
Az ezrest dobtuk szé;;el s eb-

gyengül a szemem. Más beosz• Szervezetileg Algyő állomás 
tá.st pedig nem szívesen 1.>ál- Is Szeged-Rókushoz tartozik, 
lalnék - mondotta, majd el- de nem jöttek el a taggyúlés
köszönt, mert várta a munka. re. 

Dr. Bá.nkfalvi Gyula 
TótkA Károly 

Szeged 

Cikkeink nyomán 
Nem kaptunk 

beruházási bitek 
Lapunk szeptember 18-i szá

mában Gyékényesen feltették 

GYO RS I N T E RJ Ú  

ÉVZÁRÁS E LŐTT 
a kérdést címmel riportot ír- 1tL5 11 Jcü/s tunk a gyékényesiek gondjai- Ki hogyan értékeli az ha. -ös évet reszprém• .. őn 
ról, problémáiról. Dr. Szabó 
Tibor, a pécsi igazgatóság ve- Veszprém-külső pályaudoo� 

zetője kivizsgáltatta a cikkben dolgozói 1964-ben miniszteri 
leírtakat, és a következőkben dicséretet kaptak. A múlt év• 
tájékoztatta szerkesztőségün- ben Is élüzemszint felett dol
ket: goztak. A fűtőház miatt még-

,.A Jugoszláv határ megnyi- sem lehettek „élüzemek". 
tása óta Gyékényes állomás Most sokkal bizakodóbbak, 
forgalma valóban megemelke• mint egy évvel ezelőtt. Jog
dett. Felmértük mi is az ál- gal, mert eredményeik bizta
!omá.s elegyfeldolgozó· és át• tóak. Minek tulajdonítja a 
bocsátó-képességét, és több al- fejlődést Bernáth József ál· 
ternatívában kidolgoztuk a tomásfónök? 
fejlesztés -ütemét. Ennek a 
programnak ellllik feladata - A teljesttmények állandó 
épp a cikkben említett szén• elemzésének és vizsgálatának, 
szerelés kitele-pífése a zákánví továbbá annak, hogy minden• 
fordítókoronghoz. Sajnos kor támaszkodtunk a dolgozók 
azonban, az állomás bővítését alkotó kezdeménvezésére 
azért nem tudjuk kellő ütem• hangzott a válasz. 

teljesítményiinket. Pedig an
nak nem mi valll/Unk az oka! 

- Hogyan biztosították a 
kocsiellátást? 

- Minden egye, kocsit azá
mon ta.rtottunk. A kocsikat 
napjában többször is CUf"él
tük. Ha módunk volt, válogat• 
tuk azokat. 

- Hogyan alakultak a VO· 
natkíséró-teljesítmények? 

- Szolgálaií 6raátlagunk 
103 százalék válaszolta 
Marton Jó:uef vezénylőtiszt 
- A rövid vonalakat sok fo�
dulóval utazzák vonatkfsé
röink. Létszámhiá.nyunkat 
csak gondos menetfMdulóva! 
ellensúlyozh4tjuk. 

ben 1.>égezni, mert minden Domján József párttitkár az 
kapcsolatos programunk beru- állomás munkájában elsösor-
há.zásí hitelt igényelne és a ban a tervek mennyiségi és Minek örül legjobban Mánd-
főosztály ezt nem tudta. biz. minőségi teljesítését és a bal- li István vezető váltóőr? 
tositani. esetmentes szolgálatot érté-

Szó volt a riportban a se- keli. 
gédvezénvlói beosztás meg
szüntetéséről is. Ezt azóta űgy - Nagyon örülnénk annak 
rendeztük, hogy a vezénylói - mondja -, h4 a h4rmadik 
szolgálatot nappal a vezénylő- ötéves tervben az áUomá& át
tiszt, éjjel a forgalmi szolgá• építése megkezdódne. 
lattevők látják el. a vezénylő• A szakszervezeti bizottság 
tiszt által megadott szempon- segítette-e a szakvezetést? tok alapján. 

Nem a mi sorompónk 
A Magyar Vasutas decem

ber 1-i számában Egy sorompó 
nyitva maradt címmel rövid 
írást közöltünk. A cikk nyo
mán Budapest-Kelenföld pá
lyaudvar vezetői és a szakszer• 
vezeti bizottság vizsgálat.ot in• 
dított. Megállapították, hogy az 
1965. október 31-én közleke
dett 1032-es számú vonat el
haladásánál a Kelenföldi pá
lyaudvar és Budafok-Albert
f11lva között az l-es számú 
nyíltvonali sorompó valóban 
nyitva volt. Ez a sorompó 
azonban nem Kelenföldhöz, 
hanem a budafok-hárosi pá· 
lyamesteri szakaszhoz t.a.nozik. 

- Természetesen - vála
szolta Hegedüs Ferenc szb-tit
kár. - Mi szervezzük é& irá• 
nyitjuk a munkaversenyt. A 

szakmai ismeretek növelése 
érdekében pedig minden év
ben munká.sakadémiát szerve
zünk. A feladatokat a szak
vezetéssel elll/-ütt beszélj-ük 
meg. 

Csuka Pál intéz6től a kö
vetkezőket kérdeztük: Mit 
változtatna meg, ha módjában 
állna? 

- Kivenném az átmen6-
vonatok értékelését a vonat• 
közlekedési tervból. Amíg a 
helyből indulóknál 79 száza• 
lékos eredményt értünk el, 112 

átmenők 35 százaléka rontja 

- Annak, hcg-y megvalósult 
állomá.sunkcn a közbeváltás 
és a fizetésünk is emelkedett. 

Lábas Sánd01' tehervonatos 
vonatvezető így vélekedik az 
állomás eredményeiről : 

- Legfontosabb volt a JÓ 
kapcsolat megteremtése és 
fenntartása az állomásokkal és 
a vontatással. Nagy vonatokat 
a mi terhelési viszonyaink 
mellett csak így lehetett ki• 
alakítani. 610 tonnás terhelés
sel 101 százalékot értünk el. 

Smodics Gyula üzemgazdász 
egyetlen tényezővel érvel: 

- Csak elll/ tényezőnél, a 
vonatok terhelésénél megta
karítottunk 8019 tonMt. E::• 
zel mentes-ültünk 44 veszprémi 
elll/gépe� V0114t közlekecU
sétól. 

A megkérdezettek rövid vá
laszokat adtak. De a tömör 
megfogalmazásokból is kitű
nik: a cél minden dolgozónál 
azonos: többet és ;obban.. 

Szabó Béla 
A mulasztást tehát nem a Ke- 1--------------------------
lE:nföldi pályaudvar létszámá-
ba tartozó dolgozó köv�tte el. 

A sors vetette közénk 
Tosevity Ztirija jugoszláv 

származású váltókezelő 40 évi 
szolgálat után a közelmúltban 
ment nyugdíjba. Balatonken� 
se állomáson példaadó mun
kát végzett, ,,éberen" állt a 
Yáltó mellett és 40 éven át 
ügyelt a vonatok biztonságá• 
ra. 

Tosevit:v Zarija a háború 
előtt került Kenesére. Azelőtt 
a jugoszláv vasutaknál teljesí
tett s7..olgálatot. Elmondta, 
hogy a sors vetette ide kö
zénk, de nem bánta meg. A 
magyar Yastrlasok szeretettel 
fogadták, a kezdeti nehézsége
ken átsegítették és itt maradt 
végleg. 

Nyugalomba vonulása al· 
kalmával a vasutasszakszerve
zet pénzjutalomban 
tette. 

B. K. 

ben a hófúvásban a kocsik f----------------------------------------...1 

nesztelen-ül gördülnek. 
Felemeltem a fejem, s Szi

lui János kocsirendező állt 
előttem. Ebben a percben su-

• hant el mellettem 3 cukorré
pával megrakott kocsi. 

- Köszönöm, János bácsi. 
Látja. így van az, ha az ember 
elgondolkodik és figyelmetle
nül sétál a vágányok között. 
Aztán rögtön meg is kérdez
tem. mennyi van még hátra. 

- Három h6na.p - hangzott 
a V'ilasz. 

- Volt-e az elmúlt 25 év 
:ilatt ba,esete? 

- Nem v9!t. 
Szilasi J" nos Szeged állo

máson munkavédelmi lir, to-
1'ltócsapatában nem ti;;rtént 
soha baleset. A fiatalokat ál
landóan szem előtt tartja. 
tr gyel rájuk. Oktatja, neveli 
i'ket. 

- Bizony nem elég, holll/ az 
ember csak magára villlláZ -
folvtatta - a fiatalok feláll
nak a csapá.gytokra, futódesz• 
kákra, vitetik magukat, fel
és leuwálnak. 

- Nehéz ez a munka ebben 
a korban , Örül-e. János bácsi, 
hogy letelik a szolgálat, hogy 
nyugdfiba megy? 

- Nem örülök olyan n.a-
01/0n. Nem is mennék még, de 

Melyik fontosabb? 
December 18-án a 4-es szá

mú Wiener Walzerral utazta.m 
Győrbe. A nemzetközi gyors
vona.t 14.48 helyett 15 órakor, 
tehát 12 perc késéssel gördült 
ki a Keleti-pályauclvarró!. 

Egy nemzetközi gyorsvoná't
ná.1 10-12 perc késés nem je
lentós. Fóként akT,or nem, ha 
a szerelvényt olyan kitünó 
mozdony továbbítja. mint a 
MÁV legkorszerűbb szilícium
elll/enirányitós villamos moz• 
donya. 

A 3000 lóerős „szili" Győrig 
játszi könnyedséggel ledolgoz• 
za a 12 percet és Helll/eshalo· 
míg vtsszaállít;a menetrend• 
jébe a Wienert - gondoltam 
én a jámbor utas. Ezúttal na
lll/Ot tévedtem. Sajnos, a 12 
perc késésből Gyárig 53 perc 
lett. 

A közel egyórás késés a 
forgalom „jóvoltából" követ
kezett be. Ügy&zólván végig 
elverték a vonatot. Hogy 
miért? A kérdésre talán az iZ-

letékesek tudnának választ 
adni, mert én hiába kerestem, 
nem találtam elfogadható ma
gyarázatot. Az idó ugyanis 
kellemes volt, a géppel sem 
volt probléma. Akár 140 kiló
méteres sebességgel is szá
guldhatott volna. De nem 
hagyták. Ahogy nekilendült, 
megfogták a jelzók. 

Már Ferencváros előtt sárga 
;elzést kaptunk, lassítani kel
lett. Budaörs bejárati jelzójé
nél pedig megfogtak bennün
ket. Hosszú percekig álltunk, 
mig ismét szabad lett elótt-ünk 
az út. Nem sokáig! Sárga, 
majd megint piros jelzés állta 
útunkat. Ez így ment végig. 
Hogy Gyárig hányszor ismét
lódött meg ez a „játék", an
nak a vona.tvezetó a meg
mondhatója, aki menetlevelé
ben minden btzonny11l beje
gyezte llZ ácsorgásokat. 

Sajnos, ez az eset nem egye
dülálló. Néhá.n11 órával ké
sóbb az 1306-o� gyorsvonat is 

40 perc késéssel érkezett 
Győrbe. A késések. a nemzet
közi és belföldi gyorsvonatole 
,.e!verése" - az utóbbi he
tekben - a budapesti igaz
gatóság területén fordul elő 
leggyakrabban. 

Vajon mt enne,, az oka? Az 
ig11zgatóság vezetői vagy a 8. 
szakosztály megvizsgálta-e 
•'tár, hoqy ki vagy kik, és 
wiért késleltetik a nemzetközi 
gyorsvonatokat? S ha meg
vizsgálták, felelósségre von
ják-e azok11t, akik hanyagul 
látják el a szolgál11tot? 

Sokszor írtuk, hogy a me
netrend törvény. Azt pedio 
utasítás írja elő, hogy a kliz
lekedó vonatok közül első a 
nemzetközi gyorsvonat! 

Mikor szereznek ennek ér
vényt a forgalomnál? Vtilll/ 
talán még nem tudja minden• 
ki, hogy 11 menetrend szem
pontjából melyik vonat fon
tos11bb? 

ló kilátása van 
kellemes üdülésre, 
ha az IBUSZ-szol 

utazik. 
Odülés Karlovy Vary-bon (Prágai vóros11ézéssel egybekötve} 

10 nap - kb. 2160 forint. - Utazós repülögéppel. 
Ismerkedés Prágával 

(Pozsonyi és brünni városnézéssel egybekötve) 
7 nap - kb. 1320 forint. - Utazós autóbusszal. 
De számos más társasutazás között is válogathat 

az IBUSZ irodáiban. 
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Így került az élre a Testvériség 
Példamutató dolgozók, sportemberek a Landler 

,,erős emberei" 
Sportág.soviniszta� Orvos 

András, a másodszor is orszá
gos bajnok Testvériség súly
emelócsapatának edzője? 
Erről a kérdésről elég sok szó 
esett mostanában a Landler 
Jenó Járműjavító sportber
keiben, amikor az egyestilet 
tornatermi beo.sztásának prob
lémáiról folyt a vita. 

SZÁZSZÁZALÉKOS 
TELJESÍTMÉNY 

vos András norma-csoportve
zetó főnöke.ként ad felvilágo
sítást: 

- Bandinak köszönhetü11k 
mindent! Az 1964--i!S pártha
tározat óta nagy munká.t. vé
gez a normák karbantartását 
illetően is. Eiz a feladat telj<M 
embert kíván! Ha a na.pi fel
adatm<.at ellátta, rohan súly
emelői közé, s ott va.n este 
nyolc óráig is ..• Kevesen tud
nak annyira lelkesedni és lel
kesíteni, mint ő. 

sút.!1�:0i·t
1
�i:14� A SIKER RÉSZESEI 

mertebb magym-or.szá@. s:,;e- 1950-ben még mint normás relm.ese, a kiváló szakember kezdte szervezni a szaikoszígy foglalt állást ebben a kér- tályt. Soha 111em csü.ggedt, SOlk
désben: st=r: kellett újrakezdeni a 

Kitűnő munkaerő. A 22 esz
tendős Szarvas Gábor is la
:katos, ő 1960-ban arz ifjúsági, 
1965-ben a felnőtt magyar baj
noki címet vívta ki magának. 
Ifjúsági korában háJl."OmSzor 
állított fel világ;relrordot. Ba
kos Károly ralk!tá:l1i tisztviselő 
23 éves, kétszeres ifjúsági baj
nok, egyszer nyert fe1nőttbaj
noksá,got, volt ifjúsági világ
rekorder. Domány István, Fa
zekas János műszerész, Nagy 
Lá.s.zLó moto:rsrereló szintén 
rés2lesei a s.i!kernek, a munká
ban is helytálló, jó szellemű 
sportemberek, akik példaiké
pe,k a Testvélireg sportolói 
előtt. Maros László 

ÚJ ÉV ELÉ 71:n:1:11 p terveimet áthordom _ 
Jövő tágabb csamokába, hol 

majd az idő olajozottabb 
kerekei között a holnap 
megmunkálandó érce zakatol. 

El6bb még kedvem kiöntöm 
- fáradtságomra -, ami megmaradt, 
s mint a vezér, ki új útra készül, 
- gépén lemezek síkján fény ül, -
önti csapágyakba az olajat. 

átvizsgálom: ne legyen okom 
Szép terveimet áthordom 

� 

L
Jövő csarnokába: - a készet 

ostelkedni régi dolgokon, 
szorgalom-mércével megmértek. 

Fazekas Lajos 

Vasutas munkavédelmi felügyelők 

kézikönyve 
KÖNYVISMERTETÉS 

- Mezö Imre nevét vette fel 
a szolnoki járműjavító Antal 
János vezette mozdony-szerko
csi lakatos ifjúsági brigádja, a 
munkásmozgalom mártírjának 
60. születésnapja alkalmából. 

- Fennállásának 100. évfor
dulóját ünnepli az ogyesszai 
vasút. A testvérváros, Szeged 
vasutas küldöttsége Borsodi 
János igazgató vezetésével el
utazott Ogyesszába. 

- Légrúgós vasúti koesU 
próbáltak ki a győri Magyar 
Vagon- és Gépgyárban. A Bu
dapest-Hegyeshalom közöU 
közlekedő kocsit a MÁV szak
emberei is rendszeresen ellen
őrzik, és mérik a légrúgó ko
pását, működését. 

- Aluljáró épül Siófokon. 
A Közlekedés- és Postaügyi 
Minisztérium elfogadta a BIB 
javaslatát, és kétszintes meg
oldással oldják meg a vasúti 
pálya keresztezését a Sió vas
ú ti hídi a alatt. 

- A tizenöt esztendős múlt- munkát. Az eredmény a leg-1'a visszatekintő S®Jwsztály, fels6bb szinten immár a má
a.mely az országos csapatbaj- sodik évben is belwve�. 
noksá.g kivívása meLlett - a AkiJk kivívtáik: Nagy RóbeTt Szakszervezetünk kiadásá-
Budapes:t- és az országos baj- 25 esZitendós energetilkus mér- ban megjelent a Vasutas 

tetlen a szakszervezeti bizott
ságok tisztségviselőinek is. 

- Száztonnás vasúti teher
kocsikat készítenek a Lengyel 
Népköztársaság swidnicai va
gongyárában. E hatalmas va
gonokban ötször annyi teher
áru fér el, mint a közönséges 
vasúti teherkocsiban. 

,wkságak vonalán - az ifjú- nok: _ a sza:kos2Jtály J.egidő- munkavédelmi felügyelők ké-
8Ógi és a serdüló-aranyérme- sebbje _ kétszeres EB--eziist- zíkönyve. A Népköztársaság 

Szakszervezeti bizottságaink 
a kézikönyvben közölt rende
letek, útmutatások Ismereté
nek birtokában minden bi
zonnyal még eredményeseb
ben tudnak majd tevékeny
kedni a szolgálati helyeken a 
dolgozók élet- és munkakö
rülményeinek javításáért, a 
biztonságos munkafeltételek 
megteremtéséért. 

ket is megszerezte, százw.áza- érmes magyar rekorder. A Elnöki Tanácsa 1963. évi 34. 
lékos teljesítménnyel dicse- 20 éves Fedelevlts György, sz. törvényerejű rendeletét, a 
kedhet, s jogot formálhat a a pehelysúly volt ifjú- SZOT elnökségének határoza-
szúkre szabott lehetőségek sági világrekordere, a ko- tát a munkavédelmi tevékeny-

- 50 OOO forintos megtakari
tást érnek el a gyöngyösi 11.lté
rőgyárban Fazekas Sándor cso
portvezető újításával. Míg a 
régi eljárással 650 darab heve
dert vágtak el körfűrésszel, 
addig ezzel az új szerkezettel 
ugyanannyi idő alatt 4500 da
rabot vágnak el. 

meUett is a mindennapos ed- csiosztályon m.i,nt lakatos do!- ségről és számos más, fontos 
zésre a, tornateremben/ -....;;i,. srocialdsta 'btigádta.g. határozatot, útmutatást tar-

A spartkör vezetóségle .. �,..,.., talmazó kézikönyv hasznos 
ugyanis megértette a szakosz- .------....; ______ """'!�:-----:--------•! segítője lesz a munkavédelmi 
tály gondjainak, kJérésének jo- felügyelőknek, de nélkülözhe-

�� ! ::almén��� AZ ÉV SPORTOLÓI: ----------

�lvíz idején is azt a megér-
demelt jQgOt, hogy a magyar Turóczy Judit e' s Juszkó János súlyemelés még erooeb<b :fel- Életet mentett a vonatvezető 

- MWlkavédelmi őrség� 
alakított Gyoma állomáson 
Lajkó Antal szocialista brigád
ja. A brigád nagy gondot for-lieg."árává váljék a Testvéri

ség. 

A VA.l.LALATVEZETÓSÉG 
GESZTUSAI 

- Száz versenyzővel fog-
lP,1,kozum,k rendSze-resen 
�ndja az edro, aki eiKY' al� 
kalommal tagja volt mint 
-.ersenyző a válogarott csa
patnak is, s 1949-ben második 
'rolt a főiskolai világbajnok
ságon. - Ennyi versenyzőhöz 
iliZony sok idő és megfelelő 
edzési lehetőség szükséges, ha 
1'U!{1 kívánjuk szilárdítani ve
zetó helyünket. 

A súlyemelésról és a Test
Yéri�l a technológiai asz-
11á.ly vezetőjének irodájában 
beszélgetünk. Darányi IÁI\Zló 
szintén szierelmese a sportnaík 
• az Ü2leffi sport,egyesilletének: 

úszásban Turóczy Judit, 
kerékpárban az országúti ver
senyzők közül Ju:rzkó János, 
a BVSC két válogatott ver� 

senyzője kapta az év legered
mény.esebb sportolója címet. 
A két fiatal versenyző 1965-
ben elért eredményével rá
szolgált a megtisz;teló cimre. 

Juhász P. Imre vonatvezető A néni űrszelvényen kívül dít a megelőzési és a munka-
a Vámosgyörk-Gyöngyös ál- egyensúlyát vesztve, térdre védelmi utasítások betartására. 
lomások között közlekedő in- esett. Amikor Juhász P. Imre - Megkezdték az új típusú 
gavonatnál teljesít szolgálatot. fölsegítette - a nénike azon akkumulátoros kézi jelzőlámpa 
Vele történt a következő eset. méltatlankodott - hogy mzes kiosztását Szeged Rókus állo-

A 8835. sz. vonat 15.09 óra- lett a szoknyája. máson. A kiosztást tíznapos 
kor érkezett Vámosgyörk ál- Kuti Gyula szakoktatás előzte meg. 
lomás III-ik vágányára. Az Gyöngyös - Milyen fejlődés várható a 
ingaszerelvényből kiszálló vasúton 1980-ig. Erről tartott 
utasoknak nem volt idejük át- r-------------

1 konferenciát a TIT Békés me-
menni a felvételi épület elé, gyei műszaki szakosztálya, 
mert a 414. sz. vonat éppen A szerkesztőség nzeni 1980-ig sor kerül Szajol-Lö-
beállt az I. sz. vágányra. Ju- kösháza közötti vonal villamo-
hász P. Imre a forgalmi iroda ly�""s":���. ió;::fa

d
�i::_�ile�J; sítására is. 

felé tartott, amikor az uta- Mihály, Tura; szucs Ferenc, Hat- - Munkaértekezletet tarlot
sok tömegéből egy 10 év kö- van; Kiss Lajos. Alsóörs; Boldi- tak a bratislavai és budapesti 
rüli, öreg nénike - minden �t�;b�ö������akf�;����: igazgatóság vezetői Sturovón. a 
körültekintés nélkül - botla- polca; Volosinovszkl János, Deb- közös határállomáson. A ta
dozó léptekkel az l. sz. vá- recen; KLsvárdal János. Antal Jó- nácskozáson az el�gytorlódá
gány közé lépett. A 414. sz. ���f, �t1iiucia':>�t��.i.n MR°J: sokról, átrakásokról, rendezé
vonat kb. 15-20 méterre lehe- zsa, Kazincbarcika; szarka Antal, sekról és a tranzit áruk határ
tett a nénitől. A vonatvezető, Kaposvár; dr. Bánkfalvy Gyula. kezelési idejének csökkentésé
látva a veszélyt, az öreg néni- ���f K��it�rsze����i:,vá�'i�� ró! esett a legtöbb szó. 
hez ugrott, elkapta a karját ván, Szombathely; Németh Gyu- - Télen Is rendben tartják 
s kirántotta a vágányok közül. la. Ajka: Leveleiket lapunk anya- szolgálati helyük környékét 

gához felhasználjuk. Csörög megállóhely dolgozói. 
rJi::'6 5��t1grtn��

ö
tf,;�� Iffz!� Nyáron különösen szép, gon-

- A Testvériségnek nagy 
múlitja. van, hiszen évtizedek
kel ezelótt labdarú.gásban, at
lléttkába11 és birkózásoon is 
a,tt volt az élvonalban - je
gyezte meg. - Most súlyeme
lésben van az élen. A válla
Jatveretőslég - Fenyvesi lst
°"án igazgató és Petővári 
László pártti1ikár - sok jelét 
adja annak, hogy ószmte se
gtt.ője a s�tálynak. Ta
valy télen felsz.ed t.ék a par
Irettet a t.orna,teremben. Az 
egyik osztályon lehetőség,et 
adtak ahhoz, hogy a verseny
rok folytassáat e!Ő!kléS1JÜlet.el
Ioet. 

F elsöhh osztályba léptek 
Taktaharkány; Markos József, za- dozott a megállóhely. A dolgo
laegerszeg; Bognár Károly. Tapol- zók a szolgálat letelte után 
�zló�'.ifics��':;dt�7;!� i::,;� féltő gonddal ápolják a virá• 
Budapest: Leveleiket illelékes gokat. 
helyre továbbltottuk. - December 11-én a rádió 

A si!kerel\'. legfőbb mozgató
rugóiról is szó esik. S erre a 
kérdés.re - mint legavatot
tabb - Darányi László, Or-

Második éve, hogy a Péc.!i 
VSK ökölvívói m�yerté!k: az 
NB II. ,nyugati csoportjának 
banjokságát, és most végre 
bekerülhettek az NB I. B. cso
portjába. Most osztályozó 
nélkül sikerült az NB I. B

be, azaz a felsóbb osztályba. 
lépniük. Tavaly az osztályozón 
balszerencse kísérte a �t 
szereplését. 

Az idei bajnolkságlban az el
ső forouJó 11:1é'hány mér!kő:ziésé
tól. eltelk:intve egyetlen eUen-

SIESSEN AZ ÚJSÁGÁRUSHOZ 

ÉS VEGYEN 

FÜLES 

ÉVKÖNYVET 
260 oldalon több száz szellemes rejtvény 

óriáskeresztrejtvény 

20 000 forintos pályázat 

fii sem t'Udott ellená.Uni 4 
pécsi 1'D.S'Uta8fiúk öklének. 
Különösen jól ment a csapat
nak a második fordulóban, 
am:ilror valamennyi mérkózé
SÜJket megnyertélk. 

A pécsi vasutas-ökölvívúlk 
népsrerűek a hazai közönség 
előtt. Mérkóz.éseilcen mindig 
"telt ház" Vall'l. A csapat kü:,,
dend a!kará..sa, kollektív szelle
me !kifogástalan. Vezetőik: Ke
Ze István szakosztályvezető, 
WerUng Jenó intéro, Horváth 
Géza edzö és Szaif Géza segéd
edző rengeteg szurkoló gratu
lációját fogadták a bajnokság 
megnyerése óta, csakúgy, mint 
a versenyzők valamennyien. 

HOI"V'áth Géza edzőt kértük 
meg, készítsen mérleget a 
versenyzák eddigi szereplésé-

jött, és az ászi fordulóba.n oo.. 
!amennyit meg is nyerte. Har
matsúlyú versenyzőnk, Gomb
kötő Béla ugyancsak; biztos 
pont vo1t a csapatban, egyéb
ként a TBFF S1Jerelője. Ugyan
ott do]®Ozi.lk PeU Béla, alti a 
pehelysúlyban és Rédai Jó
ri:sef, aki a nagyváltósúlyban 
versenyez. M:im.dketten igen 
jó kűzdóképességró] tettek ta
núságot a bajnokság során. A 
légsúlyú Gard Mikl6s a kö
ronség kiedvence, az őszi for
dulóban mindössze egyszer 
szenvedett vereséget. 

A csapat tehát jól vizsgá
zott. A hetenként háromsizor 
tartott szorgalmas edzés meg
hozta gyümölcsét. 

(Lörlne2) 

A Hwatalos lapból 
A Hivatalos Lapból a szakszer

vezeti blzot1ságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következö
ket: 

49. sú.mb61: f6/1965. KPM. A köz
lekedés- és postaügyi miniszter 
utasítása a MAV Egészségügyi Ku
tató Laboratórium és Pályaalkal
massági Vizsgáló Allomás átszer
vezésért51. 

128 999/1965. f/4. e. Dolgozók Jga
zolványával rendelkez5 utasok 
éves balesetbiztosltása. 

129 558/1965. I/2. e. A Felsőfokú 
Vasútforgalmi Technikum levelező 
tagozatára történő felvétel szabi• 
lyozása. 

50. szimb61: Gy. 274/3022/1965. 
Szb. F, Vasúti szakmai szabvá
nyok kiadása. 

mikrofonja elé kerültek a leg
jobb munkás énekkarok, köz
tük a szegedi vasutas és a deb-
receni járműjavító több évti
zedes múlttal rendelkező ének
kara is. 

MAGYAR VASU'IAS 
a Vasutasok Sza.llszervezetéllek 

lapJa 
Szerkeszti a szerkesztő b12ottság 

F6szerkeszt6: Gulya. János 
Felelős szerkeszt.6: V1S1 re:renc 

SzerkesztOség: 
Budapest, 171.. Bencz.,.. utea n. 

Telefon: 94rOB11 � 

02em!: -
Kiadja és ter1eszt1: a Népszava 
Lapkiadó VállalaL Budapest vn� 
RákOczl llt 54. Telefon: 224-819. 

FeleJOs klad6: Gábor Márton, 
a Népszava LapkJadó Vá..llalat 

Igazgatója 
Csekkszámlasnlm: 75.915.001-K 95 

Szlkra Lapnyomda. Budapes1 
róL K.,.,,.,.,.,.,✓,,,,,.,.,,,..,✓.,.,.,.,✓.,/,,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,..,.,..,.,.,..,✓,..,,..,,,.,.,.,..,.,..,..,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,,..,.,.,,.,.,,.,.,✓..,.,✓,.,,.,,.,.,.,,..,.,.,.,.,.,..,.,.,,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,,.,,.,.,.,.,, 

- Nehéz fel,a,dat ez, hiszen� 
mindenki tudása legjavát ad- � 
ta, aligha lehetne bárkit is� 
kiemelni - !kezdte az edző,� 
ÉS már sorolta is a verseny-� 
zöket. - Egyénileg Gulácsi � 
Gyula til-n,t ki, aki félnehéz- � 
súlyban versenyzett, minden� 
mé-,,körzésén győzött, és ma- � 
gyo.r bajnokságot iS nyert. Ki-� 
tiln6en küzdöttek a Bereczky� 
fivérek is. László a kőzép-� 
súlyban, István a váltósúly- � 
oon. Csak sérülés miatt vesz- � 
tettek egy-egy mérkőzést. � 

SZILVESZTERÉJ 

- Kerekes Imre nehézsú- � 
]yú ökölvívó most a győri � 
forgalmi és kereskedelmi tan-� 
folyam ha!Jg,atója. Edroje elé-� 
gedett-e a szereplésével? � 

- Kerekes külön is dicsé-� 
retet érdemel, mert bár a kö- � 
zös edzéseken nem vehetett � 
f'ész.t - mondta Horváth Gé-� - A bácsi is tanuló? 
za -, mtnden méric.őzésre el- § 

- óvintézkedés 
lPusztai Pál rajzai) 
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1966. JANUAR r:. � Az országszerte megindult 

� havazás, a hófúvások megne-
� hezítették a vasutasok ilyen-
� kor télen egyébként sem 

X. �FOLYAM. %. SZAM. Ara 40 fillér 

A MÁV 1965-ben kielégítette 
a szállítási igényeket 

� könnyű munkáját. Minden 
� szolgálati helyen nagy szük-

� ség van arra, hogy dolgozó
§ ink körültekintően, lelkiis-

� meretesen végezzék munkáju-
� kat. Pontos, fegyelmezett 
� munkával lehet igazán elejét 
� venni a baleseteknek. 
§ 
l:i 
§ 
§ 
§ § 
� 
§ 
§ 

(MTI Foto 

A vasút múlt évi munkájáról, az 1966. évi feladatokról és a kormány 
bérpolitikai intézkedéseiről tárgyaltak a vasút és szakszervezetünk vezetői 

Közös értekezleten vitat
ták meg január 12� a 
vMút 1965. évi munkáját 
és az 1966. évi feladatokat 
szakszervezetünk, a Vasúti 
Főosztály, az igazgatóságok 
és az üzemi vállalatok ve
zetői, párttitkárai, továbbá 
a vasutas-szakszervezet me
gyei bizottsági titkárai. Részt 
vett a tanácskozáson a VI. 

kerületi, a Borsod megyei 
pártbizottság és a szaktanács 
képviselője is. A szakszer
vezet Benczúr utcai szék-
házának tanácstermében 
megrendezett értekezletet 
Szabó Antal főtitkár nyitot
ta meg, majd Rödönyi Ká-
roly miniszterhelyettes, a 
MA V vezérigazgatója tar-
tott részletes beszámolót. 

A fontosabb gazdasági mutatók kedvezően alakultak 

� 
előnyt biztosítanak. !gy csu- � 
pán 1966-ban a korszerű § 
vontatási nemek részarányá- � 
nak növekedéséből 130 mii.. � 
Zió forint üzemköltségmeg- � 
takarítás várható. � 

Tovább bővül a MAV ko-� 
csiparkja is. A beszerzési � 
tervben 230 darab új négy- � 
tengelyes személykocsi sze- § 
repel. Ezenkívül beszerzünk� 
3600 darab korszerű, nagy � 
raksúlyú teherkocsit, ami to-� 
vább növeli teherkocsi par- � 
kunk raksúly kapacitását� 
és a statikus terhelésnek a � 
múlt évi 18,6 tonnáról 18,8 § 
tonnára tervezett emelését � 
teszi lehetővé. � 

Folytatjuk a villamosítást a � 

- Néhány napja fejeztük 
be a második ötéves terv 
utolsó évét, s megkezdtük az 
ú; feladatokban bővelkedő 
harmadik ötéves tervet 
mondotta bevezetőjében. -
Az elmúlt esztendő a párt és 
a kormány 1964 decemberi 
határozatának végrehajtására 
irányuló törekvések jegyé
ben telt el. 1965-ben a gaz
daságosabb munka, a terme
lékenység fokozottabb eme
lése mellett igyekeztünk szál-
1ítási feladatainkat teljesí
teni. A terv 115,5 millió ton
na áru elszállítását írta elő. 
Az előzetes adatok szerint 
111,8 millió ton?Ía árut szál
lítottunk. Ez megegyezik a 
bázis időszak teljesítményé
vel. Ha figyelembe vesszük 
a szállítási igények éves 
szintű megoszlását, megálla
píthatjuk, hogy az év e1ső 
részében szabad kapacitás
sal rendelkeztünk, mig az 
őszi hónapokban - különösen 
a negyedik negy.idévben - a 
vasút kapacitását meghaladó 
igények ;elentkeztek, ame
lyeket nem tudtunk kielégí
teni. 

matékosan felhívta a gaz
dasági vezetők, a mozgalmi 
szervek vezetőinek figyel
mét: érezzék elsőrendű kö
telességüknek, hogy a jelent
kező szállítási igényt a lehe
tő legkevesebb élő és holt 
munka felhasználásával old
ják meg. Jóllehet, hogy a 
szállítási teljesítmények fel
futása - az 1965-ös évet 
kivéve - kisebb, mint a ko
rábbi években volt, mégis 
fol-ozott mértékben szüksé
ges a munka termelékenysé
gének növelése, az in.cloko
latlanul magas költségek 
csökkentése. A megnöveke
dett szállítási feladatok meg
oldása érdekében gondoskod
ni kell a vasúti helyhez kö
tött berendezések és a gör
dülő anyag kellő karbantartá
sáról, s az egyes állóeszköz 
csoportok megfelelő fejlesz,.. 
tésérőL 

mískolc-szerencs-nyíregy- � házi vonalon.. S az .!v végére � 
Nyíregyháza északi kitérőig � 
felvesszük a villamos forgal- � 
mat. lgy újabb 81 kilomé-� 
ter hosszú vonalszakaszt § 
kapcsolunk be a villamos- � 
üzembe. � 

Az előadó ezután a pály'ák �_.,..,.,.,,✓..,..,.,.,.,.,,.,,.,.,..,.,.,_.,..,.,..,.,.,.,.,,,..,.,.,.,✓.,,,.,.,.,.,..,_.,..,.,.,,.,.,.,..,.,.,.,.,.,..,.,.,.,.,.,✓,,..✓.,.,..,,.,..,.,.,.,.,.,.,..,.,,✓,✓✓,,,.,✓_,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,_.,..,,.,.,_.,._.,..,.,.,_.,..,_.,._.,._.,..,.,.,.,_.,.,_.,..,.,.,.,,.,/ 

A fontosabb gazdasági 
mutatók alakulása azt mu
tatja, hogy fokozott f.ijZódés 
tapasztalható a minőségi 
munkát metően. A teherko
csik statikus terhelése pél
dául 1,4 százalékkal emelke
dett az előző évihez viszo
nyítva. A tehervonatok át
lagos terhelésénél 933 ton
ttás eredményt értünk el, 
ami 24 tonnával haladja 
meg az 1964. évi átlagot. 
Kedvezően alakult a, vonó
erö fajlagos teljesítménye is. 
Az egy dolgozó mozdonyra 
eső elegyto-nnakilamét.er teT
vet 102,30, az előző évihez 
viszonyítva pedig 106 száza
lékra teljesítettük. Sajnos a 
személyszállitó vonatok me
netrendszerűsége 0,69 száza
lékkal rosszabb a célkitűzés
nél, de 1,05 százalékkal jobb 
a bázis időszaknál. A teher
vonatok menetrendszerűsége 
is kedvezően alakult. 1965-
ben a tehervonatok 71,28 szá
zaléka közlekedett menet
rend szerint. Ez az ered
mény 1,28 százalékkal ma
gasabb a célkitűzésnél, s 
3,94 százalékkal a bázis idő
szaknál. 

Az eredmények azt Iga
zolják, hogy a múszakfej
lesztésl, szervezési és egyéb 
Intézkedéseink hatékonyab
bak voltak, mint a korábbi 
években. Dicséret illeti a 
vasutasokat is, akik a mun
kában és az árvízkárok el
hárításában egyaránt dereka
san helytálltak s szorqalmas 
munkájukkal hozzájárultak 
a népgazdaság további fejlő
déséhez. 

Növeljük 
a munka termelékenységét 

Az előadó ezután rátért az 
1966. évi feladatok ismerte
tésére. Mivel feladataink 
nagyobbak a tavalyinál, nyo-

Ezután az 1966. évi be
ruházási és felújítási keret 
nagyságával, s mikénti fel-
használásával, valamint a 
vasúti iparral foglalkozott 
a miniszterhelyettes, majd így 
folytatta: 

- Mint már említettem, 
a vasúti szállítási felada.tok 
felfutása megköveteli a vas
úti berendezések fejlesztését 
és rekonstrukcióját. Ezt 
nagyrészt a beruházási és 
felújítási keretből végezzük 
el, de megoldunk műszaki 
fejlesztési feladatokat a mű
S!!XÚ(jejlesztési alap terhére 
is. 

Új vonó-
és vontatott járművek 

A vasút műszaki rekonst
rukciójának tervszerű fej
lesztésének egyik legfon to
sabb láncszeme, a vontatás 
korszerűsítése 1966-ban is 
jelentős lépéssel halad elő
re. Az elavult és gazdaság-
talan gózvontatás kiszorí-
tásának tovább fokozása 
érdekében 1966-b<m 34 új 
villamosmozdonyt, 90 új 
Diesel-mozdonyt - ezenbe
Zül 30 darab 2000 lóerős 
nagy teljesítményű vonali 
mozdonyt - szerzünk be. 
Ennek következtében 1966-
ban az egyes vontatási ne
mek részaránya az összes 

elegykilométer-teljesítmény
ben a következők szerint 
alakul: gőzvontatás 58, a vil
lamosvontatás 11, a Diesel
vontatás pedig 25 százalék 
lesz. 

Míg néhány évvel ezelőtt 
a gőzvontatás az össztelje
sítményben úgyszólván 
egyeduralkodó volt, addig 
1966-ban az összteljesítmény 
47 százalékát már korsze
rű mozdonyok bonyolítják 
le. A villamos- és D!esel
mozdonyok kedvező energia
fogyasztásukkal, nagyobb 
utazási sebességükkel, na
gyobb vontatott elegysú
lyukkal, kisebb személyzeti 
és fennt'lrtási. 111etve kar
bantartási köl'•'";ikkel szá
mos ilzeml és-� gazdasági 

korszerűsítésével, az állomá
sok fejlesztésével, a távközlő 
és biztosítóberendezések kor
szerűsítésével foglalkozott. 
Hangsúlyozta, hogy tovább 
folytatjuk ,a, nemzetközi je
lentőségű és az iparvidékek 
össreköttetése szempontjából 
fontos vonalak már meg
kezdett felépftménycseréjét. 
Ezek közül jelentősebbek a 
Kiskunfélegyháza-Szeged, a 
Szabadbattyán-Tapoka, a 
Kaposvár-Gyékényes közöt
ti vonalak felépítménycse
réje. Az idén befejezésre ke
rül a 100 éves Szombathely-
Nagykanizsa, a Győr
Sopron közötti vonal felújítá
sa és megkezdik a felsőzsolca 
-hidasnémeti és a székesfe
hérvár-komáromi vonal fel
építménycseréjét. 

Az állomások fejlesztési 
munkái közül a szolnoki re
konstrukciót, Cegléd, Salgó
tarján-külső, Somoskőújfalu, 
Nagykőrös, Lökösháza és Rá
kosre-ndeZő á1lomás korsze
rűsítése, továbbá a vil'lamo
sításra váró szerencs-nyír
eP'"házi vonal még hátra
levő állomásainak bővítését 
kell megemlíteni. Továbbra 
is változatlanul folyik Zá
hony átrakó körzet fe31esz
tése. 

Ebben az évben 13 állomá
son helyeznek üzembe vál
tó- és vágányfo�laltságos ál
lomási biztosítóberendezést. 
Ezenkívül önműködő vonali 
térköz biztosító berendezést 
létesítenek Tárnok-Marton• 
vásár, Nyékládháza-Felső-
zsolca, Rákos-Rtíkosheqy. 
Budapest Déli pu-Kelenföld, 
Rakamaz-Nyíregyháza, Szol
nok-Szajol, Budapest Fe
rencváros-Kőbánya.felső kö
zött. Félig önműködő térl!JÖZ
biztos!tó-berendezést helyez
nek üzembe Hatvan-Füzes
abon11 között. 

Gondoskodás a dolgozókról 
A korszerűsítésre kerülő 

létesítmények ismertetése 
után a vasutasok e.Jlészségé
nek és test! épségének fo
kozott védelme érdekében so
ron következő tennivalókról, 
az egés:z:ségti<?vl hálózat bó
vitéséről tájékoztatta a 
résztvevőket a miniszterhe
lyettes. 

Elmondotta, hogy új üze
mi orvosi rendelő épül Tu
zsér és Celldömölk állomá-

(Fol11tatás a 3. oldalon) 

Ajándékmüsor 
- ifjúsági bál 

Az 1965. évi őszi forgalmi 
versenybe:n legjobb eredményt 
elért ifjúsági brigádoknak ja
•nuár 22-én adják át a KISZ 
Központi Bizottsága, a Vasuta
sok Szakszervezetének elnök
sége és a MAV VezéTigazgató
sága dicsérő oklevelét a vele 
járó pénzjutalommal. Az ün
nepségre Budapesten az E;sza
ki Járműjavító VV. Törekvés 
Művelődési Házában kerül sor. 
A jutalmak átadása után az 
ifjúsági brigádokat ajándék
műsor köszönti, majd a mű
rort re�li.g tartó ifjúsági bál 
követi. A műsorban fellépnek: 
a KISZ Központi Művészegyüt
tese, Toldi Mária, Ambrus 
Kyri, a Balikó testvérek, Kor
da György és több neves mű
vész. A tánczenét Balassa Ta
má� tánczenekara szolgáltatja. 

ÚJ MEGYEI BIZOTTSÁG 
A szakszervezet Pest-Nóg

rád megyei bizottsága 1966. 
január l-től különvált. A 
Pest megyei bizottság válto
zatlanul a Keleti pályaudvar 
érkezési oldalán s:aékel, tit
kára Hontvári József. A 
Nógrád megyei bizottság tit
kára Solymosi Rudolf, a me
gyei bizottság székhelye Sal
gótarján. Az újonnan létre
hozott megyei bizottság ja
nuár 12-én tartotta első ülé
sét Salgótarjánban. 

Szovjet vasúti múszer. és 

gépkiállítás a fővárosban 

A MASINOIMPORT szovjet 
külkereskedelmi vállalat ren
dezésében vasúti műszer- és 
gépkiállítás nyfük január 20-
án a szovjet külkereskedelmi 
kirendeltség Bajza utcai épü
letében. 

A kiállítás alkalmával 
amely január 20-tól 30-ig te
kinthető meg - érdekes rek
lám,. és szakmai filmeket is 
bemutatnak az érdeklődő szak
embereknek. 

Magyar és csehszlovák vasúti vezetők 
tárgyalásai Budapesten 

AZois Indra közlekedésügyi 
miniszter vezetésével - dr. 
Csanádi György közlekedés- és 
postaügyi miniszter meghívá
sára - csehszlovák közlelrndé
si küldöttség járt hazánkban, s 
tárgyalásokat folytatott a két 
o.nszág vasúti együttműködésé
nek fejlesztéséről. A tárgyalá
sokon csehszlovák részről Ma
tei Tichy és Frantisek Rehák 
miniszterhelyettesek, magyar 
részről Rödönyi Károly és 
Földvári László minuszterhe
lyettesek is részt vettek. 

A tárgyaló felek megállapí
tották, hogy a két ország kö
zött! export-import forgalom, 
valamint a többi baráti ország 
külkereskedelmi forgalmával 
oo.szefüggő tranzitszállítás je
lentős mértékben fejlődött. A 
forgalom gyorsütemű bővülése 
mindkét ország közlekedési (el
sősorban vasúti) szerveit na
gyobb feladatO!k elé állítja. A 

magyar-csehszlovák vasúti 
együttműködés legfontosabb 
kérdéseit érintő haiszno.s véle
ménycsere után a tárgyalófe
lek megállapodtak abban, hogy 

a növekvő szállítási felada
tok időbeni teljesítése vé
geti mindkét vasút megte
szi a szükséges intézkedé-

seket, 
továbbmélyítve az eddig is 
rendkívül hasznos barát· 
együttműködést. Fokozott fi
gyelmet fordítanak a vasúti 
forgalom folyamatooságára, s 
vizsgálatolrot folytatnak a 

nemzetközi forgalmat gyorsíté 
technológiai, szervezési és fej
lesztési intézkedésekről. Közös 
javaslatokat dolgoznak ki a 
Csehszlovákiából hazán.kb1, il. 
letve Magyarországról Cseh
szlovákiába induló, valamiri1 
tranzitirányvonato.k oo.szeállí
tására is. 

EreLlnté,ayese,a �árult 
a§ év Nyéhládhá!Zá,a 

Nyékládháza állomás 1965. 55 ,százalékkal szemben 63 szá
évi szállítási tervét az előző zalékra teljesítették. 
évihez viszonyítva 4 százalék
kal növelték. A felemelt ter
vet november 30-ig 457 ton
nával túlteljesítették. Kavics
ból 944 vonattal 1 millió 14 636 
tonnát továbbítottak. Az 
irányvonati tervet a tervezett 

Az állomáson UJJaszen·ez
ték a szocialista brigádmoz
galmat. Az új brigádok ige, 
jól dolgoznak, Főleg e.nne 
tudható, hogy az őszi forgalm 
célkitűzéseket túlteljesítették 

Jutalmat kaptak a legjobb újítók 
A szombathelyi járműjaví

tóban jelentős fejlődést ért el 
az újítómozgalom. 1964-hez 
viszonyítva majdnem megdup
lázódott az az összeg, amit a 
vállalat megtakarított a dol
gozók újításai eredményeként. 

Míg 1964-ben 360 OOO, ad
dig 1965-ben több mint 
700 OOO forint volt az újí
tásokból megtakarított 

összeg. 
Az újítások után 1964-ben 
24 OOO, 1965-ben 50 OOO forin
tot fizettek ki. 

Az üzem legeredményesebb 
újítójának Horváth Lajos, a 

karbantartó osztály bádogos 
csoportvezetője bizonyult. 
Egymaga 

85 OOO forint értékű meg
takarítással járult hozzá 
a vállalat újítási eredmé-

nyeihez. 
őt Feitl Dezső, a kocsijavttó 
osztály futórészlegének laka
tos csoportvezetője követi 
60 OOO forintos megtakarítás
sal. 

A vállalat vezetői a közel
múltban értékelték az újító
mozgalom 1965. évi eredmé
nyeit, s a legjobb újítók kö-
zött 15 OOO forint értélcű 
tárgyjutalmat osztottak ki 
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LEVELEZŐINK ÍRJÁK Mit tart ön lontosnak télen? 
Becsülettel helytálltak Csak akami kell . . .  Időszerű beszélgetés három pécsi vasutassal 

Allomásunk 1965. évá intkz
kedé&i terve az élfüiemswnt 
tcljesitését, a második ötéves 
terv utolsó évének sikeres be
fejezését· tű2lte célul. A rész
letesen kidolgozott intézkedé
si tervben a korábbi évek ta
pasztalatait figyelembe véve, 
i]Jlen pont is szerepelt: Jó
zsefváros áUomá& helyzeténél 
fogi,"4 mint mentesitő állomás 
kötelességszerűen álljon a 

Varga Júlia takarítónő Győr 

natot képeztünlc. A ferencvá- állomáson. Gyermekkorában 
rosi gurítós vonatokból pedig mint árva gyermeklllek, csak 
Soroksári ú.ti állomás és Cse- az elemi iskola négy 0&ztályát 
pel részére áHítottunk össze 

sikerült elvégeznie. Most 47 
éves és nemrég végezte el az szerelvényeket. Ezekhez jött általános js,kola 5-8 oszitá-még a kiegészítésre váro K- lyát, s utána a nem is olya,n �vényeklkel, a jó gépre könnyű MA V sz.emé]ypénzM.r:i váró G-elvényeklkel 5 és �tárnoki szakvizsgákat is 

ugyancsalk a jó g-épet varo lerette. 
feloozló vona"OO!klkal való fog
lalkozás. 

körvasút rendelkezésm, ha Állomásunk dolgoz.ói ez,eiket 
keU, irányvonatképzés, táro- a feladatolkat még eredrné
!ás és személyvonatok sz-ük- nyel,nk rovására is örwetlenill 
ség szerinti fogadása teikinte- végezték. T�jesítésünket 
tében u. ugyanis befolyásolták e rend-

Már az elmúl.t évek,ben iB kíviili feladatok. Emiatt az 
gyakran előfordult _ fókénit intézlcedési teroben válldt él
az utolsó negyedévben , üzemszintet nem s.került 
hogy szükség volt állomásunk hiánytalanul teljesíteni. A 
mentesítő szerepére. Ez akkor forntosabb sz.empontdk alap
. bbár -'· ..,__ já,n végzett munka aronba.n JO a cs'"" ,_vlásból áitt. dol,goz.óink lellcüsmeretes, be-1965-ben azonban sakkal több csütetes hel-�"-'•-'t bi�vit-feladatot kaptunk. A Szob be- " � =.,, · 
lépésű vonatokból Kelebia és ja. 
Lökösháza felé októbertől 
december végéig 79 irányvo-

Altorjai Ferenc 
Bp. Józsefváros 

PIMASZSÁG 

Dicsérendő szorgalma és aka
ratereje, am<it almrt, azt meg
val<'i&ította. Sokan tanulhatná• 
nak tőle. 

Mezei Jenő 
Győr 

Eredményes 
együttműködés 
A sz,eged-v:ólrusi. szertár és a 

Szegedi Ruhagyár között az 
elmúlt évben jó kapcsolat ala
JruJit lkli. Hanyi Tiborné, a 
VI-os számadóság veretóje 
�vall veszi át az egyen
ruhát a gyártól. Munkahelyük 
1� a rnhagyáaiban 
van, ahol minooéigJi és meny
nyiségi ellenórnést végeznek, 
majd útnalk indítják a ruha
klülrleményelret az ország kü
lönböző résalébe. 

Az eredményes együttműkö
dés, reméljük, tovább javul, és 
a jövőben még zavartalanabb 
lesz -a ruhaellátás. 

Tótka Károly 
Szeged 

- Szereti ön a telet? 
- Inkább a nyarat, mert 

télen rengeteg gonddal és oe
s�éllyel kell megküzdenünk 
- válaszolta a kérdésre Biró 
István, Pécs állomás külsős 
forgalmi szolgálattevője. -
A külsős forgalmista szol
gálati helye az állomás 
egész területe. A vonatok fo
gadása és menesztése, az uta
sok védelme rengeteg mun
kát, gondot jelent egy-egy 
szolgálatom alkalmával. 

MIRE KELL ÜGYELNI 
- Ilyenkor télen mire kell 

a legjobban ügyelnie a kül
sős forgalmi szolgálattevőnek 
Pécs állomáson? 

- A személyszállításnál a 
vonatok gondos előkészítése, 
a gépek időbeni vonatrajára
tása a legfontosabb, hogy kel
lően elófűthessük a vonato
kat. Gondoskodni kell a pe
ron lefagyott részeinek homo
kolásáról, nehogy valaki el
csússzon a jeges, síkos úton. 

- Nagyobb havazás még 
nem volt az idén, de ha lesz, 
a „külsős" számára ez nyil
ván további tennivalót jelent 
- jegyeztük meg. 

- Természetesen - foly-
tatta a forgalmista -, ilyen 
esetben a pályafenntartás M
ügyeletét értesítjük és 6k te
szik járhatóvá a személyszál
lító szereloények felállításá
hoz vezető utakat. Segítenek 
a váltók tisztításánál is. A te
hervonatok rendességének biz
tosítása is fontos feladat. Az 
állomás dolgozóiról pedig té
len fokozottan kell gondos
kodni. 

- Biró elvtárs, hány éve 
vasutas? 

- 1948-ban kezdtem. Nem 
vagyok már „első teles", 
ahogy a vasúton a kezdőket 
nevezik. 1948/49-ben még ne
héz körülmények között dol
goztunk. Sokat fáztunk a fék
bódékban, mert még kézi fé
kezéssel mentek a vonatok és 
a vasutasok ruhaellátása sem 
volt a legmegfelelőbb. 

A vontatás számára sem 
könnyű a tél. Beke László 
Diesel-motor vezető az 1902-es 
gyorsvonatot hozta Budapest
ről. 225 km után rövid ideig 
tartózkodik a forduló állomá
son, volt azért időnk egy kis 
beszélgetésre. 

SEGÍTETT A HONVÉDSÉG 
- Bár az idén sem tudjuk, 

mit hoz még a tél - kezdte 
a tapasztalt mozdonyvezető 
-, elmondanék egy tavalyi 
esetet, melyre, mint a segítő
készség szép példájára min
dig ;óles6 é1"zéssel gondolok 
vissza. Bajára vittem a gyors
vonatot. Motorom a legna
gyobb fordulatszámmal dol
gozott, mégsem tudtuk tar
tani az előírt sebességet, mert 
az erős szél és a hó gátolta a 
gép futását. Helyenként egy 
méternél is magasabb hóbuc
kákon kellett áttörni és vol
tak olyan pályaszakaszok, 
ahol kilométereken át nem 
láttam a síneket. Bajára érve 
szomorúan tapasztaltam, hogy 
az erős igénybevétel miatt 
gázolajkészletem nagyon meg
fog11atkozott. A visszaútra 
már nem lett volna elegendő. 
Helyben nem volt lehetőség 

- Ha az ember vár t>ala. 
mit, nem lepődik meg. O?eg 

mozdonyvezető vagyok él 
minden évben gondosan el6. 
készülök a télre. Ilyenkor 
kétszeres figyelemmel oégai 
az embe,- a szolgálatát. 

ALAPVETŐ KÖVETELMÉNY 
Garamszegi Gyula kacsi. 

vizsgáló lakatos egy szerel
vényhez igyekezett, amely az 
imént érkezett az állomásra. 
Elkísértük, hogy munka köz• 
ben vele is válthassunk n� 
hány szót. 

- A tél beálltával a ml 
feladataink is megnöveksze. 
nek, különösen a fútéuel 
kapcsolatban - kezdte a fia. 
tal kocsivizsgáló. - A sze. 
relvények helyes előfútéséé-11 
és a fűtésért a tovabbiakba11 

is mi vagyunk a felelősek. 
Alapvető követelmény télen, 
hogy az állomásra beérkez6 
személyszerelvényeket csak 
akkor szabad félreállítani a 
tárolóvágányra, ha előbb a 
fűtés csórendszerét sűrített 
levegővel jól kifúvattuk. 

- S ha ez elmarad? 
- Akkor megfagy 11 csö-

vekben visszamaradt víz. A1. 
így keletkező jégdugók, ha 
nagyobb kárt nem csinálnak, 
megakadályozzák a szerelvé
nyek ismételt felfűtését. Ezt 
hívjuk mi a fűtés lefagyásá• 
nak. 

- Volt már ilyen esete? 
- Tavaly egyszer az 1907-es 

tankolásra. �------------------------i - Mit csinált? 

gyorsvonatnál. Váltótársainlc 
ugyanis megfeledkeztek a 
gázcsövek víztelenítéséról. So
kat vesződtünk vele, amíg 
fáklyákkal sikerült felolvasz
tanunk a csövekben a jég• 
dugókat. 

- Kérek egy lángost! 
(Puszta.! Pál ra.jza) 

Vigyázz, az ajtó kifelé nyílik! 
A 6619. sz. személyszállító 

vonatnál a közelmúltban ha
lálos baleset történt. Kovács 
János battonyai vasutas, 53 
éves családapa, Mezőtúr
Nagykapos között kiesett a 
teljes sebességgel robogó vo
natból, és a helyszínen meg
halt. 

Előzménye, hogy a nevezett 

előtte már egy párszor meg
látogatta 11z étszolgálatos ko
csit, és elég spioces állapotban 
volt. Gondolja meg jól min
den dolgozó, mielőtt az italos
pohárért nyúl, hogy nem 
lesz-e következménye. 

Keresztesy József 
Gyoma 

Szakszervezeti politikai iskolák 
Borsodban 

A Borsod megyei bizottság 
az 1965/66-os oktatási évben 
is megszervezte a szakszerve
zet a politikai is-kolákat. A me
gyei bizottság területén 1962-
tól működnek szakszervezeti 
politikai iskolák és azót11 2098 
dolgozó látogatta a::: előadáso
kat. 

A dolgozók megszerették ezt 
az oktatási formát. Ebben 
nagy része van annak is, hogy 
a propagandisták helyesen 

alkalmazták az anyagokhoz a 
szemléltető eszközöket, grafi
konokat, statisztikai adatokat, 
diafilmeket stb. 

Az 1965/66-os évben még 
nagyobb feladat hárul a pro
pagandistákra, mivel a poli
tikai iskolákon folyamatosan 
fel kell dolgozni az MSZMP 
ideológiai irányelveit. 

Antal József 
Miskolc 

Komplexbrígád-szerződést kötött 
három szocialista brigád 

Makó, Hódmezővásárhely és 
Szentes á1lomás forgalmi és 
kereskedelmi brigádjai komp
'.exbrigád-szerződést kötöttek. 
A. három i,zoci-ali&ia brigád 
együttes mll!Ilkája ltilhat a töb
t>i állomás szá1lítására is. 

Makó állomáson Sinka Ma,g
:lolna forgailmi S2l01gál>attevó 
és 15 tagú S2lOCiaJJista brigád
jának 1963 óta része van ab
ban hogy az állomás ered
m�yes munkát vég22:. Jó 
munkájukért �tói elisme
ré&len is részesült�. A bri
iád tagjai a kocsitartózkodást 

mindig figyelemmel kísértik, és 
a sz;ál,JíttatólkkiaJ is állandó 
kapcsolatot tartanak fenn. 

A hódmezővásárhelytiek a 
termelési feladatok mellett 
főként a személyi balesetek 
megelőzésére fordítanak nagy 
gondot. A:z. utasvédelem ér· 
dek.ében a brigád ta,gjad a 
mérleggyá,rban, a gépjavÍ'tó 
üzemben és a vona.ton utazó 
tanuliólmaik már több ízben 
tartottak balesetvédelmi elő
adásokat. 

Szlládi Sándor 
Szeged 

Nagyon szerettem a. vasutat ... 
A Nyugati pályaudvar ét- ném, akk<n- amíkor maid na

kezőjéből nótaszó hallatszik. gyon fog hiányozni a vasút. 
Szárnyal a dal frissen, fiata- Gáspár Erzsébet még ma is 
losan, szív:ből, ..! Csak akkor · fiatalos - pedig 23 évet töl
halkul el, amikor a nyugdí• tött a visszkereseti szolgálat
jas bizottság elnöke, Szabó nál. Arra a kérdésre, hogy mi 
Mihály emelkedik szóra. volt a sok-sok év alatt a leg-

- Harminchét társunktól, kedvesebb emléke, így vála
barátunktól búcsúzunk ma - szol: 
mondta. - Köszöntjük őket - Minden szép volt! - :Es 
az évtizedeken át oégzett ;ó könnyes szemmel még hozzá
munkájukért. teszi: - Nagyon szerettem a 

Nehéz a búcsú. Különösen 
olyannak, mint Pünkösd Mik· 
lós gépkisérő, aki 37 esztendőt 
töltött a Nyugati pályaudva
ron. 

- Ha módom lenne 
mondja tréfásan -, egy ki· 
mustrált mozdonyt vásárolnék 
a MAV-tól, és azt az udvaro
mon épített síneken kisérget-

vasútat. 
Az ajándékokat a TT-bi

zottság elnöke, Balogh János 
osztotta ki, majd Sonkó Lász
ló nyugdíjas, gitárkísérettel, 
régi slágereket, magyar nótá
kat énekelt. Aztán mindany
nyian rázendítettek: ,.Ugy 
7!'úlnak „az évek, mint a túnö 
alom ••• 

- gergely -
------•••-----

59 dolgozótól vettek búcsút 
az Utasellátónál 

Dabolczi Lajos szb-titkár búcsúztatja a nyugalomba vonulókat 
(Kerecsen Győző felv.) 

Az Utasellátó ŰV vezetősé
ge, szakszervezeti bizottsága, 
párt- és KISZ-szerverere 59 
nyugdijba menő dolgozójától 
vett búcsút 1965. december 
30-.án a Déli pályaudvar okta
tótermében. A vál'LaW vezeté
se és a mozgalmi szervek ne
vében Dabokzi Lajos, a szak
szervezeti hirottság titkára 
meleg szavakkal emlékezett 
meg nyugdíjasai.k több éves 
m•1nkájáról, becsületes helyt
áil.ásáról. Rövid beszéde után 

kitüntették, illetve jutalomban 
részesítették a nyugdíjba vo
nulókat. Heten kiváló dolgozó 
ltitün:tetést, tizenketten tárgyi 
és negyvenen pénzjutalmat 
kaptak. 

A nyugdíjba vonulók nevé
ben Grundigné köszön,te meg 
a ról.u:k való gondookodást, a 
tismeletülcre rendezett ünnep
séget, amely után a vállalat 
vezetői di.sznótoros ebéden lát
ták vendégül távozó munka
társaikat. 

- Az a mentő ötletem tá

madt, hogy a honvéd helyőr
ség parancsnokához forduljak 
segítségért. Nem kellett so
káig várnom. Fél óra múlva 
terepjáró, lánctalpas gépko
csival hoztak a katonái, 400 
kiló gázolajat. Igy pontosan 
indulhattam vissza a fővároa 
felé. 

- Az Idei tél már tartott 
egy kis bemutatkozást. Beke 
elvtársat nem érte váratla
nul? 

- A fékek működése is 
nehezebb télen - folytatta 
Garamszegi Gyula -, ezért 
fokozott gondossággal kell 
vfgeznünk a fékpr6bákat. 
Tudjuk, hogy ezzel kapcso
latban rendkívül nagy a ml 
felelősségünk. 

Hideget hozott a januári 
szél, az égen hófelhők úsztak. 

Lőrincz János 

Baleseti krónika 
December 20-án az 1263 sz. 

vonat Érd-alsó állomás meg
állj állású kijárati jelzőjét 
minrtegy 30 km-es sebességgel 
meghaladta és a csonka vá
gány, vágányzáró föl,d.kúpjá
ba ütközött. A baleset kö
vetkeztében a vonatot to
vábbító Bo-Bo szolgálatkép
teLenné vált, 6 vasúti kocsi 
teljesen összetört, további 2 
kocsi főjavításra szorul. A 
pályában is erős rongálódás 
keletkezett. A kárösszeg több 
mint egymillió forint. 

* 
December 23-án a Békés-

csaba állomás XX. vágányára 
behaladó 660. sz. vonat 5 
vasúti Trocsija kisiklott. A 
kocsik egyrésze hosezge
rendáig az ágyazatba fúró
dott, illetve oldalára dőlt. A 
kisiklás síntörés miatt kö
vetkezett be. Megállapítás 
szerint anyaghiba miatt. 

* 

December 24-én ffldas-
bonyhád állomá;i téglagyári 
csonka vágányán a T. 25. sz. 
tartalékkal végzeltt tolatásnál 
Konrát János Bátaszék hon
állomású vonatfékezö halá
los balesetet szenvedett. A 
balesetet a tolt kocsi hom
lokajtajának kinyílása és a 
cukorrépa rakomány kizúdu
lása okozta. 

* 

December 27-én a 479. sz. 
próbavonat 11 vasúti kocsija 
Miskolc és Nyékládháza állo
mások között 1738/39. sz. 
szielvényben kisiklott és erő
sen megrongálódott. A bal
eset következtében mindkét 
vágányon több mint 12 órás 
forga"tmi akadály keletkezett. 
Személysérülés nem történt. 

* 

December 29-én, a mező-
hegyesi fűtőház területére 
bejáró 375841 sz. mozdony 
elütötte Ottlakán István pá
lyamunkást. Nevezett láb
csonkulásos üzemi balesetet 

szenvedett. A baleset azérl 
következett be, mert neve
zett körültekintés nélkül lé
pett a mozdony úrszelvényéo 
be. 

* 

December 30-án a Szeged 
rendező pu. V. vágányáról az 
első vágányon keresztül ki• 
járó C. 2. sz. vont horzsoló
dott a II. vágányról kihúzó 
2. sz. tartalékgéppel. A bal
eset következtében a tarta
lékgép és két vasúti kocsi ki
siklott. Személysérülés nem 
történt. A balesetet a tolatás 
mulasztás.a. okozta. 

* 
1966. január 4-én Rákos :U• 

lomáson a bejáró 479/II. te• 
hervonatot horzsolta a 482. 
sz. áthaladó kijáró tehervo
nat. A baleset lcövetkeztében 
3 vasúti kocsi felborult és 12 
megrongálódott. Erósen ron
gálódott a 482. sz. vonat vil• 
1-anymozdonya is, mely szol• 
gálatképtelenné vált. A bal• 
esetet a III. sz. szolgálati 
hely vá!tóörének mulasztása 
idézte elő, aki vál tóell-enőrzés 
megtartása né!Jkül szabad ki• 
járatot jelentett be. Az anya
gi kár közel 400 OOO forint. 

* 

Január 5-én Villány állo-
máson a 2976. sz. vonat tola
tásánál kíméletlen vonatra 
járás miatt a kalauzkocsl ki
siklott és részben a mozdony 
elejére torlódott. Személysé
rülés nem történt. 

* 

Január 8-án a tolóval kö?.· 
lekedtetett 487 /II. sz. teher· 
vonat utolérte a Gödöllő ál
lomás bejáratánál feltartóz
tatott 429 a. sz. személyvo,na• 
tot. A 487 /II. s>z. vonat vil· 
lanygépje üzemképtelenné 
vált, egy vasúti kocsi meg
rongálódott. A ráütközést az 
a körülmény okozta, hogy a 
487 /II. sz. vonat toló moz· 
donya későn kezdte meg a 
tolás beszüntetését. 





A � nemcsak a ,,__ 
®l80k, haiian a kömégaport
neret6 k�, 116t Tol.na 
megye vezet6i u örülnek. &rt
bet6. hlaen a -tascsapat a 

L Domb6vú1 VSB H U t 'I ,.:N a 
1. Naukanmal VTE 10 1'1 'I • N:H ti 

Amikor a közelmú:ltban a 
dombóvári vasutas-kwtúrobt
h,on,ban az egyesület veretői a 
labduú&ókat ünnepelték, eo
lalrt fe,le2ité!k ki eliarneréruket 
a csapat valamennyi tagjá
nak a ldtűnó teljes.ítmérl)'ért. 
Az ilnnep,Eégeo dr. S.mbó Ti

bor, a pécsi iga�tóság vae-

séWll. mmt a csapat csupa 
szfv ját>ékoaa mapvaJ raead-
1a a ftatalldmt. 

Avemt6k áa jábétklo&ak 
most egyeblen célt tl'.iztelk ma
guk elé: bent maradni az NB 
Il-ben. A cél e1éréle érdeké
ben ternw.aeteeen az edd:1-
gieknél több i,egítsécre lesz 

A Domb6vú1 VSB baJnob'cot BFeft labdari ......... • a 
IAltoezüiy vezetéff. Kképen dr. 8zab6 Tibor, a p6al lpa

,a&ósq veze'6Je 

tó;ie köszón.tövte a bajnq,kcsa
pa,oot, majd átnl(t1Jiotta Cl Jd• 
mw.oknak o bajnoki ihlll
k.et, , meojumima.ito m.ind
azolcot, aikik fárod"4ta.tlm& 
munkájukkal hozzd;árultolc o 
bojnoksag mean11eréaéhez. 

A bajnokcsapat á.tlaeo& 
életkora 25 év. A leefiatalabb 
a saját nevelésú Szóa Mthál11 
18 éves. Kooe, MUuil11, a cse
pat gó]Jrekordere 19 éves. Az 
elmúlt bajnoki Idényben 24 
góllt rú«ott. 

bwl a telJesHméanFel u 
NB 111 délnyusail csoport• 

jáaak plkirálya le&&. 
A oapat le-,;idősebi> játékioea 
a 31 évei G. Kia Ia1ván, a.'ki 
n1UIOdt jét&ávail, lelkesedé-

VfaalatNt 1. Teklnte'� :figye
lem, t!íallclául 1. A vér szilárd 
habnaullapotllvá vllllk. 12. Az 
ArpAdhAz llsanyja. 14. Velence 
tengeri fürdc5Je. 15. S01 római 
számmal. 18, Fent ellentéte. 17, Jó 
bOv<n van. a. A ma1 nap. :111. 
Nem oda. 211. Jfl!t bang, 21, A dl• 
namlt feltallllójll. H. Torinó, 2S, 
1'lpitc5anyag. 28. Ezért a kupáért 
fo!Yik a labdarll&ó vllágt,ajnok• 
:t,;..�;,:•�· Jlii �:t�

n

�:i::; 
.-epiji védő d00>0n. 311. Francia 

(T'-ér Bml telv6tele> 

lddl:r. 311. A n� és l!Mllúlok 
Joeveredéae. •· A inooo4rboz kö
zelálló tenUet. eo. TUtóuó. •1. H· 
vaJ a végM VM'OS u USA l\41nue
sota álla=b<wl. 4'. Ar. él! tető
pont;ja. u. Kilométer. n. Takaró. 
•· ,,_, ancol ortentallata 
�Ulll21 IIO. He8Y a Bakonyban, 
52. India Tlmur-Lenktc51 leszérma
aó monaoot feJeclelm- neve. 
14. ltpO!eunaradvány. 115. Heves 
me,ye --2)el:,e • .,_ A2llla1 áMam. 
st. PAJ;vaudvar. •· Olr«l .uam 
Kla-Azaliblln. .. A forró Y1& teal. 

A SROIT 

SZERELMESE 

Uval Saindor 

Már 15 éves korábaii elje
� magát a sportta.l, és 
ma, amiloor az ötödik X-et ta
posaa, még minddg szeretettel 
fogJa IAroz:iJr vele. 

A MAV &itora.ljaúJhelvt 
AC-nál lett aik.tív sportoló, 
majd az MVSC-hez került. 
Különösen az ökölvívás és a 
labdm-úgás érdekette, és eb
ben a két sportád>an ért el 
eredményeket ia. 

Mint milldell spocrtolónál, 
Lé11Gi Sándornál Is eljött az 
az idó, Mmkor az aktív spor
tDlúl. allöabaQta. 11145-ben, 
amikor befeJeztie a versen)'Zést, 
11 ,porttól nem tudott .--
1"1d1N. �, a fi&
takJbt Clkta'l;ja, nevet. Mint 
a � bimtuác 
� • Jlftalwk ,._ 
INi � • tamec
apart www.: 1 !LJa6wc,i. 

lndmmyea -mktrlef:iek 
tudható be, h017 a tiszai dol
� nn&ew �d 
rúae NU& - o KiUá!Hnoc
oulombft. Jll6S-l>ffl nz-en _,_ 

rezUlc � • Kilián-je"""1, 
... brou, ail.c Olll1II -"11 
foloo:m.Ut.. 

LfMlt &lodor mint kY
viZlllláló � uolcála1ot. 
M� ebl!eedetta a ve
ml&. Ezt bimnyíl.Ja, hogy 
kétszer tüntették ki .,Kiváló 
cioleom" jelvérmyea. 

Nebé& él fáracjs4goa mun
kija melllett m1nctic azakít 
ld6t a lll)0ll'UMllk. Ahogy el
mondotta, _,_ 0 ,pon-
1111t. 

Sá'W!lleD fqdlalkozlt milld 
a fiatal, mnd az id6Rbbdol· 
aoz6kbl. Az 6 érdeme, 11ogy 
Miskolc tiszai pályaudvaron 
nem eov .szocúüista brigád Je
lefltkezett o Kfücin Te1tnevelé
ri SportmozgolombCI. 

Lévai Sándor a aportban kJ
fejtett munkájáért J,ecl.rtébb a 
Sport .trcleme• Dolgrn6Jo kl
tüntetát kapta. 

Klsvirclal J6-

Emberségből elégtelen 
A ISISOZ•U Wklac,obot Of/MS jGnulit' 4-ffl 18 m47' Jót,111 

az indulá el6tt megtelt. 
c,eu latvd,a, 11 hódmez,5t,4N,-belvt XVlll•IJI i,4111•

meatert szo7caaz el6mun1ccilo ú fele•loe 1 hónopo, cae
c,em6jilkkel ,ztnte GZ utolaó pl!Tcben ét'keitek. 

Voriti uobGdjeoviJlc o 11. o,ztcilvra mfü. Hel11 azon
bofl c,ok á.z l. o,ztálp kocn J)ffonjcin 1'0lt. 

JiJtt o jellfl'1luo416. Caetc latvdn pótJeovec okon 1'4Z· 
taflf, fflffl Mffl oo!C tncif' ideje O péflztcif'hoZ tnllZIUZO• 
lodm. 

- 40 forint clonil>JG - fov o kolouz. 
- Ent11/l pé11zh1 nem C1&dom megoennt - mondta 6. 
101/ nem maradt mct,, mim "11ff'Mk1Jkkel a l'cllf'julcon, 

kegr,eletb61 tovdbbnl is GZ 1. outcilp lcocn ki1la6 pe
t'Otljcin álltak. 

Apo I• 11n114 felváltva fogto a csecaem6t. Meo111Jncil
tom 6ket éa u éde111nvcit o Jctc,toel az l. oaztálttú he
lvemre aitettem. De 11Uo foololtak hel11et, amilco,- tamét 
jött o Jeovvtz•oál6 é1 az 117111át 01/fffflelcéoel eovfltt ld· 
tenékelte o kocribóL 

- Kéf'em - 1zólt11m - 01/ffekn51 11Gn szó, énae 

-� · Nem ének meo semmit! Engem amt fizetnek, 
hoov II munkámat eloéoezzem. Ho olvcm t111C111lelkú 
maga aklco,- oeov• meo nektlc az l. oaztcilvd pótJeovet. 

- 'nát 1'G&Utaff61 1Hlfl azó, lco!Zéocif'ól - próbáltam 
meooi,6znt o uobciZJIOkhoz mffeoen f'CIOIIBZJcodó, utooni 
,1ewt,tzagálót. 

Minden hGBztalon volt. Az onvánok éa 01/ffffll!Jlcinet 
el leellett llllovnt Cl f{llkét. 

Milco,- 11 JeOJ11rizaoáló elment, 11 7 hónopoa csecaem61 
,na,zacsempéaztilk II meleo fülkébe. Az utaaok 11továz
tak r4. A szülök pedío tooábbra ta a perot10n álltak. 

Nem tudom mit éreztek, azt azonban tudom, hoov a 
fülkében utazók éa J?T"aoam felháboro�tunk . Kétaégtelen, 11 vasutí azabál11zat szennt 11 1eovvtz•oá· 
lónc&k igaza volt. Dtcaéretes, ha valokí 11 1zolgálotiiC 
potatoaan, lelldiamffl!ffNfl lcitjG el. De GZ lift, 11 mufl
ko nemc:aak Fendeletekb61, po,agratu,okból 411, MtMffl 
el114fl indlo11 tlln,énvb61 ti, llfflú embffúgnel'c -
rinl'c. 

S l!fflbffaéoMI ff4ttal Boni4th P'ffene �16, 
Bélcé1CNbca 4Uomcia dolgoziiJo elégtelefln flluoázott. 

8NÍáFI,...., 

Búcsú az üzemtől 

Közösen könnyebb a munka 
A aegedi �tósá« 11erll• 

!etén nem ecy Wlácako:zá8on 
került mér szóba o r,czritl ko
csUclcGI Nl6 célszml QII.Zdcil-
1cocl4&. Ja volt ez leeutóbb 
Kecalceméten Is, amk« a 
sdllíttatók és a aáWtók vi
tatták mes a kö2& teladato
kat. 

A 1anács1anáa intézkedl!aet 
eredményesek voltak. Az 53. 
sz. fflközlekedésl (lt korszerd
sitéséhez a szükséees 1121yagot 
Caeno6d állomásra 1zállftot
ták. 

As '1v 10 b6napjAltaa 1119 
vuuU IEocllban 18 IH 
&omaa 6p&tl6el anra, 6ne
..._ A kéle&iea klrüoü 
k-ur. a6ma llllnda-e 

llYOlt. 
Az a.:,Jkilldem6ey 40 azáza1é-

ka �lital �ami 
laOUlo eondot jelentett az ál
lonás � 

Csma6d lr:ilz.,éd,en u 
AKOV-nek nincs uolgéla1i 
helye. fa több ZIIVSTa és ké
aett ldnkáara Wletle1lt szám.1-
tanl. s boo � - 111lr
tll!nt, 

MakhilamlOIIUaak U
allabeti. 

Az állomás do)eoz61, élO.'k&I 
SzffeflOI! lmá ál.loméllf6-
nökkel, olyan aesit&éeet nyúj 
tottak. a vasótl kiocsik klöri
ié.ihez, amiért <lcséretlet ér
demelnek. A fuvalro2tat,&c és 
a vaaót Jó evvfittm41uldéae 
kaml!fld6, mert a kö7.6s ero
'Wll. jól vépett munl!a az 
egy,ériélaJli5aaeeégha&mát 
jelenti. (nll'4U) 

A Hlva1alos Lapból a n 
Yezett bizottságok és • d 
figyelmébe ajánljuk a 
Zőket: 

11. eúmb61: 130 1111/INI. Ill. 
A. fegyelmi büntetések alóll 
tesl1,ésre vonatkozó .,.,_ 
aek szabályozisa. 

UN. 1. n&mb61, m • 
I/1. B A munkavtaon:,t 
eaes kérdéaelm51. 

A szerkesztőség llzenl 
Altorjai Ferenc Bp„ .J6zaetv6-

roa; Boldizsár Gyula Bélrbcaa
ba: NIICY J.Uzló Bp., Anc7al
föld; Voloelnovazkt Jánoe Debre
cen; Kovéca István Szombathely; 
Kisvárdai János M!skolc; Szllédt 

SIESSEN AZ UJSAGÁRUSHOZ 
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VASUTAS 1 
.ÚJ SZEMÉLYKOCSI 

1 
---------------------------------------§ 

§ AVASUTASOK SZAKS ZERVEZETÉNEK LAPJA � 
-----------------------------1 

� 2VFOLYAM, 3. SZAM Ara 40 fillér 
§ 

• 1966. FEBRUAR L � 

1 

61,4 mi,.'ió lotJ :,t 
béremelésre 

A bérfeszültségek csökkentésére és a kereseti 

1 
§ 
§ 
§ 
§ 
� 
§ 
1 
§ 
§ 
§ 
1 
1 
� 
§ 
1 
§ 
§ 
§ 

arányok javítására hozott intézkedések a vasúton j 
§ 

nem az életszínvonal csökken• összege 100 forintnál magasabb� 
tése, ami abból is kiderül, hogy nem lehet. 1 

A kormány 1965. december 
l�n nyilvánosságra hozta az 
1966. évi népgazdasági terv fő 
célkitúzéseLt, valamint az 
1966. év folyamán életbe lépő 
ár-, bér- és társadalombizto· 
aítá.!i intézkedéseket, melvek 
igen sok, régóta gondot okozó 
bérezési és szociális arányta· 
lanság felszámolását segítik 
elő. Az intézkedések egyeseket 
anyagilag hátrányosan érinte
Dek. A kormány célja azonban 

az áremelések és más íntézke• A differenciált munkaköri� -OJ személykocsi építésével fejezték be 1965 évi tervüket a dunakeszi járműjavító dolgo• 
dések nyomán keletkezett álla• bér végrehajtásának biztosttá· § zói. Az új négytengelyes kocsi az üzem saját tervei alapján számos új szerkezeti elemmel, 
mi többletbevételek a másik sa érdekében a művezető bér-� hazai anyagokból készült. 
oldalo-n az utolsó forintig visz- téulek f-elsó hatda'a 10 szcí,.a· � (MTl Foto, Lajos György felv.) 
szaá

ra
mla

na.k 
a 

lakossá
ghoz, lékkal túlléphető. 

, U
gyan� Í,..,..,✓,,N✓✓.,,,.,.,.,.,.,.,.,,.,.H'.,_,.,.,,.,,H'.,,,...,.,.,,,.,.,,,.,.,.,.,.,.,..,.,.,.,.H.l'.,✓H✓✓✓/,.,,,.,/✓.,,,.,.,.,,.,.,.,_,_,..,.,_,,./.,.,..,.,,.,,.,,✓.,,..,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,,.,,.,.,,,.,.,.,.,.,.,.,.,; 

mégpedig nagyobb részükben 10 százalékkal tulléphetö a· 
az olyan alacsony keresetú ré- munkásállamányba tartozó 
t.egekhez, melyek életvisz.o- munkakörök felső bérhatám 
nyainak javításával minden is. 
józanul gondolkodó ember 

Ill. RAKODÓMUNKÁSOK egyetért. , 

Kiket érint a kormány bérintézkedése A rakodómunkásoknál bér
emelésben részeslthetó 5200 fő, 
az egy főre eső emelés mér• 
téke 100 forint. A bérráépítés 
a darabbér, illetve a mázsadí
jas bérrendszer mozgó bérré
szének növelésével kerül vég• 
rehajtásra. 

es 
Tervezzünk 

cselekedjünk együtt 
Ha figyelembe veszünk egyes 

foglalkoz4si ágakat, munkakö
röket, aránytalanságokat, bér· 
feszültséget tapasztalunk. Kü· 
lönösen szembetűnő az arán11· 
talanság az építőiparban. a ke· 
,-eskedelemben és az egészség• 
iigyi, valamint a pedagógusi 
munka.körben. 

Sok nehéz fizikai munkát 
végző, illetve rossz mun.kakö
tiilmények között tevékenyke
dő dolgo7.Ö bére alacsony még. 
G11akran a szakképzetúég, a 
munkában való ;6.rta.BIÓ{}, az 
évek során szerzett g11akorlat 
1em tükröződik kellően a fi· 
zetésben. 

A vasúti közlekedés és ipar 
dolgozói 1964. január l-én ál· 
talános bérrendezésben része
sültek, ezért február l-től ál· 
1alános bérrendezés caaJc az 
alsó- ú középfokú oktatá.!i 
in�zmények nevelőit, a szak· 
képzett egésuégü.gvi dolgozó
kat és az egészségügyi intéz• 
mények uakmunkásait érinti. 
A MA V egészsé&ügyi dolgozók 
és pedag�usok bérrendezése 
az Egészségügyi, illetve a Mú
velődésügyi Közlönyben meg• 
jelenő irányelvek alapján ke
rül végrehajtásra. 

A fentieken kívül a bérren
dezés az ipari, a közlekedés
karbantartói és a rakodómun
ká.!ok egy ,-észét - elsősorban 
a kedvezőtlen munkakörülmé
nyek között dolgozó és MhéZ 
fizikai munkát végzőket stb. 

1 -, valamint a múvezetőket 
érinti. 

A vasutas dolgozók bérará
nyosítására február l-től ren
delkezésre álló összeg az aláb
biak szerint használható fel: 

1. MÁV IPARI MUNKÁSOK 

Béremelésben részesülők 
száma: az 1/6. szakosztály vál
lalatainál (MAV Kitéró1111ártó 
Vv .• MAV Gépjavító VV., Fa
telítő VV.) 581 fő. Az egy főre 
eső emelés 129,2 forin,t. A jár
mújavítóknál összesen 4900 fó. 
Az e1111 főre eső emelés 129,2 
formt. 

Az ipari munkásoknál a bér
emelésben részesülő 70 forint
nál kevesebbet nem kaphat
nak. Tehát az, hogy ki éa 
mennvi béremelést kap, végső 
soron a vállalatok gazdasági 
és szakszervezeti szerveinek 
döntésétől függ. 

1. MŰVEZETŐK 

BÉRRENDEZÉSE 
Az Lntézkedést Indokolja, 

hogy nem kielégítően alakult 
a múvezetók bérszínvonala, 
�i kihatott a múvezetói után
pótlásra is. A fokozott terme
lési feladatok gazdaságos és 
lnagasabb színvonalon történő 
tnegszerverese, lebonyolítása, 
161 képzett, megfelelő szaktu
dású múveze•l\1<et i�ényel 
L A vasútnál múveze"'·nek 
1tell tcki.nteni az ipari tevé-

ken,tég körében főmúverető
nek, művezetőnek besorolta· 
kon kívül az alábbi munkakö
rökben fogla,Jkoztatott dolgo
zókat: 

Jfegjutalma:dák az őszi forgalmi versenyben kitünf ifjúsági brigádokat 

- távközlő, rádió- és blokk
mester 1.. II., beosztott távköz
lő, rádió- és blokkmester. 

- szakaszkezelő páilyames
ter I., II., beosztott pályames
ter, 

- z,a.k.odásgépesíté6i műve
zető (Záhony), 

- épftópályamester, önálló 
munkavezető r„ II„ 

- ve:!lénylő mozdonyfelvi
gyá.zó, tartalékos vezénylő 
mozdonyfelvigyá.zó, 

- mozdonyfelvigyázó, tar· 
talékos mo:zxionyfelvigyázó, 

- elektrikus és gépész, 
- főmunkavezetó I., II. az 

építési szakszolgálatnál, 
- gépállomások vezetői a.z 

építési szakszolgálatnál. 
Béremelésben részesülő mú· 

vezetők száma a vasúti közle
kedés és ipar területén össze• 
•en 2650 fő, 149 forintos e/111 
főre eső á.tlawal. A béremelés 

1957 óla elsö izben 

IV. KARBANTARTÓ 

MUNKÁSOK 

A vasutas-szakszervezet el
nöksége, a KISZ Központi Bi
zottsága és a MAV Ve-zér
lgazgatósága január 22-=én ün
nepélyes külsőségek között 
értékelte az 6szi fOTflCLlmi ver
senyben helytálLt V<UUta.! if· 

Karbalntartó munkásoknál ;úsági brigádok munká;á.t, az 
Eszak.i Jármújavító Törekvés 

(vasúti közlekedés) béremelés· Múvelődésl Házáha.n. Az ünben -részesíthető 4000 fő, e(/1/ 
főre eséí emeléa öuzeQe 58 fo• nepséeen megjelent Méhe, 
ritit. La.;<i4, az MSZMP KOWonti 

A konnányhatározat alep- Biroltságának tagja, a KISZ 
ján végrehajtásra kerülő bér· Központi Bizottságának els6 
politikai intézkedésekkel egy titkára, Rödönyi Károly mi• 
időben a jármúfenntartásl és niszterhelyettes, a MA V ve
forgalmi munkásoknál az zérigazgatója, Szabó Antal, a 
1966. évi bérfe;Lesztésbéíl vasutas-szakszervezet főtitlk.á· 
5 970 OOO forint összeg kerül ra és R!móczi Lás.zló, a Vas
felhasználásra, átlaqbérfejlesz· úti Főosztály pártbizattságá
tésre, amely 18 OOO főt érint 30 nak tit.kára. 
forintos egy főre eső átla.ggal. A szakszervezet elnökrege. 
A karbantartó munkásoknál a a vez.érigazgatóság és a KISZ 
havi béremelés 50 forintnál ki· Központi Birottsága nevében 
sebb nem lehet. Méhes Lajos kösz.öntötte a 

A karbantartó munkások 
\ 

vasutasfiatalokat és a meghi• 
(Folytatás a Z. oldalon.) vott vendégeket. Bevezetójé-

a debreceni igazgatóság 

nyerte a vándorzászJ 'I 
1965 második felében az 

igazgatóságok között a legjobb 
eredményt a debreceni igazga
tóság érte el. A debreceniek 
egyenletes munkájára vall, 
hogy 

teljesítményük minden 
hónapban meghaladta a 

101 százalékot. 
sót, decemberben 102,27 száza
lékos eredményt értek el. 
Munkájukat az irányító és 
végrehajtó szakszolgálat szo. 
ros együttmúködése jellemez
te: 

A vontató jármúvek gazda
ságos felhasználásával az ösz
szes dolgozó mozdonynál, va
lamint a vonali szolgálatot el
látó mozdonyoknál egyaránt 
18 százalékkal emelkedett az 
egy mozdonyra eső 100 etkm 
teljesítmény, amely azt Igazol-
ja, hogy 

a nagy teljesitményú 
Dlesel-mozdonyokat ,raz
daaá,rosan nzemeltették & 
jól használták fel a r6z-

mosdonyokat Is. 
A tehervonatok átlagos ter

helésénél dec<?mnerben 1051 
tonnás eredményt értek el, 
ami ugyancsak kiemelkedő tel
jesítmény. 

A személyszállitó és teher
vonatok menetrendszerúsége, 

valamint a vonatközlekedés! 
terv betartása is javulást mu
lat a korábbi időszakhoz vi• 
szonyítva. 

Legkiemelkedőbb ered• 
ményt az élőmunka ter• 
melékenységénél érlek el. 

A forgalmi nem utazó és 
munkás létszámra vetített 
elegytonnakilométer teljesít
ményük 103,33 százalék. A for
galmi utazó személyzet egy 
szolgálati órájára eső vonatki
lométer teljesítmény decem
berhen a bázishoz viszonyítva, 
18,48 százalékkal emelkedett. 
Hasonló a növekedés mértéke 
a vontatási utazó személyzet 
egy szolgálati órára eső moz
donyk!lométer teljesítményé
nél is. 

Mint a számok is bizonyít
ják: az igazgatóság elmúlt 
félévi munkáját a minőségi 
javulás, valamint az élő és 
holtmunka termelékenységé
nek fokozatos I növekedése jel
lemzi. 

A debreceni Igazgatóság dol
gozói 1957 óta, ezúttal első íz
ben, de tegyük mindjárt hoz• 
zá, hogy teljesítményeik alap
ján 

mecérdemelten nyeri& el 
a Kilzlekeclée- 61 Posta-
11,ryl MJnls•térlum 61 a 
Vasutasok SubHnellde 

központi vezetósé,rének 
vörös vándorzászlajit, 

amit február 5-én vesznek 
majd át a budapesti igazgató
ságtól. 

Az Igazgatóságok munkaver
senye 1966-ban tovább folyta
tódik. A minőségi mut.ltókon 
túlmenőleg gazdagodik egy 
mennyiség! mutatóval Is. Há
lózati szinten értékelésre ke
rül a fizető képzett tonnakilo
méter teljesítmény tervhez vi
szonyított növelése is. 

A vasútüzem részére a be
vételt hozó teljesítmény ma
gában foglalja az árutonna
és utaskilométer teljesítményt. 
Az igazgatóságok feladata, 
hogy a minőségi munkára jel
lemző múszaki-gazdaságl mu
tatók Javításával Is töreked
jenek a szállitásl Igények leg
teljesebb kielégítésére. Ezen 
túlmenően a gazdaságosságra 
és a munkák termelékenységé
nek további növelésére. (Az 
igazgatóságok köz.ött folyó 
munkaverseny 1966. évi cél• 
kitúzéselt a Hivatalos Lap 
1966. évi 2. száma részletesen 
közli.) 

A pártszervezetek és szak
szervezeti bizottságok közös 
erovel segítsék a munkaver
seny kibontakozását, mozgó
sítsák a dolgozókat a kltüzött 
célok teljesítésére; . 

ben elmondotta, hogy az 
1965. évi népgazdasági felada
tokat teljesítettük. A célok 
eléréséhez jelent&en hozzá
járultak a közlekedési, köz· 
tük a vasuta&fiataldk is. 

- Kommunista Ifjúsági 
Szövetségünknek szinte ha
g11ományává vált, hogy a 
KISZ ott segltsen mindig, ahol 
A legoogyobb 11rü.kség van 4Z 
i/tú kommunistak példamuta• 
tá.acíra, áldQZatos munkájáro 
- hangsúlyozta. - Ennek je• 
gyében fordultunk év közben 
a vasutas-szakszervezettel kö• 
zös felhlvá.!ban a fiatalokhoz, 
az ifjúsági brigádokhoz, mert 
számítÖttunk áldozatkéS1Ué
gükre, sza.kma.,zeretetükre és 
íJ;ú kommunista helytállásuk
ro. Mint a tények igazolják, 
vára:kozásunk reális volt. A 
vasút 1965-ben kielégítette a 
szállítási igényeket. S a mun
kában derekasan helytálltak a 
fiatalok is. 

Ezután az 1966. évi felada
tokról besx.é1 t a KISZ Közpon
ti Bizottságának első titkára. 
Elmondotta, hogy a KISZ Köz
ponti Bizottsága már megha• 
tározta az ifjúsági szövetség 
feladatait. A „Tervezzünk és 
cselekedjünk együtt" jelszó 
megvalósításában továbbra Is 
számit a.z ifjúság lelkes és fe
lelősségteljes munkájára. 

Méhes Lajos elvtárs üdvöz. 
lő szavai után Riidönyi Károly 
miniszterhelyettes értékelte a 
vasút és a fiatalok 1965. évi 
munkáját. Bevezetőjében is
mertette a vasút 1965. évi tel
jesítményét. majd így folytat
ta: 

- Helye, volt az a kezde
ményezés, hogy a vasút elótl 
álló feladatok végrehajtásához 
külön !kértük a fiatalok segít-

ségét. A felhívás nyomán 4 
fiatalok különösen az ifjúsági 
szocialista brigádok derekas 
munkát végeztek. A debreceni 
igazgatóság texiiletén 61. a 
szombathelyi igazgatóságnál 28 
brigád csatlakozott felhívá
sunkhoz. Eredményesen dol
goztak: a fiatalok a szegedi, a 
miskolci, és a pécsi igazgató
ság texiiletén is. Nem lehet 
ugyanezt elmondani a buda
pesti igazgatóság fiataljalról. 
Tői-ük menny4éc,ileg és mi,nó
séqil,eg ios többet vártunk. Nem 
bontakozott ki a mozgalom 
azokon a nagy budapesti és 
vic!éki szolgálati helyeken, ahol 
a legnagyobb feladatok hárul
nak a dolgozókra. 

A miniszterhelyettes ezután 
Ismertette a vasút 1966. évi 
feladatait és arra kérte a fia
talokat. hogy ebben az évben 
Is doli:iozzanak becsülettel, s 
eredményes munkájukkal já
ruljanak hozzá a vasútra há
ruló feladatok maradéktalan 
teliesítéséhez. 

A két beszéd elharng.zása 
után Szabó Antal főtitkár ad
ta át a s.zahzerYezet elnöksé
ge, a KISZ Központi Bizottsá
ga és a MAV Ve7.éri•rnz11atósá
gán'3.k ei:iyüftes elismerő okle
vel.St a vele ;áró p611zjutalom
mal, a húsz legjobb ifjúsáqi 
brioádnak. 

Ezután ajánMkmfüor kt
szöntötte az ·fi:ísági brigádo
kat. A műsorban felléoett a
KTSZ Közoont h11tszoros VIT
díias múvé-<7<>1?VÜltp,;e_ a Rai
kó-zen<>kRr. Merle Tibor a Thá
lia 57/nhá7 mliv(,sze. Ambru� 
Kyri. Toldi Mária. a Balíkó 
t;e,stvhek é.s K'l6S .Tános. vala
mint Balassa Tamás és szólis
tái. 

A mtisort rC'l!gelig tartó ifjú
sági bál követe. 

(vf) 

Határforgalmi verseny 

déli szomszédainkkal 
A pécsi igazgatóság és a 

vasutassza.k:szervezet pécsi te
Iiileti bizottsága a jugoszláv 
Vasúti Szállítási Vállalat va
razdlnl és osljekl lgazgató6á
ga, továbbá azok szakszerve
zeti szervei határforgalmi ver
senymegá1lapod�t kötöttek a 
jugoszláv Koprivnlcán. 

A határforgalmi verseny 
célja. hogy a Kotorlba-Mu
rakeresztúr, Koprivnlca
Gyékényes és Bell Manastlr
Magyarboly határállomások 
dolgozói a kölcsönösség jegyé
ben még eredményesebben 
segítaék egymás munkáját. A 
verseny ért.éke� a lril
vetkezó téoyezöket veszik 
figyelembe: 

1. A határforgalomban a 
személy- és tehervonatok me
netrend szerinti közlekedte
tése. 

2. A vonatoknak a vég,-e
hajtási utasttá.fban megsza
bott időben történő átadása, 
iUetve átvétele. 

3. Az átmenő telw!rvonat in
dítása előtt 120 percnél ko
rábbi pontos előjelentés. 

4. A két oosút közl>tti meg
állapodás a munkaverseny ér
téke!éaénél is érvényes, azok változáaa mindenkor figye
lembe veendő. 

A verseny értékelésére fél
évenként, igazgatósági szinten 
kerül sor, 
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61,� millió forint béremelésre Az 1966. évi tervismertetö 

termelési tanácskozások elé (,olt,ta,tci., GZ J. oldalrol.) 
kölllli az alábbiak n!ezesülnek 
béremelésben: 

a) komtányrendelkez.és alap
jan a 2. és 3. kategóriában pél
dául ka.zán.kovács, kováca, ön• 
tó, h6kezelő, ;árműuerkezeti 
lalc:iatoa. ll.egeaztó ,tb. 

b) bérteJlesztésból a vrlia
mos felsóvez.eték építésv
tóeéenél a forgalmi és munkás 
állománycsoportba tartozó dol· 
gozók, a forgalmi és a jármű
fenntartási mCmk&sok jelentó
a;ebb � 

V. ÉPirÉSI ÉS FENNTARTÁSI 

MUNKÁSOK 

A kormányhatározat alapján 
és az 1966. évi bérfejlesztésből 
rendelkezésre áll· 6,5 mi!Lió 
forint, melynek felhasználása 
a következő: 

a) pályafenntartási szaiksrol
gálatnál: 

- előmUJ!lkás 
béremelésben, 

munkaköri 

- a mozgó pályafenntartási 
főnökség és a gépesített moz
gó pályamesteri szakaszok 
dolgozói órabéremelésben ré
szesülnek, 

- ezen túlmenően �éb 

pé.lyafenntartMI do]CoF.ók nem 
teljes könl és vlszooylag ki
sebb mérv11 órabéremelésbeo 
részesülnek. 

b) Az építési IIZO]gálet teril· 
letéil a kormánylntézkedésllel 
egy Időben az 1966. évi bérfeJ• 
lesztésb61 a mun.kásál.lomány• 
csoportba tartozó havlbérea 
dolgozók (minteg11 460 /6), :re
szesillnek béremelésben. pl. 

- előmulllkás, hídépít.é&i fl>
nökség! hidász előmunkás, 

- raktári munkás, házgand• 
noksági munkás, vágányeéPko
csi-kíséro.. 

A MA V építőipar dolgozój4 
érintő in,té:!Jtedések: 

A kOrrnány által Jóváhagyott 
intézkedések növelik az épít6• 
ipari dolgozók kereaetét, fó
ként különélési és munkahe.lyl 
pótlék fOI1IDájábaJn. 

A kiLZömilésí pótlék csak a 
MAV építési éa pálvafenntar-
tási szak.lzolaálat alá tartozó 
építési főnökségeknél változó 
munkahelvre alkalmazott dal• 
gozókra terjed kL 

A különélési pótlékr-61 67,Óló 
új határozat jelentősen meg
emeli a különélési pótlék mér• 
tékét és a nem családfenntar
tókra is kiterjcsztl 

A különélési pótlék rrerté
ke: 

Családfenntartó 
A vállala.t székhelyén kivüJ 15 Ft/Jla.p 
A vállalat székhelyén kiviíl 20 Ft/Jla.p 

Nem 
családfennta.nó 

10 Ft;nap 

A vállalat székhelye annak 
a helységnek az igazgatási te-' 
rülete, ahol a vállalat köz
pontja van. 

A mtl11tkahelyi pótlék kiter
jed: 

15 Ft;nap 

tek, ha.nem a központból, 11let
ve szolgálati fónökségről jár
nak ki az építésvezetői teen
dők ellátására, munkahelyi 
pótlékban nem reszesülhetnek. 

az építési munkahelyen köz- VI. UTASELLÁTÓ Ov. vetten irányító, változó mun-
kahelyre alkalmazott, illetve A vállalatnál 1835 tó részé.. változó munkahelyen foglal- 1 h kA- bér F--koztatott munkakörökre. Ide re van e etv"'-6 eme""""· 

Egy főre eső emel átiagosan tartoznak: főépitésrezető, épí- 145 forint. Béremelésben rétésvezető, fömúi•ezető (főmun- szesíthetó munkakörök: ,zakavezető), művezető (mun.ka· kács, cukrász, kéziLánt1, raktá-11ezet6, munkahel11i mérnök), ros, raktári segédmunkás, pin(önáZló, beoszt-Ott), munkahelyi cemester, pályamunkás üzemi technikus (önálló, beosztott). segédmunkás, csapo, ,tb. 
A munkahelyi pótlék rnér.té- Milyen összeg áll rendelke-

ke az érintett dolgozó alapbé- zésre a felsorolt bérügyi io-
rének 10 százaléka tézkedések végrehajtására? 

Az.ok a föépitésve:retóic, akik 1966. február l-től béreme-
ne,i:n . .a munkahelyre telepítet- lésre felhasználható össz.eg; 

L kormányintézkedés a.lapján: 24,6 millió Ft 
2. 1966. é,·i bérfejlesztésből: 12,1 millió Ft 
i. különélési és munka.helyi pó�Iékra: 24,'1 millió Ft 

Milyen egyéb lehetőségek 
vannak az egyes dolgozók 
közvetlen jövedelmének növe
lésére? 

A .szo1gá.lati helyek koráb
ban kevé&bé voltak érdekelve 

összesen: 61,4 millió n 

abban, hogy a léuzámmal ész
szerűen gazdálkodjanak és ta· 
karékoskodjanak. 1 966-ban is 
lehetővé válik, hogy tartós 
létszámrncgtak.arítás esetén a 
megtakarított bérek jelentó6 

Új létesítménnyel gazdagodott 
a Központi Szertár 

A Központi Szertár új raktárépillete. 

A Központi Osztószertár 
telephelyén félmillió forintos 
költséggel elkeszült és átad
tak rendeltetésének az új, 
256 négyzetméter alapterü
letú raktárt. A munkalatokat 
a MA V Magasépítési Főnök
ség rekordidő alatt végezte el. 

A raktárhoz még két új 
irodát és mosdót is építettek. 
Február l -től itt kapnak he
lyet az :tszaki Osztószertár
ból átköltöztetett" külön
féle gépek és gepalkatrészek 
ts ez az épület lesz a mun
kahelye annak a tíz tagú szo
cialista brigádnak is, akik az 
1.>nyaggal együtt ide jönnek. 

A MA V Központi Osztó-

(Tőzsér Ernő felv.) 

szertárának ez lesz a 15. 
számadósága. 

Amint Takác& Károly szer
tárfónöktól megtudtuk, 1958 
óta ez az első raktárépület, 
amellyel a szertárfőnökség 
gyarapodott. Ebben az évb�!l 
azonban még ennél az épu
letn.él is nag11obb raktár épí
tését kezdik meg. A tervek 
már elkészültek, csak a kivi
telezés van hátra. 5,5 millió 
forintos költséggel a jelenlegi 
9-es és 13-as raktárakat ösz
szekötó egyemeletes, modem 
épület építését hamarosan 
megkezdik. Ezt már központi 
fűtéssel, kazánházzal és hi
deg-melegvíz-szolgáltatással is 
felszerelik. 

� bérfejleutiésre fordít
sá;k. (A KMP I. VG111ti F&Hz
td:li!,G JZ0 854/J965. I/Z. B. IZá-
má rencfellcaiéqel uabcüvcn- Február 10-lg kerül sor a 
ta.) műszaki konferenciákra, 

február 28-ig pedig a terv-A 1art6s létszámmegtakarí- Ismertető termelési tanácskotásra a szolgálati hely vezető- zásokra. Ezeken a megbeszéje javaslatát az illetékes szak- léseken a dolgozók megismerazerve7.etl bizottsággal egyet- hetik a tiariti közlekedé, és értésben. terjesz1tleti fel az 

I 
ipar 1966. évi legfontosabb IC&zgatósághoz. • feladatait, és azt, hogy azok 

A létszámcsökkentés végre- megvalósítása érdekében a 
hajtásaként megtakarított szolgálati főnökségek és vál
béralap 40 azáza.léka felett a lalatok kollektfváira konkré
azolgcilati főnök szabadon ren· tan milyen feladatok hárul
dellcezf.k, ezt az állománycso- nak. 
porton belül munkaköri bér- Hogvan kéazllljenek fel a 
emelésre használhatja fel a tanácskozásokra a vasútigaz
szakszervezeti bizottsággal q<lltósáQok, .szolgálkzti helyek, 
egyetértésben. A béralap 35 vállalatok? Mi a tennivaló 
1záza.léka felett az fqazgatóság ezek előkészítésével éa meg
rendelkezik, mel11et uguancsak tartásával kapcsolatban? Er
átlagl>érfejlesztésre lehet fel- re nézve az érdekeltek meg
haazndlni a területi bizottság- kapták a szakszervezet és a 
ga1 egyetérté1be11. Bérráépí- vezérigazgatóság együttes 
tést mindenesetre a létszám- Irányelveit, de nem árt, h_a 
asökkentés végrehajtását kö- �ellett néhá�y fontos ko

vetó hó l-től lehet eszközölni. �én�e ezuton is felhiv

Ezzel az e,gész szolgálati hely, Juk a 
__ figyelmet. 

áJlalat k llektfváj anyagi-
1 

Az uzemi demokráciának, a v . 0 � dolgozók vezetésben való J.ag JS érdeke!_tté váhk abban, részvételének egtlik legkonk
hogy a lehető legésszerűbben rétabb megntliltiánutási for
szervezzék a munkát és nö- mája a termelési tanácskozás. 
veljék az élő mu,n,ka tennelé-1 E tanácskozásokon a szolgá
kenységét. lati hely, vállalat minden 

dolgozója beosztásától, mun
kakörétől függetlenUl el· 
mondhatja észrevételeit, ja
vaslatait, kritikai megjegy
zéseit. 

A termelési tanácskozás ad 
lehetőséget arra is, hogy a 
műszaki-gazdasági vezetők a 

doloozókkal megismertessék 
é& megvitassák a válla�t, a 

szolgálati hel11, a kisebb 
termelési eg11ségek felada
tait, teroeit, az ezekkel kap
csolato, nehéz,égeket, prob
lémákat. A szolgálati hely 
valamennyi dolgozója segít
het kialakítani a megoldás 
leghelyesebb, leggazdaságo
sabb módjait. 

A termelési tanácskozások 
rendszerében kiemelkedó he
l11et foglal el az első neíJlled
évf tervfsmertető termelési 
tanácskozá.!, melynek célja -
mint a nevéből is kitűnik -
a tervek ismertetése. 

Az 1966. évi népgazdasági 
terv fő célkitűzéseit a vas
utas dolgozók a sajtó útján 
már megismerhették, a vasúti 
közlekedés és ipar 1966. évi 
főbb célkltúzéselt pedig ja
nuár 12-én a vasút és szak
szervezetünk v�zetói közfü• 
értekezleten vitatták meg, -.---------------------------, melyről a Magvar Vasutas ja-

Képzőművészeti vándorkiállítás 
A SZOT Budapesti Bizott,á

ga, a Képzömútiészek Szövet
sége éa a Képcsarnok Válla
lat a képzőművészeti ízlésne
velés és a képzőművészeti is
meretek bővítése érdekében 
Budapest ipari üzemeiben 
vándorkiállítást rendez. 

A kiállításon elsősorban 
magyar festők és grafikusok 
műveit mutatják be. 

-

A vándorkiállításon kívül 
Budapesten a Képcsarnok 

Vállalat állandó kiállítási ter
meit díjmentesen is látogat
hatják az érdeklődők. A kiál
lítási termek címei: Csók 1st. 
ván Galéria, Bp., V � Váci utca 
25, Derkovits Gyula terem, 
Bp., V., Lenin krt. 63, Dürer 
terem, Bp., V. Bajcsy Z$ilinsz
ky u. 52, Paál László terem, 
Bp� VIII., Rákóczi út 57, és 
Pór Bertalan terem, Bp., VIII� 
József körút '10. 

nuár 17-i számában részletes 
tudósítás jelent meg. 

A soron következő terv
ismertető termelési tanácsko
zások előkészítésekor, meg
szervezésekor arra kell gon
dolni, hoíJII ez a gazdasági é1J 
nem eg11 a aok kl>zül, hanem 
harmadik ötéves teroünk első 
éve, jó vagy rossz munkánk 
további fejlődésünket megha
tározhatja. 

A vasút 1966. évi feladatai 
nagyobbak az 1965. évi

néL A növekedés az előző 
évhez képest: utaaf(lben 1,4, 
utaskiZométerben 1,6, áru-

tonnában ?,f!, ánikilotMtff
ben 3,8 százalék. 

A szállítási teljesítmt!inyek 
felfutása kisebb, mint a ko
rább! években, de változatla
nul jelentős. A megnöveke
dett szállitásl feladatok me1-
oldása érdekében az MSZMP 
Központi Bizottsága 11164 de
cemberi határozatának me,
feielóen további intézl'cedl
sekre tian szükség a szállítóa
,<zervezésnek a szükségletek
kel való jobb összehangoláa4-
ra, a műszaki színvonal eme
lésére, a vasúti helvhez kö
tött berendezéaek és a vaaútl 
gördillőan11ag kellő azintú 
karbantartására, optimália 
kihaaználására, a gazdálko
dás rendjének, feíJ11elmének 
további megsziláTdítására. A 
vasút 1966. évi feladatait a 
múlt évinél kevesebb lét
számmal, tehát a termelé
kenység nagyarányú emelésé
vel kívánja megvalósítani. 

Ezért szükséges, hogy a mű
szak.i-gr..:dasági vezetők az 
eddigieknél nagyobb gondot 
fordítsanak a termelés, a szál
lítás feltételeinek biztosítá
sára. Igényeljék a dolgozók 
észrevételeit, javaslatait. 

E feladatok megvalósítá-
sának elősegítése a szak

szervezet termelést segítő te
vékenysegi körébe tartozik. A 
szakszervezeti bizottságok á 
bizalmiak feladata, hoíJII 1e
aítsék megismeTtetnt - a lei,
kisebb termelési eg11ségek kol
lektiváival is - a terve/(ból 
a reájuk háruló konkrét fel
adatokat. A szocialista mun
kaverseny, a szocialista brl
gádok, a szocialist. munka 
szolgálati helye, üzeme cf
met viselő és clmért harcoló 
kollektívák tevékenysége a 
munka termelékenység emelé
sére, a gazdaságosság és jö
vedelmezőség növelésére, a 
szállitási igények maradékta
lan kielégítésére, a helyi ---------------------------------------1 lehetőségek jobb feltárására 

A nyugdíj és a családi 
pótlék emeléséről 

Kormányintézkedés folytán 
február l-től Ismételten sor 
kerül az alacsony összegű 
nyugdíjak és a családi pótlék 
emelésére. 

A uyugdijemelé 

A saját jogon élvezett, 750 
forintot meg nem haladó 
nyugdíjakat 10 százalékkal, 
dc legalább 50 forinttal kell 
felemelni, attól függetlenül, 
hogy mikor került sor a 
nyugdíj megállapítására. Ha 
a 10 százalékos, vagy az 50 
forintos emeléssel a nyugdíj 
összege 750 forintnál több 
lenne, az emelés csak annyi 
lehet, amennyivel a 750 fo
rintot eléri. Ha például vala
kinek 1966. év február 1-e 
előtt 730 forint volt a nyugdí
ja, azt csak 20 forinttal lehet 
emelni. 

A 750 forintos fels6 határ 
házastársi pótlék nélkül ér
tendő. Akik házastársi pót
lékra jogosultak, azt ezen 
felül kapják. 

Ugyancsak 10 százalékkal, 
de legalább 25 forinttal kell 
felemelni az özvegtli tiaíJ!I 
szülői nvugdíjat azoknál, 
akiknél az ellátás összege a 
4-00 forintot nem éri el. Ha 
az ellátás összege a 10 száza
lékos, vagy 25 forintos eme
léssel meghaladná a 400 fo
rin tot, a régi ellátást 400 fo
rintra kell kiegészíteni. Aki• 
nek 1966. február 1. előtt 385 
forint volt az ellátása, azok 
51 forintos emelésben - része 
sülnek. 

Az árvael!áms 

Az árvák és a félárvák el
látását 10 százalékkal kell 
emelni. Ha az ellátás az eme• 
léssel az árváknál 400 forint, 
a félárváknál 200 forint fölé 
emelkedne, azt 400, Illetve 
200 forintnál magasabb ösz• 
szegben megállapítani nem 
lehet. 

A nyugdíjaknak és az ellá• 
tásoknak az Itt Ismertetett 
mértékű emelése hivatalból 
történik, tehát külön kémi 
nem kell. A JelemeU •vua�l-: 

látá.!okat az érintettek els6 
izben a február végén esedé• 
ke1 nvugdíj kézbesíté,ekor 
kapják kézhez. Amennyiben 
a fenti Időben még nem a 
felemelt nyugdíjat kapnák, 
keressék meg levélben a 
MAV Nvugdíj Hivatalt. Ad
dig minden levelezést, vagy 
érdeklődést mellőzzenek, 
mert ez hátráltatja a rendelet 
végrehajtásával járó munkát. 

A kormányintézkedés nagy 
számú nyugdíjast és ellátot
tat érint, aminek pénzügyi 
kihatása évi 20 millió forint. 

A c-ládi pótlék 

A párt és kormány foko
zottabb gondoskodása a több 
gyermekes családokra Is ki
terjed. Alig fél éti eltelte 
után ismét emelték a csalá
di pótlékot. A családi pótlék 
emelése kiterjed a kettő, 
1'4'1'1/ ennél több íJ11ermeke1 
családolcra és az egvedülál-
16 nókTe eíJII g11ermek eseté
ben is. Az egyedülálló nőkre 
érvényes mértékű családi 
pótlék emelésben részesülnek 
még azok a családok, ame
lyek testi vagy szellemi fo
gyatékos gyermekük után 
már eddig is magasabb össze
gű (felemelt) családi pótlékot 
kaptak. 

felemelt családi pótlékot kap
tak:  1 g11ermek után 140, 2 
g11ermek után 340 forint, 
minden további gyermek 
után, íJllermekenként 170 fo
rint családi pótlékban része
sülnek. 

A családi pótléik emelése 
47 800 vasutas dolgozót érint, 
aminek évi pénzügyi kihatása 
70 OOO OOO forint. 

Azok a nyugdíjasok, akik 
családi pótlékot is kapnak, 
február l-től, a tényleges dol· 
gozókkal azonos elbírálás 
alapján, szintén a felemelt 
családi pótlekban részesüLnek. 

A családi pótlék felernelésé1 
sem kell külön kémi a csalá
di pótlékban részesülőknek, 
azt a szolgálati főnökségek, 
illetőleg a nyugdíjasoknál a 
MAV Nyugdíj Hivatal a ren
delet alapján kérelem nélkül 
eszköz!!. 

A tén11leges dolgozóknak 
március 14-én a zárfizetésnél, 
a nyugdí;asoknak a február 
Z3-án esedékes nvugdíjuk fo
l116sításánál fizetiJ( első ízben 
a felemelt családi pótlékot. 
Ha a családi pótlékra jog05Ult 
tényleges dolgozók és a nyug
díjasok a !enti időben nem a 
felemelt családi pótlékot kap
ják, a ténylegese,k a saját 
szolgálati fánökségükhöz, a 
nyugidíjasok a MA V Nyugdíj 
Hivatalhoz forduljanak. 

A családi pótlék összege a 
kettő vagy ennél több gyer
mekes családoknál a követ
kezőképpen alakul : Z gver• 
mek után 300, 3 íJllermek A nyugdíjjárulék 
után 510, 4 g11ermek után 680 
forint, minden tOt>ábbi g11er- A nyugdíjjárulék a jövőben 
mek után í}'l/ermekenként 170 progresszív lesz. Ez azt a célt 
forint. srolgá!ja, hogy arányosabb cl-

Az egyedülálló nők, vala- osztás érvényesüljön a közter
mint azok a családok, melyek hek viselésében, a magasabb 
testi vagy szellemi fogyatékos keresetűek jobban vegyék ki 
gyermekük után már eddig is ebből a részüket. 

1800 forintig a n:yugdijjárulélr. io>vábbra Is 3 százalék, 
1801 forinttól 2300 forin&.ig 4 százalék, 
2301 fortn«ól 3000 torinti;r 5 sw.al.ék. 

Ha a munkabér a 3000 fo
rintot meghaladja, a nyugdíj• 
járuléknak a mértéke min.drn 
további megkezdett J0OO fo
rintnál l azázalékkal emelke
dik. 10 százaléknál több azon
ban � :Lehet. 

Akinek a főállásán kívül 
mellékfoglalkozása, másodál
lása is van, annak a két mun
ika bér együttes összege alap
ján kell kiszámítani a nyug
llíjjárulékát. 

és hasznosítására irányuljon. 
A azakszervezetl ,zervek, 

aktivisták tekintsék els6ren• 
dú kötelességüknek, h-Og11 a 
dolgozók hel11es kezdeménye
zései, ;ó ;avaslatai meohall
gatásra és íJIIOrs megvalóri
tásra kerüljenek. 

A termelési tanácskozások 
eredményessége jelentős mér
tékben függ a műszaki konfe
renciák színvonalától, sikeré
től A termelési tanácskozások 
megtartásáért az MT-SZOT 
határozat alapján a vállalati 
igazgatók, szolgálati f6nökö11 
felelósek. A szakszervezeti bl• 
zottságokra fontos feladatok 
várnak a dolgozók mozgósítá
sában, a beszámolók összeál
lításának segítésében, a meg
felelő üzemi légkör kialakí
tásában, hogy a dolgozók bát
ran, szorongás nélkül elmond
hassák javaslataikat, észrevé
teleiket. 

A soron következő műsza
ki konferenciák, termelési 
tanácskozások fontosak azért 
is, mert ezekkel eg11tdl>ben 
kell előkészíteni - és a dol
gozókkal ismertetni - az 1966. 

évben sorra kerülő béremelé
si intézkedéseket a tervben 
el6irán1,zott bérfejlesztéssel 
együtt, a MA V vezérigazga
tóságának a szakszervezettel 
egyetértésben kiadott vég
rehajtási utasításnak megfe
lelően. Ezért most különösen 
nagy szükség van arra, hogy 
a Vasúti Főosztált1, az toaz
gatóságok vezetöi és dolgozói 
vegvenek részt a műszaki 
konferenciákon, termelési ta
nácskozásokon és a helyszí
nen személyesen is segítsék a 
feladatok véerehajtását. 

Zubor István 
a közgaroasági osztály 

vezetője 

Nyugalomba vonult 

a fövizsgáló 

Szöllősi József tapolcai vizs• 
gáló főkalauz nyugdíjqa vo
nult. Munkáját mindig pél
dásan végezte el, állandóan 
képezte magát és segítette a 
fiatalokat. Mint lakatos aJ 
50-es években a vasúti okta
tás megkönny1t"si"re szemlél• 
tető kis vasutat ,s készített. 

Nyugalomba vonulása al
kalmával jó egészséget és 
boldogságot kívánunk Szöllősi 
Józsefnek. 

B. K. 
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Metsző északi szél. hordja, 
kavarj.a a tr:issen hullott por
bavat. Még a robogó gyorsvo
nat ablakából nézve is félel
metes látvány. Nem kellemes 
ilyen időben a szabadban dol
gozni. Küilönösen Záhony tér
•égében nem, ahol soha nincs 
megállás. A vasutasok azon
ban dacolnak az időveL 1':p
pen úgy megbirkóznak a tél
lel, mint a mtmkáva!I. Pedig 
itt mindkettőből kijut. A tél
ből Is, meg az átrakásra és 
elszállításra váró áruból is. 

KELET KAPUJA 

Záhon11, kelet kapu;a. Leg
nagyobb határállom.ásunk.ra 
találóan illik ez az elnevezés. 
Z<ihon11 valóban olyan, mint 
egy óriás kapu, amelyen 
szüntelenül áramlanak az 
áruval színültig rakott vago
nok, vasérc, koksz, szén, fa, 
olaj, gép és ki győzné felso
rolni még mi minden. 

Az átrakó vágányok men
tén a daruk erdeje magaso
dik, akár egy tengeri kikötő
ben. ·A széles és normál ren
dezőben vagonok ezrei, indu
lásra kész szerelvények sora
koznak a végeláthatatlannak 
&únó sínpárokon. 

S. Kovács I&tván állomásf6-
llököt kerestem, aki november 
�özepén, amikor egy szovjet 
1asutas újságíró kollégával 
,:áhonyban jártam, így foga
•ott: 

- Most ni1'CS sok látnivaló. 
A normál ürea kocsikból nem 
nkezett mev az igényelt 
111ennyiség, emiatt kissé von
aatottan halad az átrakás. Jöj
jenek el az el11társak decem
ber t1égén. t1agy januá1' ele
jén., a nauv hafrá ide;én, ak
kor többet látnak. 

Eljöttem, s a hajrának a 
nyomát sem láttam. A fónöki 
Irodát is bezárva találtam. S. 

- Nem nagyon. A beadás 
most is éppen olyan folyama
tos, mint az utóbl>i időben 
mindig. Ez ;6 dolog. Amióta 
szomszédainkkal ;abban 
eQ'IIÜttmúködünlé, azóta nem 
fordul elő, hogy olyankor is 
ad;ák a szerelvényeket, ami
kor nem tudjuk fogac.ni. 

NEHÉZ MUNKA 

- S az emberek? Hogyan 
birkóznak meg a téllel? -
Ezt a kérdést már Vigvári 
Zoltánnak tettem fel. 

- Néha emberfeletti mun
kát 11égeznek. Különösen a 
nyitott kocsikban érk.e.ző kül
demények átrakásánál nehéz 
a munka. A vasérc például 
már mínusz 1 foknál megfagy. 
Ilyenkor csak robbantással le
het kirakni. Ma már ezt a 
11eszélyes fel:adatot is a mi ra
kodómunkásaink 11égzik. 

A szakszervezeti bizottság 
Irodájában Varga István ter
melési felelőssel ott folytatjuk 
a beszélgetést, ahol az állo
másf6nök helyettessel abba
hagytuk. Az emberekről, akik 
éjjel-nappal szünet nélkül 
dolgoznak, hogy vasércet, 
kokszot kapjanak a kohók, 
nyersanyagot az üzemek. 

- Több mint száz kollekt{
oo harcolt a szocialista brigád 
clm megszerzéséért - mon
dotta. Ebblll 67 brigád 434 
taggal már elnyerte a címet. 
Szúcs Bertalan hattagú átra
kó brigád;a eztlst, 11 brigád 
pedig bronz ;�!vénnyel büsz
kélkedhet. A legjobb brigádok 
közé tartodk Molnár József 
és Torony József rakodóbrL
gád;a is. Ezekre a brlgádokra 
mindig lehet számítani. 

- Milyen eredménnyel zá
rult a felszabadulási munka
verseny? 

,,. 

- A széles kocsi tartózkodás 
kivételével úgysz.ólván vala
mennyi tényezőnél eleget tet
tünk vállalt kötelezettségeink
nek. Ennél a tényezőnél sze
rettük volna két napra csök
kenteni a tartózkodást. Csak 
2,2-re sikerült. Sajnos, ez 
függvénye a normál üreskocsl 
ellátásnak, ami a múlt évben 
elég gyakran okozott problé
mát. 

Ottjártamkor még nem tud
tak végleges adatokat adni az 
1965. évi teljesítményekról. 
Egy azonban bi:ronyoo, Zá
hony körzet vasutasai dereka
san dolgoztak, becsülettel 
helytálltak a munkában. Nem 
kis részük van abban, hogy a 
debreceni Igazgatóság a múlt 
év második felében végig 
egyenletes teljesltményt nyúj
tott és az Igazgatóságok kö
zött a legjobb eredményt érte 
el. 

(Ytsl) 

.. 
" 

Hóviharban 
kocsirendezők között 

Fehér minden. Még a leve
gő is. A metszó szél udva
riatlanul söpri arcunkba a 
hópelyheket. Fázunk. A tél 
csúnya tréfát úz. Csaknem két 
évtizede annak, hogy Ilyen 
dermesztő, hózivataros januárt 
láttunk. 

A Karancs lábánál, Salgó
tarján-külső állomáson, a 
Jakubi hegyről jövő hideg 
szél végigsüvít a kocsisorok 
között. Csak pár méterre lá
tunk. Jobbról-balról bundába 
öltözött, prémsapkás vasuta
sok kiáltanak, integetnek egy
másnak. A jelzést szavaikkal 
is kísérniük ke!L 

A vasútnak menni kell 

- A legtöbb baj a 11áltók
kal van - ezt mondja G11ön
gyösi András kocsimester. -
Szinte tízpercenként kell tisz
togatni, söprögetni, másképp 
nem tud;uk állítani. 

Csak kiabálva társalogha
tunk. A mozdonyzaj, a kocsi
rendezők hangja és a szél ze
néje a mi torkunkat is pró
bára teszi. 

- Mit rendeznek most? 
- A 374-est. Az Acéluvár-

hoz menő szerelvényt állítjuk 
össze. De érkezett szén a 
TVZtP-nek és az Vveguvár
nak is. 

- Hány éve vasutas? 
- Huszonhat. 
- Ilyen időre emlékszik-e? 
- Csak 1940-42-ben volt 

ehhez hasonló. Kicsit elszok-

tunk már a zord téltől 
mondja az idős kocsimester. 
- De mit tehetünk, ez ellen 
nincs orvosság. A vasútnak 
pedig menni kell! 

- Védőital? 
- Négyóránként forró feke-

tét kapunk. Nincs panaszunk. 

Nehezen gördUlnelc 

a kocsik 

Már teljesen besötétedett. A 
havas sineken nehezen gör
dülnek a kocsik. Tompa kat
tanás. Egy elfojtott „kész'' ki
áltás és már húz is tovább a 

nem jó. llyen idóben pedig 
kesztyú nélkül dolgozni .. 
Brrr! 

Az irodában már kellemes 
az idő. Czikora István állo
másfőnök-helyettessel kissé 
átfáztunk. A kályhához hú
zódunk. 

- Mennyi kocsit rendeznek 
naponta? 

- Atlag 800-at. 38 ipartele
pet 46 helyen szolgálunk ki. 
Három mozdonnval és három 
tartalékkal dolgozunk. 

- Gyakran jár a kocsiren
dezők között? 

- Naponta többször. Nem 
egy esetben a váltók tisztítá-

Helytálltak a miskolci vasutasok 
A hirtelen "jött" kemény 

tél nehéz feladat elé állítot
ta a miskolci Igazgatóság dol
gozóit is. Fokozta a nehézsé
ket a dühöngő orkán, és még 
olyan vasútvonalakat Is be
temetett, ahol a havazás más
kor nem okozott zavart. 

A vasutasok mint minden 
évben, most is felkésirult 
várták a telet. A felkészuié& 
talán ew évben sem rolt 
olyan gondos és szervezett, 
mint ép"en most. Ennek tud
ható, hogy Borsod megye vas
útvonalain, kisebb késéseket 
leszámítva, a forgalom zavar
talan 11olt. Hogy fennakadás 
nem történt, az a k0lönböz6 

sz.olgálatl ágak jó együttmd
ködésének és a vasutas dol
gozók emberfeletti munkájá
nak köszönhetó. 

A különböző szolgálati he
lyek szinte óráról órára tájé
koztatták a központi ügyele
tet a hóviszonyok alalculásá
ró é8 • készen! tben álló 

ozdonyo� hoeké hókot-
rók rögtön a veszélyeztetett 
területre mentek. 

Most, hogy az !dó enyhébb
re fordult - bár még a tél
nek koránt sincs vége - nyu
godtan elmondhatjuk, hogy a. 
miskolci Igazgatóság vasuta
sai derekasan helyt állta.le. 

Pozsár Lúzló kocsirendező. 

vonat. Nézem a lrocsirende
zőket. Meztelen kézzel kap
csolják össze a vonóhorgot. 

- Miért nem húz kesztyűt? 
- kérdezem Pozsár Lclszló 
kocslrendezót. 

(Tőzsér Ernő felt:J.) 
sánál is ,egitek. Nehéz rnun
kclt végeznek. 'E:s ez a hídeg ... 

Gondjaik? 

Kevés a vágány 

Kovács István állomásfőnök 1---------------------------------------

- Nem lehet benne dolgoz
ni. A műanyag védókesztl/Ú a 
hidegtől rnegkemén11edik. 
Nem tudjuk benne összekap• 
e&olni a kocsikat. 

Kevés a vágány. Még 
négy feltétlen kellene. A he
l11e meg is van. 

Kisvárdán volt pártoktatáson. 
Távollétében egyik fiatal he
lyettesével, Vigvári Zoltánnal 
beszélgettünk. 

HAJRÁ íÉLKÜL 

- 1965 1'0lt az euó ol1J11n 
é1', amel11et nagyobb hajrá 
uelkül zártuk - kezdte a 
beszélgetést. - Még ma is ne
héz elhinni, houv így f.s le
het. A korábl>i években, ha 
elérkezett az év vége, mind
két részrol ömlesztették az 
árut. C&ap felől úgyszólván 
ea-tlmá&t érték a széles szerel-
1'ények, a mi exportra dolgo
zó üzem.eLnk pedig még teher
OéJJkoe&ikon is hozták termé
�ket, csakhogy elmondhas
aák: mi eleget tettünk kőteles
•égünknek. 

- Hogy ezek az állapotok 
lnegSzűntek. annak mi örü
lünk a legjobban - folytatta 
rövid szünet után. - Hajrá
val, tervszerűtlen munkával 
ma már nem lehetne elvé
lE'mi azt az óriási feladatot, 
ami ránk hárul. 

A széles rendezőt telefonon 
hivtuk fel. Béres Géza térfő
nök jelentkezett a „drót'' má-
1ik Véitén. 

- A hidegre fordult Idő 
érezteti-e hatását a belépés
nél? - érdeklődtem. 

G,okori • türidzórlat 
Pápa clllomás területének 

Villanyvezetéke és biztosltéka 
túlterhelt és nagyon sokszor 
nlVidzárlatot okoz. Ilyenkor 
IZOnetel a ki- és berakás, a 
tút6ház! műhely munkája és 
• lakások is sötétségbe bur
kolóznak. Nem beszélve a 
baleaeti 11eszélyról, amelyet a 
IÖtét állomás rejt magában. 
,, Nem olyan nagy Ogy. Ta
&an két szál dróttal és er6-
lleb'.'i biztosítékkal lehetne és 
kell la segíteni ezen. 

Bosúr&Ü'OJ7 

- Az már beruházás. 

Hóhegyek a vágányok mentén 
- De így nagyon hideg le

het? 
- Megszoktuk mclr. 
Amíg a súní hóesésben a 

forgalmi irodába tartunk, azon 
gondolkodom: miért nem ad
nak megfelelő kesztyűt a ko
csirendezóknek? A gyakorlat 
bebizonyította, hogy ez a 
műanyag bevonatú kesztyű 

- Igen, tudom, de húsz éve 
kérjük. Most már igazán ,c
gíthetnének rajtunk. 

Ml már felmelegedtünk. Jól 
érezzük magunkat a mele� 
szobában. De ők kint a slne 
között. az egyre erősödő hó
viharban tovább dacolnak a 
hideggel 

A nehéz csizmák é:, bakan
csok alatt csikorog a hó. Haj
nal óta szüntelenül esik. Sűrű, 
szinte átláthatatlan nagy 
füi;:gönyként takarja el a pá
lyaudvart, a tárolóvágányo
kon álló kocsikat, őrhelyeket, 
'1 mozdanyokat, vonatokat. A 
végtelen fehér lepel alól csak 
a váltók pislákoló fényei kan
rtikálnak Id. Hideg téli szél 
ker-geti a havat. 

- Ha Í/111 esik, elegünk 
le�z! - mondja táTsának Hó
ka Sándor térfelvigyázó. Az 
- mint mindig - most is 
szótloo. Csak rábólint, és a 
dugig teli csarnokot nézi. 

Nem megy a 1 Sfa 

A NllU(IQ.tí pályaudvar I-es 
őrhelvén is na.gy a sü�for
gás. Váltás van. Gó!ián Béla 
főintéző. rendelkew forgalmi 
szolgálattevő hosszan nézi a 
csarnokot. Majd szeme meg
akad a vágánytáblán, mely
nek fel-felvillanó fén}'leiból 
tájékozódlk. 

- A gépekkel be;árunik az 
új vá.gánura! - adja ki a pa
rancsot, s a váltókezelök ne
ldrugaszkodnak az emeltyúk
nek. 

- Nem ,nem, a 15/a! 
mondja Zubor István váltó
kezelő nagy �. s hoz
�teszi: 

- Hó V01711 jég szorult klS
zé. Nem erőltetem, mert el
azaload. 

Hossztí percek múltak, amíg 
a térdig érő hóban kitisztítot
ták a váltót. A szobi, a dm:'(r• 
ld, a félegyházi személy és a 
bukaa-� gyors gépei éxt(ez
tek. S 6m József koronitos lép 
be a jégcsapokkal „díszített" 
mozdonyok köllé. 

Igen ám, de a csavark.a
pocs nem � Már ketten 
f"l'Ólködnek, nekifeszülve pI'Ó' 
bálnák fordítani a korongot. 
Nem megy ... A menetek kö
zé S7l0rult jég ellenáll. Z&iros 
Marci, az egyik vizsgálólaka
t.os siet segítség(ilkre. Vé,gül 11 

jókora kalapács győzedelmes
kedik a hideg és a jég felett. 

Hosszú fütty jelzi, hogy az 
egyik késett s7,0bl vonat el
készült. A!Jítják a váltókat. 
Villan a kijárati jelzó fénye, 
de a vonat nem indul. 

- Mi van? - kiabálnak a 
toronyból. 

- Gőzáthaladás - hallat
szik a válasz. 

Az átkorott hó, a hideg, a 
s2lél mint egy nagy polip fog
ja az embert, a gépet, a vál
tót, a kocsi.t, 11?: egész vasutat. 

A külsó hatra szerelvényt 
rolnak. A betolást végző ko
csirendezők a lépcookön meg
ülő hóba:n állva len.gettk zász
lójukat. Később rájár a �. 
de itt Is baj van a cse,varl<ap
cook'kal. 

100 perc késéssel 

J\ vi�lólakatosok is tér
dig járnak a hóban. A kocsik 
alvázszer-kezetén. a féktuskó
kon, a hordrugókon, csapágy
fejeken �csapoik csiün� 
- Az utolsó előtti kocsinál 
megaka.dt a g6zf - mondja 
az egyik viz:sim16la'katos. Fák
lyák kerülnek elő. melegftlk 
a vezetéket. Kl tudta, hQf!'V a 
""6 melyik resm, van a Jég
dugó? Vé-1!01 lÓ0 perc !tésés
l!lel. de elindul a félegyházi 
vonat. 

Ojabb rosz hfr �k. 
Késnek a vonat.ok, és eziért 
nincallloai(. 

.... A szobi, a lajosmizsei é:i 
a ceglédi vonatoknak még 
nincs azerelvénue - mondja 
Újvárosi József kocsimester, 
aki a hozzá beosztott tolatás
vezetőkkel és kocsirendezők-
kel talán legjobban ki van 
t.Pve az ltéletld6nek. 

Mintha jégből, hóból farag
ták volna ki, úgy )á,:- be a 

Szerényi JÓ'Z8ef 

A segítség nem késett 
tották a k:ocaikat kirakáshoz 
A rakodóbrigád példamuta11 
munkájána,k k&zönhetó hoe' 
az Ores kocsikat a 773. �7 
vonattal már hajnalban to 
vábbították Záhon�·nak 

Dr. Bánkfalvv Gyula 
Szeged 

2111-e; berli�ágat gyors- " Január 17-én e6te 21 órakor 
vonat. mely gépcsere és ki- a szeged! áruirányltó asztalán 
""'bb tolatás után Bukarest megszólalt a telefon. Kelemen 
felé indul. úgy látszik, hogy Nándor, Dorozsma állomás 
semmi baj, aztán kiderül, raktárnoka jelentette, hogy a 
ho� a hálókocsi vízve:retéke CSM 1':pltóipari Vállalatnak 
elfagyott. Megint fálclyázás 15 kocsi sóder érkezett. A lco
következik. Amikor végre fel- csikat kilülitant nem tudjclk, 
enized a cső, aldtor a csa9'>6J mert a.z órák óta tartó hóvi-
nern folyik a víz. harban Dorozsma rakodóra a r------------

száUásgép nem tud lemenni. 
Ott igazán tél a tél 

A szegedi és nvireuvházi 
�matok gépre várnak. mert 
sok a nehézség a Hámán Ka
tó fűtőházban. Ott iga
zán t.é1 a tél - mondogatják 
a mo2Xion�tók. 

Az 1710-es Smbolcr-e.r»
ressz postakocslllinál Is elfa
gyást állapítottak meg. 

Mindenki ott van. BuJ41á 
L<fszló kocsimester. Váf'OSi 
Lénárd. ke7kben égő fáklya. 
Fabók Irén főtiszt, forgalmi 
s:rolgálattevő és a többiek. Vé
gül 155 perc ké!,ésse!, de el
indult a gyorwonal 

Es hojor teljes leaen egy 
� bajjaJ teli, nehéz éjszaka. 
4.10 órakor a 181a szémll vál
tó vonóvezet&e elszalatdt. 

Dereng, szalcadoztk az e; 
fekete fátyla, de a h6 szilrlte
lenru esftt, s a hóhegyet egy
re "1:apOrodn� a vágánydc 
mentén. 

Annyi munkaerő nincs, hogy 
a váltókat és a keresztezése
ket állandóan tisztán tarthas
sák s így az iparvágány011 
egyes helyeken méteres h� 
buckák vanna'!t. A kocsik be
állltása legkedvezőbb esetben 
is csak holnap nappal lehet.96-
ges_ 

Kondclsz Istt>dn Irányító 
azonnal hívta a vállalatot. Az 
éplt61parl vállalatnál Kapo
'l'Íca Gclbor tartott O:aeletet. 

- Mi a sóder kirolcá.a4horz 
már kirendeltük az emberei• 
ket - mondta. - Hcln11 em
bert adjak még aevtt8'gill a 
hóeltaloar{tá,ho;: éa G "4Uók 
tisztításcíhoz1 

- 15-20 emberTe lenne 
szükaég. 

- A.zonn4l odalrdttt,Uok 11 
rakod6munlc:út - válauolta 
KaifovlcsGábor. 

Kit 6ra múl114, 11 6r4N be
fejezték • 1'1ilt6k u areazu
zúek tiafftúát, a hóbuckdJc 
•liéro!Uállit él .tGaca bedlU-

Megemlékezés 

Rochlitz Gyulciról 

80 évvel ezelőtt 1888 január 
18-án 60 éves korában hal 
meg Rochlitz Gyula MA V fő
felügyelő műépítész, a Keleti pcllyaudvar alkotója. Rochlitz 
Gyula 1825-ben, Nagyrőczén 
született, Iskoláit az eperje�l 
kollégiumban, majd a bécsi 
politechnikumban végezte A 
világosi fegyverletételig �,.1 
vett a szabadságharcban ké• 
testvérével együtt. A •zabad
sclghare utcln mb1t maépitis• font.Da 11asúti léteritmén11ek;; .i, kiSzépilleteket teniezett. ő t.ervezt, az els6 dunai vasúti 15sszek15té hidat, a régi köznontt pályaudvart, a mai Keleti pályaudvart, a MA v lpzgatósál(! épOletét és az Allamvasutak nYUgdíjalapjából létesített épilleteket. 

Az utódok kegyeletteljes me«emlékezésével .iondolunk halálának 80. évfordulóján a nagy vasutas építészre. 
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1 966. ÉVI CÉLKITŰZÉSEI 

A munkavédelm i  
felügyelők 1 Január 8-án már i� tél tJ?It. A h6mér6 � 

szála is bizony összehuzta m,Q{lat. Ebb_en a � ; 
időben a Nyugati pályaudvaronn egy középkorú, falUlt 
asszony állított meg: . 

�-
A Magyar Forradalmi Mun

kás-Paraszt Kormány és a 
Szakszervezetek Országos Tanácsa 1022/1961. számú, vala
mint az ezt módosító 1031. 1964. 
számú együttes határozata 
alapján a közlekedés- és pos
taügyi miniszter és a Vasuta
sok Szakszervezetének elnök
sége élüzem címmel tünteti 
ki azokat a vasúti csomópon
tokat, főnökségeket és üzemi 
vállalatokat, amelyek a cél
kitűzéseket a legeredménye
sebben teljesítik és az év fo
lyamán a legtöbbet teszik a 
szállítási feladatok teljesítése, 
a vasút forgalmának tervsze
rűbbé tétele, üzemeltetésének 
gazdaságos, zavartalan lebo
nyolítása érdekében. 

fel jegyzései bői - Tessék már mondani, mel11t.k t)()llat .m.evtl Mffl- : 
telekre? • 1 : tés visszavonását eredménye

zi. A kitüntetés visszavonása 
érintheti a főnökség, metve 
a vállalat egészét, csomóponti 
küüntetés esetén a szolgálati 

százalékánál 
lehet. 

kevesebb nem 

Kik kapnak 
felemelt üzemi jutalékot 

A szakszervezeti központ 
munkavédelmi felügyelősége 
január 17-én ellenőrzést tar
tott a Budapest Véli Músza1<.i 
Kocsiszol{}álati Fónökségnél, 
ahol az 1965. évi balesetek az 
1964. évhez viszonyítva 15 
százalékkal, a balesetből ki• 
�ett munkanapok száma pe
dig 21 százalékkal növekedett. 

_ Ez - mutattam a szere-tvenvre. Nem sokkal W. 
--
� 

sőbb -, a vonat kijárata után - métgis o� talcíltom a, 
asszonyt, a vágány mellett, kezében ba,tyújával, arcfo, � 
gá.It. f 

helyek egyikét is. - Hát Ma(JO,? . . .  
� _ Leszállított a kalauz. 

Az élüzem címért folyó ver
senyben a szolgálati helyek Az MT-SZOT Vörös Ván
eredményeit a tárgyévet kö- dorzászll>val kitüntetett sizol
vető február 25-ig kell a gálati helyek az éves ered
helyszínen felülvizsgáuni. mény után járó üzemi jutalé-

- Miért? • _ .• ! _ Ez.ért-e, - mutatott, s�run __ könnyezve_ egy za41c.. : 

kot 40 százalékkal felemelve, A szolgálati helyek eredmé- az élüzem címmel kitüntetett nyeit a felügyeleti szerveknek szolgálati helyek az üzemi juév közben is fokozottan fi- talékot 25 &ZázalékkaL feLgyelemmel kell kísérni. Az el- emelve, a vezérigazgatói elisső félév befejezése után érté- merésben és igazgatói elismekelni kell a teljesítményeket. résben részesülő szolgálati heA célkitűzéseket az első fél-
lyek az üzemi jutalékot 15 

A főnökségnél a közelmúlt
ban végrehaj t á !szervezés 
során a munkavédelmi 15rség 
szétesett és az újraszervezés 
elmaradt. Ezúton is felhívjuk 
a szakszervezeti bizottság 
figyelmét a munkavédelmi őr• 
ség újjászervezésének fontos
ságára. Ehhez a helyi párt
szervezet, a KISZ és a szolgá
lati vezet.és segítséiiét is kér
jük. 

ra, amelyben mint késóbb kid,erü.Lt, 6-8 küó 1211.-u, i 
kenyér volt. . i 

_ Azt akarta, hogy 18 forint.ot fiz,essek. HOftftOD1 J 
Hiába könyörögtem, hogy engedjen, hogy három ktcri 

i_ gyerek vár otthon . • •  
- Ehun-et - és mutat egy kétest� 289&- : 

•
•• • 

'kendőbe göngyölt 10 forintos-ra. - Nincs nálam több 
pénz. Mondtam, hogy a többit Méntel:ken �tem, i. 
de nem irgalmazott. . . , 

_ Mi lesz velem? - 143oeszelooit. 
1j évben legeredményesebben 

százalékikal felemelve kap-teljesitó szol{}álati helyek 
pénzjuta,lomban részesülnek. ják. 

Ne-m tudtuk megvígasztalni, mert a Lajosmiae,
Kecskemét között tevő Méntelekre, a 3716 &.. t>OffAtoa i 
kívül alig lehet máss,al eljutni. S 

Á ,Személydljszabás" I. rész 19. cik.k 1. é& Z. §-a •
•5•• szerint ' a személylwcsiban annyi kézipoggyász azdlllt

ható amennyi az utas ül.őh,elye alatt és a csomagta.rtófl 
Általános rendelkezések Azok a vasúti csomópontok A 100 főnél kisebb szolgála-

ti helyek, továbbá a gazdasáés főnökségek, valamint üze- gi vasúti üzemfőnökségek, a Mivel az élüzem célkitűzé- mi vállalatok, amelyek az él-
aeket a hivatalos lap 1966. üzem-célkitűzéseiket éves vi- kes.1<:enynyomközű vasúti szol-

A szolnoki jármújavltóban január 15-én megjelent 2. szonylatban ugyan kiemelke- gálati helyek és a vasúti cso-
is J'anuárban tartottunk ellen-

elfé/ de 35 kilogrammnál azonban nem lehet több. S 
Áz illető je{Jyvizsgáló talán nem ismeri a dlj- 5 

bást. Vagy rosszakaratú, szívtelen volt? Igen szívtelen, 1 á · k · ·1 mópontokhoz nem tartozó kis •z ma csomoponton ent, i • dő szinten teljesítik, de él- fűtőházak célkitűzéseinek meg őrzést. Hátráltatja itt az ered-
l
letve sz�lgálati �gan!<,ént r
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z- üzem kitüntetésben nem ré- állapítása, teljesítményeinek ményes munkát, hogy az etesen ismerteti, mi az a - szesülnek, vezérigazgatói el- - · biakbqn csak az általános ismerést és pénzjutalmat kap- értékelése, a vasútigazgatósá- újonnan beállíto� biztonsagi 

rendelkezéseket közöljük. na'k. gok és a Vasutasok Szakszer- megbízott sem kelló gyakor-

mert ha a zsákocska terjedelme, vagy súlya a diisz4- '•!•= bási határokat túl is lépte volna, akkor sem kell az r,. • 
vényes men,e<tje{Jgyel Tend.elleezö utast kizárni az utazct,. 
ból hiszen a célállcmáson is utánfizetésre kötel&hető. 

' Az ilye-n mag,atartás határozottan árt a vasút - a i! Az élüzem címért folyó Azdk a vasúti csomópontok vezete teruleti bizottságainak lattal, sem biztonságtechnikai verseny tételes célkitűzései- és főnökség-ek, üz:err;; válil.ala- hatáskörébe tartozik. Ezek a vizsgával nem rendelkezik. nek értékelése alkalmával 
ek „ fol . szolgálati helyek céLk.itűzéseik Eze"rt az úJ'felvételes dolgozóik 

becsülete� vasutas dolgozók hírnevének. § 
� - � - . 

vizsgálni kell a szolgálati he- tok, amely az -:v yaman megfelelő szintű teljesítése 
lyek egyéb munkáját is. Töb- akár az üzemeltetés, akár a esetén vasútigazgatói elismP-- balesetelhárítási oktatása 
bek között az éves állomás- gazdaságosság terén kiemelke- résben" és pénzjutalomban nincs kellően biztosítva. De a 

�llllllfflllllUIIIIIJIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIHlll lllllnlmt111m11111111111n1111111111111nun1u1111n11m11111111.i 

vizsgálat eredményeit a többi dő teljesítményt érnek el, részesíthet.ők. régi dolgozók balesetelhárí-szolgálati helyeknél, az év vagy egy-egy nagyobb jelen-
tási oktatásánál Is vannak 

Baleseti krónika 
közbeni időszakos ellenőrzé- :?gű feladatot oldanak meg, Az „élüzem" címért folyó 

problémák. A VII. osztályban sek eredményeit, a fűtőhá- az időponttól függetlenül :is verseny számszerű célkitűzé-
Csomor Vilmos művezető zaknál a vontató járművek részesülhetnek „vezérigazgató; seit a vasúti csomópontok és 

szolgálatképtelenségének okait l'lismerésben" és - pénzjuta- a 100 fónél nagyobb létszámú rendszeres balesetelhárítási 
és számát is. lomban. nem csomóponti állomások és oktatást tart anélkiil; hogy 

A termelési tervek, vala- ,,Vezérigazgatói elismerés- fűtőhá:iak részére a vasút- biztonságtechnikai vizsgával mint a termelékenységi ter- ben'' részesülő szolgálati he- igazgatóságok a szakszervezet rendelkezne. vek értékelésénél a túlórák- lyek jutalomösszege az élüzem területi bizottságaival egyet
nak megfelelő többletértéke- címmel járó jutalornösszeg 50 értésben határozzák meg. Nem kielégítő a vezető be-

Január 10-én Rákos állomá
son munka közben lábcsonlru
lásos üzemi balesetet szenve
dett Fátyol József kocsiren
dező. A balesetet az okozta, 
hogy nevezett ráakasztás köz
ben egyensúlyát veszítve el
esett. 

* ket figyelembe venni nem le- -------------------------- osztású dolgozók balesetmeg-
het. ·· előzést swJ.gáló tevékenysége Január 1 2-én Törökszent-Vizsgálni kell a munkás- sem. A vizsgálat során több miklós állomáson 36 fm hosz-\rédelem érdekében kifejtett 

p , 's kocs"1n ne'ha'ny korty bore' rt esetben tapasztaltuk, hogy a szú vasúti síneket raktak tvg tevékenységet s ennek kere- arna -

védófelszereléseket a dolgo- pótkocsira. Munka közben tében a tervezett szolgálati zók nem használják. Az is lábcsonkuláso& üzemi balese-és távolléti órák betartását, a A következő, nem éppen di- szajött, nagy büszkén kihúzta előfordul, hogy a művezetők tet szenvedett Ponyoki Mik.-kettő különbségének csökken- c�retes eset még a múlt év magát és csak úgy félvállról egy része nem gondoskodik a Jós pályamunkás. A vizsgálat t�sé� a heti pihenőnapok december 28-án történt, a szólt oda a többieknek: gépek megfelelő �őberende- szerint a balesetet az okozta, biztösítását, a túlmunka sza- 4738-as vonaton Kiskőrös és Na, milyen vagyok? zéssel történő ellátásáról. Pél• hogy a sínek felrakásához b:i,d idővel
k
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• Mondtam, hogy elintézem. dául a VII. osztály asztalos- n
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ét� sara vonat oz sza YO e- Az I. osztályú kocsiba eltu- műhelyében több famegmun- • tartását. Értékelni kell a 100 nŐP.11 sokan szálltak fel. Kö- Meglepett, amit láttam. Mi- káló szalagíűrészgépen a vé- számot. A mulasztásért Zsí-főre eső balesetek számát az zö.tük jó páran demizsonok- lyen vasutas az, aki néhány dóberendezés nem megfelelő. ros Imre előmunkás, Oláh előző évhez viszonyítva, va- kal Az utasok tanakodtak, korty borért hajlandó a sza- József lakatos, Tóth István 

!amint az egy sérültre eső ki- hogy mit is csináljanak, h i- bálytalanságra? Nem beszélve Gyakran elófardul, hogy az pályamester és a kisújszállási esett munkanapok számát. szen II. osztályra srol a je- arról, hogy szolgálatban tilos emelőszerleezeteknél vizsgával pft. főnökség gépügyi előadója Fentieken kívül figyelembP gyük. szeszes Italt fogyasztani. Az nem rendelkező darukezelők ellen fegyelmi eljárás indult. kell venni különösen a köz- Majd ráfizetü:nk illető Jegyvizsgáló, akinek a és kötözók dolgozn.a.k. Tetézik 
* lekedő vonattal történt, vala- ,,,. nevét nem jegyeztem fel, a hiányosságot azzal, hogy az ml·nt a hala' los u"zenu· balese- mondta az egyiA. 

elő 'pek -L- é s ·· k-L teket. Azonos feltételek fenn- Egyilk társuk azonban lein- fegyelmezetlen viselkedésével em ge •-=Z re zu =- Január 15-én az 1713/II. sz. 
a'lla·sa mellett elón„ben kell tette őlket. nemcsak a becsületes jegy- ges dan.maplót nem vezetik, gépvonat Szajol és Szolnok 
részesíteni azokat a" szolllálati _ Ne izguljanak, majd én vizsgálók. hanem a vasút te- s ugyancsak nincs nyilván tar- között meghaladta megállj 

l . té é el 'el tő- kintélyén is csorbát ejtett. tás arról, hogy a kötözőele- állású térköz•elzőt és kímélet-helyeket, vállalatokat, ame- e in zem - s ezz J en , 
l · t 1 · elt mek cseréje szabályos körül- let beleütközött a Szolnok ál-lyek jobb eredményt , értek � seg .: J:s�
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az Tóth Tibor 
mények között történik-e. lom.ás bejárati jelzójénél fel-a dolgozók egészségenek es egyi re.s emizs · 

Kiskunhalas tartóztatott 1759 sz. vonatba. testi épségé-Mk védelme te- A jegyvizsgáló itt, az I. 
Az üzem több mint 100 éves Az ütközés következtében az rén. osztályú kocsinál kezdte a 

és a megnövekedett feladatok 1759 sz. vonat két kocsija ki-

sz. kijáró mozdonnyal A bal· 
esetet a 411 430 sz. mozdony 
személyzetének figyelmetlen• 
sége okozta. Nem vették 
ugyanis figyelembe, hogy az 1. 
és 3. sz. váltót a 424 234 1z. 
gép részére állították, de 11· 
gyelmen kívül hagyták az 1. 
sz. váltóőr megállj jelzését I.!. 
A baleset következtében a 
murakeresztúri vonal felé 
többórás forgalmi a.kadá.ly ke
letkezett. 

* 

Január 18-án, 7.06 órak<ir 
,Somogyszob és Nagyatdd állo
mások között szembe találJco• 
zott és kíméletlenül összeüt· 
között az 5922 és az 5929 az. 
személyvonat. A baleset kö
vetkeztében mindkét mozdony 
szolgálatképtelenné vált, az 
5929 sz. vonat posta- és ka· 
Jauzkocsija teljesen összetört, 
az 5922 sz. vonat mozdonya és 
két kocsija kisikJott és meg• 
rongálódott. 7 személy súlyo
san, 29 könnyebben meg,é• 
rült. A balesetet a két állom,u 
forgalmi szolgálattevójének 
utasításellenes szolgálat-ellá• 
tása okozta. A vonatokat enge
dély nélkül menesztették. A 
hatóságok mindkét forgalmi 
szolgálattevőt őri:rebbe vették. 

* Mérlegelni kell a szocia,lista munkát és a demizsonos uta- 1 --------------
siklott es' forgalmi· akadály · - t "k kih nehéz helyzet elé állítják a J · 19 • K "kás f gaJ munkaverseny, ezen belül fó- soknal nyoma e osan ang-
keletkezett. Személysérülés anuar -en a or · ként az újítások és a szocia- súlyozta: _ Több ezer vasúti sze- vállalat vezetését, szakszerve-
nem történt. A baleset aZ mi kitérő és Apátfalva állo--lista brigádmozgalom. vala- - A jegyűk nem ide szól, mélykocsit gyá.rt a harmadik zeti bizottságát. A felsorolt 1713/Il. sz. gépvonat fűtőjének mások között szembe menesz· mint a szocialista munka mű- erre rá kell fizetni. hiányosságok azonban nem figyelmetlen szolgálat-eUátá- tették a 8429 és a 8540/II. sz 

helye, üzemrésze. s:rolgálati Az illető, aki már jelezte, ötéves tervben a Magyar Va- olyan jellegűek, hogy azokat n, vl1lamint az 1759 sz. vonat vonatot. A veszélyeztetést h 1 • '--t f ·' ó verseny hogy maJ"d ő elintézi, valamit gon- és Geygyár a Csehszlo- f lelő •• .<.... J 11 fedezésének elmuwsztása miatt Baranyi Mihály Kákás, e ye c1m.,, o,y meg e szerv..:=e , e en-
forgalmi szolgála ttevlíJé• eredményeit. t sugott a jegyvizsgálónak, az vák V�-utak megrendelésére. őrzéssel ne lehetne megszün- történt. nek engedély nélküli me· Altaláb3111 :fügyelembe kell pedig csendben a kocsi elejé- A kocsik kétféle típus,ban, tetni. F okozottabb tevékeny- * nesztése okozta. A vizsgálat venni a szolgálati hely (váHa- re ment. A demizsonos utána. termes és fülkés megoldással séget várunk mind a vállalat során megállapítást nyert, lat) egészének fejlődését, az Ott aztán a borból csendben 

k .. , Január 17-én Nagykanizsa hogy Baranyi Mihály segéd· összes körülmények együttes iszogattak. Egyszer a kalauz, 'készülnek. A fülkés kocsi bó, vezetésétől, mind a szak.szer- állomáson a fűtőhállba bejáró tiszt ittasan vette át a szolgá· mérlegelése alapján. egyszer az utas ellklészült ot mintadarab már vezeti bizottságtól. 411  430 sz. mozdony a 3. sz. 
latot, sót szolgálat közben is Az egyes szakszolgálatoknál Amilcor a demizsonos visz- váltónál horzsolódott a 424 234 italt hoz,atott Apátfalváról az megállapított oéLk

i tű
zések az·, """"'""'""'""'M""''ll\,""Nl""'Vl.fVo"'-''11\,'\I\NIAl'V\fVo"'-'""-""'""""'""'""""'""'""'""'""'""',v""""'""'""'""'""'IV""""'""'""'""'""'""''ll\,""""'""'""'r

„ 
egyik hómunkással. Hogy a előírt teljesítményeknél az al- <! 
szembemenesztésnek nem vol1 só határt jelentik. Az élüzem 
következménye, az a 8540,ll. címért folyó versenyben va- - Orvost ! Orvost! - kia- ház szülészeti osztálya jelent- sz. vonat motor- és vonatveze· !amennyi célkitűzést - kivé- bálta január 20-án a pécsi se- Születési helye : kezik - mondta a telefonba tőjének köszönhető. Nevezet· ve ahol más előírás nincs - besen egy feldúlt férfi. Az egy kedves női hang. - A teket a szolgálat éber ellátó· éves göngyölített eredmények, utasok döbbenten és némán ' 

E B E s 
legjobbakat közölhetjük a So- sáért az igazgatóság jutalom· J,lletve tervek alapján kell ér- nézték, de senki sem emelke-
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dÍlsz;;;-�i��i ra terjesztette fel. A for�· tékelnl és teljesíteni. dett fel az ülésről. A motor 

és a 7 óra 35 perckor a robogó mi szolgála.ttevőt a hatóságoK kocsijába is benyitott és az aj-
vonaton született 2700 gram- őrizetbe vették. 

Kiz6ró okok 
A munkaverseny tisztasága 

érdekében az élüzem címért 
folyó versenyben kizáró okot 
képez olyan bizonylati fegye
lem-sértés, amely indokolatlan 
előnnyel jár a szolgálati he,ly 
vagy az igazgatóság részére. 

Nem adományozható kitün
tetés olyan szolgálati hely Té-
8Zére, ahol nem hoznak nyil
uánosságra legkésóbb az ered
mények ért:ékelésekor olyan 
tényeket, amelyek negatívum
ként érintik a szolgálati hely 
munkáját. Amennyiben ilyen 
tények a kitüntetés adomá
nyozása után kerülnek csak 
s··· 1v:'mo;ságra, és bizonyítást 

Jr a tények elhallgatása, az 

ilyen eset az élüzem kitünte-

tó mellett ülő fiatal társaság- kezo- fáJ'dalmak ko"'zo··tt talál- kendővel kitörölték a szemét, 50 t· h • G ·· · ba vetve utolsó reményét, ré- mos, cen i osszu yongyi-
mülten kérdezte: ták. Pillanatok alatt intézked- orrát és száját. kérő!. Egészségesek és a 25 tek. kiürítettek egy fülkét és éves mama már arról beszél, - Nincs maguk között or- lefektették az asszonyt, s szá- Gyermek a bundában hogy holnap szalagot köt kis. vas? Vagy orvostanhallgató? molták a perceket. lánya fekete hajába. Ugyanis Segítsenek, az utolsó kocsiban Murakeresztúron lekiáltot- - A papáról leh<Íztuk bun- az osztályon most ő a hosszú-mindjárt megszül a felesé- tak a forgalmistának, hogy dabéléses kabátját és abba ta- hajú „veszedelem", mert úgy gem. azonnal telefonáljon Nagyka- kartuk a gyereket. Közben el- tud sírni, hogy kenterbe veri 

Az utolsó percek 

Pedagógusok voltak: testne. 
velők, biológia-földrajz szako
sok. Kiss Zsuzsa, a szombat
helyi Entzbruder Dezső Gim
názium testnevelő tanára és 
dr. Molnár Jenőné, a bérbal
tavári körzeti orvos felesége 
azonnal követték a vasutas 

egyenruhás férfit. Murake
resztúr felé közeledett a vo
nat, Nagykanizsa még messze 
volt. Az anyát sűrűn jelent� 

nizsára, mire beérnek, várják halkult az újszülött sírása, ak- az összes csecsemőt. őket a mentők. A vonat to- kor meg azért ijedtünk meg 
vább folytatta útját. őt perc - mondotta Kiss Zsuzsa, akit �s a papa ? Már másnap je
sem telt el, amikor a fülkében még aznap felkerestünk, majd lentkezett szolgálatra a gyé
gyereksírás váltotta fel a vn.- így folytatta : kényesi vezényletnél. A mun
judástól elgyötört hangokat. - Nagykanizsán már vár- katársak körül vették, kíván
A két tartárnő 11em vesztette tak a mentők, az anyát hord- csian kérdezgették, mire ő így el lélekjelenlétét. A rendkívű- ágyra fektették és a kis válaszolt: 
li eseményt még csak tetőz:.e Gyöngyit is átadtam. Szeret- - Miért kell csodálkozni a nem megfelelő környezet, � ném tudni, hogy érzik magu- azon, hogy vonatban szüleaz, hogy a kocsik mosdójában kat . . •  
egyetlen csepp vizet sem ta- A nagykanizsai kórháztól tett? lzig-vérig vasutas gye-
láltak. telefonon kértünk tájékoz- rek. Elvégre vonatvezető az 

Az újszülött kislányt törül- tatást az újszülöttről. apja! 
közőbe csavarták, tiszta zseb-_ ::::: Itt a nagykanizsai kór- Horváth Anita 

* 
Január 21-én 19,30 órakor 

Pe.stimre és Gyál felső megál· 
Jóhely között a 3748 sz. sze· 
mélyvonat kíméletlenül öuze· 
ütközött a szembe haladó 37111 
sz. tehervonattal. A baleset 
következtében Berezvai Lajol 
vonatvezető életét vesztette, 
18 személy megsérült. Mind· 
két mozdony szolg/ilatképte
lenné vált, 7 személy- és 5 
teherkocsi súlyosan megron· 
gálódott. A balesetet a 37'8 
sz. személyvonat menesztía 
nélküli kihaladása okozta. A 
hatóságok a 3748 sz. vonat 
mozdonyvezetőjét őrizetb
vették, 
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A decemberi párthatározat nyomán 

Korszerű eszközökkel korszerűtlen módszerekkel 
A Keleti fűtőház vezetői és 

dolgozói, a csomóponti párt
bizottság kezdeményezésére 
aktívaértekezleten vitatták 
meg a villamos mozdonyok 
felhasználását és a vontatási 
utazószemélyzet munkaidejét. 
Részt vett az értekezleten 
Szabó Antal, a vasutasszak
szervezet főtitkára, Tölgyes 
Lajos, a 7. szakosztály veze
tője, Gyócsi Jen6, a 8. szak
osztály helyettes vezetője. Ott 
voltak a budapesti igazgató
ság vontatási, forgalmi és 
kereskedelmi osztályának, az 
igazgatóság pártbizottságának, 
a vasutasszakszervezet buda
pesti bizottságának képviselői 
és a társszolgálati ágak kül
döttel. 

EDentét a ráf ordítás 
és az eredmények kö1ött 

A pártvezetőség vitaindító 
beszámolója az MSZMP Köz
ponti Bizottságának 1964 de
cemberi határozata tükrében 
vizsgálta a fűtőház múlt évi 
munkáját. A beszámolóból ki
tűnt, hogy a gazdasági és 
mozgalmi vezetők összehan
golt munkája, erőfeszítései és 
a dolgozók helytállásának 
eredményeként az 1965. évi 
100 etkm � haszonkilométer 
elóirányzatukat a bázis föLött 
tel;esítették, az egy 100 etkm 
továbbitásl költséget 30 fillér
rel csökkentették. A fűtőház 
termelési mozgalma Is to
vább fejlődött. 44 brigádban 
közel 300 dolgozó versenyez 
a szocialista cím elnyeréséért. 

szerű vnlamos mozdonyok a 
nap jelentős részében nincse
nek kihasználva. 

A bevezetőt követő vitában 
számos jó javaslat hangzott 
el az utazószemélyzet részé
ről. A felszólalásokban a me
netiránl/itói és állomás! for
galmi iránl/itót munka gyen
gesége tükröződött. Tucatnyi 
személyes önkényeskedésről 
számoltak be a villamos moz
donyok vezetői, melyeket a me
netirányítók és a for2almi 
szolgálattevők követnek eL 

A hibák okai ösuetettek 
Több felszólaló sürgette e 

�gos vonat.továbbítás, a 
menetir'dllyítói mun.ka anyagi 
érdekeltségének éis6zehangolá
sát a vontatá.séval, a hasznos 
teljesítmények növelése és a 
személyzet szolgálati idejének 
csök.kent.ése érdekében. A 
mozdonyszemélyzet korábbi 
jel.zé6ei ellenére tovább rontja 
a men.etrendszerűséget és a 
gaz.daságosságot a jelzéík késői 
kezelése, az állomások forgal
mi szolgálattevői egy reszének 
szabálytalan vona.tmenesztése 

Adatok, tények, bizonyíté
kok tárultak fel arról iS, hogy 
egyes külszolgá.L.rtl vezetők, 
dolgozók nemegyszer a ténye
ket elferdítve, saját érdekeik 
szerint tá;ékoztat;ák az irá
nyító vezetőket egy-eg11 idő
szak forgalmi állapotáról, s 
emiatt nemegyszer hibás dön
t.ésekre, intéz.!cedésekre kerül 
sor, ok nélkül há,borgatne.k 
utasításszenlen helytálló dol
gozóikat. 

tainácskozása:irulík: szüksé.i:essé
géről beszélt. Mint mondotta, 
néhány állomás és von,tatás! 
telepvezető eszmecseréjét 
hasznosnak látná az értekez
let folytatásakérut.. A gépek, 
vonatok kirívó el!ek;tetéséről 
- a felszabadulás utáni ta
pasztalataira utalva fel
hata:lmazta a mozdonyveze
tőket, közvetlen ül is tájé-
koztassák az .igazgatóság, 
vagy a vezérigazgatóság 
főmenetirá.nyítóját. Végül a 
vita aktivitására, sokoldalúsá
·gára a panasznap megközelítli 
jelzli jét alkalmazta. 

A szakszervezet álláspont
ját Szabó Antal főtitkár fog
lalta össze. Bevezetőjében az 
elmú1t időszak szállítási fel
adataiban való helytállásról 
beszélt., majd a vita tal'talrná
ról szólva kijelentette, hogy 
mi.nden felszólalót mély fele
lősség hatott át a .sokmilliós 
korszerű villamosmozdonyok 
és az utazószemélyzet munka
idejével való célszerű gazdál
kodás megteremtéséért. 

Nem formai, hanem 
tartalmi demokráciát 

- Igén11 voLt ez és nem pa
nasznap hangsúlyozta. 
Igén11 a budapestt i(/azgatóság 
és a vasút feuiö vezetlii részé
re. Ol11an 1Qén11, amel11 a ve
zetés centraUzáltságd.ban nem 
formatlag, hanem tartalmában 
érvén11esíti a demokráciát, a 
dolgozók beleszólá.3i, blrálati 
és ;avaslati ;ooá.t. Hatékon11 
intézkedéseket kiván ez a 
probléma a von.tatás és forgal
mi szakszolgálat vezetöitől 
egyaránt. 

Nem látszategységct, hanem 
a garoálkodásban, a vasúti 
kÖ2llekedésben az eszköZÖk és 
erők gazdaságos felhasználá
sát eredményező egységet kí
ván a mai helyzet. Olyan gaz
dasági rendszer megteremtése 

szükséges a vontatás és forga
lom mechani.7J!nusában, amely 
véget vet a mai ellentmondá
soknak, annak, hogy korsze
rű eszköwkkel és kor=űtlen 
módszerekkel történik a szál
lítási feladatok végrehajtása. 
Emiatt megengedhetetlenül 
magas az utazószemélyzet 
munkaideje és tűrhetetlenül 
alacsony a v!Uamosmozdo
nyok haS?,JlOS teljesítménye. 
A szolgálati órák törvényes 
munkaidőn itúl1 magas volta 
és az egy szolgálati órára 
esó alacsony haszonkilométer
teljesítmények az egyre kor
szerűsödő vontató járműpark 
felhasználásának egyhelyben 
topagása mellett nemcsak 
népgazdasági kár, de a dolgo
zók szociális kérdéseit is mind 
kedvezőtlenebbé teszi. 

A1onos irányba ható 
öutön1ési rends1ert 

Miinde7.ért néhány fontos 
kérdés megoldását sürgette a 
főtitkár. Az emberek.ró! való 
fokozott törődés és a gazdasá
gossági mutatók elégtelen
sége e€)'aránt sürgetik, hogy a 
vezetók - a főosztályon és 
minden szolgálati helyen - a 
dolgozókat érintő kérdésekben 
tartsák szem előtt a törvénye
ket. A tör�n11ek megsél"tését 
nem lehet utólagos �11ará
zatokkal meg nem történtté 
tenni, mert ez a dolgozók 
hangulatát károsan befol11á
solja és ront;a a munkaked
vet, a fegyelmet. 

A legrövidebb időn belül ki 
kell dolgozni az utazószemél11-
zet és a forgalmi irán11ító 
szolgálat e{/1/SégeJ ösztönzést 
rendszerét. Majd befejezésül 
dicsérte a helyi szervek kez· 
deménye?,ését és java..-.olta 
hogy félév múlva újból tüz 
zék .napirendre ezeket a prob • 
lémákat. 

Kovács János 

Tovább növekedett a kor
nerú, nagy tel;esltménl/Ú vil
lamos mozdon11ok azáma. 
Egyszerűbbé, de gyakorlatia
sabbá vált az oktatás. A vil
lamos mozdonyok javítási 
színvonalának növelése érde
kében rendszeresítették a kar
bantartó szerelők műszaki 
oktatását. Mindezek ellenére 
növekedett a szolgálatképte
lenségek száma. Ebben a sze
mélyzeti hibák mellett jelen
tős szerepet játszik - állapí
totta meg a pártvezet.óség -
a magas javítási százalék, a 
forgalomirányítás hibáiból el
maradt, késleltetett revíziók, 
valamint a karbantartási 
munka műszaki elégtelensége. 

A gépészeti szakasztály ve
zetője, Tölgyes La.;o, elvtárs 
elismerte a bajok tarthatat
lanságát. A felszólalókka.l 
összhangban rámutatott arra, 
hogy a gazda.ságta.lanság és a 
m.a,ga8 szolgál.a.ti idő g11ökerét 
a ;elenlegi vontatási, forgalmi 
rendszerben kell keresni. Szólt 
a vezetők, a forgalom és von
tatás pararu:snokainak önálló-
ságáról és felelősségéről, majd r----------------------

Február: 
a villamosmozdonyok javítá
sának színvonalára irányítot
ta a fl.gyelnnet. Bír t.a a fútó
hazat és ez lgazga.tóságot 
amiatt, hogy az egyetlen vil
J.amosvontatási telepen a kor
szerű gépek mellett a villany
szerelő, műszerész és techni
kus szakmunkások 6Z.áma még 
a 10 százal&ot sem éri el A 
do!gozóJcna,k ez energia-meg
takarítási norma.rendezéssel 
összefü�ő pana,;.zaira reagál
va ,,szépséghibának" tartotta, 
hogy a szakszervezet egyetér
tése nélkül. a törvényes mód
szerrel ellentétes megoldást 
választott a �épésreti szak06Z

mezőgazdasági könyvhónap 

Ninca számottevó javulás a 
1'0flóerli oona!i gazdálkodásá
ban sem. A teljesítményi la
pok átlagosan napi 17 mun
kaóráról tanúskodnak. Ezalatt 
a 96 haszonkllométer telje
sítményt 50,7 kilométeres 
Ores gépmenet és 90 kilomé
ter személyzeti rezsi terheli. 

A fú.tliház utazószemél11ze
tének havi munkaide;e a 
Ml11telen oonalgazdálkodá& 
miatt ;6val meohalad;a a 
törvén11n munkaidőt. A kor-

tá1y. 
Gyócri Jenő, a 8. 6Z3.kosz

tály helyettes vezetője a dol
gozók és a vezetők gyakoribb 

A me-71',ga?daságl szaddroda
lom népszerűsítésére az el
múl,t éveldlez hasOllllóen a 
Fö1dmuvelésügyi, a Művelli
désügyi Minisztérium és a 
Mezőgazdasági KönyvJdadó 
februárban rendezi meg a 
mezőgazdasági kön11Vhónapot. 

A kxinyvhónep oélja, hogy 
a mezógazdaságba. dolgozók 
szakmai képzettségének nö
velésével a termelést kultu
ráltabbá, gazx!as� te
gyék. 

A könyvhónap feladata még 

d�,�� - i=FEKETE1TENGERIG� 

A szovjet Vll8Utasok kózpon
tt napilap;a, a Gudok szer
kesztősége vendégeként tíz na
P0t töltöttem a Szov;etunió
ban. Szlvél11es vendéglátóim 
oazdag programmal vártak. 
11111 aztán nem csoda, hogy 
�enoeteg felje(Tl/zés, számos 
érdekes epizód, sok-sok él
mén11 került jegyzetfüzetem
be. 

Utazásaim során Moszkván. 
k{1'f!I Leningrádban és a Fe
kete-tenger partján, Szocsiban 
;áriam. A sok látniva.lót TW!ffl.• 
c,ak újságlró-, hanem tlC1a· 
utauzemmel is figyeltem. An
nál is inkább, mivel oll,ICln 
t>aluta..ok vendége voltam, 
4/cik az áruuáUításban ia a 
llCUÚt villamosításában e1111e
düláUó eredmén11eket értek el 
az utóbbi években. 

* 
A azov;et vasutak roh4moa 

fejlódéaérlil, na1111szeriI ered• 
mén11etról tanúskodik az a 
kiállltá, is. amel11et megfrke
iáem napján tekintettem 
meg Maszkv4bcua, a Vuutcu 

ÚT I J EGYZET 

Műszaki Tudomán110, Tá�
koztatási Intézetben. A külön• 
böZó tlpusú víllamo, é, me

sei-mozdonyokat, .személ11- éa 
teherkocsikat ábrázoló model
lek, eredeti nagyságú a.N<atré
szek, tablók, grafikonok és a 
bemutatott rövidfilmek hűen 
szemléltetik a világ legna
gyobb va.sút;ána.k jelenét és 
jövő;ét. 

A Szov;e.tunió 1XUÚthálóza
ta a világ vasúthálózxuának 
10 százaléka. S ezen a t>ilág 
öaszánuzállitásának 47. a 
Szovjetunió teherfori,almána.Jc 
mínteg11 70 százaléka bonl/0" 
!ódik le. 

A kiá!l{tás et711ik ércfekeNi
(le a 1'48Út ,nllamoaítását és 
die.selesltését bemutató elekt
romos oo.aútl térkép. Ez 11 
11ombn11omcíara működő azem
léltetli eszköz nawazenien tr-
zékelteti, JK,gy a azm,jet 1'CU
utak honnan indultak el, hol 
tartanak, és mi a követke11:6 
évek villamosítási és díeme
•itésl program;a. 

Néhán11 jellemzll aclaC. J956-'. 

bmt, 4IIMkor elfogadtá.k a ,,._ 
utak villamoaltáaának tervét, 
a Szovjetuniónak nem sokkal 
több mint 6000 kilométer hosz
szú villamosított va.siítvonala 
volt. Azóta ez a szám négy
szeresére emelkedett. Jelenleg 
a villamosított flivona1ak hosz
sra megkazelfti a 25 OOO kilo
métert, a dieselesített vonala
ké pedig mintegy 50 OOO kilo
métff. 

Ez a Jelen. S hogy . mlli,en 
Zeaz II jöoo, ezzel kllpcaolat
ban fa felje{111eztem néhán11 
adatot. 1970-ig II caelurlovák-
szo,,jef határtól megiépül a 
mUamoa fels6vezeték egéaff'), 
\flawfVOIZtokig. Ez a OOIIIIÍ 
1l OOO lcflométer houzú. 
Ugyancacik befejezótUk az 
éaza.k.i ,zénvidék kőzpontJát, 
Vorkut4t Moszkván át a Kau
kdzU&14l &1zekllt6 6500 kilo
méter hosszú é&ZGlc-déU fóvo
nal t>illamoritcba. 

A tran.siz-sztbérial f6001111I 
Moszkva-Bajkál között mlla
moaitott 5000 kilométer hoaz
ari IZIMGIIÁa lcordbbaa ZO 

az ie, hogy a M eiz6� 
Kön11vbarci.tok Köre országos 
mo7';1llammá fejlődjön. A 
szervező birottság e� a célt 
az író-olvasó találkozókn<al, 
kiállitások<kal, há2ról házra 
árusítással is eló kívánja se
gíteni. A Mezőgazdasági 
Konyvba.rátok Körének tagi 
lehet az, aki a szakkönyvek 
iránt érdeklődik, tájékozódnJ 
kíván a mezőgazdasági sza'k
:irodalom helyzetéről, és sx.ak
köllyvet kíván vásá:rolrti. 

r,c5zmozdOft11-fűUfház 1'0llt. MII 
a vonalon 3 villamosmozdony
depó van. A vill.an11gépek 1000 
-1200 kilométert futnak e1111-
folvtában. A 3zemélt,1Zet 200-
250 kilométerenként váU;a 
e'11/Tn4St. A tehervonatoknál is 
hasonló a hel11zet. A vonatok 
csak azokon az áUomásokon 
állnak meg, amel11eken a moz
don11- é, a oonatkfsérli sze
mél11zet t>ált. 

A kiállítás újdonságai kö
zül figyelmet érdemel még 
a padlószint a1a.tti esztel'9ll, 
ameU11el II mozdon11kerekek 
�ergálását végzik anélkül, 
hOQ11 kikötnék a kerékpáro
kat. 

Nehéz fizikai munkát he
lyettesít a páll/Qépítc5 gép
órtds é, a rotoros hómaró 11. 
A pálya.építő gépet a maquar 
szakemberek már Jól ismerik. 
Nll{ll/szenl giép. Kitűnő tulaj
domágokkal rendrii<ezík 11 
nagl/ teljesítménl/Ú h6mar6 ű, 
amel11 7500 köbméter haoot 
ta.karit el óránként a oosúti 
pál11áról, a a 4-5 méter ma
aa, hótorla.uok aem jelenr.e
nek számát-a alcodálvt. 

Ezen a kíáUitáson teljes 
képet alkothat a lá.toglltó a-r• 
ról a M(Tl/szab4s11 műsZ11ki
technilcal forradalomról, amelv 
n-,11 11 azov;et -,utG.koft r,ég
bemef111. S ei-t nemcaak 11 kt• 
állí� szemlélteti. U1111onezt 
láttmn II pálvaud1'111'0kon, o 
.f1lt6házakblln , kint II nvQt 
oonal011 '8, ahol II killémbözó 
u,....;. � wi,1en�i,t 

2 mi llió kilométer az M 62-esekkel 
Megjutalmazták a legeredményesebben dolgoz6 

szovjet gyártm6nyú Diesel-mozdonyolc vezetőit 

Tóth Mlhály mO'Zdonyveutó átveszi a Jutalmat G. L 
Bonda.rjevto"l 

(MTI Foto, Lajos György felv.) 

A Vasúti Főosztály g,:.'..pé- gozik, akik szakmailag segítik 
szetí és vontatási szakosziá- a magyar kollégákat. A moz
lyán január 27-én ünnepélyes donyvezetókkel állandó kap
külsőségek között köszöntöt- csolatot tartanak, s így a leg
ték és jutalmazták meg azo- kisebb hibat is w..onnal kija
kat a mozdonyvezetőket és vítják. 
szerelőket, akik az M 62-es A hivatalos Unnepség után 
szovjet gyártmányú Diesel- fehér asmalnál találkoztimk 
mozdonyokon a legeredmé- a 26 éves, Kertész PáU41, a 
nyesebben dolgoztak. 29 éves Rétfalvi La.;ossal, u 

Az ünnepségen megjelent 
G. I. Bondo.rjev, a szovjet ke
reskedelmi képviselet, a 
MASINOIMPORT helyettes 
vezetője, V. V. Naumenko 
szervizvezető és több s:zovjet 
szakember. 

A megjelenteket Tölgyea 
Lajos, a 7. szakosztály vezető
je köszöntötte. majd elmond
ta, hogy a jelenleg nálunk 
közlekedő M 62-esek eddig 2 
millió !kilométert futottak. Ez
alatt az idő alatt a szokásos 
javításon kívül különooebb 
műszaki hiányosság, vagy 
konstrukciós hiba nem for-
dult el6. 

Az M 62-esek tehát kiállták 
a próbát, Nagy vonóerejük ki
túnóen alkalmas tehervonatok 
továbbítására. A szakosztály
vezető megemlítette, hogy a 
harmadik ötéves terv során 
mélit 150 darab szovjet Oieselt 
vásárolunk és így összesen 
202 mozdony segíti majd e te
herszállítást. 

ország legfiatalabb Diesel
mozdonyvezetőivel és Tóth 
Károl11 25 éves szerelővel, a 
Hámán Kató Fú.tc5ház d�o
zóival. 

A két mozdonyvezető az 
M 62 034-es gépen eddig 43 OOO 
kilométert utazott. 

Tóth Károly szerelő még 
1964-ben a Szovjetunióban ta
nulmányozta a Diesel-moz
dony szerelést, de ha valami 
bonyolultabb munkát kel] el• 
végezni, itt sincs egyedül. 
Grisa a Hámán Kató Fűtőház 
szovjet szerelője, mindenben 
segít. 

- Grisa mindent tud, amit 
egv szereláne,k tudnia keU -
mondják. - A hibát azonnal 
ki;avit;a. 

- Alkatrész? 
- Van bllven. Nem panuz

kodunk. Al.katrészhián11 miatt 
még egy percet sem állrunlc. 

- Mi a véleményük a moz
donyról? 

- Kitűnő ktm.,trukcíó! Na
Tö¼]yes lAjoa bevezető asza- gyon szívesen dolgozunk ve�. 

vai után G. I. Bondarjev ke- Nagy ·1,e1;esltőképességre al
reskedelmi tanácsos a leg- Ica.Ima.s gép. Jobban ki kellen" 
eredményesebb mozdonyveze- ha.sznáini. Ha fordába.n köz!e
tóknek egy-egy szovjet kar- kednénk, még nagyobb ered-
órát adott emlékül. mén11t érlu!tnénk e!. 

Az egyébként magyarul is - Mikor ülnek Ismét gép-
kitűnően beszélő szovjet kép- re? 
viselőtől megtudtuk, hogy - Holnap. De hogy merre 
Magyarországon jelenleg a megyünk, azt ml!g nem tud-
Szovjetunió költségén 10 ;wc. 
szovjet Diesel--zakember dol-

trillamo, és Diesel-mczdon11ok 
valóságoal repítik II uereivé
n11eket. 

* 

M oszktiából az egyik leg-
kedveltebb expresszel, o 
Kra.szna;a Sztreld.val, a hlres 
Vöröa Nyíllal még aizna.p este 
Leningrádba utaztam. A fővá
ros leningrádi páluaudt-'C1rán 
mar messzirliJ fel.tűnt a azem
re is impozáns, melX1IIJ)ÍrOI 
színű kocsikból álló azerel
vény. Hogy tel;es legyen 11 
szimmetria, a.z expreuzt to
vábbltó 4200 lóerlis villamos 
mozdon11 is meggyszínű „ru
hát" visel. A Vörös Nyflnak 
kitűnő a menetrend;e. Mos:lc
vából éjfél elótt indul. 1 ttfl-

11el 8 órd.ra érkezik Lentngrdd
ba.. lgy az é;sza.klU nvugodt 
olvá.,sal töltheti az uta, a lu
xus kénvelmet biztositó I. é, 
II. osztálvú hálókocrikban. Mi 
is kén11elembe helveztük ffWJ• gunkat, • reggel minthll cNk 
ef111 azá!lodában tölUl�ük vol· 
na a.z éjszakát, frlam, ldpt
henten hkeztűnk meg Len(ft
grádba. 

Leningrddt Fe a Jlllffnáa 11d
ro•, amel11 a.z oroaz lcultún1 ú 
történelem val6,4go, ldncsa
tára, 11 legigén11eaebb killföldi 
turíltának il maradondó 11-
métti,t nvújt. PálvaudNN. 
� érkeztiink, ttazta,, nltu
rdU, mtnt fflGQlll • llllnM, 
Mnel11ben mindn uaca. """"" 
den tér őriz "4111mit • törU
Mieml>6l. De A f"égi ffMllelCt 

Sz. J. 

r,árosazerte ott látható mar 111t 
ú;, a 1114 emberének alkotáaa 
is. A Néva. partján el.terülö 
Leningrádban az új lakótele
pek. ú; városrészek egész ,ora 
épült fel az elmúlt esztendők
ben. Az ú; léte.titmén11ek épí
tésével egy időben rohamoa 
léptekkel lwlad a vasúti uol
gálati hel11ek modern:i.zálám, 
korszerűsítése is. 

Leningrád moszlévaii rende
tzópál114udva.rán például meg
tekintettem az outomatUc:"8 
berendezéssel felszerelt guri
tót, ahol minden gombn1/0-
másra működik. A gurító-
1.omb mellett let:c5 toron11ba11 
osszesen 3 vasutas tel;e,tt 
szolgálatot. A gurit4svezet6, 
he!11ettese é• eg11 műsznla. 
A gurítási ;egyzék cac5poat411 
érkezik a tóron11ba. 

Végi(lnéztem egy �erdvéq 
gurítását. A koc3ikat crutomo
tikiu aebességazabál11ozó be
ttndezés, et11/ pneuma.tiku, fék 
fog;a meg. A fékberendezé1ek 
em,ébkén.t három helve,,, le
gyezllnerúen helpezlcednek el 
a gurító le;t6Jén, aaerint 
hogy II oogcint,Ok �� 
Ez II berendazéa ol1111n tóklle
teaen működik. hogy aanuú• 
ra e1711dltalán mnca szfJlc#ég. 

Mint 4 rendezc5pd,ZIIU1'dNf' 
ffatal ilzemmémlllcM6l, 11kt 
eoi,ben II nmder6 f6nl»ce t,, 
megtudtam, 11 gurft6n Z4 6,a 
alatt 9--10 OOO ltocat r,uf"Ul, 
t1111jdt1em dupldJa a régind:. 

Vlal p._ 

(l'olvtatJMk.) 
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Két ev alatt 14 csapatbajnokság 
es 5 3 egyéni győzelem 

A 1nrk•zt6HW iinni 

Bognár KirOIJ'.' TaJK)lca; dr. 
BAnJd.alVJ' oywa, s-ed. Kls
várdai .Tinos. MJKolc; Tólb Ti
bor, KlskunhalU, Jtjprai László. 
Keszthely; Perlaki Gyula, Sopron ; 
Sz.ilcs Ferenc, Hatvan; Szőnyi La
jos, Dunakesz.l: 1-elell<et lapunk 
anyagi.boa felhalZD'1.IGII:. 

Vezetls4pd/osztó közgyííl.st tartott o Budapesti Vosutos Sportclub - Jubileumi bansv� 
re készül a 70 éves szombat
helyi Haladás-kórus. A vasui. 
együttes Júniusra tervezett Jű
bil"umi hangversenyére edd!& 
13 vároo kól"'USai jeleztiék 
'részvételüket. 

40 éves 

1 Dunakeszi VSE 
.Január 18-án tartotta kül

dottközgyülését a Dunakeszi 
VSE. Az egyesület vezetői 
eredményes munkáról adtak 
�ot a killdötteknek. Fog
lalkozott a közgyűlés az egye
sület fennállásának 40 éves 
jubileumával Is, amelyet eb
ben az évben ünnepelnek. 

�yolc , 

eve 

Január llhán 1artotta köz
gy(llését a Budapeatt VIUláaa 
Sport Club, amelyen megje
lent Egri Gyula, az MTS el
nöke la. A sportegyesület két
éves munk4járól, eredményei
ről Kt,a MtMl11 elnök szá
molt be. Elmondotta, hogy a 
17 szakosztályban az elmúlt 
két év alatt összesen 87 baj
nokságot nyertek. 

Külön kiemelte, hogy a to
kiói olimpián 10  BVSC-ver
senyző vett részt és közülük 
ketten - dr. Mendelénl/f Ta
máffl4! n61 tőrben és Konrád 
Jáno, a vízilabdában -
aranyérmet nyertek. A múlt 
évi ifjúsági világbajnokságon 

válogatott 
EGY SPRINTERNÓ PORTRÉJA 

1952-ben Békéscsabán az at
létikai pálYa vörös salak:ján 
egy fekete hajú, vékony kis 
diáJclány tűnt fel. A 12-15 
éves iskoláslányok között ver
hetetlen volt. 

Nem telt el egy esztendő 
sem, és már nemcsaik a me
gyében, hanem Csillebércen 
az úttörők orszálos sereg
szemléjén is ő szakította át 
elsőnElk a célszalagot. 

Nagy fölénnyel nyerte a 
60 méteres sikfutást. és 
Such Ida ké-zhez kap$& 

éle"' elsó díját. 
Most, 13 év távlatából is ez 
az első érem a legkedvesebb 
ernlékE'-

1956-ban 600 méteren orszá
gos serdülőbajnokságot nyert. 
tkkor még úgy tűnt, hogy 
majd középtávon versenyez. 
Egy év múlva, 1957-ben mint 
e női atlétaválogatott tagja, 
mégis rövidtávon képviselte 
hazánk színeit a szófiai bol-
17á1'--román-mag11ar ifjúsági 
viadalon. Ettől kezdve csak 
rövidtávon indult. 

1 958-ban 100 és 200 méte;éh 
Ifjúság! bajnok. Mindkét tá
von elnyerte az országos kö
zépiskolai bajnoki címet is. 
l!:s ugyancsak ebben az évben 
ci mau11ar fehi{jtt válogatott 
nöí csapatnak is tagja l.ett. 

Tehetsége, sportpályafutása 
Pest.re s:wlította a fiatal atlé
tanőt. Békéscsabáról Buda
pestre, a BVSC-hez került. Je
lenleg a budapesti igazgatóság 
számviteli főnökségén dol� 
zík. Munkatársai szeretik. 

Az atlétaválogatottban egye
dül ő képviseli a vasuta:.
sport.olókat. Eddig húsz válo
gatott versen11en húzta magá
ro a címeres mez.t. 

Voltak azonban balszeren
csés évek is. 1900-ban pálya-

Such Ida 
otthonában 
(Tózsér Ernő felv.) 

futásában törés állt be. For
maingadozása miatt nem in
dult a csehs7JJ.ovák-magyar 
viadalon, és emiatt nem ke
ri11.hetett ki a római olimpia-
ra. . ... 

11962-ben a belgrádi Európa
bajnokságon már rajthoz áUt, 
és 1963-ban, amikor a magyar 
lányok a híres angol váltó el
lenében 4x100 méteren orszl\
gos csúcsot futottak, a 1711óz
tes csapatban Such Ida is ott 
volt. 1964-ben pedig az a 
megtiszteltetés érte, hogy részt 
vehetett a tokiói olimpián. 

Legközelebbí terve: sikere
sen szerepelni az 1966. évi ver

,·,eken, l.egfőképpen a bu
dapesti atlétikai Európa-baj
nokságon. 

Jelenleg a Testnevelési Fó
iskola másodéves levelezó 
hallgatója. Minden vágya, 
hogy megszerezze a tanári 
díplomát, és jó testneve!ó ta
nár legyen. Tóuér Emő 

Az NSZK-ban vendégszerepelt 
a Debreceni MÁV Filharmonikus Zenekar 

A Debreceni MAV Filhar• 
monikus Zenekar nagy sikerű 
nyugat-németországi vendég
szereplése után érdemes meg
vonni a hangversenykörút 
méri.egét. A 72 tagú .7.lellekart 
Rubánl/f Vilmos érdemes mű
vész karnagy vezényelte Bonn
ban, Hanauban, Offenbach
ban, Ansbachban. A zenekar 
mindenütt nagy sikert ara
rott. A vonósok él.én fellépett 
Bodon11i István hegedűmű
vész.. A nyug;at-németországi 
koncertkörút repertoárja olyan 
műveket ta.rtalma2l0tt, núnt 
Schubert H-moll (befejeretlen) 
szimfóniája, Brahms és Frank 
Martin hegedűversenyei, Li8zt 
és Kodál11 művei, Wagner és 
Berlioz .7.lellekari művei. 

A Debreceni MA V Filhar
monikus Zenekar fellépései 
során mindenütt fOIT6 sikert 
aratott. ExTől tanúskodnak 
azok az elismerő cikkek, kri
tikák, amelyek a nyugat-né
metországi sajtóban jelent.ek 
1neg. Egy bonni lap !gy Irt a 
hangversenyről : ,,Ezek 4 ma-
1111ar szimfonikusok, cikik ci 
napokban mutatkortak be a 
bonni közönségnek a Beetho• 
1Jen-han17versen11teremben tar
tott első városi hangverae-

n11en, elsórangúan képzett, fe-
171/elmezett e1711iittes, amel11 a 
modern tökéletesség érzelem 
nél-küii lendületétől mé17 nincs 
megfertőzve. A vonósok nem 
produkálnak abszolút maga.s 
fén11re csiszolt tónust, de bir
tokolnak valami oltl(Lt, cimit 
mi eg11üttvéve muztkális ós
erővel ;eUemezMtnénk.'' 

Kétségtelen, hogy a zenekar 
művészi színvonalának eme
lésében a németországi ven
dégsrereplés jelent.ős eredmé
nyeket hozott, és az e1711iittes 
minden fel!épése alkalmával 
;ez.entós közönsé17siJcert ara
tott, az elvárható maximális 
színvonalon szerepelt. A hang
versenytennek közönsége 
szűnni nem a.karó tapssal ju
talmazta a Debreceni MA V 
Filharmonikusokat. A zenekar 
mindenütt szívesen adott rá
adást, melyet a közönség a 
sikeres vendégszereplés alkal
mával el is várt az együttes
től. 

A külföldi sl!kerelcliez nagy
mértékben Járult hozzá Rubá
nyi Vi1mos karnagy kimagasló 
szereplése, elmélyült, a mű
veket teljességében átérző ve
zénylése 

B, L 

Maróth Péter a kardvívásban 
szerezte meg az első helyet, 
Rózsáa Péter pedig az asztali
tenisz vegyespárosban az Eu
rópa-bajnokságon győzött. 

Sikeres volt az elmúlt évben 
Budapesten megrendezett Uni
versiade Is, ahol a BVSC 15 
válogatottal szerepelt, és ezek 
közül öten állhattak fel a do
bogó legmagasabb fokára. 

A magyar válogatott keret 
16  sportágában jelenleg 96 
vasutas sportoló készül az el
következendő évek sportver
senyeire. A közgyúlésen Kiss 
Mihály elnök külön elísmerés
sel szólt dr. Kamuti Jenó ví
vóról, aki a férfi tórben egye
dülálló sikersorozatot ért el: 
negyedszer lett Universiade
bajnok. 

Az élsportunk jelenleg! hely
zete tehát bíztató - mondot
ta az emök. - Az utánpótlás
sal, a fiatalok nevelésével 
nincs különösebb baj. Nagyon 
sok tehetséges fiatallal talál
:rnzha unk a jégkorong-, a bir-
1,ózó-, a vívó- és úszószakosz
tályainkban. Gond azonban a 
nőí tenisz és a női kosárlab
da-utánpótlás nevelése. Ezen 
a közeljövőben feltétlen seg!
teni kívánunk. 

A BVSC-nél fgen eredmé
nyesen dolgozik az úszó-, ví
vó- és vízipóló-sportiskola, 
ahol a legkitilnőbb szakembe
rek keze alól nagyon sok szép 
eredményt elérő, tehetséges 
sportolók- kerültek már ki. 

A beszámoló foglalkozott 
még a sportolók munkájával, 
továbbképzésével is. 80 vég
zett, diplomás sportolója van 
a BVSC-nek, 1 11-en egyete-

men és felsőbb oktatási Intéz
ményekben tanulnak, 49-en 
pedig magasabb szakmai szin
ten képezik magukat. A BVSC 
sportolók nagy része munka
helyükön elismert, jó munkát 
végez, és példamutató maga
tartást tanúsít. Ilyenek Siba 
Ferenc, Babán József, Juszkó 
János, Such Ida és még lehet
ne 60rolni azokat a neveket, 
amelyek megbecsülést szerez
tek a vasutas sportnak. 

A beszámoló ezután gazda
sági és szakrruú kérdésekkel 
foglalkozott, majd az MTS 
alapszabálya értelmében az el
következendó két évre meg
választották a klub vezetőit. 

Könyvújdonság 
Andor Leon : 

Tíz határon 6t 
A hajdani Vidéki OJságiróból 

Világjáró r!porterré vált szer-z6 
Igen érdekes visszaemJékeu,,eket 
közöl nem egészen önkéntes 
emigrációjának egyes állomásai
ról, arról a szinte tragikomikus 
paradoxonról, hogy mindig ott 
kellett lennie, ahol a h1Uertzmus 
Jóvoltából baj ée zűrzavar volt. s 
ennek következtében tovább kel· 
lett menek!llnle egy.egy llJabb 
tűz.fészekbe. Bécs, Prága, Helsin
ki, Párizs, Be'.grá<I a főbb állo
másai ennek a hajszolt korszak
nak, s m.Jközben Európa a ná
ctz.mus halál08 szorftásával Vias
kodik, a riporter méc utoljára 
meg•zólaltatja a kor szellemi 
nagyjait, Thomas Mannt, Strautt 
Richárdot. Stefán Zwelget, Slbe
llust és másokat 17.galmas !rás
mQ ez a könyv Európa vessz6-
futásár61, egy szinte való'"zinütle
nill nehéz korszak megpróbálta
tásairól. 

Gönczi GábOr, <>ng.a ;  Fokl Jst
ván, Budapest; Szljjártó .Tózsef, 
Plllscsaba; BUzl László, szentes: 
Leveleiket llkUl<ea helyre k>
vábbltottuk. 

Krasznai �6, Monoeb�: 
,.Vasútunk" e, versét a szerkesz· 
l6blzoUség közl,ésre nem fogad
ta el. 

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapból a szakszer

vezeu bizottságok és a dolgozók 
fl,gyetmébe ajánljuk a követke
z6ket: 

Z. számb61: 101 006/1966. 1/2. B, 
Az i:.1!11Jem cimért folyó verseny 
és a vasútlgaz.gat6ságo'1< munka
versenyének 1966. évi céLldtüzé
sel. 

100 005/IS68 1/1. A. A vállalati 
berUházásdkl<aJ kapcsol&tos esyes 
rendelkezések. 

3. sz6mb61: 7 /1966. KPM. A köz
lekedés- és postaügy! miniszter 
utasitása az épit6lpar1 dolgozók 
különélési pól.lékáról, 

1/1968. KPM. A közlekedés- és 
postaügyi mlnlszter utasitása a 
tenne!<!st kÖ'ZVetlenill lrányfló 
épitfüpart masza.1<1 dolgozók 
munkahely! pótlékáról. 

12a 926/1965. Al. D. A MAV 
háztartási tllzel6ellá.Uis szabá-
lyozása. 

126 744/1965 1/1. A 29/1959. (V. 10.) 
Korm. sz. új!tásokra és találmá
nyokra vonatkozó rendelet 13. 
§ VK. lllll. (2) rendelkez-ek mó· 
dositá.sa. 

llll i:14/1966. 1/3- e. A MAV Moz
gó Laboralóriwn egéSzségügy! 
vl2.sgálatalnak szabályozása. 

101 236/1966. 1/3. e sugllrárta
lomnak k!-. munkahelyen fog
lalkoztatott dolgozók SU8árterhe
lésének ellenön.éSe, 

- Elkészült a TI9CIGIII 
vasút. A 14 kilométer h<az6: 
vasútvonal, amely a Vi8ontal 
Thorez külszíni !ejtésű lllléll
bányát kapcsolja be az Ol'Mé& 
vasúthálózatába, Nagyút állo
máson csatl•akozik a budapeat 
-miskolci fővonalhoz. 

- Nyugdíja.sok és ftaW 
vasutasok talá.Jk07.ta& ftllaluil
con, a Borsod megyei buott
ságon. A találloozót azzal a 
céllal rend€2Jték, hogy a f!IIQ
lok rapasztalatokat &llel"l!Z1l&
nek a nyuga'lomba vonuit 
vasutasoktól. 

- Villanybojlerrel fllae
reU mosdót és fürdt'lt adtak 
át a soproni I. é6 XIII. pálya
mesteri szakasz dolgozóinak. 
Az 50 OOO forintoo költséQel 
épült szociális létesítmén)' 
100 vasutasnak nyújt kltitu
rált, modem tísztálkodálli le, 
'hetóséget. 

- J\ofunkásakadémla Eea&,. 
hely állomáson. A TIT 411 
Keszthely állomás � 
zeti bi2JOttsága kezdeményezé., 
sére 24 vasutas részvételével 
munk�-alcadémia kezdlldiltt. 
Az előadásokon forga,lml él 
kereskedelmi SZAkkérdésekkel 
ismerkednek a hallgatók. 

- Na«Y sikert aratott a .._  
gyar közlekedés húsz --. 
deje című vándorkiálliüe a 
Mi�•kolc tiszai pá1yaudwrm. 
A több, mint 2000 lárocató 
elismeréssel szólt a kiállftás 
anyagáról. témáit-ró!. A ván
dorltiállítást az utazóközlln-

___________________________________ 7 ség is megtekinthette. 
- Munkáskórusok a �  

fon elóti című rádióadá!ban 
�-iíkerrel szerepelt a dungkes:ii 
járműjavító aranvkoszorúval 
'kitün1etebt 60 tagú férfi kó
rusa. Küzde em a 

Január közepén országszer
te beköszöntött a zord téli 
időjárás. A pécsi igazgatóság 
területén különösen a Me
csek vidékén, Barant,ta mea 
gyében volt nagyobb arányú 
havazás és hófúvás, amely 
kemény erőfeszítésekre kész
tette a vasutasokat. A tél el
leni küzdelemról telefonon 
kértünk tájékoztatást néhány 
szolgálati hely vezetőjétől. 

Pécsi fűtőház 
Somlai László, a pécsi fú

tóház főnöke az alábbiakat 
közölte: 

rattuk, hogy törje a havat. 
Teljes terheléssel nem köz
lekedhetünk, de 15-20 kocsi 
követ minden kiszolgálás al• 
kalmával lehozunk a bányá
ból. 

Mohács 
Mohácsról Somos Ferenc in-

téző, forgalmi szol17álattevő 
jelentkezett. 

- A hóeltakarítást folya. 
matosan végezzül{. Jól segítik 
munkánkat a pécsi pályafenn
tartási fónökség X. pályames
teri szakaszának dolgozói. Vo
natainkat ennek ellenére csak 
késésekkel indíthattuk, mert 
az érkezó vonatok is késtek. 
Állomásunkon az áruk fel- és 
elfuvarozása addig lassan 
megy, míg a közúti forgalom 
számára ismét rendbeteszik 
az utakat. 

Pécsbánya
rendező 

- Kétú;talu közelében kö
zel két méter magas hótorla
szok keletkeztek. Emiatt egy 
motor és egy gőzmozdony el
akadt. A sok késés következ
tében sajnos alaposan megnö
vek-edett az utazó személy:ret és 
a gépek igénybevétele. A kar
bantartóknál megerősítettük a 
forduló szolgálatot, hogy a be
érkezó gépeken a lehető leg
gyorsabban elvégezhessük a 
szükséges javításokat. Öröm
mel mondhatom, hogy gépe- Pécsbán11a-rendezőn Biró 
inknél eddig lefagyás nem Ödön állomás/önök {1711 nl/Í
volt, dolgozóínk ügyelnek a latkozott: 
szakszerű kezelésre. - A havazás miatt nappal 

Sásd 
8,  éjjel 6 ember dolgozott a 
váltók tisztításán. Minden 
váltóállítás előtt újra és újra 

Sásdról Kutn11ánszki 
állomásfőnök közölte: 

Jenó el kellett takarítani a havat, 
s ez többször késedelmet oko
zott az Ipartelepek kiszolgá
lásában. A hóeltakarítási 
munkáért Ho!Zóvári János, 
Vitrédi Károl11 és a többi vál
tóór, valamint Pataki Dezsó 

- Nagyobb hófúvás nem 
gátolta a munkánkat. Állomá
sunk Budapest felőli oldalán 
mégis nehéz volt a váltók 
ti.sztántartása, mert ott min-

tél le l  
pá·lyamester és beosztottai 
érdemelnek dicséretet. 

Komló 
Komlón Benedek La;os Jw-

csiintézó jelentkezett hívá-
sunkra: 

- Naponta 250-300 nyi
tott kocsit adunk a bányának, 
melyek erősen behavazva ér
keznek hozzánk. A bánya 
azonban csak tiszta kocsit 
vesz át. A Dombóvárt Pál11a
fenntartásí Fónökség VII-es 
pályamesteri szakaszától 20 
dolgozót kaptunk, ők segíte
nek a hó eltakarításában. A 
Kaposszekcsóről bejáró 18 
dolgozónkat Komlón kellett 
elhelyezni. Egy bizottsági ter
mes kocsit kaptunk a részük
re, élelmezésüket üzemi kony
hánk látja el. Lehetőségeink
hez képest folyamatosan biz
tosítjuk a komlói bánya ki
szolgálását és a szénnel meg
rakott kocsik továbbítását. 

Sellye 
Sell11e állomás hel11zetéról 

Szentirmat Ferenc állomásfó
nök tájékoztatott bennünket: 

- A hófúvás nálunk alaoo
sar betakarta a váltókat. Ka
tona István, Var17a G11ula és 
a többi váltóőr serényen dol
gozott. A váltók lefagyását si
került megakadályoznunk, de 
több vonati<:ésést nem tudtunk 
elkerülni. A peron és az útát
járók tisztítása is rendben ha
ladt. 

(). j.) 

- A Vasútgéf,és-7,eU Teela
nikum tantestülete, szüUi 
munkaköros<ée:e és KISZ
szervezete február 12-én a 
Pénzügymin isztérium már
ványtermében rendezi a tech
nikum hagyornánvoe szalag
avató bálját. A bá1 rendez(JI 
a volt n övendékeket is � 
'tettel várják. Meghívók az 
\sko1 ::t lOSZ-5zervezieténél Igé
nyelhetők: 

- l. uxusexpressz. Az Egye
sült Államokb�n Washinl{ton, 
New York és Boston között új 
luxusvonat beá1l ítását terve
zik. A Luxusexpre'lSz 250 ld• 
lométeres óránkénti sebee
séggel, rázkódás- és zajmen
tesen repíti majd utasait. Azt 
még nem döntötték el. hogy 
az új vonatot gázturbinák, 
vagy villanymotorok hajtsák. 

- A vasuta�oknak mintes, 
fele vesz részt a szocialista 
brlgádmozgalomban Hevea 
megyében. A vasúti szole:álali 
helyek közül 11 tűzte célul a 
szocialista szolgálati hely cfm 
elnyerését. 

MAGYAR VASUTAS 
a Vasutasok szakszervezeténet 

lapja 
Szerkeszti a szerkeszt(5 blzottú.l 

Főszerkesztő: Gulyás János 
Felelős szerkesztő: Vtst Ferenc 

Szerkesztőség: 
Budapest vt.. Benczúr utca U. 

Telefon : várost: 229-872 
llzeml : 39-'7'1 

Kiadja és terJeszll • a Néps1ava 
Lapkiadó Vállalat, Budapest VII., 
Rékóczl dt 54 Telefon: 224-811. 

Fele16s kiadó: Gábor Márton, 
a Néoszava LaoklAdó Vállalat 

Igazgatója 
Csekkszámlaszám: 75.915.001-K.III 

Szikra Lapnyomda, Budapest 
dig erős szél fúj. A hóeltaka. 1-----------------------------------------
rítási munkában Szemerédi 
Imre váltókezeló tűnt ki, de 
váltótársai Is becsülettel 
helytálltak. A hó folvamatos 
eltakarítása lehetóvé tette, 
hogy a rakodásoknál se adód
jék fennakadás. 

FA R SA N G  TA LÁ N Y  

Nagyharsány 
Nag11harsán11 állomáson 

Sótér Sándor for17almista vet
te fel a telefont. Kérdésünk
re a következó tájékoztatást 
adta: 

- A kőbánya munkáját 
erősen gátolta, állomásun
kon azonban nem okozott kü
lönösebb gondot a hófúvás. 
Persze azért nálunk ís renge• 
teg havat kellett lapátolni. 
s ehhez a pályafenntartás dol
gozói nagy •0�ítséget adtak. 
A bányához vezető Iparvá
gányt egy géppel előre megjá-

- Eredetileg valóban a bálba hívtuk a baj
társakat, de közben kitört ci hóvihar, 

- Va17y maga áll a bejárati vá17án110tlf 
"4171/ én kan11arodtam az orszngútra . •  , 

(Pusztai Pál rajzai) 



Fegyelmezett munka 
a balesetmentes forgator. 
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Hogyan lehetne még jobb 
a ruhaellátás ? 

A vasutas dolgozók egyen- munkájdban f'észt veazuk, át
ruha, munka- és védőruha- éf'zik munlcá;uk ftmtosságát. 
ellátáaa sokat ja,,ilt az utób- A Vasúti Ruházati Utasítás 
bi években. Az elért eredmé- előírja, hogy a szolgálati fő
nyeket azonban csak ugy le- nökségek ruhake7.előinek mi a 
het toYább növelni, ha azok a feladata a ruhalgén;r bejelen
dolgozók, akik a ruhaellátás tésekor. 

Helytelen iBényléHlt 

A ruhaigényt a dolgozókról 
kiállitott és szabályosan yeze
tett .Ruht&nl/ilvántartó Lap
ról a "iselésl !dó lejártát fi
l)·elembe véve kell jelenteni a 
megfelelő ruhanagyságszámok 
(sablon nagyságok) egyidejű 
kötlése mellett. 

Ezt a rendelkerest nagyon 
BadapesU l1azsa.&ósác: 
Forplml szol1álat 

Posdókabát (fűtőt) 
Vontawsl saol1álat 

VaUáskabM 
"\'aitásnadris 
Munkaruha 

Pályafenntanásl no)dlat 
Esélköpeny 
VaUáskabat 
Vauásnadrác 
Munk11n1ba 

Sajnoo, ez valamennyi Igaz
gatóságra és szakszolgálatra 
vonatkozik. A helytelen 
igénylés következtében 4 
megszabott beszerzési pénz
ügyi kef'etet sem lehet gazda
ságosan felha,ználni, mert sok 
olyan ruhadarab kerül be
szerzésre, melyre az Igénylés 
évében szükség nincs, ugyan
akkor a jogos igények egy ré
szét nem lehet kielégíteni. Az 
elmúlt évben például mintegy 
l5 millió forintot tett ki az 
az összeg, melyet a. hátf'a.lék
ként jelentkező ruhael!átá• fe
dezésére, vagy a. minőség ja.ví
tására. lelutett volna forditani. 

A helytelenül közölt nagy
ságméretek is hátráltatják a 
tervszerű beszerzést és bosz
srúságot okoznak az érdekelt 
dolgozókna.k, amikor a megfe
leló méretű ruhadarabokat 
nem kapják meg, illetve a 
szertárban történő többszöri 
bemenetel után cserével biz
tosítják .lárandósáii;aikat. 

Javult a;: ellátá3 

A korábbi éYekben elhang
r.ott panaszok, melyek a ruha
járandóságok elmaradásáró� 
vagy későbbi időpontban tör
t�nő biztosításáról szóltak, 
megszilntek. 1965-ben minden 

sok szolp]aU főnökség nem 
tartja be. Helytelen. igénylése
ket küldenek é• ezáltal cika
dcilyo.nák a. f'Uhaellátás még 
jobl>ci tételét. Igy fordul elő, 
hogy a bejelentett Igények és 
az utalványozott mennyiségek 
között eltérések mutatkoznak. 

Ime egy példa a sok közül: 
... ,., utalft- ........ 

ayos.a: 

ua lN Hl 

tM• 1415 %31 
1531 1293 14( 

9939 9595 UI 

188% Ust 4911 
35911 ZN3 695 

3608 Z933 615 

1959 l9tz 1051 

bejelentett fol114mcito1 igénvt 
biztosított az Anyagellátási 
Igazgatóság. A kedvezően ala
kult beszerzési keret és a lét
számfluktuáció nagymérvű 
csökkenése következtében a 
törzsruhadarabokból és lábbe
likből raktári készletet Is ki 
lehetett alakítani a póügények 
kielégítésére. 

A dolgozók ruhaellátásának 
még szervezettebbé tétele ér
dekében azonban nem elég 
csa.k 4 felső .sze,-vek ef'őfeszí
tése, hanem feltétlenül szük
séges minden szolgálati főnök 
és a ruhakezeléssel megbízott 
valamennyi dolgozó egyéni 
szemléletének és hozzáállásá
nak megjavítása. Ehhez az 
kell, hogy a szolgálati főnökök 
ne csak akkor !oglalkozzanak 
a ruhaellátással, ha egy dol
gozó valamilyen járandóságát 
nem kapta meg és azt sür
getni kell, hanem legyen 
gondjuk és ellenőrizzék az 
igénybejelentés helyességét és 
a bejelentési Időpont betartá
sát, de a kiosztást is. 

A ruhakezeléssel megbízott 
dolgozók f0f'diúa.'114k naw 
gondot 4 bejeleT1té1 helye,sé
géf'e. Az esedike, nt"4d4f'4bo
ka.t 4 dolgozók méretének 
megfelelően igényel�k meg. 
Ha nem .i6, vagy nem bizto-

sak a Ruhanyllvántartó Lapon 
előjegyzett sablonnugyságok
ban, vegyék azt a fáradságot, 
hogy a minden szoll(álati fő
nökség részére megküldött 
"Egyenruha mértékvétel mód
ja. és besorolási táblázata'' 
alapján vegyenek uj mérete
ket a dolgozókról, vagy a ki
vételezett ruhadarabok fel
próbálásával állapítsák meg a 
helyes méreteket. Maguknak a 
dolgozóknak is kötelességük 
meggyőződni arról, hogy ré
szükre az esedékes ruhadara
bokat 4 megfelelő sablon
nagyság,-a tgényelték-e. De 
kötelességük uz is, hogy a ru
hakezelővel közöljék, ha hízás 
vagy fogyás miatt korábbi ru
haméretük megváltozott. 

Javul a minóség 

Minden vasutas dolgozónak 
kötelessége pontos és lelkiis
meretes munkát végezni. A 

roh4kezelókre ez még foko
zottabb mértékben vonatko
zik. Az ő munkájuk alapja a 
vasutas dolgozók jó ruhaellá
tásának és a ruhadarabok mi
nőségének megjavítása is. 
Pontos és helyes igénylések 
esetén csak a szükséges ru
hadarabok kerülnek beszer
zésre. A megszabott beszerzési 
keretből fennmaf'adó összeget 
szükségtelen rohadarabok 
megrendelése helyett, a minő
ség javítására lehet forditani. 

Folytatni lehet azt a minő
ségjavító kezdeményezést, 
amely az elmult évben a posz
tóköpenyeknél, !ol}·ó évben 
pedig valamenn>; posztóruhá
zatnál bevezetésre kerül. Ja
vul a sokak által kifogásolt 
inr,zubbonyok minősége is. A 
még kifogásolt nyári ruhada
rabok minőségjavítása is terv
be van véve, de ennek meg
valósítása csak a leírt hibák 
megszüntetése esetén valósít
ható meg. 

A még jobb ruhaellátás biz
tosításának érdekében ismé
telten felhívjuk az érdekeltek 
figyelmét a pontos és lelkiis
meretes munkára·. Külön kér
jiik ci mozgalmi szervek ve
zetőit és aktCváit, hogy mun
ká;uk közben ellenórizzék 
V4'11/ ellenőriztessék a ruha
igénylé1 és kiosztás helyessé
gét, hogy a fennálló hibák ki
küszöbölésével a ruhaellátás 
valóban kifogástalan Jegyen. 

Benedek Lászl6 
Anyagellátási Igazgatóság 

Ami késik, az nem 
rajta múlik 

„Jobb későn, mint soha". Ez 
a közmondás sokszor elhang
zik, amikor az egyenruha ki
osztása szóba kerül. 

Szeged állomás ruhakezelő
jét, özv. Erdélyi Istvánnét so
kan keresik fel ruhaügyben. 
Amikor hallottuk., hogy a Sze
gedi Ruhagyár a MAV-nak 
közvetlenül a Rókusi osztó
szertáron keresztül adja át a 
ruhát. azt gondoltuk. lényege
sen jobb lesz a szegediek hely
zete. Sajnos, nem így van. A 
mai napig sem tudtuk eléf'ni 
azt, hogy minden méretű ru
hánál a zubbonyt és a nadrá
got egyszerre kapjuk meg. 

Erdélyiné hetedik éve végzi 
ezt a nagy adminisztrációval 
járó munkát. A1:előtt vonatkí
sérő volt, de tanult és a szük
séges anyagszerkezelésl vizs
gát is megszerezte. 

A ruhák ügye Szeged állo
máson jó kezekben van. A ki
osztás gyors és folyamatos. A 
megrendelés is idejében meg
történik. 

Dr. Bánklalvy Gyula 

A robogó �ooat lépcsőjére kúszott . . •  
Lelelcje/enlétével balesetet előzött meg 

egy b6tor jegyvizsg6/ó 

A nagykanizsai személy o
nat teljes sebessé:;gel robogott 
Budapest felé. Fe�llk Ferenc 

jegy,•izsgáló mar tul volt a 
nagy munkán. . . 

Az első kocsi külső peronJan 
állt. Cigarettára gyújtott. Jól 
esett egv kicsit kifujnia magát. 
Aztán hirtelen megbillent a 
kocsi. Megdöbbent. Tudta és 
érezte, valami nagy baj tör
tént. A vész.fékhez rohant. Az
tán mégis meggondolta magát. 
Ha megrántja, a vonat hirte
len áll meg. Talán még komo
lvabb baj is történhet. Gyor
s·an határozott. Végigsuiladt a 
kocsiban és nyugodt hangon 
enn)it mondott'. 

- Kérem, mindenki álljon 

fel, fogja meg a csomagját, 

mert meg kell húzni a vészfé

ket. Nincs semmi baj, legye

nek nyugodtak. 
Alig fejezte be szavait. már

is rohant az ajtóhoz és a robo-

gó 1.,onat lépc,�jére 1ctls211u 
hogy a vészfék lép_cwk&el� 
levő csapján a sűrített leveQ4t 
kiengedje, nehogy hirtelen 
kelljen megállítani a vonatot. 

Mindez pár perc alatt tör
tént. s a vonat baj nélkül 
megállt. Ekkor derült ki, hogy 
a második kocsi első tenge
lyének forg67.sámolya hajszál 
híjan kiugrott a helyéről. 

A mozdony és a vonat sze
mélyzete a szükséges ment6 
intézkedést megtette, s ha egy
órás késéssel is. de a nagyka
nlzsal személyvonat szerencsé
sen futott be a Déli pályaud
,·arra. 

S hogy mindez így történt, 
az elsősorban Fedák Ferenc 
jegyvizsgáló éberségének, lé
lekjelenlétének, bátorságának 
léöszönhető. 

Dr. Koml6s1 Vilmosné 
építészmérnök 

MA V Magasépítési FónöltJé& 

KÖZÖS ERŐVEL 
A hatvani szertár. a fútő

ház és a pályafenntartás út
jai - különösen a szertár 
előtti rész - az előző évek• 
ben végzett csatornafektetés 
miatt - már gyalogosan is 
járhatatlanná váltak. Az őszi 
és a tavaszi esőzések idején 
sok gondot okozott az anyagok 
szállítása. A kézikocsik, tar
goncák olykor tengelyig süly
lyed tek a feneketlen sarba. 

A szertár dolgozói, Zsámbo
ki József targoncavezető ja
vaslatára, vállalták, hogy a 
sze,-tár előtti út megjavítását 
társadalmi mu11kaban elt:ég
zik. A dolgozók a megfelelő 

anyaghitel megérk-ezése után 
a munkát el is kezdték, s 
mintegy két vagon kockakő
vet építettek be. 

A társszolgálati ágak dolgo
zói és vezetői, látva a társa
dalmi munka eredményét, ők 
is össze(ogtak. Az összefogás
nak az lett az eredménye, 
hogy nemcsak a szertár előtt, 
hanem a tanműhely és a pá
lyamesteri szakasz előtt Is el
készült az út minte1111 IS0-200 

méteres szakaszon. Erre az 
évre a mozdonyműhely útje•
nak megjavítását vették terv
be. 

Tár.'laJalonabi!llto11itasi tanácsadó' 

Hogyan kell eljárni a társadalombiztosítási 
szolgáltatások..-jogtalan igénybevétele esetén 

A társadalombi:i:to6itási 
szolgáltatásokat a biztosítot
tak és igényjotosult család
tagjainak az állam meghatá
ro:r.ott célra adja. A táppénzt, 
a terhcs.ségi és gyennekágyi 
�egélyt. az elvesztett kereset 
pótlására, a temetési segélyt 

a felmerült költségek fedezé
sere stb. 

Aki maga vagy az igényjo
� t családtag a szolgáltatá
sokat ;ogtalanu.l veszi faény
be, kárt okoz, amelyet köte
les megtéríteni. Mivel a kár 
megtérítését ihletóen több 
probléma merül fel, ezért is-

kor, ha az illetélke!! szaksze,;,. 
vezeti szerv a kár megfize'..é
sére határozattal kötelezte, és 
a határozat eLlen fellebbezést 
nem terjesztett el6. 

Miből kell levonni 
a k6rösszeget 

--.:.:..---------------------------------------------'---, mert.etjük a helyes eljárást. Ha az okozott kár táppénz. 
túl!izetésból keletkezett, és a 
dolgozó még táppénzes állo
mányban van, a kárösszeget a 
további időre járó táppém:ből 
kell levonni. Ha a kár más 
szolgáltatás tcrh� 
gyermekágyi segély, temetési 
!>egély stb. - jogtalan lgérly
bevételéból állt elő, és a dot:
gozó már felvette a munkát, 
a dolgozó béréből kell levon
ni. A táppénznek minden 
esetben és jóhiszemű jogtalan 
:igénybevétel esetén a bérnek 
is csak a 33%-át lehet ezen a 
címen levonni. Ha azonban 
rosszhiszemű volt a kárdko
zás, a bérnek az 50 százalé
káig ls lehet levonást beál.U
tani. 

Apáról fiúra 
A Kandó. a BoCo és a szih

e1umos villamosmozdonyok 
.. gyógyműhelyének" hosszú 
csarnokában, a t.olópadjárás 
két oldalán úgyszólván min
den álláson javításba fogott 
,illamosmozdonyok sorakoz
nak. Rajtuk, körülöttük szor
goskodó emberek. 

Mindössze két éve, hogy a 
«ózmozdony műhelyből kiszo
rultak a gőzösök és villamos
mozdonyok foglalták el a sze
relőállásokat. Bent egyenletes, 
ke;lemes a levegő. Fűtött az 
egész javítócsarnok. 

1 'épszerü ember 

A csarnokon át vezet utam 
l'ldtk<ii Józsefhez, a villamos
tnozdony osztály helyettes ve
zetÖjéhez. Ketten ültek eg:r 
kis irodában, az üzemi beru
házóval. Ültek - de nem 
csendben. 

- Nos, mit gondolsz, Lad, 
ha úgy csináljuk, a.kkOf' mi 
lesz a termeléssel - vitázik az 
elhangzott javaslattal és hatá
rozottan folytatja. - Csak úgy 
korszerilslthetünk, hogy a. ja
títári tef'vet i. teljesítjük. 
Mindkettő fontos. Csak ilyen 
p1"ogf'cimban állapodhatunk 
meg. 

MegYártam a vita végét. 
Gyorsan megállapodtak. Mind
kettőjüket közös cél vezette, 
gondolkodtak és eredménye
sen. röviden tanácskoztak. 

Rátkai József népszerű em
ber. Népszerü.ségét az üzem
ben eltöltött 33 esztendőnek, 
na. meg emberségének és szak
ismeretének kö3zönhett. Ha 
valaki, akkor ő elmondhatja, 
hogy úgy ismeri a MÁV Észa
ki Járműjavító üzemi Válla-
1„tot, mint a tenyerét. 

- tdesapámmal együtt h&t-

i,anháf'om esztefld6t dolgoz
tunk ebbe1t ci műhelyben -
mondja beszélgetés közben. -
Apám 1919-től kerek hcirminc, 
én pedig eddig h4f'miflcMrom 
évet dolgoztam. Hannlnchá
rornban már itt Inaskodtam. 
Három évvel később pedig, 
mint géplakatos a kismotor
műhelyben doli:oztam. Több 
mint húsz esztendőt szerszám
mal a kézben, a szakmában. 
Szép szakmát tanultam. A 
géplakatos szakma sokoldalú 
és különösen szép a vasúton, 
itt bent a javítóműhelyben. 
Aki csak a pályán látja a vil
lamosmozdonyokat, nem is hi
szi el, mennyi alkatrészt, 
mennyi sok apró munkát rejt 
magában a vaslemezeken be
lüli vasszív - a motor. 

Kiállta a próbát 

Szakmunkája mellett sokféle 
más beosztásban dllta ki 4 
p,-óbát ciz eltelt 33 év ala.tt. 
Tanult, gyarapodott tudásban 
és együtt nőtt, fejlődött az 
üzemmel. Évekig volt műve
zető, reszortvezető. a motor
műhely helyettes vezetője. M 
ellenforradalom után a sze
mélyzeti osztályt vezette. A 
műszaki feladatok, a gépek, a 
motorok, a szerszámok zaja 
azonban mtndenhonna.11, vi&z
szahlvta. Hat éve már, hogy 
a villamosmozdony-javító osz
tály vezető helyettese. Több 
mint hatszáz ember termelő 
munkája szervezésének, Irá
nyításának részese. 

tdesapám túzikovács 
volt. Akkof' még különö,en 
fárasztó volt ez a szakma. Nci
won szerette. Velünk fi meg
kedveltette a ,zenzámot, a f6-
műhel11t. 0 mindtg owzke voZ& 

Rátkai József 

rá, hogy túzikovács. Mindig 
elvégezte a. ráes6t. Bennünk is 
ezt 11 szellemet ápolta. Hálás 
va.r,vok neki ma is. Szorgal
mára is, mellyel munkáján túl 
belénk oltotta a. munka. a 
szef'szám, a. múhely szerete
tét. 

Rátkai Sándor az apa és Jó
zsef fia - ahogy ma mun
katársai mondják, Jóska bácsi 
- ők ketten századunk törté
nelmét élték, dolgozták itt a 
főműhelyben. Történelmi sors
fordulókat. sztrájkokat, nél
külözéseket, háborút, felszaba
dulást. újjáépítést és ellenfor
radalmakat, kiteljesedő népi 
forradalmat együtt értelc meg. 
Eí111 ország átalakulását segí
tették a. járműjat•ítóban. A 
harmincas évek válság éveire 
emlékezik most. amikor a ko
rábbi tíz-, tizenkét órás mun
kaidőt csak havi 130 órás vál
totta fel. Leves, főzelék és hús 
helyett csupán zsíroskenyérre 
jutott csak a családnak. 

- Apám elbeszéléseiből és 

sciját tapasztalatom szerint is 
frbsen él bennem az üzem 
múltja, apám élete és keser
ves ifjúkora. Kettőnket is ne
hezen tudott szakmunkássá 
nevelni. 11:n három gyermeket 

nevelek, !skoláztatok. Apám, 
sajnos. már nem él. Nem é,-� 
hette meg a muskátli!, nyáron 
z:öld ligetekkel tarkított, sá1"
mentes, kors:erú üzemet, 
amelyben most dolgozunk. 

Az apa nyomdokain 

1919-tól az üzem és a kor 
minden jelentős eseménye 
összeszövődött Rátkaiék életé
vel. Az utódoknak szóló elbe
szélés eleven és gazdag. A 
nagyapa vöröskatona a Ta
nácsköztársaság alatt. Tetteit 
és kalandos életútját Jóska fia 
folytatja, aki 1945 óta szak
szervezeti blzalmt, szervező
titkár, múhelybizottsági ttt
kár és elnök, tanácstag, párt
munkás, aktív és fáradhatat
lan propagandista és munkás
őr. A szerszám, a munka, a 
gyár, az emberek küzdelmei 
kötelezik majd a dédunokát 
is. 

A Rátkai család élete egybe
forrt a szerszámmal, a főmű
hellyel. Jóska, az egykori gép
lakatosinas, a mai osztály
\·ezetó-hclyettcs, apja művén 
dolgozik. Leánya már apja 
mellé lépett. Fia még az álta
lános iskolában készül a mun
ka, az üzem, a szakma szere
tetére. a nagyapa és apa mű
vének folytatására. 

A régi műhely falai ugyan 
még állnak. de bennük más
fajta levegő járja. A mosako
dáshoz egykor csak vödröt 
adó fómúhelyben ma korszerű 
öltözők, mosdók, modern gé
pek, szerszámok állnak a 
munkások rendelkezésére. Tet
tükkel épül, fejlődik a gyár és 
folytatódik Rátkai József és 
fia életének története, a Rát
kai nemzedék története, amely 
a munka. a szerszám. a mű
hely szeretetében apáról fiúra. 
unokára öröklóclött. 

Kovács lánoa 

A le/hívásnak 
tartalmaznia kell 

Ha a. biztositott jogtalanul 
vesz igénybe valamilyen tár
sadalombiztositcísi szolgálta
tást, a s.:olgálati főnökség a. 
kifizetéstól vagy igenybevétel
től számított harminc napon 
belül köteles a kár megtéríté
sére felszólítani a dolgozót. 

A szolgálati főnökség által 
kiadott felhívásnak (értesítés
nek) tartalmaznia kell, hogy 
a kár milyen szolgáltatásból 
származik, ezt mikor folyósí
tották, vagy a biztosított mi
kor vette igénybe. Közölni 
kell a dolgozóval azt is, hogy 
az dkozott kárt miből és mi
lyen összegben vonják le, és 
van-e jogorvoslati lehetősége. 

A dolgozó a s:rolgálati fő
nökség által 30 napon belül 
kézbesített felhívás (értesítés) 
ellen az illetékes szakszen:e
zeti bizottsághoz, társadalom
biztosítás! tanácshoz, a va.s
uta.s-sza.k!zervezet megyei bi
zottságához fellebbezhet. A 
szakszervezeti bi:r.ottság ebben 
az esetben csak jogoss,,g vagy 
jogtalanság kérdésében dönt. 

Ha a dolgo7.ó a szakszerve
zeti szerv döntésével nem ért 
e:-yet, a területi jellegű megyei 
bizottsághoz fellebbezhet. A 
területi jellegű megyei bi:r.ott
ság véghatározatot hoz. mely 
ellen fellebbezésnek helye 
nincs. (Területi jellegű me
gyei bizottságok: Hajdú-Bihar, 
Baranya, Borsod, Csongrád és 
a Va.s megyei bizottság, vala
mint a budapesti bizottság.) 

A jogtalanul igénybe vett 
társadalombiztosítási kész
pénzszolgál tatást a biztosí
tottól csak akkor lehet le
vonni, ha erről a szolgálati fő
nökség az elófrt ídön belül ér
tesítette, és az ellen a dolgo
zó nem feUebbezett, vagy ak-

Ha a szolgálati főnökség el· 
mulasztotta a felhív.ua1ak (té
rítésnek) 30 napon belüli ki• 
adását, a dolgozót már nem 
kell értesíteni. Ebben azeset
ben a szolgálati fönökség a& 
i lletékes s7.a:kszervezeti biu>tt
ságot köteles írásban ért.esfte
ni a túliolyósltá.sról 

Az illetékes szakszervezeti 
bizottság az ügyet megvizs
gálja, és az okozott kárt cs8lk: 
al,kor térítteti meg a dolgo
zóval, ha azt rosszhiszeműen 
okozta. Ilyen esetben az ügy• 
ben eljáró szakszervezeli 
szerv már nem a jogosság 
vagy jogtalanság, hanem a jó
vagy rosszhiszeműség kérdé
sében dönt, és hoz határoza
tot, ami ellen fellebberes.i jOC 
alapján a területi jellegű me
gyei bi:r.ottsághoz lehet fel
lebbezni. Ha a dolgo2l6 a ha
tározatot magára nézve sé
relmesnek tartja, annak kéz
besítését követő 15 napoo be
lül keresettel fordul.hat a ha• 
tározatot kibocsátó sz«V 
székhelye szerint illetékes já
rásbíró' ághoz (városl bíróság
hoz), Budapesten az illet.ékE9 
kerület.i bír� 
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A MÁV Vezérigazgatóságának és a Vasutasok 
Szakszervezete Elnökségének 

A fillérek is f orinttá nőnek . . .  

i r á n y e l v e i  
Fűtőházi dolgozók között a bérrendezés után 

(Folytatás az 1. oldalTól.) 

Az 1966. évi szállítási ter
vek végrehajtásának a szocia
lista munkaverseny hatékony-

ságának elősegítése érdekében 
a vasúti közlekedés és ipar 
1966. évi éves vállalásainak 
irányelveit az alábbiakban ha
tározzuk meg. 

VASÚTI KÖZLEKEDÉS 
0 A személyszállító és te

hervonatok menetrend
szerűségénél hálózati szín ten 
éves viszonylatban el kell ér
ni, hogy a személyszállító vo-

1U1tok 96, a teheTvonatok leg
alább 11 százaléka menet
rend szerint közlekedjen. A 
célkitűzések igazgatóságon
ként a következők: 

Budapest 
Debrecen 
Miskolc 
Pécs 
Szeged 
Szombathely 

Személyszállító 
vonat 
92,00/o 
97,40/o 
96,50/o 
98,30/o 
97,3% 
98,8% 

Teher-
vonat 

640/o 
710/o 
70°.·o 
81% 
740/o 
81% 

• A teherkocsik statikus az 1966. évi beruházási prog

. terhelésének a hálózati ramot kell ütemszeríien telje
éves célkitűzése 19 ton1U1. síteni és ugyanakkor a terme-
1965-ben 18,89 tonnás ered- lékenységet emelni és az ön-

é ._. .. k 1 F 1 datk ·nt költséget csökkenteni. m nyt e„un e · e a e 
A távközlő- és biztooítóbe-határozzuk meg az éves cél-

kitűzés 1 százalékos túlteljesí- rendezési szolgálatnak első
tését. sorban a jenntaTtási munkák 

• A vontató J'ármúvek minőségének javításával és 
ugyanakkor gazdaságos muntermelékenységének káltatással kell a vasút éves emelése; a célkitűzés az egy vállalásainak teljesítéséhez gőz-, villamos- és Diesel-�o.z- hozzájárulni. donyra jutó 100 etkm telJes1t: Az anyagszerkezelésl szol

ménynek az összes dolgozo gálatnak _ az éves vállalá5ok mozdonyoknál 2 százalék?s,_ � keretében _ a folyamatos vonali szolgálatot telJeStto anyagellátás biztosítására, a mozdonyoknál pedig 3 száza- felesleges készletek felszámolékos túlteljesítése. lására és az érkezett vasúti 
• A tehervonatok átlagos kocsik gyors kiürítésére, a tár

terhelésénél a hálózati sadalmi tulajdon fokozott 
éves célkitűzés 935 tonna. megóvására kell törekedni. 
1965-ben 933 tonnás ered- A szakszolgálatok fentiek
ményt értünk el. Éves válla- ben említett feladatai ál talá
lásként a célkitűzés 1 száza- ban megfelelnek az élüzem 
lékos túlteljesítését határozzuk cfmért folyó verseny célkitű
meg. zéseinek. Az éves vállalások 
• A kocsiforduló idő, az megtételénél tehát irányadóak 

idegen kocsik tartózko- az élüzem versenyforma célki
dási idejének csökkentése ér- tűzései azzal a kiegészítéssel, 
dekében tovább kell fokozni hogy az ütemszerűen végzett 

munkák határidejének betar
tása is központi feladat. 

VASÚTI IPAR 
A vasúti ipar területén köz

ponti célkitűzés a termék, a 
munka minőségének javítása, 
továbbá a termelési tervek tel
jesítése mellett a járműjavítás 
területén az átfutási időtarta
mok csökkentése, a többi terü
leten a gyártási-, építési és 
irányítási programban szerep
lő munkák átadási ütemének 
betartása. 

Célkitűzé<;ként határozzuk 
meg továbbá a munkák minő
ségi színvonalának növelése 
mellett az önköltségi tervek 
betartását, a gazdaságossági 
szemléletet, a termelékenység 
növelését. 

A feladatokat a helyes mű
szaki szervezési és intézkedési 
tervek kidolgozása és megva
lósítása útján kell biztosítani. 

A MA V Vezérigazgatósága 
és a Vasutasok Szakszerveze
tének Elnöksége az irányel• 
vekben szereplő feladatok 
megvalósítása érdekében kér 
minden vasutas dolgozót, a 
gazdasági és mozgalmi szervek 
vezetőit, aktíváit, hogy a leg
;obb kepességeik szerint lás
sák el feladatailcat, állandóan 
növeljék szakmai képzettségü
ket, törekedjenek a bg:lesetek 
csökkentésére, a szemely- és 
vagyonbiztonság fokozottabb 
megóvásáTa, 

A gazdasági, párt, KISZ és 
szakszervezeti szervek az ed
diginél nagyobb gondot fordít
sanak a dolgozók élet- és mun
kakörülményeinek javítására, 
szociális ellátottságának és 
munkabiztonságának megte
remtésére. 

Magyar Allamvasutak 
Vezérigazgatósága 

Vasutasok Szakszervezet.ének 
Elnöksége 

- A cél elsősorban az ala
csony bérek emelése, a béTki
egyenlítődés volt. - Ezekkel 
a szavakkal fogalmazta meg 
mondanivalóját Huszár József, 
a ferencvárosi fűtőház szak
szervezeti bizottságának titká
ra, amikor a bérkorrekcióról 
kérdeztük. 

- Fűtőházunknál egyébként 
232 dolgozót éTintett a béTTen
dezés, közöttük 214 órabéTes, 
18 pedig havibéTes alkalma
zott. 

- Kik döntöttek a bérren
dezésekről? 

- A kormányrendelet ér
telmében a szakszeTvezeti bi
zalmiak javaslata alapján a 

míihelybizottság, a párt-, a 

szakszeTvezet, és a gazdasági 
vezetők közösen határozták 
meg, hogy melyik dolgozónál 
milyen mértékű legyen az 
emelés. A legszélesebb n)ilvá
nosságot biztosítottuk. 

- Véleménye szerint elége
dettek az emberek? 

- Igen ! Bár minden kérés
nek eleget tenni és mindenki
nek fizetésemelést adni nem 
tudtunk. úgy érezzük azonban, 
hogy dolgozóink megértették : 
a TendelkezésünkTe álló ösz
szegből nem kaphatott min
denki órabéTjavítást. Legköze
lebb azok kerülnek majd sor
ra, akik most kimaradtak. 

A művezető elégedett 

S hogy a dolgozók hogyan 
vélekednek - erról beszélje
nek ők maguk. 

KTakkói Lajos, a mozdony
javító műhely egyik műveze
tője 146 forint béremelést ka
pott. 

- Elégedett? 
- Nem pa114szkodom. A fi-

zetésem fgy 2626 foTint. Fele
ségemmel és 14 éves gyeT
mekemmel ebből szolídan, de 
nyugodtan megélhetünk. 

- A kapott plusz pénzt be
osztották-e már? 

az árukezelést helyek kiszol- ,_...;. ______ .....;:;._ __________________ _ gálásának gyakoriságát és 
megalapozottabb - a vonat
közlekedestót függő - kIBzol
gálási grafikonok alapján me
netrend szerinti beállítást és 
kihúzást kell biztosítani. Sok 
lehetőség rejlik az irányvo
natok szervezésében is, ezért 
arra kell törekedni, hogy 1966-
ban a kocsiigényes áruknak 
legalább 44 százalékát rako
dással képzett irányvonatok
kal továbbítsuk. 

- Igen! Három évvel ez
előtt OTP-hitellel családi há
zat _építettünk. Eddig havi 410 
forint kölcsönt fizettünk. Mo�t 
feleségemmel együtt úgy ha
tároztunk, hogy ezentúl ha
vonta 600 forintot törlesztünk. 

A Az idegenfo1·galom nö
W vekedéséból adódóan is 
fontos kérdésként kell kezel
ni a kulturált utazás biztosítá
sát, az utazóközönség kiszol
gálását, különös tekintettel a 
szolgálati helyek, a vasúti sze
relvények rendjének, tiszta
ságának biztosításával. 

• Az építési szakszolgálat 
területén el kell érni a 

kiadott költségszint legalább 
0,5 százalékos csökkentését. 
Továbbá az éves építési, illet

· -H E L  Y T'A L L A  s· -

A barna hajú, markáns arcú 
művezető 32 éve dolgozik a 
vasútnál. 40 ember munkáját 
irányítja. Szakmája lakatos. 

Az első beruházás 
a gyerekeké 

Simon Sándor kocsimosó a 
másik megkérdezett. 0 30 fil
lér órabéremelést kapott és a 
3 gyermek után ha vi. 150 forint 
felemelt családi pótlékot. 

- Nem kevesellte a 30 fil
lér emelést? 

ve gyártási programban sze- - Gondoltam, vagy a Zeváitó, vagy a tavasz csa,k megérkezik! 
repló súlyponti munkák szer- (Pusztai Pát rajza) 

- Hát bizony - mosolyodik 
el -, lehetne több is. Hiszen 
egyes élelmiszerárak emelke
désével többe kerül a háztaT
tás. No de a fillérek végül is 

forinttá nőnek. Azonkívül 
emelkedik a készenléti béTem 
ts. 1gy havonta mintegy 210 ződésben rögzített, vagy a 

felügyeleti szerv által előírt 
befejezési, illetve átadási ha
táridejének betartását. 

* 

A fentiekben nem érintett 
szakszolgálatok vállalásainak 
megtételéhez a következők 
szolgálnak általános irányelv
ként. 

A pályafenntartási szakszol
gálatnak központi feladata -
a nyíltvonali, valamint llZ ál
lomási átmenő és megelőző vá
gányok minőségi áÍlapotának 
;avítása. A sebességkorlátozá
sok és lassújelek csökkentésé
vel a pályák forgalombiztos 
állapotának biztosítása. 

A pályaépítési szolgálatnak 

V6/la/6saikat 
túlteljesítették 

Budapest Déli pu. műszaki 
�ocsiszolgálatának dolgozói is 
sikerrel zárták a múlt évet. 
Vállalásaikat túlteljesítették. 
A javítóműhely elnyerte a 
szocialista műhely címet. A 
kocsltisztító részleg 105.4 szá
'talékra teljesítette tervét. 

Példás, eredményes munká
fukért elismerés illeti Nagy 
Károly, TeTjék István é! 
Csapkovits lstván kocsilakato
lokat, Danlcó Anna és Fábián 
t,eronika kocsitisztítókat. 

:€ve!k óta vitatott téma. ho
gyan csökkentsük az utazó
személyzet swlgálati óráit, le
terheltségét. Beszéltünk és be
s2Jélünik: az 1964, december 10-i 
párthatározatból adódó alap
vető feladatokról, mely sze
Tint meg keU teremteni a 
munkaszervezés magas fokát, 
takarékoskodni kell anyaggal, 
munkaerővel, pénzzel és idó--
1Jel. Inté2>kedésl terveink alao• 
"ondolata a helyes és ésszerű 
gazdálikodás megvaJósítása, a 
dolgozók élet- és munkakörül
ményeinek javítása. 

E feladatok követlkezetes 
végrehajtását a népgazdaság s 
ezen belül a vasúti közleke
rlés fejlődése is megköveteli. 
Éppen ezért elgondoLkoztatók 
uok a bejegyzések, melyeket 
a Déli pályaudva.r vonatkísé
rói eseménykönyvében talál
ni. A sok közül érdemes 
egyet, Horváth l. lstván vo• 
na tvezetó bejegyzését idéz.ni: 

„Allomásfőnök elvtárSlllak 
ielentem, hogy 1965. december 
15-én 11  órára Jelentkeztem a 
ferencvárosi vezényletben te
hervonat-továbbításra. A se
gédve:renylő elküldött a mes
terl bódéhoz, hogy keressem 
a 411 133-as gépet, s azzal 
menjek Rákosra, onnan f<>ll:om 
továbbítani az 5168-ai;t. 11.15 

FELELŐTLENSEG! 
órakor jelentkeztem a fent ne- minden állomáS0111 érdeklődvezett szolgálati helyen, de a tem. Komál·omban jelentkez}elzett gépről még semmit t.em a forgalmi szolgálattevő-sem tudtak. Teltek az órák, né!, és megkértem. nyomozza de gép nem volt. 15 órakor a ki, hol van a keresett gép. térfel vigyázó még mindig nem Azt a rendelkezést kaptam, tudott a gépről. Nem sokkal folytassam utamat Acslg, Ott később az állomási menetirá· úgy rendelkeztek:, szálljak le nyítóhoz utasítottak, ahol kö- a vonatról. Este fél 9 volt, de zölték, hogy a jelzett gép a még nem dolgoztam semmit. Nyugati-rendezőn egy puszta- A menetirányítónak elmondszabolcsi vonaton áll. én men- tam az esetet, akitől megtud
jek vissza a vezényletbe. 16 tam, hogy a keresett gép 
órakor a segédvezénylő egy most indul Győrből, a 73. sz. 
újabb gépszámot, a 411  300-at vonatot továbbítja, s annak a 
közölte velem azzal, hogy vonatvezetőjét kell leválta
menjek az F-őrhelyhez. út- nom. Amikor a vonat bejárt, közben észrevettem, hogy me- " a vonat v� t.airtózkodó 
nesztik a 411 300-as gépet. Fel- vonatvezetóhöz mentem, kökiabáltam, álljanak meg! :€n zöltem vele, hogy éll vagyok vagyok a vonatvezető! Azt a a leváltója a menetirán)itó 
választ kaptam, hogy a moz- rendeletére. A vonatvezető ki
donyon van vonatvezető, nincs jelentette, hogy leváltásáról 
rám szük,ség. Visszamentem a szó sem lehet, mert most kez
veZ:ényletbe, ahol azt a ren- dett, és nem ls érhet haza 
delkezés.t kaptam, hogy a 26. Komáromba hamarabb, ha le 

is váltanák. sz. személyvonattal önköltség- Visszamentem, és a forgal-be utazzam a hegyeshalmi vo- mi soolgá1attevönek, valamint nalra. és keressem meg a a menetirányftónalk jelentet-
60-003 számú gépet. tem az esetet. A menet!rányí-

Elindultam. Blc�kén nem tó azt a rendelke2Jést adta, 
tudta.k a gépröl. Komáromig hogy a 841-es VOlllattal önkölt-

foTinttal többet vihetek haza a 
borítékban. 

- Mit szólt a felesége? 
- A pénznek egy asszony 

mindig nagyon örül, ez alól az 
én feleségem sem kivétel. Már 
el is osztotta a többletet. AZ 
első beruházás a gyerekeké. 

Havonta 

300 forinttal több 

Baczakó Antal mozdonyla
katosnak havonta 300 forinttal 
emelkedett a fizetése. 

- Hogyan jött össze ez a 
többlet? 

- Négy gyerek után a csa
llidi pótlék havi 200 forinttal 
emelkedett, a haTmadik százas 
pedig az 6Tabéremelésból és a 
készemétl dij emeléséből te
vődött össze. 

- Havi keresete? 
- 3080 joTint. 
- Ez szép kereset. 

- Nem is panaszkodom, 
- Hogyan osztják be? 
- A feleségem is dolgozik 

így 4000-en jelül keTesünk. 
Ebből hatan élünk. Feleségem 
nagyon takarékos, szépen be
osztja a pénzt. Tavaly cserél
tük ki a konyhabútort. Idén 
majd másra gyűjtünk. Ez il 
havi 300 plusz 114gyon ;ól jött, 
Nagyok már a gyerekek is, 
több pénz kell. 13 éves kislá
nyom például sportiskolába 
jár, A felszerelés, a melegít?, 
a tornacipő, a divatos kézi
szatyor bizony viszi a pénrt 
Azért jut mindenre. A gyere
kek soha sem nélkülöztek, A 
releségem már elkészítette az 
új családi költségvetést. Ez a-z 
ő munkája. 

Havi két-három százzal több 
és néhány gonddal kevesebb 
S ez így helyes. 

Szerényi József 

Összelorrott kollektíva 
- Rólunk? kérdezik 

csodálkozó szemmel, kissé 
meglepődve, 

- Igen, de mi van ezen cso
dálnivaló? 

- Kérem, mi má,- 17 éve 
együtt dolgozunk, de még nem 
íTtak rólunk. Nem is voltak 
ilyen óha;aink. Szerényen, 
csendben dolgozunk. Szeret
;ük, tiszteljük egymást, ennyi 
az egész. 

- Éppen ezért esett a vá
lasztás a brigádra. 

összenéznek, még mindig 
nem értik. Aztán megadják 
magukat. 

Selejtmentesen 
dolgoznak 

- Tessék, kérdezzen. 
fgy kezdődött a beszélgetés 

Bíró Sándor bádogos szocialis
ta brigádvezetővel és két tár
sáv<1l, K1m,wúri Já1wssal. é$ 
Balogh Istvánnal, a szolnoki 
járműjavító cvállalatnál. 

Egyik legeredményesebb 
szocialista brigád az övék. A 
múlt évben selejtmentesen, 
minőségi kifogás nélkül vé
geztek el minden javítást. Aki 
ismeri a személykocsi bádogos 
munkáit, az tudja csak igazán, 
milyen nagy szó ez. A rekla
mációt, az utánjavítást nem 
Ismerik. 

1962-ben tűzték célul a szo
cialista brigád cfm megszerzé
sét. Egy évre rá már elnyer
ték a címet, 1964-ben pedig 
már a jelvényt is megkapták. 
Tizenhét éve dolgoznak együtt, 
ísmeTlk egymás hibáit, eré
nyeit. Gondokban, örömökben 
együtt osztoznak. Egyszóval 
úgy élnek, ahogy egy szocia
lista brigádtól, a munkában 
összeforrott kollektívától el
várja az ember, 

- Jó pár év kellett ahhoz, 
míg összebarátkoztunk - em
lékezik vissza az egyik. - Na-

ségben utazzam Komáromba, 
és „ha akarok keresni", men
jek tovább Tatabánya-a,lsóra 
valamivel, mert személyvonat 
csak reggel lesz. Éjfél után 1 
órára eljutottam Tatabánya
alsóra. A forgalmi szolgálat
tevótől megtudtam, hogy a 
gépem még Budaörs térségé
ben van, a vonatom pedig 
Oroszlányból érkezik, s csak 
hajnali 4 óra körül indulunk. 

Délelőtt fél 10-kor érlkeztem 
vissza Ferencvárosba. A 23 
órás s:zolgálat alatt 170 kilo
méter önköltséges és 67 kilo
méter szolgálati utat tettem 
meg." 

Eddig a bejegyzés. Amikor 
a végére értem, a kérdések 
som vetődött fel bennem. Mi 
ez? Gondatlanság? Felelőtlen
ség? SzeTvezetlenség? Az 
ilyen esetek ;ogosan váltanak 
kí az emberekből felháboro
dást, ameUett rontják a mun
ka.kedvet, az utazószemély.zet 
hangulatát. 

Vajon az ilyen esemén11-
könyví bejegyzés után az ar
ra iUetékesek intézkednek' 
Felel638égre von.Ják ,a,zokat, 
akiknek han11ag, felelőtlen 
munkája miatt szinte =i,onta 
fordulnak el6 Ui,en. és hasonló 
ewfek? 

Bordl István 

gyon is érvényes az a köz/1\on
dás, hogy az ember csak lak
va ismeri meg egymást. 
Egyébként 1949 óta egy-ütt dol
gozunk, s azóta csak két ú; 
bTigádtag jött közénk. 

- Jól emlékszem - veszi 
át a szót a b1igádvezető 
hogy az egyik újonnan jött 
munkatársunkkal, Türei Ist
vánnal mennyi baj volt. A 
meggondolatlan fiatalember 
nagyon sok esetben, minden 
különösebb ok nélkül távol
maradt, nem jött be dolgoz.ni. 
Még bennünket sem értesített. 
Az idősebbek tanácsát, fiaflel
meztető szavát nem fogadttt. 
meg. Lepergett róla minden 
jó. Rosszul is dolgozott. Már 
azon gondolkodtunk, hogy úti
laput kötünk a talpa alá, az
tán mégis maradt. 

- Egy jutalomosztás 'ltozt& 
meg a •változd.st - folytatja 
Balogh István. - Az öltözö
ben voltunk, amikor hallom, 
hogy fiatat baTátunk elégedet
lenkedik, mert nem kapott 
pénzt. Hozzáléptem: - Miért 
zúgolódsz? Nem éTzed, hog11 
nincs jogod zúgolódni? Adtál 
te annyit a kollektivánalc, « 
vállalatnak, amenn.ytt most 
vársz? Még a munkádat sem 
végezted el becsületesen. De 
mondjuk rendeun. dolgozol, 
azéTt csak fizetés jár. A Jutal
mat másért adják. 

A fiú napokig nem szólt 
hozzánk. Mi sem közelt:dtünk. 
Tudtuk, hogy ezt a harcot ma
gának kell megvívnia. Neki 
kell eldönteni, mel)ik a hel)'el! 
út. Az ajtót nyitva hagytuk. 
De ezen a hozzánk ,,ezet6 aj
tón neki egyedül kellett belép.. 
ni. Az eset után vagy öt nap
ra minden megváltozott. 0 
kért bennünket, hogy hallgas
suk meg. Azóta rendesen dol
gozik, Egyike a legjobb bti
gádtagolrnak. 

Mindeni 
közösen végeznek 

- Kapott-e már jutalmat'? 
- Többször. Rászolgált d: 

fiú. A jutalmeikat egyébkt!llt 
tizenkét egyenlö arányban fel
osztjuk. Ennyien vagyuftk 
ugyanis. A fennmaradt össze
get pedig a közös kasszdbá. 
tesszük. Ebből a '<özös kass:i:tí
ból volt a minap egy közös 
vacsoTánlc. Mindegy, hogy ki 
kapja a pénzt. Az egyéni er�
ményeket is a jó kolleletivá.Mk 
köszönhetjük. 

Mindent közösen végeznek 
egyenlő-egyenlő arányban. 
Keresztúri Jánosnak a há:za 
építésénél segítettek. Földi 
Istvánnak betonkeritést késtí
tettek és a konyháját rakták 
le mozaiklappal. Közös kinin
dulásokon. országjáráson vet
tek részt családtagjaikkal 
együtt. Még a feleség csoma• 
go! ta tízórait is együtt fo
g)·asztják el. 

- Sokkal kelleme,ebb 11 
mun1:a, ha jó a szellem 
mondják -, ha az,hiittlt.attil&lc
a másikra, meTt egllffl4sr4 v11-
gy11nk utalva. 

örömük és bánatuk, mun
kájuk és e1·edménye!k köalis. :€s ez így helyes. Múlt évi j6 munkájuk után most harmadszor kapják meg a SZO<.'lalleta 
brigád címet. 





1966. FEBRUAR 15. 

Világkongresszus tolmácsok nélkül 
A Magyar Vasutas hasáb

jain keresztül fordulunk a 
Vasutasdolgozókhoz, hogy mi
nél szélesebb körben mozgó
sítsák a nemzetközi nyelvet is
merö dolgozótársaikat. Még 
azok is, akik évek során rész
ben elfelejtették eszperantó is
mereteiket, annak felfrissíté
sével, a beszédkészség fokozá
sával értékesen járulhatnak 
hozzá a nagy vállalkozás sike
réhez. 

I 
smeretes, hogy az igazga

tósági székhelyeken, vas
úti gócpon tokon, országszerte A napi sajtó, rádió és te- működnek külön vasutas eszlevízió útján az olvasók perantó szakcsoportok, ahol 

már értesültek arról, hogy a kivétel nélkül szerveznek kez
folyó évi nagy idegenforgalmi dó és haladó tanfolyamokat. események között is kimagasló Egyébként több tízezer pélhelyet foglal el a július 30-tól dányban jelentek meg tanáugusztus 6-ig Budapesten tar- könyvek, tansegédletek, sót tandó Eszperantó Világkong- egyes folyóiratokban gyors resszus. Az évről évre más tanfolyamanyagokat Is közölvilágvárosokban megrendezés- nek. Számos külföldi adó, sót re kerülő ilyen kongresszusok. újabban a Magyar Rádió is ra a világ minden tájáról több naponta sugároz eszperantó 
ezer részvevő érkezik, Buda- nyelvű adást. 
pestre is több mint 4ooo kül- Aránylag kis időáldozattal földi várható. és fáradtsággal magunk is '.I!: rendkívüli méretú talál- részesei lehetünk e nagy munkozó érdekes sajátossága az., kának, melynek során tömehogy azon a hivatalos és tár- gesen szerezhetünk új barátosadalmi J'.l1'0/1ram egyaránt tol- kat hazánknak, dolgozó némács nélkül, a nemzetközi pünknek. A közvetlen szeményelv alkalmazásával történik. lyes kapcsolat a legjobb esz:erdemes megemlíteni, hogy a köz a kölcsönös megismeréskongresszus előtti napok e!- hez és általában, de különömén már július végén Debre- sen közlekedési dolgozók szácenben és a XXII. Nemzetközi mára ma már szinte nélkülözIfjúsági Kongresszus kereté- hetetlen, hogy munkájuk jobb ben július 23-tól 30-ig Pécsett, ellátásához külföldiekkel is majd egésznapos kirándulások megértethes,;ék magukat. címén augusztus 4-én Balaton-
almádiban, Miskolcon, Kecs- Az előkészítő munkálatokról 
keméten, Dunaújvárosban, a és magáról a kongresszusról 
Dunakanyarban is ezres esz- később rendszeresen beszámo
perantista tömegrendezvények lunk olvasóinknak, de itt is 
lesznek. felhívjuk a figyelmet a napi-

Aránylag rövid idő alatt lapokban, folyóiratokban egy
megoldandó tömegszál!ításl re nagyobb számban megjele
feladatok a kongresszus szer- nő ilyen tárgyú cikkekre. A 
vezésével megbízott Magyar · vasutas dolgozók e sajátos 
Eszperantó Szövetség sok-sok kultúrmunka terén is é!enjár
problémája közül is jelentős. nak és különösen a felszaba
E feladatokat a Vasutas Esz- dulás óta mind külföldön, 
perantó Szakosztály készíti elő mind belföldön komoly meg
és bonyolítja le. Fejlődő ide- becsülést sikeriilt elérniük. 
genforgálmunk sok tekintet
ben ma már könnyebben tud 
megoldani ilyen ;feladatokat, 
mégis nyilván valóban szük
ség lesz minden eSZPff""nt� 
nyelven ;ól beszélö vasutas 
dolgo:»ra, sőt csatádtagokrii. ís. 

M eggyőzódésünk, hogy most 
is, mint oly sok más eset

ben, közös erőfeszítésünk meg
h9� �a  várt é.:!__joggal. elvár
ható eredményeket. 

Dr, Bátskái �áft· 

Félmilliót takarítottak meg 
NyékládMza állomás szocia

lista brigádjai az elmúlt évben 
derekas munkát végeztek. Te
herkocsi kihasználási tervüket 
101,75 százalékra, az átlagos 
terhelést pedig a tervben 
meghatározott 98 százalékkal 
szemben. 100,42 százalékra tel• 
jesitették_ 

Eredményes munkájukkal 

Az automatikus gu1'itóval 
felszerelt Leningrád moszkvai 
rendezöpályaudvarának meg. 
tekintése után még egy vasúti 
nevezetességgel ismerkedtem 
meg az orosz cárok egykori 
fellegvárában. A Finn pálya
udvaron, az új felvételi épü
let és a vágányok közötti pe
ronrészen hatalmas üvegvitrin 
dl!, benne fényesen csillogó 
régi típu.sú gózmozdony. E!só 
látásra olyan. mint a többi 
ko,-abeli, a múlt század végén 
gyártott gőzös, amelyet mint 
múzeumi érdekességet azért 
helyezték el ott, hogy a pálya
udvaron megforduló utasok 
lemérhessék a vasút fejlődé
aét. 

Ez a 293-as számot vi.selö 
öreg mozdony azonban több, 
mint múzeumi érdekesség. 
Történetét, amely tekintélyt, 
-rangot adott neki "idegenve
zetómtől", a Gudok leningrádi 
tudósitójátó! tudtam meg. 

- Lenin fű.tönek öltözve, 
ezen a mozdonyon szökött ki 
Finnországba, amikor kiadták 
ellene az elfogatási parancsot 

mondotta. Később 
1tg11anezen a mozdonyon tért 
llissza, ugyancsak fűtőnek öl-

az elmúlt évben 537 OOO forin• 
tat takarítottak meg. A szocia• 
lista brigádok ebben az évben 
is arra törekszenek, hogy a ko
csik helyes kiválasztásával, a 
kocsikihasználás növelésével, 
még nagyobb megtakarításo
kat érjenek el. 

Uglyai Sándor 
Nyékládháza 

Útijegyzet I I .  
tözve, hogy át1'egye a forra
dalom irányítását. 

Két napot töitöttem Lenin
grádban. Nem nagy idó. Két 
nap alatt még az a turista 
is keveset lát a kétmilliós vá
rosból, aki kora reggeltől ké
ső estig az utcákat ró;a. Ne
kem egy nap is elegendő lett 
volna ahhoz, hogy megállapít
hassam: a leningrádiak rajon
gásig szeretik városukat. Tör
ténelmi nevezetességeikre - a 
világ híni Ermitázsra, a 
Szmolni;ra Joggal büszkék. 

Van mivel büszkélkedniük 
a va-Sutasoknak is. Amikor 
Andrej Jel"miskin, a területi 
bizottság titkára tájékoztatott 
munkájukról, ő is a történe
lemmel kezdte. 

- A szovjet vasutak 25 
igazgatósága közül a lenin
grádi rendelkezik a legrégibb 
hagyományokkal - mondotta 
bevezetójél>en. - A cári 
Oroszország elsi} vasútját 1837-
ben Pét.ervár és Cárszkojeszeló 
között építették meg. A vonal 
hossza 25 km volt. Moszkva 
és Pétervár - u mai Lenin
grád - között 1851-ben nyílt 
meg a vasúti forgalom. 

Ez a kettős vágányú fővo
� nemcsak a !egrégib_b. ha� 

MAGYAR- VA�UTA� 

41 évi szolgálat úvelezőink írják 

A szekszárdi pályafenntartá
si főnökség műszaki dolgozói
nak szocialista brigádvezetője, 
Sásdi Kálmán műszaki főfel
ügyelő, 41 évi vasúti szolgálat 
után, nyugdíjba vonult. 

Vasúti szolgálatát, mint pá
lyamunkás. 1925-ben kezdte. 
Szorgalma, s a vasút iránti 
szeretete mindig példamutató 
volt. A főnökségnél több jelen
tős újítását vezették be. Sze
rette, nevelte a fiatalokat és 
tudását, gazdag tapasztalatát 
önzetlenül megosztotta velük. 

Nyugdíjba vonulása alkal
mával, ezúton is kívánunk 
hosszú, nyugodt, békés életet. 

B. L. 
illlltlllllllllllllllllllfllUI 

Nyolc gyermeke közül 
négy vasutas 

Ajtó-ablak nyitv� tárva . . .  

No nem azért, mert talán a 
nótabeli kislány a babáját 
várja, hanem a füst és a 
széngáz miatt. A fűtéd idény 
már régen megkezd6dött, de 
a keszthelyi raktárnoki helt,i
ségben dolgozók nem igen 
melegedhetnek. Valahányszor 
csak a tűzre tesznek, szobáju
kat ellepi a füst és a széngáz. 
Ilyenkor 10-15 percig is 
sze!lőztetniük kell. 

Hogy miért? A felemás 
füstcső miatt. 

A helyi s.zertártól ugyan vé
teleztek volna, de nincs, a 
raktárban. Január első heté
ben hoztak egy hosszcsövet. 
de ebhez meg a könyökcsövet 
felejtették el. 

Katonii Jóuef szertámok 
régen kéri a tapolcaiakat, de 
úgy látszik megfeledkeztek 
róluk. Vagy talán hiánycikk a 
könyökcső? 

K.áprai László 
Keszthely 

Nem maradtak egyedül 
Mint arról már a napi sajtó 

is beszámolt, ez év januárjá
ban kettős halállal 1'égzódött 
a nádaratás a Balaton jegén. 
Molnár Ferenc pályamunkás, 
badacsonytomaji vasutas és 
apósa a fellazult jegű Balato
non a jég alá kerültek és 
mindketten életüket vesztet
ték. 

Badacsonytomaj állomás 
szakszervezeti bizottsága, a 

szakvonali vezetők és a mun
katársak nem hagyták egye
dül az apa nélkül maradt 
családot. A három árváról és 
édesanyjukról gondoskodnak. 
Tíz mázsa tüzelőt vásároltak 
számukra és azt tervezik. 
hogy egy új túzhellyel is 
megajándékozzák őket. 

Botnál' Kirol7 
Tapolca 

Örömök és gondok Sátoraljaújhelyen 
A.z állomás dolgozóinak 

aincs szégyenkezni valójuk, 
csupán a.z utazószemélyzet 
nem örül annak, hogy évek 
óta nem kapnak megfelelő 
fordavonatokat. Ennél is fá
;ól>b pont, ho1111 állcitldóan n.ö 
ca távolléti órák száma. Ezt a 
problémát jó lenne már ren
dezni, mert sok ember tölti tá
vol idejét otthonától indoko
latlanul, megfelelő ellenszol
gáltatás nélkül. 

Fid litván, 
Sátoraljaújhely 

7 mH/iós megtakarítás 

A debreceni vasúti csomó
pont kiváló eredménnyel. zár
ta az 1965--ös esz.tendót. A li:ét 
legnagyobb szolgálati hely, az 
állomás és a fűtőház az él
üzem szint valamennyi mu
tatóját túlteljesítette. 

A teherkocsi raksúly iri
használásáv.al a szállító fe
leknek több kocsit tudtak ad
ni. Az állomásról indított te
hervona tok jó terhe�ssel 8913 
tonna töbl>Letsúlyt szállítottak 
el. Gyorsult az. irán11vonatok 
közlekedése is. 

A vontatási utazó;remély
zet az elmúlt évben 7942 ton
na szenet és 1245 t.on,1a gáz
olajat takarított meg, s ennel. 
értéke m,egha.ladjci a 7 millió 

forintot. A fűtőház a 100 
ellkm.. tonna tervét 105,2 szá
zalékra teljesített.e. 

Marosán Pál 
Debrecen 

f 5 éw ''l'I t.f'I'" 
Bóta József pályaőr, a buda-

pest-belgrádi nemzetközi 
fővonal egyik legforgal-
masabb sorompóőrhelyén, a 
Soroksár és Dunaharaszti kö
zött levó 8. számú őrháznál 
teljesít szolgálatot. Rendkívül 
fontos helyet, az 5-ös számú 
fóköz.lekedési útátjárót tartja 
felügyelet alatt. 15 éve már, 
hogy megszakítás nélkül a fe
rencvárosi pályafenntartásí 
fónökség VIII. pályamesteri 
szakaszának dolgozója. A szol
gálatot, amely nagy figyelmet 
követel. mindig körültekintés
sel, utasításszerűen látja eL 
Néhány évvel ezelőtt ezért ka
pott Kiváló vasutas kitünte
tést. 

Molnár Arpád 
Budapest 

Csányi PáL már 16 éves ko
rában a vasút.nál dolgozott. 
Először pályamunkás, később 
forgalmi szolgálattevő, majd 
Mezőhegyes állomás vezetője 

Több mint egy hónapja 
már, hogy Miskolc és Szerencs 
között villamosmozdonyok to
vábbítják a szerelvényeket. 
Az új, korszerű vontatás meg
jelenésével ezen a vonalsza
kaszon nagy változások tör
téntek. Azóta gyorsabban, 
pontosabban közlekednek a 
vonatok, kulturáltabb az uta
zás. Szerencs és SátoraljaúJ
hely között azonban még min
den a régi. Az engedélyezett 
sebesség mindössze 40 kilo
méter. Az állomások is olya
nok, mint a korábbi években 
voltak, csak a feladatok nőt
tek. 

Sátoraljaújhely határállo-
Derekas munkát végeztek 

·1en: A ré1s-zaoadutás· ütan -sw:· 
g� ,,J,956-�

1
11,nr,ix:cJ.ig, l3tll-é:;-,. 

csabára keru t. Nyolc gyer
meket nevelt, s közülük négy 
vasutas. 

Pali bácsit, mint békéscsa
bai vonalfónököt, mindenki 
szereti ma is, mert a nyug
díjazása után sem vált meg 
a vasúttól. Társadalmi mun
kában tovább dolgozik. E�n
kívül a városi revíziós bi
zottság tagja, s leányá�·al 
együtt kiváló munkásőr is. 

Boldizsár Gyula 
Békéscsaba 

nem egyben a legkitűnőbb 
felépítményű vonal is. Spíté
sének története is felettébb 
érdekes. A hagyományok sze
rint Péter cár ceruzával és 
vonalzóval a kezében a térkép 
fölé hajolt és a két várost ösz
szekötő átlót húzott. A távol
ság felénél vonalzója kissé el
mozdult és a ceruza egy gör
l>ét írt le. A szigo·rú cár azon-

máson sem találhatók korsze-
111 berendezések, a dolgozók 
azonban azorga(masak, szere
tik - 11• rendet, a tin'tasáaot. 
1965 a fellendülés éve volt a:t 
állomás életében. A szállítási 
feladatok teljesítése mellett a 
dolgozóknak még arra is fu
totta erejéből, hogy az őszi be
takarítás idején segítsenek a 
lermelószövetkezeteknek. A 
szocialista brigádmozgalom is 
ab.-Uv, eredményes. A sátoral
jaújhelyi vonatkísérőket fe
io•elmezett, jó vasutasoknak 
ismerik a miskolci igazgat61!á
gon. 

ban nem ja1iított. Ugy kenett 
a vonalat megépíteni. ahoQtl Cl 
té-rképen meg;elölte. 

Moszkva és Leningrád kö
zött - az egyetlen ívet kivév• 
- nyílegyenes ér kitún6 fel
építményű pályán közlekednek 
a vonatok. Nem véletlen, hogv 
a Szovjetuniól>an évtizedek 
óta ezen a vonalon próbálják 
ki az új mozdonyokat. Még 
sebességi versenyt is rendez
tek a kettó& vágányú pályá!l. 
1880-ban egymáa mellett két 
vonatot indítottak, hogy el

dönthessék, melyik gyorsabl>. 
A pálya kitűnő állapotát bi· 

zonyítja az is, hog11 már 11 
századforduló körül a Lenin
grád-Fekete-tenger expresn 
két gőzmozdonnyal és hat 1, 
osztályú kocsival 100 kilomé
teres sebességgel közlekedett. 

A területi bizottság titkár.s 
a rövid történelmi bevezető 

A finn pályaudvar, elöté� t �ml 

Miskotc na.Ni pályaudvar 
dolgozó! az elmúlt-.,évben is 
derek.as munkát végeztek. Az 
élilllem cím követelményeknek 
eleget 1ettek. 

Helyes és célsurú irányvo
natképzéssel, gazdasága.s vo
natösszeállítással és mo:lldony
felhasználással a vonatok át
lagos terhelésénél különösen 
figyelemre méltó eredménye
ket értek el. A személy- és te
hervonatok menetrend szerinti 
indítása uz élüzem szintnél 2,9, 
il!d1ie 4,4 názalikkal ;obl>. 

A kocsitartózkodást 1, a ko
csikihasmálási tervüket pedig 
3,3 százalékkal teljesítették 

•tá11. 11. 1'G3Út mai helyzetéról 
beszélt. Elmondotta, hogy a 
leningrádi i{l4Zgat6ság hatá1'ai 
Moszkvától a Finn-öl>ölig, 
északon a Jeges-tengerig hú
zódnak. Murmanszk és Pe
csenga az igazgatóság legésza
kibb 1'Csúti csomópontja. Pe
csengában télen nem ritka 11 
wiinusz 60 fokoa hideg. Il11en 
körülmények között nehéz 11 
v,u;utasok helyzete. Néha fél
órákig mozgatják a szerel-
1iényeket, míg végre sikerüJ 
eli11dítaniok e1111-egy 1ionatot. 

Az igazgatóság 1'0tttilhálóza
ta jóval töl>b mint 10 ezer ki
!Ométer, 11 varutasok létszáma 
250 ezer. S ezen a földraj-zilag 
is hatalmas kiterjedésű terü
leten közel tízezer szakszerve
zeti aktiuist4 segíti II területi 
bizottság ,zervezó, irányító 
munkáját. A gondosan kiéPi
tet aktívcihálózat ,eg!tségével 
11 szak.azervezet mindenütt 
mozgósítani tuitja. a vasuta
sokat a szállítási feladatok 
teljesítésére. Emellett rendki
trill ft4gy gondot fordítanak .s 
munkavédelemre, a kulturális 
és a politikai neve16munká.1-a. 
A területi bizottság műszaki 
munkavédelmi felügyelői mér
tt.ökök, vagy haaonl6 képzett• 
ségú múszakiak. Legfóbl> fel
adatuk eUenórizni, hogy 11 
szolgálati helyeket!. hogyan 
tartják l>e II törvényeket. A 
felelőtlen, u tör1'ényeket sem• 
mibe vev6 vezetllkkel szemben 
hajth4tatlanok. Ha kell, u 
bünútéatéll ,em riadnak viaz-
1za. 

Az ig11zg11.t6slg azolfál4tl 
helyein jelmt6a tényez6 a 
aukazeri;ezet. A dolgozók és " 
Wlá61: .i4" enar4m te'"-• 

túl. Az egy szolgálati ór<ir& 
eső oonatk.ilométer teljet.üé.sé
nél ;,. kitúrw ered.mé11,i,t értek 
el. _, � ·� ·-

A kocsitartózkodás és a ko
csikihasználási tervük túltel
jesítését elősegítette a társ
szolgálati ágakkal való szoros 
együttműködés és a szállítófe
lekkel kialakított jó kapcsolat. 

A tiszai pályaudvar dolgo. 
zói 1964-ben elnyerték a Mi• 
nisztertanács és a SZOT vörös 
vándorzászlaját. A múlt év
ben is élüzem szint felett dol
goztak. 

Kisvárdai JáDOII 
Miskolc 

téL1/'Ük van a szakszervezeti 
akti1.,istáknak, tisztségviselök
nek. 

Leningrádból, ahol két na
pot töltöttem, a swv jet vas
utak leggyorsabb vonatával, 11 

Moszkva-Leningrád e1-presz
szel indultam vissza Moszk
vába. A sze-reh•ény a Vörös 
Nyílhoz hasonlóan, 12 meggy
piros színű kocsiból áll. A kül
s6 tehát azonos. A kocsik bel
ső berendezése azonban eltérő. 
Míg a Vörös Nyíl valamennyi 
kocsija hálófülkés, az expresz
szé termes, középfolyosós. ké
nyelmes. az ülések támláját 
szabályozni tehet, akár a repü
lőgépeken. 

Már a kocsik l>első beren
dezéséből is kitűnik. hogy 11z 
egyik éjszakai. a másik nap
pali vonc.t. A Vörös Nyíl éjfél 
elött indul Moszkvából és 
másnap reggel 8 órára érkezik 
Leningrádba. A Moszkva
Leningrád ex·pressz dé!utá·n 
indul Leningrádból és az esti 
órákban érkezik Moszkvába.. 
Kitűnő közlelredési lehetőség. 
Ha valakinek fél napot vesz 
tgénybe egyik vagy másik vá
rosl>an az elintézni valójci, 24 
óra alatt visszatérhet otthoná
ba. 

Vonatunk pontosan 15,45 
órakor indult. Alig hagytuk magtLnk mögött Leningrádot, előbb 140, majd 160 kmióra sebességgel robogtunk_ A 4200 
�er6& víllanymozdony valósaggal rep,tette a l1oss::.ú szerelvé_nyt. Az utazás, a nagy &ebesseg ellenére is kényelmes ami a legfontosabb. rázkódds: mentes, az érkezés pontos volt. 

Visi Fenne 
(.FO'l/fotjuk.) 



MAGYAR VASITTAS 1966. FEBRUAR 15. 

Újra pezseg az élet a tenisz-mk;;sztályban 
-:- Most kétszer nyolcperces focimeccs következik! 

. Ha!alma� údvrivalgás fogadJa _Toth_ Bela, az új teniszokt�to beielentését. Elózóleg ké-21labda-mérkőzés folyt a fiatalo_k között. a futball után pedig kétszer ötperces kosárlabda-mérkózés jelenti a kia<:1ó�, háromórás edzés befeje

fők�n� serdülő-ifjúsági korban · munkamódszerét az edző. -
levo fiat:ilok ész�e sem vették, A fiatal versenyzőknek igyekhogy milyen kiadós munléát 
végeztelt, mennyit mozogtak. •z�m _meg�aráznt, hogy 
Talán így, ilyen kemény mun- mit miért csina�naJk, egY_-egy 
káva! sikerül · pótolni az eddig gyakorlatnak mi az elónye. 
mulasztottakat, . az eddigi ala- Például a kenguruugrásnak, 
pozó edzések hiányát, a BVSC ami eléggé újszerű elem, én 
tenisz szakosztályában. magam iB a Magyarországon 

zeset. 
Ugy is mondhatnánk hogy „nonstop" edzés volt ' tehát 

ll:1egállás nélküli. Reng�teg játe,ko;S elemmel tarkított mozgas Jellemezte a nárom órát. A 

A Bp. Honvédtól a BVSC- járt ausztrál teniszezőktól lát
hez került oktató, Tóth Béla tam egy mintaedzésen - az eddigiekből is látszik -, ' . 
a kemény edzések híve. Erről a mintaedzésről ko-

- Minden időszakban kom- moly edzői élmények, tapasz
plex programot dolgozok ki talatok szűródnek le benne 
az edzésekre ismerteti Mint mondja, személyesen � 

-------------------�----- beszélgetett a korszerű edzés

Tallózás az emlékek között 
Fehér asztalnál találkoztak a BVSC 

egykori ökölvívói 

.l S7Alríió egykori ,,hösei", középoo. PaPP László bárolll§Oros 
olimpiai bajnok 

A régmúlt idők vasutas
versenyzői, Európa- és világ
klasszisok találkoztak a közel
múltban a Keleti pályaudvar 
KISZ-bizottságának klubter
mében. 

A találkozás gondolata e15-
ször Bede Ernőnél, a BVSC 
többszörös magyar vasutas
bajnokánál vetődött fel. Az
tán címek után kutatott, le
veleket írt, és a régi gárda 
hosszú évek után először, ha 
néhány órára is, összejött. 

A baráti találkozón az 1920 
-30-as évek és a 40-es évek 
vasutas öklözői vettek részt. 
Ott volt közöttük Szabó Gyu
la, az 1930, és E:nekes Vilmos, 
az 1937. évi Európa-bajnok
ság győztese, Nagy Ferenc, az 
1936-os olimpiai csapat tag
ja, Papp László háromszoros 
olimpiai bajnok, amatőr és 
profi Európa-bajnok, hogy 

(Szabó András felv.) 

csak a legismertebbek nevét 
említsük. 

Vége-hossza nem volt a tár
salgásnak, az emlékek felidé
zésének, hiszen mindegyik 
ökölvívó mögött gazdag és 
eredmén11es sportpál11afutás 
áll. 

Legtöbbet Papp Laci be
szélt. Az ó élete végképp ösz
szeforrt a ringgel, és az egy
kori BVSC-versenyz/5 olyan 
sikersorozatot ért el, amire a 
világon még egyetlen ökölví
vó sem volt képes. Elökeri.il
tek a Tégi fén11képek, meg
sárgult újságok, az elmúlt 
fiatalság. Még a vacsorát is 
csak egyórás késéssel kezdték 
el, mert bizony nehezen hal
kult a szó. 

Az óra már az éjfélhez kö
zeledett, amikor a régi bará
tok elbúcsúztak egymástól. 

- Viszontlátásra! - mond
ták -, de ne évtizedek múl
va! 

módszerekről az ausztrál teni
szezők vezetőjével, a Budapes
ten járt Harry Hopmannal, 
sót, filmet is készített a világ
hírű ausztrál teniszezők edzés
módszeréről 

A Vámos Ilona iskola tor
natermében közben folyik az 
ádáz futballcsata. Szikrázó 
összecsapások és nagy neve
tések tarkítják a hetes csapa
tok rangadóját. Valóban, iga
za van Tóth Bélának: észre 
sem veszik, hogy milyen sokat 
dolgoznak, mennyit futnak, 
milyen sokoldalú izommoz
gást végeznek. 

Tóth Béla szombati napokon 
foglalkozik a BVSC tenisz 
szakosztályának kétségtelenül 
tehetséges fiataljaival és a női 
csapattal, míg keddi napokon 
Köves Kálmán edző vezetésé
vel a férfi csapat végzi a ke
mény alapozó edzéseket, he
tenként egyszer pedig az Uj
pesti Dózsa fedett teniszcsar
noká ban a labdás edzéseket. 

A tavasz még várat magára. 
De itt, a Vámos Ilona torna
teremben, mégis a tavaszi 
pe:zsdülés jelei mutatkoznak. 
Egészségtelenül hosszú álom
ból ébredt a szakosztály, de 
felébredt, s ez a döntő. Ket
tőzött szorgalommal, igyeke
zettel, a vezetők és a verseny
zők összefogásával ennél na
gyobb hátrányt is be lehet 
hozni ! 

Vedres József 
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Kastanyettával k!sért spanyol 

tánc. 15. Puszi. 17, Német ké
mikus (1803-1873). 19. Magyar Op
tika! Művek. 21. Vagyok. 23. !;sza
ki nép. 25. Ruhát tisztit. 27. Város 
a Szovjetunióban. 29. Betúpótlás
sal érzékszerv. 31. Megvalósitott. 
34. Labdájáról Ismert alexandriai 
fizikus. 36. Félremagyarázza a 
hallottakat. 39. Ipari növény. 40. 
Német kikötőváros. 42, Van, néme
tül. 43. Hires finn zeneszerz6. 46. 
A kokacserje alkaloldája. 47. An
gol méltóság. 50. Nézi. 51. Kozák 
lovasok fegyvere volt. 52. A gőz
hajó feltalálója. 54. Dunántúl! csa
torna. 55. Fordított névelő. 56. 
Viv5ér. 57. Csokonai szerelme (ék. 
fel,) 59. Húzná. 61. Martalék. 63. 
Portugál hajós, A Jóreménység 
fokánál hajótörést szenvedett. 67. 
Vízi növény. 69. Francia terrorszer
vezet. 71. Mint 6. függc5!eges. 72. 
Rak. a szélein. 74. Olasz folyó. 

Beküldendö: v!zszlntes 1. (Foly
tatása a 45. és 75. sorokban.) Be
küldési határldó: március 10. 

Az elözó rejtvény helyes meg
fejtése: Dlen-Blen-Philnál, El a 
kezekkel Vletnamtól. 

Könyyet nyertell:: Uzsok1 Kornél 
Bp., XIV., Amerikai űt 66. Baku� 
r�z .Jómefné s. el:lenör, Bp. xx., 
Sz,getvárl u. 7. Somogyi István 
intéző. Tapolca, Alkotmány u. 2, 
Mitykó Pálné, Békéscsaba v., Tán
csics utca 15. Pancsofár Ferenc 
Bp., XI., Alsóhegy u. 28. 

!IIAGYAB VASUTAS 
a Vasutasok Szakszervezetének 

lapja 
Szerkeszti a szerkesztc5 bizottság 

Főszerkeszt/l: Gulyás Jáno� 
Felelős szerkesztő: VisJ Ferenc 

Szerkesztllség: 
Budapest VI., Benczúr utca 41. 

Telefon: városi : 229-872 
Uzeml: 39-77 

Kiadja és terjeszti : a Népszava 
Lapkiadó Vállalat, Budapest vn .. 
Rakóczt út 54, Telefon : 224-819. 

Felelős kiadó: Gábor Márton, 
a NéDszava Lapkiadó Vállalat 

Igazgatója 
Csekk,zámlaszám: 75.915.001-K.9, 

Szikra Lapnyomda, Bu!lapest 

Gazdag túraprogram 

A Záhonyi VSC természet
járó szakosztálya eredmény.-s 
évet hagyott maga möJJ+.t. 
1965-ben a szakosztály lét
száma elérte a kétszázötYe
net. Vagyonuk is gyarapo
dott. Mintegy 45 OOO forint 
értékű modern táborozási fel
szereléssel rendelkeznek. 

A nagy létszámú szakosz
tály számos hazai és külföl
di túrán vett részt 1965-ben. 
Két csoport az NDK-ba, egy
egy csoport a Szovjetunióba, 
illetve Lengyelországba láto
gatott cl. A hazai túrák kö
zül említést érdemel az egy
hetes mecseki és a dunaka
nyari túra. 

1966-ra is gazdag túraprog
ramot állított össze a szak
osztály vezetősége. A p1"og
ra,mban mintegy 40 hazai és 
küitöldi túra szerepel. Közü
lü'k legjelentősebbnek ígér
kezik a mátrai sítúra, az egy
hetes balatoni táborozás és a 
hagyományos Béke Kupa tá
jékozódási verseny. 

Mátrai János 
szakosztályvezető 

A szerkesztőség üzeni 
Boldizsár Gyula. Békésooaha; 

Szücs Ferenc. Hatvan; PerlakJ 
Gyula, Sopron; Markos József, 
Zalaegerszeg: F45zö István, Sátor
aljaújhely; Pintér Lajos, Vácrátót; 
cserháti József, Benedek Tibor, 
Szlládi Sándor, Szeged; Uglyal 
Sándor, Nyékládháza; Bognár Ká
roly, Tapolca; Kiss Lajos, AJ.só
(Sn;; Volosinovszki János, Maro
sán Pál, Debrecen; Szabó Ferenc, 
dr. Komlósy Vilmosné, Fold Ist
ván, Molnár Arpád, Budapest; 
Kisvárdai János, Miskolc; Káprai 
László. Keszthely; Balogh Lajos. 
Szekszárd; Mátrai János, Záhony: 
Leveleiket lapunk anyagához fel· 
haszná!Juk. 

Fc5z6 István, Sátoraljaújhely; 
Horváth Sándor. Zalalövő: Hoff
mann József, Veszprémvarsány; 
Bergh Andor, Vecsés: Pintér La
joo, Vácrátót; Huszta Miklós. Ba
latonfűzfő; Boldizsár Gyula. Bé
késcsaba : Leveleiket illetékes hely
re ,ovábbltottuk. 

A Hivatalos Lapból 

A Hivatalos Lapból a szakszer
vezeti bizottságok és a dolgozók fi
gyelmébe ajánljuk a következ6-
ket: 

4. számb61: 101 185 /1966, I/1, A 
b·eruh1izások és felújítások rendjé
r61 szóló 108 258/1965. I/1, A. szám 
alatt kiadott Vasúti Szakágazati 
Végrehajtást Utasitás 1. sz. mel
lékletének módosítása. 

101 802/1966. 1/2. B. Változó mun
kahelyre alkalmazott dolgozók 
körének meghatározása. 

111 389 /1965. 1/3. B. A beruházások 
megvalósításában eredményesen 
résztvevő beruházók és tervezők 
jutalmazásáról szóló Végrehajúisi 
Utasitás kiegészítése. 

Játékostoborzó 
A BVSC Iabdarúg6 sportlskolája 

az 1954-ben született gyermekek 
részére játékos toborzót hirdet. 
Ezúton 1s felhívjuk a budapesti 
és Budlpest környéki vasutas 
szolgálati helyek dolgozóinak fi
gyelmét. hogy labdarúgást kedvelő 
gyermekeik a felvételnél e16térbe 
kerülnek. Jelentkezni lehet: Kiss 
András föintéz6nél, Budapesti 
Igazgatóság rn. osztály. Telefon: 
30-38, illetve 335-704. 

Decemberben ünnepelte 
ötödik születésnapját a Tokió 
-Osaka közötti fővonal, ame
lyen a világ leggyorsabb vona
tai közlekednek. Annak elle
nére hogy az óránként 160 ki
lométeres átlagsebességgel 
száguldó expresszvonatok na
ponta milliós tömegeket szál
lítanak, a vonalon öt év alatt 
egyetlen baleset sem történt. 

- Új típusú vasúti hútóko
csik gyártását kezdték meg 
Lengyelország poznani vagon
gyárában. Az új kocsikkal a 
primőr és egyéb romló áruk 
exportszállításának gyorsabb 
lebonyolítását akarják előse
gíteni. 

- Győr és Mosonmagyar
óvár között folynak a Győri 
Magyar Vagon- és Gépgyár 
új vasúti személykocsi prototí
pusainak futópróbái. A Ba jel
zésű, az OSZZSD szabványok 
szerint készült, modern sze
mélykocsikból mintegy 1000 
darabot szállít az üzem a 
csehszlovák vasutak részére. 

- Szocialista szerzödést kö
tött Salgótarján állomás az 
Acélárugyárral. A szerződés
ben a felek kötelezettséget 
vállaltak, hogy közös erőfeszí
téseket tesznek az exportszál
lítmányok gyors és gazdasá
gos elszállítása érdekében. 

- 60 irányvonatot indítottak 
1966 első hetében Dunaújváros 
állomás dolgozói, Jó eredmé
nyeket értek el az irányvonat
képzésben 1965-ben is. A szál
lítások 68,2 százalékát továbbí
tották irányvonatokkal. 

- Lengyelország gazdasági 
terveiben fontos helyet foglal 
el a vasúti fővonalak villamo
sítása. Az elmúlt ötéves terv
ben mintegy 1200 kilométer 
hosszú vonalat villamosítottak. 

- ötéves a rostocki kikötői 
vasút. Az NDK tengeri kikötő
jében kezdetben naponta 1350, 
ma 12 500 tonna a rakodási át
lag. Még jobban érzékelteti a 
fejlődést az _ az adat amely 
szerint, ha az öt év ;Jatt meg
rakott kocsikat egymás mögé 
sorolnák, a szerelvény Ros
tocktól Vlagyivosztokig érne. 

LA K Á S C S E R E  

- Szeghalmi MA V tanácsi 2 szo
ba, konyhás, kertes lakásomat el· 
cserélném egy szoba, konyhás 
kecskeméti. csongrádi vagy szen
tesire, lehetlSleg a gazdasági vas
út vagy autóbuszmegállóknál. Sza
bó Sándor f6ellenőr, Szeghalom 
állomás. 

- Elcserélném MAV-lakótelepl 
2 szoba komfortos, földszintes, 
kertes lakásomat 3 szoba komfor
tosra I. emeletig. Egy szoba leg
alább külön bejáratű Jegyen. Te
lefon: 466-980/132 mellék. Erdei, 

- Tarnaszentm.lklósi 2 szoba, 
konyha, speizos szolgálati lakáso
mat elcserélném a budapesti Igaz
gatóság területén kisebb lakásért. 
Bíró Gyula forgalmi szolgálattevő, 
Tarnaszentmiklós állomás. 

38 évi vasúti szolgálat után 
február 5-én nyugalomba vo
nult Borsodi János a szegedi 
igazgatóság vezetője. A Vasúti 
Főosztály nevében Rödönyi 
Károly miniszterhelyettes a 
MA V vezérigazgatója bú�ú
zott Borsodi Jánostól, majd 
bejelentette, hogy az igazga
tóság vezetésével Kiss Ká
rolyt -, az igazgatóság eddi
gi helyettes vezetöjet - bíz
ták meg. 

- Korszerú vágányfoglalt
ság-ellenőrzéses biztosító be
rendezést kap Alsóőrs állomás. 
A munka befejezése után 
nyolc váltókezelő mentesü1 a 
kézi váltás nehéz fizika:i mun
kája alól. 

- Megalakulásuk 9. évfor
dulóját ünnepelték január 
utolsó napjaiban Hatvan állo

más munkásőr szakaszának 
tagjai. A legeredményesebben 
dolgozó munkásőröket oklevél
lel és könyvvel jutalmazták. 

- Teljesítették az élüzem 
feltételeket a kelenföldi pá
lyaudvar dolgozói. A kocsitar
tózkodásnál 86,37, a személy
vonatok menetrendszerűségé
nél 99,11, a tehervonatoknál 
73,20 százalékos teljesítményt 
értek el. A jó eredmények el
érésében nagy részük van a 
példamutatóan. balesetmente
sen dolgozó szocialista bl'.igá
doknak. 

- A Debrecenben állomáso
zó szovjet alakulatok katonái 
és a debreceni járműjavító 
dolgozói az MSZBT IV. kong
resszusának tiszteletére csa
ládtagjaikkal együtt, 

0

közös 
műsoros délutánt rendeztek'. 
A műsor után baráti eszmecse
rére is sor került. 

-:-- Eredményesen dolgozik a 
szegedi igazgatóság katonai 
szállítási és szervezési osztá
lyának Zalka Máté szocialista 
brigádja. A brigád 1965-ben 
végzett munkájával a párt
szervezet és a szakszervezeti 
bizottság is elégedett. 

Helyreigazítás 

Lapunk 1966. február 1-i 
számában a 61,4 millió forint 
béremelésre című cikkben a 
művezetők béremelésével fog
lalkozó bekezdés helyesen így 
hangzik : Béremelésben része
sülő művezetők száma a vas
úti közlekedés és ipar terüle
tén összesen 2650 fő, 149 fo
rintos egy főre eső átlaggal. 
A béremelés összege száz fo
rintnál alacsonyabb nem le
het. Ugyanebben a cikkben a 
2. oldalon a különélési pótlék 
mértékének ismertetésénél a 
vállalat székhelyén család,. 
fenntartóknál 15 Ft/nap, nem 
családfenntartóknál 10 Ft'nall 
a vállalat székhelyén kívül 20' 
illetve 15 Ft/nap a helyes. 

" 
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KÖZLEKEDÉSI FEJTÖRŐ 
Induljon el a tábla csillaggal jelölt koc• 

kájából és lóugrásban haladva keresse meg 
minden betűhöz a folytatást. (Könnyítésül 
annyit, hogy az elsö betű „K", a második 
„ö".J 

Fejtésre fel, jó szórakozást! 
(Kiskun) 
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AVASUTASOK SZAKS ZERVEZETÉNEK LAPJA 

I[. 8VFOLYAM, 5. SZAM Ara 40 filMr 1966. MARCIUS 1: 

„Vietnami 
, " 

vasarnap 

Magyar-csehszlovák 
szakszervezeti megállapodás 

A Dunakeszi Járműjavító 
KISZ-fiataljainak felhívásá
ra február 20-án vasárnap 
nagyszabású vietnami mús.ro
kot tartottak az üzemben. A 
fiatalok felhívásához 1600 
dolgoz.6 csatlakozott. 

A „vietnami vasánlap" 
munkabérét csakrnem 65 OOO 

forintot a dolgozók felaján
lották az amerikai imperia
listák elten harcoló hős viet-
,w.mt nép megsegítésére. A 
műszak befejezése után 
nagygyűlést tartottak az 

Szakszervezetünk vezetői és 
a Csehszlovák Közlekedési- és 
Távközlésügyi Dolgozók Szak
szervezetének küldöttsége feb
ruár 24-én és 25-én Budapes
ten 

megbeszélést folytatott a 
ma,gyal"-CSehszlovák vas
� határforgalmi hely-

zetéről, 
a két ország vasútjának, vas
utas dolgozóinak a határállo
másokon folyó munkájáról. 

Megállapították, hogy azok 
a miniszteri szintű megállapo
dások, amelyek a két ország 
megnövekedett vasúti határ
forgalmát szabályozzák helye
sek, a gyakorlati végrehajtás 
során azonban ezek csorbát 
szenvednek. A végrehajtásban 
Tészvevő vezetők és dolgozók 

tevékenységéből gyakran 
hiányzik egymás nehézs(i17ei
nek megértése, az a tudat, 
hogy a kölcsönös együttműkö
dés nélkül lehetetlen a fel
adat maradéktalan ellátása. 

A két szakszervezet vezetői 
az együttmúködés és a kö
zös ha.iárállomásokon fo
lyó munka továbbjavítása 
érdekében határozták meg 
a legfontosa-bb tennivaló-

kat. 
A közös megállapodást szak
szervezetünk elnöksége nevé
ben Szabó Antal fötitkár, a 
csehszlovák közlekedési- és 
távközlésügyi dolgozók szak
szervezetének elnöksége nevé
ben JaToslav Prucha elnök 
írta alá. 

üzemben, amelyen megjelent 
és felszólalt Mai Dinh Hu
ong, a Vietnami Demokrati
kus Köztársaság budapesti 
nagykövetségének első tit
kára. Ezután Száraz László 
alapszervezeti KISZ-tilkár, a 
járműjavító fiataljainak ne
vében felhívással fordult 
Pest megye valamennyi üze
méhez, s a többi járműjavító 
fiataljaihoz, hogy csatlakoz
zanak kezdeményezésükhöz 
s vegyé!k ki részüket a viet
nami nép megsegítésére :indí
tott akcióból. 

Szotialista pályamesteri szakasz. 

Közös munkával 

Egy évvel ezelött, 1965 ja
nuárjában a Terézvárosi Pá
lyafenntartási Főnökség I-es 
pályamesteri szakaszának kol-
lektívája célul tűzte ki a szo
cialista pályamesteri szakasz 
cim elnyerését. 

S most, egy év után Horváth 
János pályamester arról adott 

Ózd állomás kollektívája az számot, 
1965. évi feladatokat maradék- hogy az I-es szakasz dol-
talanul teljesítette. Szinte va- gozéi telJ,esítették vállalá-
lamenQYi tervszámot túltelje- sal)j.at. 
sítették. A készárUfeladás- Az út, amelyet megtettek, 935 471 tonna volt, ez 84 206 nagy fejlödésről tanúskodik. tonnával több, mint 1964. év- Évekkel ezelőtt ez a kollektíben volt. Jól alakultak az ex- va nem tartozott a legjobbak 
portszállitások is. • közé. Rossz volt a kollektív 

Ezeket az eredményeket az szellem, a munkafegyelemmel 
állomás kollektívája közös is hadilábon álltak és nem ta
munkával érhette el. Tervüket lálták meg a helyes utat az 
élüzemszint felett teljesítet- együttműködésre a szakszol
ték balesetük nem volt. A gála.ti ágakkal sem. Egyszóval 
szo�ialista brigádok is ered- lentről indultak, hogy közös 
ményesen dolgoztak. A rend-1 

erővel,. közös akarattal, ma
szeresen megtartott komplex- gasra Jussanak. 
brigádértekezletek pedig min- Vállalásaik között elsősor
dig nagyon helyesen tárták ban az említett hibák, hiá
fel azokat a hiányosságokat, nyosságok felszámolása sze
amelyek eddig hátráltatták repelt. 
az eredményesebb munkát. 19 pontban foglalták ösz

A szakszervezeti bizottság a 
pártszervezettel együtt, állan
dóan figyelemmel kísérte a 
tervteljesítést és ott segítettek, 
ahol arra legnagyobb szükség 
volt. 

AZ ELSŐK KÖZÖTT 
Az elmúlt év őszi forgalmi 

munkájában a debTeceni fű.tó
ház ifjúsági KISZ-brigádjai 
derekasan megállták helyü
ket. Zákány Mihály ifjúsági 
brigádját a vasutasszakszerve
zet elnöksége és a KISZ Köz
ponti Bizottsága elismerő ok
levéllel tüntette ki és pénzju
talomban részesítette. 

Mivel érdemelte ki a brigád 
az elismerést? Az általuk ja
vított M 62-es Diesel-mozdo
nyoknál nem volt visszatérő 
javítás. Az előírt revízióknál 
a beütemezett munkákon kí
vül a minőségi követelmény 
betartása mellett - a revízió
ra fordított munkaidő alatt -
elvégezte a brigád a fúvó és 
gerjesztő dinamók meghajtá
sának vizsgálatát és javítását. 
Azonkívül egy darab M 62-es 
sorozatú mozdony revíziós 
munkáit terven felül végezték 
el. A brigádnak nagy része 
van abban, hogy a fűtőház M 
62-es sorozatú mozdonyai az 
őszi forgalom alatt kimagasló 
eredményeket értek el. 

Marosán Pál 

sze a szocialista pályames
teri szakasz cím elnyeré• 

sének feltételeit 
és gondosan ügyeltek arra, 
hogy azok minden tekintetben 
megfeleljenek annak a köve-

telménynek, amelynek teljesí
tése feljogosítja őket a cím 
viselésére. 

A Nyugati Műszaki Kocsi
szolgálati Főnökség kultúrter
mében megtartott ünnepélyes 
értékelésen Dóra József elő
munkás elmondta, hogy a 

munkaszellem teljesen meg
változott. Kitűnő a hangulat, 
jó az együttműködés a sza
kasznál. Nem egy esetben 
szakadó esőben és hóban, 
csökkentett létszámmal Is 
olyan eredményesen dolgoz
tak, hogy a szakmai vezetők 
őszinte elismerését váltották 
ki. 

Az értekezleten .felszólalt 
Markó László, a Nyugati pá
lyaudvar állomásfőnöke is. El
mondta, hogy a pályafenntar
tás és az állomás dolgozói kö
zött az elmúlt évben na1111on 
jó kapcsolat alakult ki. Ez 
előbbre viszi az állomás mun
káját is. 

Az I-es szakasz dolgozói te
hát egyévi eTedményes mun
kájuk jutalmaként elnyerték 
a szocialista pályamesteri 
szakasz címet. Ez a cím azon
ban kötelez. Kötelez a jobb 
munkára, az eredmények fo
kozására, mert a kivívott ran
got megtartani nem könnyű 
feladat. 

Palló János 

Celldömölk állomá.:.on több mint egy éve adták át rendeltetésé11ek az új vágá.uyfoglaU
ság ellenörzéses, korszerú biztosítóberendezését, amelyet azóta megszerettek a dolgozók, 
A képen Palotai László rendelkező forgalmi szolgálattevő vágányutat állít az új rendelke-
ző asztalon. (MTI Foto Kovács Sándor felv.) 

Jlz élei igazolla 

Nagy szükség van a közlekedési ágak 
együttműködésére 

A MAV és az AKÖV 
együttműködésének eredmé
nyeként 1965-ben 76 áll<l'Iná
:son valooították meg a köz
pon,t.ooított pályaudvari fel
és elfuvarozási rendszert. Ez 
� is jelenti, hogy a szállít
mányozásii jogkör nagyobb 
'részben az A.KÖV--ök lreú-
ben lronoont1rálódott. 

A két közlelredési ág k&
zö'bt ez a fuvarozási rendszer 
új tartalmú kapcsolatot ala,kí
tott ki. Nagy rés.zben sikerült 
felszámo'lni és megértetni, 
hogy a két koolekedési ág dol
goz.ói nem mint „szemben
áJ1ó" felek, hanem min,t a 
'komplexebb e,gyüttműlködés, a 
·h:até'h."O'llya,bb szálJítoási felada
tolk megoldásának kolleildiv 
és sziilkiség,es eszkooei. 

E S2lellllélet lcialakításának 
úttörői. 1962-ben a swlnoki-aik 
voltak. Szoilmolk állomás és a 
7. sz. AKÖV dolgoz.ói - gaz
dasá�i és moog.a.lmi ve-zetői -
a kÖZiÖ5 szá1lítá'Si feladatok 
elvégzésére szocialista szerző
dést lrotőttek. A szolnokiak 
lkezdeményez.ése és jó tapasz
'balatai alapján 1965 végére 
már 121 MAV-AKÖV komp
lexhri,gád ailiakrul b. A lret köz,. 
le4redési á.g szakE.rervezeti 
s.rervemek és gazdasági veze.. 
tőinek ezt a helyes kezdemé
nyezését 1966-ban tová,bb kell 
fej'Les'Lteni. 

A korsoorú fuviarozási for-, 
lná,k kial.akullása következ.té-' 
'ben 1965-ben az AKÖV-ök ál
tal kezelt kx>cr,ik száma 1964-
hez viszonyítva 6,3 százalék
ról 6,6 százalékra emelkedett. 
Ez mintegy 18 ezerrel több 
vas-úti kocsi fel- és elfuvaro-
zásá,t tette lehetővé. A késett 
ltii-abtlan kocsik száma 1,4 
smmléklkal csőktJcent. Ez az 
AKÖV-őknél 752 OOO forlnt 
'kocs.iálláspénz csökkenést je
lemett. 

A komplex szá,Jlítási fel
a,datok megol(iásál'loz sok se
gítséget nyújtott az 1965 
szeptember 26-án megjelent 
rendelkezés is, mely &zelint 
a korábban végzebt 50 kilomé
teres - (egyes árufajtáknak 
100 kilométer) - kön.eten 
belüli fuvarozását közútra 
'kellett berel:ni. Ennek hatásá
ra a múH év végéig mintegy, 
10 OOO vasúti kocsi �takarí
tás és az AKÖV-ök teher
gépkocsijainak gazdaságosabb 
kihasznál-ása vált lehetővé. E2l 
is bizonyítja a két közlekedési, 
ág együttműködésének szük
ségességét. 

Az.nka,t a komplexbrigádo
ka t, amelyek a félévi sz,erző
dé�.ükben vállalt kötelezettsé
geiket a legkiemelkedőbben 
teljesít>ik. vörös zászlóval tün-

teúik ki és a brigádok tagjai 
pénzjut.a,J.omban részesülnek. 

A Közlekedési és Szállítási 
Dolgozók és a Vasutasok 
S=akszert>cze.te a komplex 
bri.gádmozigalornhoz a jövőben 
még hat.é!konyabb segítséget 
nyújt. 

A közös együttműködés 

azonban �é,ges.sé tesaJi azt 
is, hogy a közlekedési tárca 
miruien do'lgozója még foko
:rottabban törekedjen az egy
séges köz.lekedési szemléfüet, 
az egységes politilkai elvek 
reális kiala.kítására és meg
valósítására. 

Szabó II. Jézsel 

Szovjet pá1yafenntartási kisgépeket vásároltunk 

A Szovjetunió Külkereske
delmi Képviselete és a Masi
noimport Külkereskedelmi 
Vállalat január második felé
ben kiállítást rendezett a leg
újabb szovjet pályafenntartá
si kisgépekböl Budapesten, a 
Bajza utca 42. szám alatt. A 
kiállítást megtekintették a 
vasút vezetői és rrúntegy 270 
pályafenntartási szakember. 

A bemutatott kisgépeket -

elektromos sinfű.rész, sínfúró, 
talpfafúró és sínköszörű. 
elektrovibTátor (kézi aláve
rö), hidTaulikus síntoló !készü
lék, sinprofürajzoló rkésziilék, 
8,2 tonnás hidraulikus emelö, 
2,2 kilowattos a.gg-regá.tor és 
elektromos elosztófej -, a 
NIKEX Külkereskedelmi 
Vállalat megvásárolta a 
MA V rész.ér-e. 

Be�siilettel dolgoztak 
a MÁV hÍdászok 

A MAV Hídépítési Főnök
ség 1965-ben 104,4 százalékra 
teljesitette tervét. A termelés 
üteme egész évben egyenle
tes volt. Nem volt szükség sok 
túlórára és az év végi hajrára 
sem. A tervben engedélyezett 
44 OOO túlórával szemben 
mindössze 28 939 túlórát hasz
náltak fel. 

A termelési terv tűlteljesí
tésének értékét növeli még az 
a körülmény is, hogy ered
ményüket nyolccal kevesebb 
munkáslétszámmal érték el. 
1965-ben az egy építési mun
kára jutó termelési érték terv
számát 104,8 százalékra, az 
egy ledolgozott munkaórára 
jutó termelési értéket pedig 
107,1 százalékra teljesítették. 

Mivel a termelékenységi 
terv a bázishoz viszonyítva 
5.4 százalékos emelkedést lrt 
elő, az egy főre eső termelé
kenységi mutató 4,8 százalékos 
túlteljesítése azt jelenti, 

hogy a főnökségnél a ter
melékenység 1 év alatt 

10,2 százalékkal nőtt. 
Ez különösen figyelemre mél
tó eredmény. 

A termelékenység Ilyen 
mértékű felfutását több té
nyező segítette elö. Ezek kö
zül említést érdemel a föld
munkák gépesítése is, a gé
pek jobb kihasználása. A 
földmunkák gépesítése a föld
fejtésnél 5,8, a földbedolgo
zásnál pedig · 15,3 százalékkal 

volt kedvezőbb, mint az előző 
évben. 

A termelékenységet növelte 
az is, hogy a hagyományos 
víz alatti alapozási módsze
rekkel szemben a talajviz
szint-süllyesztéses eljárást al
kalmazták. Növelték a teknó
híd, a kerethidak és esőátere
szek előregyártását és e3 
nemcsak a termelékenységre, 
hanem az önk:öltségre is ked
vező hatással volt. 

Az 1,6 százalékos önkölt
ségcsökkenés azt is jelen
ti, hogy nemcsak jól, ha
nem gazdaságosan is dol-

a-oztak. 
1965-ben az élüzemszint ösz
szes feltételeit teljesítették. 

Kedvezően alakult a balese
ti statisztika is. A dolgozók 
összlétszámának 3,6 százaléka 
szenvedett balesetet és ez 12 
fővel kevesebb, rrúnt 1964-
ben. A balesetek folytán ki
esett munkanapok száma 
1964-ben 1139, ezzel szemben 1965-ben 839 volt. Halálos csonkulásos balesetük ne� volt. 
. Az eredmények azt igazolJák, hogy a MAV hídászok 
1965-ben becsülettel helytáll
tak. Jól dolgoztak a szociali�ta brigádok is. Jelertleg 13 brigádban 143 dolgozó küzd a szocialista brigád cím elnyeréséért. Közöttük nyolc olyan brigád van, amelyik a szocialista brigád címet már többször is elnyerte. 



, 
MACWAR VA�UT,\S 

Nagyobb felelősséggel 

A budapest.i bizottság el
nökségi ülésen vitatta meg : 
hogyan érvényesül az üzemi 
demokrácia. milyen a terme
lési tanácskozások előkészí
tése, tartalma, mi · történik az 
elhangzott javaslatokkal a 
forgalmi és kereskedelmi 
azolgálati helyeken. 

A termelési tanácskozások 
elókészítésében jelen,tós elő
rehaladás tapasztalható - ál
lapította meg a jelentés. Mind 
többen értik meg, hogy a dol-
gozók véleményn�ilvánitá-
sának. másszóval az üzemi 
demokráciának jelentős fó
ruma a termelési tanácskozás. 
A fejlődés biztató jele az is, 
hogy a tanácskozások elótt a 
bizalmiak több mint ötven 
százaléka ismeri és a tagság
gal is ismerteti a múszaki 
konferencia álláspontját. a 

több emberséggel 
Nem egyedüli szolgálati kapnak a törvényes időn be-

hely a Nyugati, ahonnan kés- lül választ. A dolgozók véle
ve küldték a felügyeleti ményének figyelmen kívül 
szervhez a dolgozók megol- hagyásában, javaslataik hiá
dást kívánó javaslatait. De nyos megvalósításában nagy 
lehet-e a szolgálati vezetők szerepet játszik az is, hogy 
mulasztására ilyen bürokra- az igazgatóság fargalmi osz
tikus intézkedéssel felelni, a tályának vezetői és munka
felügyeleti hatóságnak? · táTsai ritkán vesznek Tészt a 

Tények alapján állapította külszolgálati helyek termelési 
meg a budapesti biwttság, tanácskozásain. 
hogy a forgalmi és kereske- A pártszervezetek és a 
delmi szolgálati helyeken el- szakszervezeti bizottságok 
hanyagolják a javaslatok, a segítségére Is szükség van 
bírálatok számontartását, ahhoz, hogy a forgalmi szol
törvényes intézkedését, ked- gálati helyeken és az lrányl
vező megoldását. Ennek a kö- tó központokban egyaránt 
zönynek csupán következ- lelkiismeretesebben Intézzék 
ménye, hogy a külszolgálati azokat a problémákat, ja
helyek a termelési tanácsko- vaslatokat, amelyek a terme
zások jegyzőkönyveiben fel- lési tanácskozásokon hangza-
terjesztett észrevételek, ja- nak el. 
vaslatok egy részére nem Kováes János 

termelési tanácskozás elé ke- r---------------------------
rülő beszámoló tartalmát. 

Növekvö aktivitás 

Altalános tapasztalat, hogy 
a tanácskozáson és a vitában 
részt vevő dolgozók, a mun
kaszervezés, a szállítás, a ter
méles javítását a szervezet
tebb, fegyelmezettebb mun
kát és irány-!tást, nemcsak 
szorgalmazzák, hanem javas
lataikkal is siettetik megte
Temteni. 

A dolgozók és a középveze
tők javítani akarják a vasú
ti munkát. Hiszen a rossz és 
hibás munkaszen·ezés okozta 
zavarokat, a fegyelmezetlen
ség hátrányait ők érzik a leg
jobban. Ezért bírálnak, kez
deményeznek és kifogásolnak. 
Nem mások bosszantására 
szólalnak fel, nem kellemet
lenkednek, csupán sajátjuké
nak érzik a vasutat, és gyor
saibb előrehaladást akarnak. 

JAVÍTÓV ÁGÁNYON 

- Mikor lesznek készen a javUással? 
- Miért? Nincs összetörni való kocsi? 

(Pu.szti Pál rajza) 

ÉBER VASUTASOK 
Az elmúlt napokban három 

olyan levelet is találtunk pos
tánkban, amely a szolgálat fi. 
gyelmes, éber ellátásáról szól. 

Szücs Ferenc hatvani leve
lezőnk a következőkről szá
mol be :  "1966. január 13-án a 
6349-es s. vonat egyik párnás 
kocsijában Baranyai László 
jegyvizsgáló tüstszivárgásra 
lett figyelmes. Gyorsan a 
helyiszínre sietett és megálla
pította, hogy az ülés párna
huzata tüzet fogott. Awnnal 
intézkedett, s társaival együtt 
sikerült megakadályozni a tűz 
tovább terjedését. 

+-

Sop'l'on és Balffürdó megál
lóhely között több kilométer 
hosszban erdő szegélyezi a 
vasúti pályát. Január 7-én 
mozdonyszikrától meggyulladt 
a száraz avar, Az erős szélben 
gyorsan terjedő tüzet a közeli 
50-es őrház lakója, Nagy Kál
mán pályaőr vette észre. A 
helyszínre sietett, de egyedül 
nem tudott megbirkózni a 
lángokkal. Ezért visszaszaladt 
az őTházhoz és telefonon érte
sítette a sopToni tűzoltókat, 
akiknek nagy erőfeszítések 
árán sikerült megmenteniük 
az erdőt a tűz pusztításától -
írja Perlaki Gyula soproni le
velezőnk. 

* 
Sitke állomáson találkozott 

egymással a 8662-es tehervo
nat és a 8031-es motorvonat 
- írja MaTkos József zala
egerszegi levelezőnk. - A mo
torvonat GéTee felé folytatta 
útját. Az állomás bejáratához 
érve, a moto..vonat észrevette, 
hogy ég a roktár. Gércén éjjel 

l nincs szolgálat. Ezért a motor
vezető miután az állomáske
zelőt felébresztette, az utasok 

\ 
segítségével munkához látott. 
önfeláldozó munkával megfé
kezték a tüzet. Az elnökség elé terjesztett 

jelentés és a vitában részt 
vevő szakszervezeti \·ezetők 
véleménye arról tanúskodik, 
hogy egyes szolgálati vezetők 
közömbösen. csupán formai 
keretnek tekintik a termelési 
tanácskozásokat. ahol a dol
gozók véleményét meg kell 
hallgatni, mert ezt a törvény 
előírja, Ennek a közönynek 
tulajdonítható, hogy a terme
lési tanácskozásokon felvető
dött javaslatok intézése is 
elhúzódik. 

Hivatalos VIJlt - de nem elég eredményes 
a Landler Jenő Járműjavító ková·csműhelyének 

termelési tanácskozása 

,,Ráérünk a válasszal" 

Vannak akik még ma is úgy 
gondolkodnak, inkább bürok
ráciát. mint érdemi intézke
dést. Csak ilyen szemlélet 
mellett fordulhatott elő, hogy 
a N1fUgati pályaudvarról a 
múlt év harmadik negyedévi 
termelési tanácskozás jegyző
könyvének határidő utáni be
küldésekor az igazgatóság III. 
osztálya visszaküld te a 
jegyzőkönyvet a feladónak a 
mellékelt levél kíséretével : 
„Mivel a szo!gálati hely a 
jegyzőkönyvek határidőre 
való beküldését elmulasztotta, 
s az eddig beérkezett jegyző
könyveket már feldolgoztuk, 
fg ennek feldolgozásáTa csak a 
következő negyedévi tanács
kozások jegyzőkönyveivel 
együtt kerülhet sor." 

A földpadlós kovácsmúhely 
közepére ki tették az íróasztalt. 
„ rugókovácsok, túzikovácsok 
hangos beszélgetése elcsitult, 
amikor Pozsonyi Mihály re
szortvezető feltette a szem
üvegét és hozzálátott a terme
lési tanácskozás beszámolójá
nak felolvasásához.. 

A párhuzamos sorokban fel
állltott padok, az íróasztal, a 
vastag iratcsomagok, a komoly 
hang, mind-mind nagyon hi
vr.talosnak túnt. 

Hivatalos le/sorolás 
- A termelési tanácskozás

ról szóló rendelet értelmében 
visszatérünk az elmúlt terme
lési tanácslwzáson felvetett 
problémákra . • •  

- A termelési tanácskozás 
törvényben megszabott jogá• 
nak megfelelöen felolvasom a 
s;;ocialista brigádok vállalá
snit , . .  És így tovább, 

Ezután a négy-öt swcialista 
brigád pontokra bontott vál
lalásainak felsorolása majd 
félórát vett igénybe. A mono
ton, az ismétlődő szöveg nyo
rná.n a kezdeti érdeklődést fel
váltotta az unalom. Az embe
rek csak akkor váltak ismét 
figyelmessé, amikor a reszort
vezetők végre arról kezdtek 
beszélni, melyek lesznek az 
idei év feladatai. De sajna.s, 
runit mondott, az sem elégí
tette ki az embereket. Igaz, 
megtudták az idei év felada
tait, de olyan nagyvonalúan, 
hogy nem sokan é'l'thettélc 
meg mi lesz ebből az övék, 
senk.i sem tudta hozzámérni, 
hogy brigádjának vagy éppen 
önmagának, mit hogyan keU 
tennie. 

A beszámolónak azonbain 
voltak a munkások számára Is 
figyelmet keltő részel. Pozso
nyi Mihály elmondotta, hogy 
a fizikai munka könnyítésére 
idén milyen intézkedések vár• 

----------------------------, h8.tók. Orömet okozott, ami-
kOT megtudták, hogy modern 

Pályázati felhívás egyetemi jelentkezésre 

A technika rohamos fejlődése a vasúti közlekedésben 
Is jelentős változást hozott. Ez ':a,lamennyi �z�k�zo�gálati ág
nál jelentkezik. A fokozott gépes1tes, au�matizal:is es az ez;k
kel járó szervezési tevékenysé� _magas_szi�:oo�u, sokoldal·U?-n 
képzett vasúti mérn�kök képze,se,t _teszi szuksege,ssé. _E,nne_k er� 
dekében szerte a vilagon - külonosen a másod1k

_ 
v1lag�aboru 

után - megindult a komplex ismereteket biztos1tó kozleke
dés-mérnökképzés. 

Hazánkban Budapesten az Építőipari é� Közlekedési Mű
szaki Egyetem Közlekedési üzemmérnöki Karán folyik a köz
lekedés-mérnökképzés. A hallgatók közép)skolai �rettségi bizo
nyítvány birtokában, felvételi vizsga alapJán kerulnek a karra. 

A tlz féléves tanulmányi idő alatt a műszaki egyetemeken 

szokásos mély műszaki alap�épzés _után � . �allgaJók me_g1s

merkednek a vasúti üzem gepeszeti (vasut1 Jármu_vE;k), _
villa

mos (távközlés és biztosító bere;1�ezések), a�tomatizá.lást, for

galmi-üzemszervezési és gazdasag1 problema1val. 

A tanulmányi idő alatt a hallgatók a vasút különb?ző �ze
meiben termelési gyakorlaton vesznek .-észt. Tanul�anya1�at 
a diplomamunka elkészítésé':el . és annak megvédése�el �eJe
tlk be. A diplomamunka temaját mindenki érdeklodésenek 

megfelelően választja ki. 

A karon szerzett mérnöki diploma a vasút minden terve-
tési és üzemeltetesi feladatának ellátására jogosít. 

. Cím: E;pitöipari és Közlekedési Műszaki . E'(!yetem Közle
ledési üzemmérnöki KaT, Budapest, IX. Kinizsi u. 1-7. 

rugóösszeszeTelő automatát 
kcpnak, és felújítják a venWlá
torokat, a kemenceajtókat. 
Nem kevésbé örültek annak, 
amikor megtudták, hogy a ta
valyi munka al,apján az üzem 
tizenhat nap cyereségrészesl'• 
dést fizet. 

A munkások gondjai 
Hallották több ízben is a 

termelési tanácskozáson részt
vevők, hogy javítani kell 
munkájuk minőségét. De hogy 
hogyan, arra javaslatot nem 
kaptak a vezetőktől. A felszó
lalók pedig éppen ezeket a ja
vaslatok.a t igényelték. Ok 
konkrét gondokról személy 
szerint a felszólalót vagy ép
pen a brigádot nap mint nap 
érintő kérdésekről szóltak. 

Az egyik kovács a bőr te
nyérvédő helyett kesztyűi 
kért, mert a pattogó reve sok 
baleset.et okoz. Egy másik 
olyan ékszijat, amely egy hó
napnál tovább tart. 

- Nem tudunk Tendes moz
donyrugót csinálni, amíg nem 

kapunk megfeleM acélt, A 
technológiai osztály a jövő
ben rendes rajzokat adjon éa 
időben kapjuk meg a rende
léseket - követelte az egyik 
kovács. 

- Nem tudom, miből tu
dunk Tugókat gyártani, ha IJ 
féléves anyagkészletünket e!
használjuk kazánépltésre 
tette szóvá egy másik. 

A túzikovácsok, a rug6ková
csok kérdéseire a vezetők nem 
tudtak egyértelmű válaszokat 
adni. Érthető, hiszen azok 
olyan gondokat vetettek fel, 
amelyeket a reszortvezető egy
maga nem tud megoldani, 
azokban intézkedést sem hoz
hat. A válaszadás azonban 
mégis h01SSzúra nyúlt. Olyany
nyira, hogy a munkások egy 
része el is indult az öltöző fe
lé. S akik maradtak, azok L, 
úgy fészkelődtek, mint akik 
nagyon várják már a tanács
kozás végét. A hivatalos for
maságok, a műhelyben szó
lamként hangzó mondatok 
awnban nem értek egyköny
nyen véget. 

Eredményesehl, lehetett 

volna . . •  

Mégsem mondhatnánk azt, 
hogy a termelési tanácskozás 
haszontalan volt. Nagyon wk 
kérdésben nyújtott tájékozta
tást, eligazítást. Eredménye
sebb lehetett volna azonban. 
ha a vezetők kevésbé hivata
losan, de feltá'l'ták volna a ve
zetés gondjait is és azokhoz 
iriinyelték volna a munkások 
hozzászólását, segítségét, 

A Landler Jenő Jánnújaví
tóban február 16-án és 17-én 
21 helyen tartottak termelési 
tanácskozásokat. A szakszer• 
vezeti bizottság titkára szeriJnt 
nagy részük jobban sikerült, 
mint a rugókovácsoké. 

A kovácsműhelyben a ter
melési tanácskozás nem igen 
jelentett előbbrelépést a mun
kában. Mindössze az illendő
ség, a szabályok szerint: meg

tartották. 
Lepie11 Gyilrff 
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� 1 1 MÁRCIUS 8: � 
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INemzetközi nőnanl 
i 'Y i 1 A nemzetközi demokratikus nőmozgalom 56 esz- i 
i tendővel ezelőtt, 1910: márc(u� 8;:-

á!: a nők egyenjogú- i 
l ságának emberi jogainak kivivasaert bontott zászlót. 1 
� Azóta e;t a napot Nemzetközi Nőnappá nyilvánítot- i 
l ták. - ·  l 
� A Nemzetközi Nőnap jelentosege változatlanul � 
� nagy. Még vannak országok, amelyekben a nők nem 
1 szo.badok, ahol a nőket csak kötelesség terheli, de 1 
1 jogaikkal nem élhetnek. , , . .. , ; 
� Hazánkban a felszabadulas ota iratlan toTVeny o f 
� nők politikai, társadalmi és gazd_asápi eg_yenJo_gús�ga. 

1 1 A magyar nők a fé7:fiak cgyen3ogu k�z.dota�sai a § 
§ szociaUzmus építéseben. A Nemzetkozi No-napon i 
� tisztelettel adózunk a magyar nőknek, akik becsület- � 
� tel helytállnak az alkotó munkában, a tanulásban, s i 
1 a vezetésben egyaránt. § 
� A férfi és a nő azonos értékű embeT nálunk és 1 
� egyre több helyen a világon. A töTténelem bebizc-
� nyitotta már, hogy nincs külön. út a nők és a férfiak 
� r.ámára. Nincs külön út, mert az asszony nemcsak 
§ élettárs hanem társ a harcban, a munkában. is. 
1 Leni� nagyon sokat foglalkozott a nők szerepével 
� és társadalmi tevékenységü�et nagy,,.'! értékelte, 
� Egyízben. a.mikor Clara Zetkmnel beszetgetett, ezt � 
� mondta: :, . , • a váTOsokban, ipaTi központokban és 
� kinn a vidéken a proletár nők a formdalomban ki-
� tűnően helytálltak. Nélkülük nem győztünk volna, 
� vagy aligha győztünk volna. Ez a véleményem". 
� Az asszonyok nélkül nincs győze!em �- �?ndta 
� Lenin - s mi tudjuk ez :V�?14tkozik �i eletu.nkre, 
§ a szocializmus építésének tdoszakában is. 
� A nők töb bsége magáénak érzi az új társadalom 
1 épitésének feladatát, a bból részt kér és küzd a ha
l lodáséTt mert megérti, hogy egyéni, családi sorsa, 
� boldoguÍása összefügg az ország felemelkedésével. 
1 A Nemzetközi Nőnapon. köszöntjük mi is a magyar 
� n.5ket a vasutas asszon.uokat és lányokat, akik a fér-
1 fíakk�l együtt fáTadhatatlnul dolgoznak a jövőért, 
� népünk boldogulásáért. 

�,.u..,.,,,.,..,..,..,.,.,..,.H',✓./.H✓,,_,.,,..,...,.,.,.,✓.,..,.,.,....,.,.,.,.,.,,.,_,..,.,.H'.,..,.,.,.,..,.,,..,.,.,..,..,..,..,..,.,_,,n'.,,H'� 

Válaszolunk munkaügyi 
kérdésekre 

Rokkantsági nyugdl;ban részesülő vasutasok tették fel 
az alábbi kérdéseket: a rokkantsági nyugdíj megállapi
tása esetén fennmarad-e vagy megszúni� MÁV munk�
vi.szonyuk? Ha megszüntetílc a munkaviszonyt, _felgyo
UliUlás után fo!ytatha.t;ák-e szolgálatukat a MAV-ná!! 
Miko'I' kaphat;á.k meg korábban ki nem vett szabadaá· 
guk pénzbeni ellenértékét, t�v�bbá a . ro�kant�g\ n11ug
dtjasként eltöltött idő beszamit-e a 3ubileumi Jutalom 
alapjául szolgáló 25, 40 vagy 50 éves folyamatos munka
viszonyba. 

A Munka Törvénykönyve 
végreha;tási rendelete (Mt. V. 
37. §-a lehetővé teszi, hogy a 
ntunkaadó felmondással meg
szüntetheti annak a dolgozó
nak a munkaviszonyát, aki egy 
évet - gümőkórO<S megbete
gedés esetén két évet - meg
haladó ideig betegállományban 
volt és emiatt rokkantsági 
nyugdíjat áLlapí:iottak meg ré
szére. 

Betegség esetén egy ét.,ig, 
tbc esetén 2 évig, üzemi bal
eset esetén pedig a táppénzre 
;ogosultság tel;es idejére fel
mondási tilalom védi a dolgo
zót attól, hogy munkaviszonyát 
megszüntesse a MAV, Ez idő 
eltel.tével azonban a munka• 
adó - ha akarja - felmond
hatja a munkaviszonyt és a 
munkakönyvet „munkaviszony 
megszűnt'' bejegyzéssel kell 
kiadni, mert e bejegyzés a 
munkaviszony folyamatosságát 
nem szakítja meg, (Nem sza
k!tja meg a munkaviszony fo
lyamatosságát a rokkantsági 
nyugdíjban töltött idő sem. 
amennyiben a dolgozó rok
kantsági nyugdíjának beszün
tetését követő 30 napon belül 
újabb munkaviszonyba lép.) 

Rokkantsági nyugdíj meg
áltapítása esetén a dolgozó is 
felmondhatja munkaviszonyát 
anélkül, hogy emiatt hátrá· 
nyaknak tenné ki magát. A 
munkaviszony folyamatosságát 
ugyanis nem szakítja meg a 
rokkantsági nyugdíj megálla
pítására alapozott munkavi
szony megszüntetés (Mt. V, 
30. §. 2/d. pontja), továbbá az 
említett 30 napon belül létes,
tett újabb munkaviswny ese
tén a rokkantsági nyugdíjban 
töltött idő sem. (U. o. 9/1964 
(XII. 24.) Mü. M. rend. 2. §. 1. 
bek. c. pont). 

A rokkantság! nyugdíj be
s:ro.ntet.ése után a korábbi 
mvnkaadó nem kötelezhető 
arra, hogy volt dolgozójával 
újabb munkaviszonyt létesít
S€1l. A MA V azonban a vas
utas dolgozók előnyére ettől az 
általános szabálytól eltérően az 
1960. évi Hivatalos Lap 27. 
számában kiadott 115662/1960. 
li2 sz.. rendeletével úgy intéz• 
kedett, hogy a Tokkantsági 
nyugdíj beszüntetéséről a 
MAV N11U11díjhivatal tartozik 

értesíten/ a dolgozó felettei 
igazgatóságát, volt szolgálati 
jönökségét, és a felgyógyult -
Tvkkantsági nyugdí;ból vissza
térő - dolgozót haladéktala
nul szolgálatba kell á!!itani, , 
reszére karábbi rangfokozatlil 
és beosztását még személyeae
Te árán is bíztositani kell. 

A Munka Törvénykönyvt 
végrehajtására kiadott 9/196i 
(XII. 24.) Mü. M. rend. 18-19.. 
§-a szerint a ki nem vett sza
badságot csak sorkatonai azol
gá/atra bevonulás, továbbá 1 
munkaviszony megszűnése ese
tén kell pénzben megváltani, 
minden más esetben a 67.ll
badságot természetben kell ki
adni. Ebből következik. hogy 
mindaddig, amíg a munkavi
swny fennáll, a szabadságot 
pénzben megváltani nem sza.. 
ba.d. Ez áll arra az esetre Is. 
ha a rokkantsági nyugdíjbaa 
részesülő munkaviszonyát nem 
szüntetik meg, (MegjegyezziJk. 
hogy a betegállományban -
táppénzes állományban - töl• 
tött idő a szabadságra oolé 
jogosultságot nem érinti. &za. 
badság a táppénzes állománJ 
iootartamára is jár, nem ;á, 
azonban a Tokkantsági nyuQ
di3azás tartamára.) 

A szabadság megváltásáhot 
=m elég tehát az, hogy a dol· 
gozó részére rokkantsági nyug
díjat állapítanak meg, hanem 
munkaviszonyának megszün
tetése is előfeltétel. 

Ha azonban a mtmkavl
szonyt nem szünt.etik meg, a 
ki nem vett szabadságot ter• 
mészetben kell kiadni. A rok• 
kantsági nyugdíjban eltöltöt• 
időre szabadság nem adható. 

A rokkantsági nyugdíjas
ként eltöltött idő alatt szüne
tel a dolgozó munka.viszonya. 
ha azt nem szüntetik meg, � 
ilyen - szünetelő - munka· 
viszonyban töltött idő tarta• 
mát a jubileumi ;utalom a!ap
jaul szolgáló i.dőnél figyelmen 
kívül kell hagyni, de az előtte 
eltöltött és az utána követke• 
ző időket folyamatosnak kell 
tekinteni. A rokkantsági nyug
díjasként eltöltött időt tehát 
a jubileumi jutalom alapjául 
szolgáló időbe nem lehet be
számítani, de az így kiesett 
ide a többi szolgálati idők fo
!ya.mato.sságát nem érinti. 
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Alrik a lékbódékban töltik az életüket 
A napokban egy régi isme

rősömmel, Kelemen András 
jegyvizsgá!óval találkoztam. 
Elmondása szerint hónapokat 
töltött betegállományban, tü
dőgyulladással, melyet mint 
1zemélyvonatra öltözött ;egy
vtszgá!ó szedett öss::e, teher
vonatvezetölcént, egy szeUós 
/ékbódéban. 

megi&me1'i. Menni kell, mert 
nina máa vonatvezető. 

Másfél órai várakozás után 
végre került egy lökösházi 
zárfék, melynek nemcsak aj-

Vita a gazdaságirányítási rendszer 

reformjáról 

Ez az eset - emberek, tél, 
fékbódé - adta a kezembe a 
tollat. 

Beállltottam csak úgy 
találomra -. a rákosrendezói 
vezénylő helyiségbe, hogy az 
érdekeltektől, azoktól. akik 
életük nagy részet fabódék
ban töltik, tudjam, hogyan 
élnek. 

Nem kívánnak sokat 

::i'. ablaka, de teteje ,em 
A Közlekedé,- é, Po,taúg!IÍ 

Nem akartam elfogadni. Mini.!ztérium vezetői február 
A kocsimester megértve tii- 15-én a Va.sútt Főosztály kul

takozásomat, mondta : a vizs- túrtermében megvitatták az 
gálólakatosok helyisége kör- MSZMP Központi Bizott&ágá-

, lá la fél b · nak a gazdasági mechanizmus n11éken ta I va mi e a- reformjához kidolgozott irány-dogot, deszkát, drótot. Csi- elveit. A ta'!'lácskozást, ame-náljo,I a.jtót meg tetőt magú- lven Rödön.,; Károly rninisz-nakl ' .,. 
_ Hajlottam a szóra .  . . terhelyettes, a MA V ve�-

Találtam is öreg deszkát, igazgatója, Szabó Antal, sza -
szervezetünk fóti tkára is jemeg bádogot, de am_ire visz- len volt, dr. C.sa.nádi Gvörgy szaértem, a. vonat ugy ott- közlekedé6- és postaügyi mi-

��t; ��ets���
ál 8; j ndszter_ nyitotta meg. 

vonatvezetőnek, zárfékező- 1 A nuruszter méltatta az uj 
nek. �z�áglrányftás jel�ntőségét 

Riadalom, telefonálás kö- es s�égas6égét, _maJd átadf:8 
Lehoczky Antal vonatveze- vetkezett. a szot Horn Dezsonek, a mi-

tó fiatal, jókötésű ember. Nagymaroson megállították niszter első helyettesének, aki 
J955-ben került Rákosrende- l!:n a 131-es személyvonattai részletesen ismertette azt a 

• óta ·k A t , . tervezetet, aznelyet a KPM-zore. Az utaz, · enge- - Hová tegyem a zádám- mente_m ut�� badog es 
I ben létrehozott bizottság ké-lyen, azaz a fékbódekban töl- pát? Ezen a zárféken még en- deszkak_ nélkül. stitett a közlekedés és hírköz-tött órák száma havonta nek sincs helye _ mondja - Mit tehettem? - foly-
j lés sajátosságairól a gazdasági 

250-260. A többi 40-50 óra széUárt karokkal Bencze Fe- tatta. - Elfoglalta.m heltfe- mechanizmus reformjával kap-csellengés itt-ott az állomáso- reno vonatvezetó met a pórének mondna.tó fek- csolatban kon. Leginkább Rákosrende-
(Hemző Károly felv�el) ál�á.son, ma.jd 2� óra. kö�I _ A közlekedés és hfrltöz-zó-Sturovó között jár a nem- elindultunk. Ami ezután kö- 1� alapvető feladata a nép-:metközl forgalomban. mindazt, amit sorstársa t>etkuett, a.z minden képze- gazdaság tervszerű arányos 

- Ez nem rossz, ha. a. me- mond. letet felülmúl : a. hó szünte- fejlesztése érdekébe� a tár-
11etrendet tekintjük, meg a. - Tíz esztendeje utazom - � esett. A sötét�!n �!"án sada!milag szükséges szállítá
•zolgálatunkra. vonatkozó sza.- kapcsolódott a beszélgetésbe siklott a oonat. Hmba. bú3ta.m sí és hírközlési szükségletek -
Mlyoka.t - magyarázza. - A -. Annyit mondha.tok, hogy a bundám ga.l!érjdba, úgy lehető legkisebb rá.!orditá.!. 
menetidőt, l óra 57 percet nehéz kenyér ez. Már las.sa.n i1-eztem, hog11 la.pátta.Z szór- mellett! - megfelelő időben 
még féllábon is ki kell bírni. a.zt sem tudom, hogy mikép- ják • 1t11a.kam közé a. ha.t>a.t. é:; min&égi igények s:z,erinti 
Ez azonba.n csak amolya.n pen néz ki ef111 szolgála.ti ko· kielégítése - mondotta beve
irán11szám. A valóság így néz csi belse;e. Sokszor íriul/lem A vonatkísérő is ember zetőjében. - A tenneléssel 
ki - és elém tett egy menet- a. CSD vonatvezetóket a. ;ó összefüggő valamennyi aze-

Igénybevétellel végzik. Nem 
bes7.élve a munkaidő közti 
különbségről és a nagyfokú 
baleseti veszélyról. Az élet- és 
vagyonbiztonság megóvása és 
a feladatok elvégzése kellő 
szakképzettséggel, gyakorlat
tal,· helyismerettel rendelkező, 
folyamatosan oktatott. meg
bízható közlekedési személy
zetet igényel. 

Az Ismertetett sajátosságok 
következtében az ooállóság, a 
felelősség és az anyagi érde
keltségi elv megvalósításán 
túlmenően e területen a jövő
ben az eddigieknél fokozot
tabban szükséges - a nép
gazdasági Ö6Szközlekedési cé
lok realizálása érdekében -
az egységes, központi akarat 
érvé'l'lyrejuttatása, továbbá az 
lrányítás és az elbírálás alap
jait képezó ellenőrzés biztosí
tása. A közlekedés és hírközlés 
közérdekű jellege maga után 
vonja, hogy tevék.enységél 
nem sza.bályozha.tja. csupán a 

válla.la.ti érdek. Kapacitásával 
a köz érdekében akkor is ké-
57.en kell állnia, ha az időle
gesen nincs kihasználva. 

A közlekedés és hírközlés 
külooleges helyzetéből adódó 
követehnények a.z átlagos gaz
da.ságirányítási rendszertől 
több területen eltérő m.echa.-
11azmust mdokolna.k. 

levelet, melyet Polyák József, szolgála.ti kocsik miat&. Ök Néa óra volt, anúkor Sza- mély- és áruszállítási, illetve �gea elvek alapján ugyancsak rákosrendezől vo- nem igen tudják hogya.!l néz jolba értilnk. Az állomási hirközlé.&i szükséglet klelégí-
natvezető vezetett a február ki ef111 ,-ouz fékbódé. azemél11zet cuott ki a. pőre tésével a közlekedés és hír- A miniszter első helyettese 4-én, 20,12 órakor Szobról in• /ékáZláara. hullott hóból. közlés a termelést közvetlenOl ezután a gazdallágirányítás re-
duló 289. sz. vonat útjáról. Minden képzeletet Az óráját nézi. útra készül. szolgálja. formjá.1lak célkitűzéseit é,, 8 

Nógrádverócén 20.47-0.35- Búcsúzóul ezeket mondja: kbzlekedéspolitikal sajátossá-
lg, tehát majdnem négy órát felülmul . . ,  - A oona.tkiséró is ember! ,,t közlekedés sajátoe� gokat ismertette. Hangsúlyoz-
álltak, Rákospalotán 2.30- De 00 mM a.rra. kárhozta.tta.k ta, hogy az egységes közleke-
3.45-ig. RákosrendPző bejárati - A közelmúltban - a bennünket, hogy fékbódékban Ismeretes, hogy a közlekedú dé6i rendszernek lényegében 
jelzójénél pedig 3.55-6.28-ig nagy havazás idején Sturovó- t.cli.m az életünk, az illetéke- működést területe eltér a azt kell kifejezésre jutlatnia, 
ácsorogtak. ban egy lökösházi vonathoz sek gondoakodha.tnának arról, 

/ 
ipa.Ti t>álla.latokétóZ. Feladata hogy a népgazdaság valameny-

- !gy néz ki 8 mi kétórás vezényeltek. A vonat végén hoUI/ a.nna.k teteje, zárha.tó aj• részben az egész ország terü- nyi szüks,ég,es szállítási felada-
menetidőnk! A beJ·árati J'el- egy kelebiai zárlék volt. Til- '4;a. ú a.blaka. is legyen. Ezt letére részben meghatározott tának ellátására, rendelkezés-

takoztam. nemcsak az enészségvédelem o-�:...ész-1
- •-jed ki. En- �11 • közi ked'-' eszk" "k zőnél való ácsorgás, a legkel- " ·-- ""'" --= re " 0 e - = ozo 

lemetlenebb. Ugyanis az állo- - Majd Szob lecaeréli - para.nC6ol,ia. meg, ha.nem az n.ek következtében ágazatilag rendelteté6üknek megfelelően 
másokban mindig akad vala- mondták. iiumbiztos ,zolgálat is. tagolt s:r.erverete mellett terü- kerüljenek felhasználásra, 
mi fedett hely, ahová behú- Oreg este volt és sűn1n Nem sokkal később, mind- Jeti tagoltságra is szükség van. meg kell határozni a tárca 
zódhatunk, de 4 bejárati ;el- esett a hó, amikor Szobra ér- kettőjüket a D/III. csoporton A közlekedési dol{7ozók mun- gazdaság! irányításától füg

zönél csak áll, fagyoskodik a.z tűnk. Jelentettem, hogy a láttarn - kezükben nagy tás- káj(l t. e.lter a..z ipa.rí dol{7ozó- getlen záLlítási szervek mű-
vác-galgamácsai ,vonalat káva! -, amint bandukoltak kétól. Feladataikat kedvezőt- ködési körét. nnber, anélkül, hog11 valamit nem ismerem. a sok-sok teherkocsi között. lenebb körűlmények között, A közlekedés egységének is tudna. a vonat vagy saját _ Nem ba.j, majd mo6t Gerret:r Jó-f nagyobb szellemi és t!:z:iológial alapelve nem követeli meg a •orsáról. Megszoktuk, hogy az ',özlekedésl ágazatok szerveze-életünk nagy részét fékbódé- ,------�--------------------------------- u egységét, de megkívánja ban töltjük. Jóllehet a határ- azt. hogy az egyes elvi irdnyí-forgalmi utasítás előírja. hogy 

k 11 
tds az egész közlekedés terü!P-a nemzetközi vonatokhoz 

A vasutat ·•s f e1·1 szten·1 e tén érvén11e&ül;ön. A közleke-azolgálati kocsit kell adni. dési ágazatok kooperációjá-
nak fejlődési irányát a hori-

Beszé/getés Totolní,,,a-olsó ís Totobánya-lelső gondjairól 

A bányászváros naggyá nőtt. 
Cikkünk nyomán 

zontális és vertikális kapcso
latok körének bővítése, az 
egységes közlekedé.i rendszer
bő ! folyó együttműködés lehe• 
t&égei. az é,;,szerúen megosz
tott országo.s méretű, illetve 
m�gyei szintű vállalati gazdál
kodás jellemzi. 

A szállítási és hirközlési fel
adatok optimális hatékonysá
gú kielégítésének alapfeltétele 
az, hogy a korszerű munka
és üzemszervezési módszerek 
bevezetésének fel tételei, vala
mennyi közlekedési ágazat te
rület.én bizt06itottak legyenek. 
A müszaki fejlesz.téssel meg
teremthető anyagi bázisok fel
használása nem nélkülözheti 
a tudományos alapokon nyug
vó, a vál1ozó feltételekkel szá
moló, a bővebben értelmezett 
kibernetikai eljárásokat fel
használó üzemirányítási és 
szervezési eljárásokat sem. 

Nagyobb szerepel 

a kereskedelmi 

tevékenységnek 

Figyelemre méltó a ten,e
zetnek az a része, amel11 az e� 
dig háttérbe szorult kereske
delmi tevékenység szerepének 
növelésével /ogla.lkozik. A 
kczlekedésnek a s7.leillély- és 
árufuvarozás területén - még 
abban a helyzetben is, amikor 
kapacitásai az igÉllyekhez vi
szonyítottan korlátozottak -
a „kereskedő'' gondooságával 
kell a szállí1.ásl folyamatokat 
megszerveznie és lebonyolíta
nia. Az áruszállítá.ban pél
dául meg kell valósítani az 
országos egységes szállítmá• 
nyozási rendszert, amely a fu• 
varoztatókat jelentős mérték• 
ben mentesíti a fuvarozások
kal kapcsolatos teendőktől, 
ugyanakkor elősegftl a szállftó
eszközök leghatékonyabb 
Igénybevételét, megoldja a:c 
idfuzakonként fellépő kapaci
tás kihasználatlanság feltölté
sét. a forgalmi csúcsok csök• 
kentését. 

Dr. Csanádi György meg• 
nyitója, illetve Horn Dezsó tá• 
jékoztatója után vitára bocsá· 
tották a minisztérium több 
mint 40 oldala tervezetét, 
arr.ely sokoldalúan tartalmazza 
a gazdaságirányítási reform 
megvalósítru.át szolgáló elve
ket é.s intézkedéseket. 

V. F, 

Új házak, új városrészek épül
nek. s a régi kis falucska 
szétszórt kis településeire 
szinte ra sem .ismer az ember. 
Egyszóval sok minden meg
val tozott. Talán egyedül az ál
lomás maradt változatlan. 
Csupán annyi történt - ha 
ezt változásnak nevezhetjük 
-, hogy Bánhida helyett a 
Tatabánya.-a.lsó felirat fogad
ja az érkezőt. 

-A fácónosi szénrakodán 
napv ..• � �f/11 .:d kocsiból álló 
iránr,vonatot rakunk Ferencvá
rosnak. Azonkítrül az Orosz
lánvba.n megrakott szénsze
relvénveket u mi továbbít
juk. 

azonos a. gond.) Elmondták 
még azt i&, hogy a. fluktuáció 
- a.mi elsósorba.n az ipari üze
mek el$ztvó hatása. miatt va.n 
- komoly fejtörést okoz. Je
lenleg i& kocsirendező és vál
tóórhíán11 va.n. Meg&Z'ilntettek 
azonkívül három kocsifelírói 
állást is é1 ez naf111on hián11-
zik. 

Emberségből elégtelen 

Lehoczky Antal a 277-es vo
nat&aJ 22 órai szolgálat után 
fáradtan érkezeU Sturovóból 

Más bajok is i·annak. Gyak-
ran elóre álló fékkel kény-
azeritenek bennünket indu-
lásra. Mindennapos dolog, 
hogv a fékbódén nincs ajtó, 
vagv hiányzik az ülés. Az 
sem ritka. eset, hogy tisztáta
lan. Az a.jtók nem rögzíthe
tők. A szél csapkod;a. Bevág 
az eaó, a. hó. Már drótokkal, 
gzögekkel, fogókkal felszerel
ve járunk szolgálatba, hogy a 
bódékat emberi tartózkodásra 
alkalmassá tudjuk tenni. 

Hát lehet ilyen körülmé
nyek között jó munkát végez
ni? 

Nem kívánunk sokat. Csak 
azt szeretnénk elérni, hogy 24 
órai, fékbódéban történő fa
gyoskodás után ne kénrsze
rftsenek további szolgálatra. 
Igaz megedzódtünk, de mi is 
emberek vagyunk. 

Amíg Lehoczky beszél. egy 
másik vonatve�ető Bencze 
Ferenc bólogat, helyesli 

Az álloaás kinótte ...-t 

A régi állomás új és újabb 
gondjairól Bánhegyi Sándor 
állomásfőnököt kérdezzük. 

- Körülöttünk ef111 uj t>dro1 
épült és épül - mondja -
csak ránk nem gondolta.k. A 
felvételi épület vakola.ta. om
lik, elavult. Az új vá1'01 meg
növekedett forgalmának nem 
tudunk már eleget tenni. 

S ahogy elnéztem az ódon, 
egyemeletes épületet, a zsú
folt, szúk kis várótermeket, a 
pénztár előtt várakozó sok-sok 
utast, Igazat adtam az állo
másfőnök szavainak. Ez az 
épület, ez az állomás kinőtte 
magát. A naponta. megforduló 
többezer uta.s kulturálta.bb, tá
gasabb állomá.st igényel. Amo
lyan igazi pályaudvart. Mert 
Tatabánya nemcsak a nevében 
város. 

- A város telepítése milyen 
különös változást hozott az ál
lomás életébe? 

- Elsősorban a teherlorga]
munk növekedett. Különösen 
az építőanyagok szállítása. 
Azonkívül épp a városiasodás 
miatt rtaUIIOn sok n6i munka
erőnk va.n. fgy szükaégeué 
vált, hogy kétszer háromhóna
pos tanfolyamon, saj.it ma
gunk képezzünk jegyv!zagáló
kat. Munkaerőben nincs hiá
nyunk. 

- A bánya menn:rt munlrjt 
ad az állomásnak! 

Grorsae.a laányík kiszolgálása 

- Az oroszlányi vonal vil
lamosítása könnyített-e az ál
lomás munkáján? 

- Nagyon soka.t. Azóta. 
111/0TSCSbb a szénbányák kiszol
gálása é, 25 azáza.lékkal növe
kedett a.z eleg11továbbitás is. 
Megszűnt a villamosmozdony
ra várás, mert a szénszállít
mányok most már azonnal 
mehetnek tovább. A felszaba
dult két Diesel-mozdony pe
dig a tolatást segíti. 

- Sok az elegyrendezés? 
- Győzzük/ Még Tatának is 

mi 1egítiink. Kocsirendezőink 
naponta 6 órát dolgoznak ott. 
A kit tégla.gyár, cipóg11ár és 
• 1zón11eggyár munkáját se
gítjük. 

- Eredményes volt a múlt 
évi munka? 

- A tehen,ona.tok menet
renduerú índítá&a. kivételé
vel minden tervfelada.tot tel
;eaitettünk. Ha.t íparvágán110n, 
o 11 grafilcono, menettel ha.sz
nonn dol{1oztunk. A több mint 
150 fóa fOTQIJlmí é• kereske• 
delmi gárdánk becaülettel 
helytállt. 

A vároe egyik végén Ta.ta.
Wn]lll-cllcm tehát eredménye
sen dolgoztak. S hogy mi új
ság a viroa másik felében, Ta.
ta.bá11J111-fell6n azt Tolna.í Jó
uef, állomásf6nl>kt6l, Szabó 
Má,vds üzemmémöktől és 
Szfflde Sátldor üzemgazdász
tól tudtuk meg. 

- .Kícai a feli,iteU lpalet -
mondták. - Napo,ata. 5-7000 
eml>ff fonlul meg, , n az ál
lmnd, bízo,av nem t111en for
flllonllaoa q,IUC. (Tehát itt ia 

Legtöbb panasz a laktanyá
ra hangzott el. A közös háló
termekben 10-12 fő „pihen". 
Ha egyáltalán pihenésnek le
het nevezni, mert a különbö
ző szolgálatbeosztások miatt 
állandóan jönnek-mennek az 
emberek. 

A budapesti Igazgatóság fe
lülvizsgálhatná, hogy szüksé
ges-e a közbeváltás, ezzel a 
gondok egyikét orvosolhatnák. 
A vasutasok nehéz munkát vé
geznek és hiányolják, hogy 6k 
miért mostohák, hiszen Fe
rencvárosban, Komáromban, 
de még Tatabánya-alsón is en
gedélyezték a közbeváltást. 

- Naponta. 1000-1200 ko
csit rendezünk - mondja az 
állomásfőnök - azonkívül Fe
rencváro&nak és Komáromnak 
is segítünk. Pedig lZ iparvá
gány kiszolgálása. nagyo11 10k 
munkát a.d. 

Tatabánya-felső több segít
séget érdemelne, hiszen a ta
tai szénmedence áru- és sze
mélyszállításának jelentős ré
sze itt összpontosul 

- ,.Nyuga.lom" aak t>0sdr
t1ap von - mondják -, mert 
az ipa.Ti üZemek okkor nnn 
dolgoznak. De ez II va.,árna.p U 
c,a.k a.rra. elég, hogy o lah
kőzben feltorlódott munkát 
elt>égezhe11ék. Tehát n ia CHk 
látszólagoa nvuoalotn. 

A város fejl6désével e,. 
Időben fejleszteni ltellene a 
vasutat is, mert Tatabinya 
ma már nagyva\rotlSi n6tt, 
csak az állornúal maradtak 
picinyek. 

Lapunk január 17-i számá-
ban Emberségből elégtelen 
címmel írást közöltünk 
amelyben bíráltuk H. F. 
bék.éscsabal jegyvizsgáló ma-
ga tartását. Irá.sunkra a 
szeged, igazgatóságtól két 
választ is kaptunk. Mind
két válasz szinte egyér
telmúen a vasúti szabályokra, 
rendeletekre hivatkozik és 
szabályosnak minősíti a jegy
vizsgáló eljárását. 

Tévedés ne essék, az írás 
ezt nem vitatta. Idézzük csak 
a cikk egy részletét : ,,Kétség
telen, a. vasúti sza.bályzat sze
rint a. jegyvizsgálónak igaza 
volt. Dícséretes, ha va.laki a 
szolgála.tát pontosa.n, lelkiis
meretesen látja el, de az élet, 
a. munka. nemcsak rende!etek
Ml, pa.ragra.fusokból áll, ha
ftem olya.n íra.tlan törvényból 
il, a.mit emberségnek neve
zünk." 

Mint az idézetből is kltúnik, 
a szerző a jegyvizsgáló maga
tartását, embertelenségét bí
rálta. Blrálta, mert H. F. a 
6602-e; gyorsvonaton egyálta
lán nem volt olyan udvarias a 
7 hónapos csecsemőt karján 
tartó édesanyával szemben, 
mint ahogy az ügyet vizsgáló 
Íl!lllzg&tósági közegeknek el
mondta a történteket. 

A vonat zsúfolt volt. A II. 
osztályú kocsikban még a pe
ronon Is alig volt hely. Csete 
István pályamunkás feleségé
vel és 7 hónapos kis csecsemő
jével II. osztályra érvényes 
Jeggyel az egyik I. osztályú 
kocsi folyosójának végében 
hózódott meg. 

A hűvös peronon apa és anya 
felváltva fogta a csecsemőt. A 

cikk szerzöje megsajnálta a 
ken) elmeUenül utazó kisbaL.u 
es édesanyjúrnl együtt saját 
helyére ültette le. Ezzel kap
csolatban mindkét válas�Je
vél így foglalt állást: 

.,Ha a ;egyvizsgal6k a. cikk
író által elképzelt emberszge$ 
alapon végeznék szolgd:a.tu
kat, bizonyára több 1.,lyan 
utassal talá!koznanak, a::ik a 
gyermekre hivatkozva. jogot 
formálnának arra, hor,y II. 
osztályra én·ényes menet
jeggyel a.z I. osztályon ut�zza
nak . . .  " 

Ettől nem kell télni. Mi ma
gunk is sokat utaz·�:ik, de 
ilyen esettel még ne-n talál
koztunk. Annál in lkrabba:, 
látunk olyan jegyvizsgálokat, 
akik egy üveg sörért, néhány 
korty borért - egy ilyen 
esetet lapunk február l-én 
megjelent számában Parnás 
kocsin néhány korty borért 
címmel kö1.öltünk - hajlan
dók a szabálytalanságra, az 
,.emberségre·•, a személydíj
szabás ide vonatkozó pontjai
nak figyelmen kívUJ hagyásá
ra, nem kisgyermekkel utazóknál, hanem egyedül álló felnőtteknél, fértlaknál. 

frásunkban egy édesanyáról és egy 7 hónapos csecsemőről ,·olt szó. Ez úgy Játszik arra ,·olt elegendő, hogy helyesen ugyan - de ,·éleményünket változatlanul fenntartva embertelenül - a szabályok: mögé bújjanak. 
Ml továbbra Is fenntartjuk véleményünket. mei1 emberségnek, az embers-'

l(e� cselekertetnek igenis, mJndeniltt helye van. 
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A vasúti közlekedés 
pszichológiája 

A pályafenntartási szakszolgálatnál csökkent 

a balesetek száma 

A 
vasúti közlekedést olyan 
ember-gép mozgórendszernek lehet tekintenünk, melynek vezérlése, irányítása egyrészt különbözó közlekedési jelzések, jelzók jelzóeszközök és jelzótáblák segítségével, másrészt pedig a 

forgalom végrehajtását sza
bályozó utasítások és menet
rendek figyelembevételével 
történik. A különbözó jelzé
seknek, jelzőeszközöknek és 
jelzőtábláknak meghatáro
zott jelentéstartalmuk van. 
Más szóval : bizonyos hírt, 
információt közölnek a köz
lekedés megvalósítására vo
natkozóan. Ezért mondjuk, 
hogy a jelzéseknek nemcsak 
jelentéstartalmuk, szemen-
tikai funkciójuk. hanem 
pragmatikus: cselekvést meg
határozó, kh:áltó funkcié;uk 
is van. 

A jelzések és az általuk 
kiváltott szolgálati cselekvé
sek közötti viszony azonban 
korántsem mechanikus. A 
jelzések észlelése, jelentés
tartalmának megértése, meg
felelő cselekvés ki választása, 
s annak megkezdése között el
telt idő nem minden közle
kedési dolgozónál azonos 
tartalmú. Ez a különbség 
személyi tényezókre vezethe
tő vissza. 

Az emberre azonban szám
talan élettani és lélektani té
nyező hat. Ezek a hatóténye
zők származhatnak a dolgo
zó öröklött és szerzett tulaj-
donságaiból, életmódjából, 
életvezetéséből, táTsadalmi 
és családi viszonyaiból - bel
ső biopszichés tényezők , 
vagy olyan külsó hatásokból, 
mint amilyen a közlekedési 
foglalkozás folyamatos ( éjjel
nappal tartó) inverz jellege, 
a közlekedési környezet, az 
időjárási hatások stb. Ezek 
azonban nem állandóan érik 
a dolgozó szervezetét, hatá
suk sem nyilvánul meg min
dig azonos intenzitással a fo
lyamatos munka alatt. Ezért 
a dolgozók teljesítményei 
egyénen belüli intraindivi
duális ingadozásokat, különb
ségeket is felmutatnak. 

A közlekedési dolgozók 
teljesítményváltozásait egyéb 
tényezók is befolyásolják. 
Ezek közül az érzelmi hatá
sokat kell megemlítenünk. 
Mivel cselekvéseink - tehát 
magatartásunk és viselkedé
sünk is - szorosabb kapcso
latban állnak érzelmeinkkel 
és ösztöneinkkel, mint az ér
telemmel és az akarással. Az 
érzelmi hatások - származ
zanak azok a s;wlgálat ellá
tásából, vagy a társadalmi, 
illetve családi viszonyokból 
stb. erősségük fokával 
nemcsak a közlekedési jelzé
sek jelentéstartalmának 
megértését, hanem felfogá
suk időtartamát, a jelentés
tartalomnak megfelelő hely
zetmegítélést, ítéletalkotást, 
állásfoglalást, a közlekedési 
helyzet megoldására irányuló 
cselekvések kiválasztását, 
azok megvalósítását és mind
ezek idejét. A hatások irá
nyát Illetően az é,-zelmek 
egyrészt gyorsíthatják, más
,-észt lassíthatják, gátolhat
ják az említett folyamatokat, 

tehát a teljesítmények emel
kedéséhez, vagy visszaesésé
hez téves, vagy hibás cselek
vésekhez, s így balesetekhez 
,,ezethetnek. 
A zt a tudományt, amely 

az emberi viselkedés és 
magatartás szubjektív ténye
zőinek törvényszerűségeit 
kutatja és bekövetkezésének 
valószínűségét előre jelzi a 
vasúti közlekedésben, köz
lekedéslélektannak nevezzük. 

A közlekedéslélektan a bal
esetmegelőzés azon irányza
tához tartozik, amely az al
kalmasság fogalmából indul 
ki és feltételezi, hogy a köz
lekedési dolgozók személyi• 
ségében olyan tényezók jut
nak szerephez, amelyek a 
pszichikus vezérlés és a hoz
zá tartozó cselekvési Tend
sze'I' működésének megválto
zásához vezetnek. A pszichi
kus vezérlésben szerepet tu
lajdonítunk az info_r_máci?
szErző-képességnek a taJékozo
dásnak az előrevételezések
nek, v�gy másként a várakoi;á
soknak, amelyek egyrészt er
telmi folvamíltok. mert ben
nük a •nnult ismeretek, a 
tapasztalatok, az értelmi fel-

fogás, a közlekedési helyze- get, a cselekvések végrehaj
tek felismerése, sót a várba- tását, vagy éppen ellenketó közlekedési helyzetek elő- zóen, gyorsítja a pszichikus retervezése jut szerephez, folyamatokat, ezáltal csökmásrészt pedig ezeket az ér- ken a kritikus közlekedési telmi folyamatokat befolyá- helyzetek egyes lényeges elesoló érzelmi folyamatok. Az meinek felfogási képessége, értelmi folyamatok és az ér- a gyors elhatározásokat el
zelmi alkalmazkodóképesség hamarkodott, kellően meg összhangja összefüggést mu- nem alapozott téves és hibás tat a központi idegrend.szer cselekvések kísérik. 
ellenőrző és szabályozó tevé- Az információvétel és kenységével a cselekvések közlés ilyen külsó tényezók-végrehajtásának folyamatá- re visszavezethetó zavara ban. különösen a vasúti közleke-

Szakszervezetünk elnöksége 
6. szakosztály vezetőjének be• 
számolója alapján februári 
ülésén megtárgyalta az építé
si és pályafenntartási szak
szolgálat munkavédelmi hely
zetének alakulását. Az elnök
ség megelégedéssel állapítot
ta meg, hogy a vasút e jelen
tős, de egyúttal legnehezebb 
fizikai munkát igényló mun
katerületén az egyre fokozó
dó gépesítés nyomán fejlődés 
tapasztalható a dolgozók élet
és munkaköTülményeinek ala
kulásában. 

Segít a gép 
Az előrevételezések, más- désben jáT nagy veszéllyel, 

ként várakozások fontos jel- mert a vasúti közlekedési 
lemző jegye a koncentráltság, rendszerben a dolgozók egy
az értelmi kontrolltevékeny- mást ritmusosan, előírt for- A pályaépítés és fenntartás ség és a pszichés feszültség, da szerint váltják és egyrészt csaknem valamennyi munkamelyeket a közlekedési és a dolgozók munkáját, más- fázisának gépesítésére és a szállítási célokra irányuló részt pedig az ellenőrzést a magasabb szintű biztonság aktív periódusként említ a sematizálódás veszélye te-

munkalélektan irodalma. Az nyegeti. Az egyes szolgálati megteremtésére irányuló tö
aktív periódust másként helyek között naponta azo- rekvések eredményeként a 

;!��hi�p
o

t1:Z1e�ő;��i
uk

d ::rin1
őp

fe����• i::;�
t
J�� ��a::�t

g

�!�téi��
e

��al:��� 
közlekedési munkánál való közlés és vétel (távirdán, zák a pályamunkások fizikai 
tudatos és figyelmes jelenlét távbeszélőn) alkalmas aTTa, erejét kíméló nagy teljesitmé-
eme!hető ki. Ha az aktív pe- hogy szokáscselekvések ala- nyú gépeket. 

A dolgozók munka- és szál
láshelyi körülményeinek ál
landó javulása mellett örven
detes tényként állapítható 
meg, hogy 1964-hez vis7onyít
va a szakosztály baleseti hely
zetében is jelentős javulás kö
vetkezett be. A halálos bal
esetek száma 50 százalékkal, 
a csonkulásos baleseteké en
nél is nagyobb mértékben, a 
könnyebb balesetek száma 
200-zal csökkent. Különösen 
jelentős a budapesti igazgató
s6.g pályafenntartási szakszol
gálatánál tapasztalható javu
lás. A halálos balesetek szá
ma 60 százalékkal csökkent, 
csonkulásos baleset 1965-ben 
egy sem fordult elő. Hason
lóan, bár kisebb arányban 
csökkent a szombathelyi és a 
szegedi igazgatóság balesetei
nek száma is. A pécsi igazga
tóság területén az elmúlt két 
év alatt sem halálos, sem 
csonkulásos baleset nem tör
tént. Ugyanakkor a debreceni 
igazgatóság területén a fel
ügyelet hiányos ellátása miatt 
3 halálos baleset következett 
be. 

Következetes ellenőrzést 

riódus pszichikus összetevői kuljanak kí, melyben az ak- A szakosztályvezetői beszá
csökkentik  energetizáló hatá- tivációs szint alászáll és a moló rövid betekintést nyújl 
sukat, akkor az éber állapot- közlekedési rendszer auto- a harmadik ötéves terv prog
tal szemben egy sajátos pszi- matizálódva, a tudatos és ramjába is, melyből a nehéz 
chikus állapot beállása vár- tervszerű kontrolltevékeny- fizikai munka még fokozot
ható, amelyet legjobban a séget nélkülözve működik. tabb ütemű gépesítéséről ka- A balesetek tapasztalatai 
távollét fogalmával lehet ki- Ez a jelenség magában rejti punk tájékoztatást. A pécsi- arra figyelmeztetnek, hogy a 
fejeznünk. A távollét leg- a vasúti közlekedési balese- hez hasonlóan újabb komplex szakosztály területén még kö
szélsóségesebb alakja az el- tek lehetőségét, amelyek tud- fektető gépsort kívánnak lé- vetkezetesebb, igényesebb irá
alvás. Ebben az állapotban valevőleg sohasem egyetlen tesíteni a debreceni igazgató- nyító és ellenőrző tevékeny
már nem találhatjuk meg a személy hibájából, hanem a ság területén. Mind több alá- ségre van szükség minden 
tudatos és figyelmes jelenlét közlekedési rendszer mílkö- verő, kavicsrostáló gép segíti szinten. De különösen az elő
összetevóit, az érdeklódést, a désbeli hibájáTa vezethető az építés és fenntartás nehéz munkások, szakaszkezeló pá
várható munkafolyamatokkal vissza - tehát a balesetért munkáját. Új, gyors sínszállító lyamesterek és vonaltisztvi
szembeni várakozások fe- több személyt lehet felelőssé szerelvények, daruk és egyéb selók részéről. Tarthatatlan az 
szültségét sem. tennünk. gépek veszik le a munka ne- a jelenség, főleg a nagy sebes-

A közlekedési hibák, vétsé- hezét a pályafenntartási dol- ségű és nagy forgalmú vona-
1 ermészetes, hogy az éber gek, balesetek eseteiben min- gozók válláról. lakon, hogy előmunkások csa

állapottól a távolléti dig an·a kell következtet- Jelentősen javult a dolgo- pataikat felügyelet nélkül 
állapotig; az elalvásig szám- nünk, hogy az éber állapotot zók ellátása is. Korszerű hagyják, vagy mint számta
talan átmeneti fokozat álla- valamely hatótényező befo- munkásszállások létesültek lanszor tapasztaltuk, kétvágá
pítható meg az érdeklödéste- lyásolta. Az ember _ a mun- Kelenföldön, Miskolcon, Deb- nyú pályán csapatuk élén 11 
lenségtól, érdektelenségtől, ka és a környezeti tényezők ,-ecenben és Tapolcán. Köz- másik vágányban várták 11 
a másra figyelésig. Mi- háromszögletű vtszonyszi- ismert azonban, hogy a szük- vonat elhaladását. Sok áldo-

kívül hagyása. Még mindig 
lassú a szakszolgálat területén 
az azonos körülmények kö
zött elófordult balesetek ta
nulságainak levonása. 

Az építés és fenntartás 
nagyarányú gépesítése is szá. 
ll).OS munkavédelmi jellegd 
intézkedést igényel. A mun
kagépek közismerten na1111 
zajjal működnek. Ez a körül
mény fóként forgalom alatt 
álló vágányokban végzett 
munkánál jelent fokozott ve
szélyt. A kavicságyrostáló gép 
Városföld állomáson okozotc 
halálos balesetet. A sínhe
gesztésnél alkalmazott ben
zin tartályok üzemeltetését 
közvetlen baleseti veszély 
miatt kellett leállítani. Szá
mos nehézményt okozott a 
szakszolgálat által felállított 
kötőtelepi daruk biztonság. 
technikai hiányossága is. 
Ivlindez ismételten arra figyel. 
meztet, hogy felül kell vizs. 
gálni a szakszolgálat terüle
tén alkalmazott kis és nagy 
munkagépek biztonságtechni
kai színvonalát. 

Fokozott gondot kell fordí
tani a pályafenntartási dol
gozók oktatására, képzésére. 
Nagyon is időszerű a pálya
fenntartási óvórendszabálJ 
1966-ra ígért kiadása. 

Az elnökség annak elisme• 
,-ése mellett, hogy a sza.kou
tály 1965-ben is sokat tett 1 
dolgozók munkakörülményei• 
nek ;avitásáért, felhívta 1 
szakosztályvezetés figyelmét, 
hogy a jövőben még fokozot
tabban tegyen eleget a bal• 
esetelhárítási tevékenyséo 
egyéb területeiTe vonatkozó 
kollégiumi határozatoknak, 
törvényeknek. Felhívta a fi· 
gyelmet arra is, hogy a szak• 
szolgálat vezetői jobban tá• 
maszkodjanak a legszélesebb 
társadalmi erőre, a munkavé• 
delmi őrök segítő munkájára. nél távolabb kerülünk az tuációjában fontos mindazon ségletnek mindez ma még zatot követelt már az alapve

éber állapottól, s minél in- tényezők Ismerete, amelyek csak kisebb hányadát elégíti tó, elemi szabályo,k figyelmen 
kább közeledünk az elalvá- éber állapotunkat, az „aktív ki, hiszen még mindig jelen- ,_ __________________________ __ sig, a közlekedésünk közben periódust" , kedvezőtlenül tós azoknak a rnunkahelyek-

Hegedüs Károly 

szerzett információk annál befolyásolják, csökkentik nek a száma, ahol a szociá-
inkább elvesztik cselekvésre éberségünket, elterelik fi- lis követelmények továbbra 
serkentő erejüket. Valami- gyelmünket, előidézik a sincsenek megfelelően kielé- Baleseti hrónil.a 
lyen szubjektív tényezó ha- t , ll 't t • f • • • é I gítve. Mint például a felső-
tására ismert útvonalakon a_v
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. - zsolcai kertészetnél, Miskol- Február 4-én 12,30 órakor idóben észrevette a veszélyez• 
tö·rte'nt ko··zlekedésu··nk ko··z- ne ' a cse e v se ra tarozasa- S 'k sf h • ' 'll á tete'st és azonnal hátratolt. A 
ben is csökkenhet az infor- nál és kiválasztásánál. �;b �:�r:�:t
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mációs igény és a közlekedé- } smeretes, hogy az infor- ütötte Lanczkor Sándor villa- 20 méterre szembe került egy• 
si jelzések cselekvésre ser- mációelmelet, a mate- Javult a baleseti helyzet mosműhelyi dolgozót, aki a mással.. A veszélyeztetést a 
kentő funkciója veszít érzel- matika és kibernetika vágányok közötti gyalogjárón 2369. számú vonat mozdony-
mi hatékonyságából. Ez pasz- korunk egyik mind na- A harmadik ötéves tervben a tartalékmozdony űrszerelvé- személyzetének menesztés nél• 
szivitáshoz, az információs gyobb jelentőségre szert Szombathelyen, Szegeden és nyében tartózkodott. Nevezett küLi áthaladási szándéka idéz• 
jelentéstartalom iránti érdek- tevő ága. Alkalmazása a Dombóvárott új munkásszál- elszenvedett sérüléseibe feb- te elő. A mulasztókkal szem• 
telenséghez, s így közlekedé- pszichológiában módot ad az lást, több szolgálati helyen öl- ruár 8-án belehalt. ben fegyelmi eljárás indult. 
si hibákhoz, tévedésekhez, események várható valószí- tözőt, mosdót, melegedőt, na- * * 
balesetekhez vezethet. nűségi bekövetkezésére. A gyobb számban lakókocsikat, Február 8-án a 2.369. számú Február 15-én a Vasas állo-

A közlekedésben dolgozók részletes tényfeltárás azon- fürdószereh,ényt, kultúr- és vonat Nyírbogdány állomásra máson 17,57 órakor áthaladó 
éber állapotát befolyásoló ban meghaladja jelen felada- étkezókocsikat állítanak a pá- való behaladása közben az ál- 6406. számú gyorsvonat halál• 
számtalan tényező közül em- tunk körét, említése is csak lyafenntartási dolgozók ellá- lomás kijárati jelzőjét meg- ra gázolta Földényi Gábot 
lítsük meg a legfontosabba- azt a célt szolgálta, hogy tásának szolgálatába. Tovább haladva a II. számú váltót forgalmi szolgálattevőt. Neve
kat; azokat, amelyek a köz- szaktudományunk jövó fejló- javítják a dolgozók szálláshe- felvágta és sze mbehaladt a zett, mint azt a vizsgálat meg• 
lekedési dolgozók szervezetét dése irányvonalára rámutas- lyi körolményeit, a nagyobb bejárati jelzőnél feltartott állapítja, szolgálatátadás elói& 
a közlekedési munka felól son. szálláshelyeket televíziós ké- 1744. számú vonattal. Az 1744. állomásbejárás közben a vo-
érik. Ismert tény, hogy a Dr. Horváth László Gábor szülékkel látják el. számú vonat mozdonyvezetője nat vágányútjában haladt. 
vasúti szolgálat üteme eró- ,-------------------------------------------. * sen periodikus : a csúcsfo'I'-

Február 1 5-én Ukk állomáa galmat hosszú vonatmentes 
várakozások ideje, munka-

s d 1 
foglalt IV. vágányára előzetes 
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értesítés mellett bejárt a 8 szünetek váltj k fe . sucs-

ze sza ... .. a n u sago utánfutót vontató 7565. számú forgalomban az érzelmi hatá- • 1 a, 
sok segítik, fenntartják az gépvonat és összeütközött a 
éber állapotot, a jelenlétet, a 7499. számú vonattal. Az össze-
vonatmentes időszak egy- Az első negyedévi termelési teherautóval fuvarozza el. Ko- ják a S2l0lgálat,ot. Panaszol-

ütközés következtében két 
hangúsága pedig csökkenti az tanácskozás nem sok örömet csitartózkodási t.ervünktéil fél ták azt is, hogy a raktár zu-

vasúti kocsi teljesen össze• 
aktivációs szintet és sokszor hozott a szekszárdi vasutasok- szá2la.lékkal maradt el az hanyozójának vízmelegítő ka-

tört, egy
k 

megrongálódott. f 
vezet el a mással foglalko- nak, amikor meghaJlgatták eredmény. Allomásvizsgála- zánja 4 hónapja rossz. baleset övetkeztében forga • 
zás szubjektív jeleihez: a tá- Kovács Zoltán állomásfőnök tunk eredménye is 3-.as volt. mi akadály és jelentós anyagi 
volléti állapot különböző beszámo1óJ'át. kár keletkezett. Személysérü-
megnyilvánulásaihoz. Sz1·vesen hallották az elis' -

- Négy brigád versenyzett 1966-ban jobb eredményt lés nem történt. A balesetet 
SzekszáTd állomáson a szo- k t h • t meró szavakat arról, hogy im- ö várnak az O oz a, ogy a gepvona 

K
özlekedési szakemberek cialista cimérl. k hogyan vé- mozdonyvezetőie, Tomori End-

előtt jól ismert az a ne- már 9 éve nem történt for,gal- geztek? kérdeztük. re a kapott írásbeli rendelke-
hézség, amelytól a közleke- mi baleset az állomás dolga- - Sajnos, egyik brigádnak Hogyan segíti a szak-

zést el sem olvasta, így nem 
dési dolgozók vonatmentes zóinak hibájából. Nagy szó ez, sem ítélhette oda a termelési sze,-vezeti bizottság a termelé-

szerzett tudomást arról, hogy idóben szenvednek : az éber hiszen a gyorsan fejlődő me- tanácskozás a szocialista cí- si tanácskozáson elhangzott 
Ukk állomáson foglalt váállapot tudatos és akaratla- gyeszékhely vasútállomása met. Az idén nemcsak tiszta vállalások megvalósttását? -
gányra jár

. 
De nem vette figos fenntartása a szolgálat évről évre jelentősen növek- J;appal, új vállalással indulnak kérdeztük Belágyi József inté- gyelembe a váltókezelő jelzéellátásához szükséges szinten vő forgalmat bonyolít le. Szép a versenyben, de remélem, zőtól, a szakszervezeti bizott-

sét és a IV. vágányon álló vo-a m&not6nia hatásával szem- eredmény az is, hogy az állo- több igyekezettel is. Teljesít- � titkárától. 
nat zárjelzőJ'ét sem. ben. Azonban azt is jól is- máson működó MA V-AKöV ményei alapján egyedül Göcz - Ha a négy brigád az idén 

* merik, hogy a dolgozók egy komplex-brigád rszágO<S első Fülöp szállítmányozási bri- eléli amit vállalt, az egyben 
része egyrészt a várakozások lett 1965-ben, 6,8 órás átlagO<S gádja nyerhette volna el a azt jelentené, hogy állomá- Február 16-án 3 órakor a 
okozta pszichés feszültségtól kocsirakodási idóvel. szocialista címet, de egy tag- sunk teljesít.ette az élüzem- 6751. számú anyagvonat Apafa 
szeretne szabadulni, másrészt juk sajnos üzemi balesetet követelményeket. A verseny állomás megállj állású bejá-
pedig a várakozások okozta Tavaly nem sikerült szenvedett. sikere állomásunk egész kol- rati jelzőjét és a váltókezelő 
egyhangúság nyomasztó érzé- A termelési tanácskozáson lelctívája szempontjából rend- jelzését figyelmen kívül hagy-
sétól keres feloldódást: Más - Állomásunk az utóbbi 10 alaposan megbesz.élték a ten- kívül fontos - mondotta az va, kíméletlenül belerohant az 
tevékenységet keres, nyugta- év során ötször volt élüzem - ni valókat, hogy az idén senki- szb-titkár. - A jövőben mi is állomás IV. számú vágányán 
tóhoz, alkoholhoz nyúl, éT- mondotta beszélgetésünk aJ- nek se okozzon csalódást az rendszeresebben értékeljük az álló feloszlatott 4668. számú 
dektelenség érzésének meg- kalmával Kovács Zoltán. - értékelés. Több kérés is el- ere<IInényeket, hogy ne csak a vonatba. A baleset következ
szüntetéséTe élénkítő szeTeket Tavaly nem sikerült a vállalt hangrott a felszólalások során. s:rocíalista címért, hanem egy- tében három kocsi összetört, 
szed. eredmények elérése. Kocsiki- A váltókezelők kérték, hogy mással is versenyezzenek bri- az M 28 412. számú motor 

Az ilyen elhatározások ve- használása tervünket 98 száza- létesítsenek részükre lámpa- gádja.ink. Különösen sokat vá- szolgálatképtelenné vált. Az 
szélyessége az elmondottak- lék helyett csak 92,2 százalék- kamrát, mert az olaj tárolása runk Baka György, Mészáros állomás III., IV. és v. vágá
ból jól kiderül. A különböző ra teljesik '.tük. Bajok voltak szolgálati helyükön, ahol kály· József és Tam András for- nyán forgalmi akadály kelet
gyógyszerek és élvezeti cik- a kocsiválogatással, de közzre- hával fűtenek, tűzveszélyes. A galmi srolgálattevők brigád- kezett. Személysérülés nem 
kek központi idegrendszeTre játszott ebben az a tőlünk raktári dol,gozók az olajnyo- iaitól. Természetesen atTa is történt. A baleset azért követ
tett hatása Tontja az infOT- független körülmény is, hogy mással működő kézi villás- vigyázunk, hogy az idén is kezett be. mert Borbély Emil 
máci6szerző-képességet, a je- jelentősen megnövekedett a emelők gondosabb kijavítását balesetmentes munkával te!- mozdonyvezető és Berényi Já-
ler:té�tarlalom megértését, .zönevölegf ,lpdás. A súlyt je- kérték, mert ezek a hasznos jesítsünk szolgálatot. nos vonatvezető elaludt. 
gátolja az elhatározóképessé- lentő árut a legtöbb vállalat szerkezetek gyakran felmond- Lőrincz János H. K. 



s 
1966. MARCJUS 1. MAGYAR VA!ólUTA� 

··•·:···································i 

í,,,,!,u!,!;:11lf ti,,!,,,!�, 
Az eszperantó világkongresszus jegyében 

zió is egyre többször, majd a 
kongresszus alatt rendszere
sen ad eszperantó műsort. 

sul közölték, hogy a világ 
minden tájáról több mint kel
ezer jelentkezés történt és a 
résztvevők száma esetieg 
meghaladja majd a 4000 főt. 

Testvéri üdvözlet Vietnamból 
Kedoes ElotáTsak! 
A Vietnami Demokratikus Köztársaság Országos Szak

izervezete őszinte köszönetet mo�d Onö�nek_ azért a távlra
tért amel11et 1965. december 20-an a Del-Vietnami Nemzeti 
Fel;zabadítási Front alapításának 5. évfordulója alkalmából, 
az egész világ dolgozóinak és népeinek a oietnami néppel va
ló szolidaritás nemzetközi napja alkalmából kuldtek, s amel11-
ben biztosítottak eg11üttérzésükről az amerikai imperializmus 
elleni harcunkban és kifejezték teljes szolidaritásukat népünk 
bcítor harca iránt. 

Vietnam vasutasai szilárdan meg vannak győződve arról, 
hogy harcos egységükkel és a szocialista országok dolgozói
n.ak valamint a világ béke- és igazságszerető népeinek rokon
aze�oével, aktív támogatásáoal - beleértve minden ország 
1>asutasát - a vietnami nép eljut a végső győzelemig az ame
rikai agresszorok ellen folytatott kemén11, de dicsőséges harc
ban. 

Fogadják kedoes elvtársak testvéri üdvözletünket. 
Hanoi, 1966. január 26. 

A Vietnami Vasutasok Országos Szakszervezete nevében 
LZU NGOC HAI 

főtitkár 

SZOV.JETVNIÓ 

A Szovjetunióban évről évre 
bővül a függővasutak hálóza
ta. A legújabb hírek szerint 
jelenleg a sarkkör közelében 
épül egy drótkötélpálya. Az 
inguri vlzierömúnél négy 17 
kilométer hosszú függővasutat 
szerelnek fel. A közeljövőben 
megkezdik az ország legkifi
zetődőbb függővasútjának sze
relését amely a szkverlita
maki 'szóda- és cementgyár
ban 6,2 kilométeres távon 
működik majd, s óránként 400 
tonna teheITakományt szál
lít. 

JUGOSZLÁVIA 

Elkészült az új, 1650 lóerős 
Oiesel-mozdony a szlavon
bródi Djuro Djakovic gyár
ban. A mozdony próbaútjain 
nagyszerűen bevált és nemso
kára átadják a vasútnak üze---------------------------, meltetes céljából. Az új 

Magyar festészet a XIX. században 

A Nemzeti Galéria Magyar 
festészet a XIX. században c. 
állandó kiállítását felújítva és 
átrendezve Ismét megnyitotta. 
A kiállításon 280 festményt 
a múlt század nagy mesterei
nek legszebb munkáit tekint
hetik meg az érdeklődők. 

Február 26-án ugyancsak a 

Magyar Nemzeti Galériában 
nyílt meg Gáborjáni Szabó 
Kálmán emlékkiállítása. Meg
nyitó beszédet Pogány 0. Gá
bor főigazgató mondott. 

VIGYÁZAT HARAP 

Diesel-mozdony óránként 120 
kilométeres sebességet ér el. 

ROMÁNIA 

Az aradi vagongyár szak
embereinek egyik munkacso
portja új gépet szerkesztett a 
vasúti kocsik forgóalvázánál 
használt csapágytok-kenősze
lencék készítésére. A gép 
több műveletet végez egyide
jűleg, és termelékenysége 
hétszer nagyobb az elő,:őknél. 
Az üzem munkaközösségének 
egy másik, jelentős műszaki 
alkotása egy különleges szer
kezet, amelynek segítségével 
a személykocsik tetőszerkeze

Az 51. eszperantó világ
kongresszus jegyében ült ösz
sze a Magyar Eszperantó Szö
vetség országoo választmányi 
é5 küldöttközgyűlése. 

Február 20-án az f:pítők 
Műszak! Klubjában rendez
ték meg a magyar eszperantis
ták „parlamentjének" ülését. 
Az ország minden tájáról ösz
szegyúlt 70 küldött között he
l11et foglaltak a vasutas cso
portok képviselői is. 

A kongresszusra történő 
felkészülést tükrözte az élénk 
vita, a küldöttközgyűlés, va
lamint a választmány határo
zatai. Mint a rádió és televízió 
is jelentette, az országos vá
lasztmány, majd az elnökség 
tagjává választották dr. Bárczi 
Géza és dr. Kora.ch Mór Kos
suth-díjas egyetemi tanárokat, 
valamint Jobbágy Károl11, Jó
zsef Attila-díjas költőt és Ger
gely Mihály írót. 

A SZOT képviseletében 
megjelent Keszei Károl11 elv
társ, a kongresszus védnöke, 
több, a munkásmozgalomban 
évtizedek óta az eszperantó 
mozgalom területén dolgozó 
elvtársnak nyújtott át kitűnte
tést. A vasutasok közül Tóth 
Ambrus (Debrecen) részesült 
kitüntetésben. Dr. Ferencz11 
Imre, dr. Szabó Tibor és Bá
lint Szilárd a Magyar Eszpe-tét, íveit hajlítják. 

• rantó Szö,·etség elnökségének 
CSEDSZLOV AKIA 

I 
emléklapját kapta 

A megyei bizottságok, szak-
A csehszlovák-szovjet ha- osztályok és csoportok képvi

tártél a kelet-szlovákiai Vas- seletében a küldöttek beha
mtlig vezető, mtntegy 90 ld- tóan tárgyalták az elnökség 
lométer hosszú, széles nyom- jelentését, építő bírálattal, ja
távú vasútvonal s!npárainak vaslatokkal járultak hozzá az 
lerakása 582 munkanap után országos munka színvonala
sikeresen befejeződött. A gé- sabbá t�t2léhez. Külön is meg
pesített munkacsoportok a ki- említendő az a bejelentés, 
tűzött határidő előtt adták át hogy a Magyar Rádió az eddi
a vasútvonalat. Az építők gi szűkebb adású lehetőségek 
több mint 5,5 millió köbmé- helyett naponta 20,30-tól 20,45 
ter földet, sok tízezer tonna óráig a középhullámon és a 
követ s kavicsot használtak röt•idhullámon rendszeresen 
fel a töltés építésére. Ezenkí-

1 
sugároz eszperantó nyelvű 

vül 120 hidat, illetve zsilipet adásokat és így a nemzetközi 
építettek. A széles nyomtáYú 

l 
nyelv a korábbi 7 külföldi 

vasútvonalat a terv szerint nyelvet sugározott adás mel� 
1966. május l-én adják át a lett új s?.fnként jelentkezik. 
forgalomnak. Bejelentették, hogy a televí-

A két város, Moszkva é, 
Leningrád között kitűnő aa 
öaszeköttetés. A Moszkva
Leningrád expressz, mint már 
említettem, 160 kilométeres 
1ebeuéggel, öt óra alatt repíti 
utasait egyik metropolisból a 
'lnárikba. A szovjet vasutak 
llo11 tervezik, hogy két év 
múloa 160-ról 200 kilomé
'ter/óró:ra növetik az expresz
•zek sebességét. 

Ez már jelentős sebesség a 
tiasúti közlekedésben. Mégis 
11 Szovjetunióban, a személy
szállításban egyre nagyobb 
szerepet játszik a légtközle
kedéa. Főként a nagy távol
ságok gyors áthidalásában 
van igazán jelentősége a kor
szerű utasszállító repülőgé
peknek. 

Moszkvából mi is repülővel 
utaztunk a Fekete-tenger 
partján levő, híres üdülőhely
re, Szocaiba. A vnukovói re
pülőtéren, a szovjet főváros 
hatalmas belföldi légikikötő
;ében a korszerű utasszállító 
gépek - IL 18-asok, AN 10-
esek és TU 124-esek - tucat• 
jai, várják az utasokat. A re
pülőtér utastájékoztatója szü
net nélkül mondja a közle
mbi11eket. S az utasáradat 
úgy hömpölyög a tágas váró
termekben, mint csúcsforga
lom idején a N11Ugati pálya
udvaron. 

TU 124-es gépünk pontosan 
11 órakor startolt. Alig hagy
tulo magunk mögött Moszk
vdt, a kedves légikisasszonyok 
könnl/Ú ebédet szolgáltak fel. 
S mire befejeztük a falato
zást, alattunk feltűntek a 
Kaukázus hósapkát viseló 
he1111!áncai, majd a Fekete
tenger csillogó víztükre jelez
te, hoífl/ a gép leszálláshoz 
készülődík, célhoz értiink. 

Moszkva és Szocsi között 
1500 kilométer a távolság 
ol TU 124-e, két óra alatt 

(Puszti Pál rajza) 

tette meg az uttLt. Vonattal 
több mínt egy napot ve,z 
igénybe az utazás. 

A kemény moszkvai télből, 
mintha tavaszba érkeztünk 
volna. A hónak nyomát sem 
láttam, s a télikabát is me
legnek bizonyult. 

Szocsi ma a Szovjetunió 
legnagyobb üdülőközpontja. A 
hozzátartozó három körzettel, 
Adlerral, Hosztával és Laza• 
revszkivel együtt 145 kilomé
ter hosszban húzódik a part 
mentén. IAkóinak száma 200 
ezer. 

Lenin 1920-ban írta alá azt 
a dekrétumot, melyben Szo
csit, az egykori cserkesz tele
pülést üdülővárossá n11ilvání
tották. Nagyobb ütemű fej
lesztése ekkor vette kezdetét. 
A legjobb szovjet építészek 
tervei alapján egymásután 
épültek a szanatóriumok. 
üdülők és szállodák. Jelenleg 
mintegy 50 szanatórium, 15 
nagy üdül6, 13 szálloda, 8 
turistaközpont és 2 hatalmas 
camping várja a pihenni, fel
üdülni vagy szórakozni vágyó 
vendégeket. 

A szórakozást három szin
ház - két szabadtéri él eg11 
téli azinház -, számos mozi, 
megszámlálhatatlanul sok 
sportpálya, no é1 n11áron ma
ga a tenger biztosítja. A fő
szezon függetlenül attól, ho1711 
az éghajlat szubtropikus - az 
évi középhőmérséklet 14, nyá-

UTIJEGYZET III. 

ron 23 fok - a mi Balato
nunkhoz hasonlóan a nyári 
hónapokban van. Csupán az 
a különbség, hogy nem 3, ha
nem 5-6 hónapig tart. A SUI
natóriumok és a szállodák 
egész éven át üzemelnek. Az 
Inturiszt például a téli holt
szezonban novembertől 
májusig - több szállodát is 
átad a szakszervezeteknek 
szanatóriumi üdültetés cél
jaira. 

Mint klséróimtől megtud
tam, az elmúlt nyáron közel 
másfél millió üdülővendég 
fordult meg Szocsiban. A kül
földiek számát 50 ezerre be
csülik. A külföldiek többsé-

gét ma még a ooráti orszd
gok dolgozói alkotják, de egy
re nagyobb az érdeklődés 
Szocsi iránt a nyugati orszá
gokban Is. 

Az üdülőközpont egyik ne
vezetessége az örökzöld Ri
t"iéra park. Esténként ezrek 
sétálnak a szubtrópusi növé-
nyek, a sok-sok szinben 
pompázó virágok, pálmák 
közti sétán11okon. A park a 
tenger és a Szocsi folvó kö
zött 24 hektáron fekszik. De 
nemcsak ez az óriás virágos
kert, hanem a part menti sé
tán11ok is tiszták, gondozot
tak. 

Nem lenne teljes a kép, ha 

Szocsi esylk f6ú&vonala 

A jelenlevők nagy tetszés
sel fogadták annak bejelenté
sét, hogy az illetékes szervek 
hozzájárulásával a kongresz
szusra jelentkezők 50 százalé
kos vízumkedvezményben ré
szesülnek és mentesülnek az 
egyébként kötelező előzetes 
napi 6,50 dollár befizetési kö
telezettség alól. Tájékoztatá-

A soron következő felada
tokról és az eddigi szervezó 
munkáról részletesen számol
nak be március 6-án a Keleti 
Pályaudvar kultúrtermében 
megrendezendő budapesti 
nagyaktíva keretében. 

Dr. B. L 

Csökkent a kocsiálláspénz 

Dunaú.;város állomás dolgo
zói a múlt évi tervüket él
üzem szinten teljesítették. Be
csülettel helytálltak a női dol
gozók is. Ez azért örvendetes, 
mert az állomás létszámának 
30 7 százalékát nők alkotják. 

A vállalatokkal jó az együtt
működés. Ennek eredménye 
elsősorban a Dunai Vasmü
nél látszik. Még 1964-ben 17 

millió 788 OOO forint kocsiál• 
láspénzt fizetett a Vasmű, 
addig a múlt évben csak 2,2 
milliót. Ez a 15 milliós kocsi
álláspénz csökkenés egyben 
azt is jelentette, hogy az ü2>em 
kocsiellá tása. a ki- és berakás 
egyenletes \"Olt. 

Csapó József 
Dunaújváros 

Egy társadalmi elleníír portré ja 

DeJy József szolgálaii helyén a fuvarleveleket ellenöm 
(Tőzsér Ernő felv.) 

Reggel 7 óra. Baja állomás
ról kigördült az utolsó sze
mélyvonat is. Dell/ Józsefet a 
háztól-házig szolgálat kereske
delmi hivatalnokát az indu
lásra váró személyvonatoknál 
találtam. A szokásos reggeli 
társadalmi munkáját, a vona
tok ellenőrzését végezte. 

1931-ben került a vasúthoz. 

nem szólnák Szocsi közleke
déséről. Annál is inkább, mi
vel ilven hatalmas területen 
fekvő, forgalma.s üdülőköz
pont megbénulna jól szerve
zett közlekedés nélkül. 

Moszkva és Szocsi között 
1924-ben l étesült vasú.ti össze
köttetés. A vonalat a második 
t>ilágháború éveiben tovább 
építették egészen Tbilisziig. 
Néhány évvet ezelőtt még 
gőzmozdonyok továbbították 
a szerelvényeket. 1962-ben 
azonban Moukua és Tbiliszi 
között befejeződött a villamo
sítás. 

Szocsi központi pál11audva
f'a modern, lcorszerú, nagy
azerúen beleilleszkedik a vá
ros központjába. Felvételi 
épülete, amel11 1952-ben klasz
aztcista stílusban épült, két
szintes, Az alsó részen talál
hatók a ;egypénztárak, a felső 
szinten pedig a várótermek, 
az étterem és a büfé. Az állo
más szigetperonos. A menet
rendszerúen közlekedő vona
tok mellett a nyári főidény
ben súríln közlekedő H'E:V
vonatok bonyolítják le a he
lyi utasforgalmat. Ezenkívül 
rengeteg autóbusz, taxi, a ten
geren pedig vízibuszok, s2'ár
nyashajók állnak az utazni 
vá1111ók rendelkezésére. Szocsi 
és Adler közőtt - a repülőtér 
Adlerban van nyáron a 
1égitaxik, a helikopterek is 
forgalomba állnak. 

Aki utazni akar, tetszése 
szerint választhat: szárazföl
dön, vízen s légiúton is eljut
hat a kőrnyezö kiránduló- és 
üdülőhel11ekre. 

Szocsib61 visszaútban ia re
pülőgép·., utaztunk. A válto
mtosság kedvéért a nagyobb 
befogadóképeuégtl IL 18-as 
t,itt bennű"1cet Moszkvába. 
Az utat két és fél óra alatt 
tettük meg. Vlsi Ferenc 

(Vé&e) 

Sokoldalú dolgozó. Munkahe
lyén közvetlenségéért szeretik. 
De nemcsak személyszállítási 
ellenőr, hanem 7 éve szak
szervezeti bizottsági tag is. 
Ezenkívül társadalmi aktívája 
a városi és járási népi ellen
őrző bizottságnak. 

- Ho,zyan 
ellenőr? 

lett társadalmi 

- Vonattal bejáró dolgozó 
vagyok - mondotta. - Ko
rábban is szóvá tettem a sze
mél11vonatoknál tapasztalt hi
bákat, hiányosságokat. tgy ön
kéntelenül i.s a kulturált uta
zás harcosa lettem. Később, 
amikor létrehozták a személy
szállltási ellenőrök hálózatát, 
hi1,atalosan is vállaltam ezt • 
társadalmi munkát. 

- Az állomáson a személy
vonatoknál tartok ellenőrzést 
- folytatta. - Figyelem a 
szerelvények. várótermek. 
mellékhelyiségek tisztaságáL 
télen ezek fűtését is. Legfóbo 
törekvésem, hogy a hel11szi• 
nen tapasztalt hibák, hiányos
ságok észlelésével eg11idóbe11 
nyújtsak segítséget. Találkoz
tam már olyan hibákkal is. 
amelyeknek megszüntetése 
nem a helybeli dolgozókon 
múlt. Ilyenkor levéllel fordu
lok az illetékesekhez. 

1965-ben az igazgatóság III 
osztályát kértem. hogy a Bp 
Keleti-Baja, Baja-Kiskun
halas, Kiskunhalas-Dombó
vár és Dombóvár-Bp. Keleti 
viszonylatban ne közlekedtes
sék az A és Bn kocsikat, mert 
ezekben az ülőhel�·ek kényel
metlenek, szűkek és nem szol
gálják a kulturált utazást. Az 
igazgatóság segített és ma már 
négytengelyes kocsikból álló 
szerelvén�·eket közlekedtetnek. 
Mostanában többször jelez
tem, hogy a 2114 sz. vonat sze
relvén�·ét Baján megosztják e� 
342-es mozdonnyal továbbít
ják. A fütés azonban nem 
megfelelő. Jelentésem ered
ményeképpen a vonatot már 
nem osztják meg és 424-es 
mozdony továbbítja. A pana
szok elmaradtak. 

Dely József, mlnt társadal
mi ellenőr. lelkiismerete! 
munkájáért miniszteri dicsére
t„t kapott. 

Tőzsér Emó 
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Felújították a székesfehérvári MÁV 
Előre öltöző-épületét 

Több, mint húsz éve őrizte 
a háborús sebeket a székes
fehérvári MAV Előre öltöző
épülete. A múlt évben azon
ban a székesfehérvári jármű
javító szocialista brigádjai a 
sportkör segítségére sietvP 
vállalták: 

társadalmi munkával fel
újítják a romos épületet, 

hogy a sportolók egész
séges, kultúráit körülmé

nyek köZÖtt végezhessék 

munkájukat. 

Segítókezük eleinte csak a.rra 
volt elegendő, hogy a labda
rúgók jobb köri1rnények között 
öltözmettek. Később kijavítot
ták a kerítés egy részét és a 
pálya öntözéséhez szükséges 
vezetéket. ősszel pedig Len
csés János művezető irányí
tásával mintegy 500 szu.x,koló 
t·ész.ére építettek nyitott tri
bünt. 

A háborús sebek azonban 
tovább „ékeskedtek". Pénzre 
volt szükség. A sportkör a va
sutasszakszervezethez fordult 
segítségért. A szakszervezet 30 
ezer forintúil járult hozzá az 
öttöző rendbehozatalához. A 
sportvezetők tudták, ez az 
összeg csak arra elég, hogy 
beszerezzék a szükséges épí
tőanyagokat. Ismét a szo
cialista munkabrigádokhoz 
fordultak segítségért. 

Az új baj111oki évben az új
jávairázsolt öltöző lesz nun
denki számára a legnagyobb 
m�epetés. Az öltöző fala az 
egyesület kék-fehér színét 
kapta Belül a nagy méretű 
helyiségeket kettéválasztották, 

s így öt öltözőt hoztak 

létre, hogy a megnöve

kedett igényeknek eleget 

Mezővári József és Frank László az öltöző aszt&losmunkáinak 

szerelését végzik 

Szigetvári János, Kiss István, 
Susánszk"i Imre volt a kezde
ménytcző. S ma az újonnan 
kicsempézett fürdőben a hi
<;leg-melegvíz szolgáltatás ál
landóan biztosított. 

Húsz év kellett ahhoz, 
hogy újjávarázsolják az öltö
ző épületét. Ezzel azonban 
nem fejeződött be a sportte
lep teljes felújítása. A labda
rúgó- és futópályára is ala
posan ráférne a felújítás: 
félő, hogy ebben az évben 
egyáltalán alkalmas lesz-e 
bajnoki mérkőzések vagy 
versen11ek rendezésére? 

(Kabáczi Szilárd felv.) 

ba kerüljenek, mert ebben is 
segítenek majd a szocialista 
munkabrigádok. 

(Székelyhídi) 

· A szerkesztőség üzelli 
Szilád! Sándor, Szeged: Uglyal 

Sándor, Nyékládháza; Szllnyi La· 
jos, Dunakeszi; B0ld12:sár Gyula, 
Békéscsaba ;  Kiss Lajos, Alsóőrs; 
Markos József, Zalaegerszeg; Bog
nár .károJy, Tapolca ; Volosinovsz� 
k1 János, Marosán Pál, Debrecen ; 
Molnlir Arpád, Ferencvárosi Vas 
István, Rákosrendező; Csapó Jó
zsef. Dunaújváros; Görömbölyi 
Gyula, Ozd; Müller János, H!d
épitésl Fllnökség; Kisvárdai Já• 
nos, Miskolc: LeveleJket lapunk 
anyagához felhaaznA.JJUk. 

Méhesfalvi József, Budapest� 
Barcsa Pál, fi das-Bonyhád : Vári 
.Tános. szentlOrtnc:  Dancs József, 
Tapólca: Tóth Tibor. Pál Zoltán, 
Kiskunhalas; Susa Imre: Ujszász: 
Leveleiket illetékes helyre tovAb
bltottuk. 

A HIVATALOS LAPBÓL 
A Hivatalos Lapból a szakszer

vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

$. számból: 102 434/1963. I/3. A. A 
VSZTO által kiszabott rendblr
sággaf lelmerfilő kárral kapcso
latos anyagi felelősség szabályo
zása. 

7. számból: 102 675/1966. I/3. B. 
Prémium és céljutalom klfizethe
tllsége fegyelmi bUntetés hatálya 
alatt álló dolgozók részére 

102 993,1966. 1:4. Vállalat! üdillc5k• 
ben foglalkoztatott dolgozók bé
rének mentessége az illetményadó 
fizetés! kötelezettség alól. 

Lakáscsere 

- Elcsertln�m Rákospalota 
MÁV-telepi nagyméretű 2 és fél• 
szobás, komfortos, balkonos, I. 
emeleti szolgálati lakásomat két 1 
szoba, komfortos Jakásra. Cim: 
Gróf János, Bp. xv., Lenin 111 
u. m. lépcsll s. 

- Elcserél�m nagyméretű 
szoba, konyhis, komfortos laká
somat 2 szoba, konyha, kamrá„ 
sért Kispesten vagy Wekerle-te
lepen. Mohai György, BP. IX .• 
Gyáli \Ít IS/E. fszt. 1. Erdekll!dnl 
egész nap lehet. 

- DWl&keszl gyártelepen lev6 2 
szoba, komfortos, kertes szolgála
ti ,akásomat elcserélném két ki
sebb tanácsi vagy MAY-lakásra. 
'trdeklődni lehet: Bartók Ferenc, 
Bp. IX., Rádal u. 45. m. 11. 1S 
óra után. 

tudjanak tennL 

Kicserélték a padlózatot, a 
fogasokat. Padokat készítet
tek, s ebben a munkában az 
üzem bognáT-asztalos bri

gádjai vállaltak oroszlánrészt 
Mezővári József vezetésével. 
A téli időszakban a rOS5Z 
kályhák miatt egészségtelen 
,•olt az öltöző levegője is. 
Ezen is segítettek a kazánmű
hely szocialista brigádjai. 

Az egyik társadalmi mun
kás mondta : ha hegeszteni és 
szegecselni lehetne, már újjá
varázsoltuk volna a pályákat 
is. itém�lhétőleg nem kell két 
évtized ahhoz, hogy a pályák 
az öltözőhöz hasonló állapot- A sport kiváló dolgozója 

A könyvelésben 
meqszólalt a tele
fon. 
re;j° � ::r/td 

.!"d� 
Éva Maqdának. 

A fiatalasszony 
átvette a kagylót. 

- Szervusz • • •  
Persze hoqy é n  .. . .  
Nem. Csak kenye
ret hozz és 20 de
ka kolbászt. Teq
napról még van ká· 
posztám<, a qyere
keknek meq pa
rajpürét adok mar• 
hamá]Jal • • •  

A szőke Kelemen• 
né felllqyelt. 

- Hol kaptál 
marhamájat7 
kérdezte. 

- Csecsemc5-kon-
zervf mondta 
Maqda. 

- Valami lljdo� 
sáq7 

- Az. De re. 
mekl Képzeld csak 
el, hoqy megköny• 
nyit! a másodi k 
műszakot. Nem kell 
szakkönyveket búj• 
nod, hoqy mit ehet 
a kicsi, nem kell 
piacra futkosnod, 
főz11i, paszírozni 
pepecselni • • • Eqy
szerGen felbontasz 
eqy konzervet és 
pillanatok alatt 
kész a finom 
éte!.· 

"its hogy kell 
kérni ezeket a 
konzerveket1 

- Bébiétel a ne
vllk Egyelőre tíz• 
fél e változa.tbara 
kapbatok. Hogy 
csak néhány pé� 

dát említsek: van 
burqonyás paraj• 
püré, marhamájas 
parajpüré és mar
hahúsos paraJpüré, 
aztán tejes sárqa• 
répapüré, zöldbor. 
s6 püré és !gy to
vább. Klllfl!ldön 
már réqen i lyen bé
blpüréken élnek a 
babák. ná lun·k azon
ban csak most ke
rültek a csecsem6-
konzervek forqa
lomba. Bizonyára 
ez az oka, hoqy 
méq nem hallotta
tok róluk. 

- Biztos vaqy 

:;,e�
n

b�zht��k7 
eléq 

- No hallod! 
M inden otthon 

kotyvasztott 6telnél 
meqbizhatóbbak. 

Nekllnk a gyerek• 
orvos ajánlotta 
őket: Azt mondja, 
hoqy a gyá, ahol 

�;���:,r:
k 

�l�i7::J� 
felszereléssel van 
berendezve. Minden 
dobozt sziqorú or
vosi, mikrobiolOqlat 
és veqy1 ellen6rzés
nek vetnek alá, 
méq véletlenOI sem 
adódhat hi ba. Amel. 
lett ezek a pürék 
táplálóbbak és vl• 
tamlndúsabbak is a 
házilag főzött bébi· 
kosztnál. A modern 
ételtechn ,ka leq• 
úJabb módszereivel 
r<észülnek. sarltve 
tartalmazzák mind• 
azokat az anyaqo
kat, amelyekre a 

qyerek fe)lc5dll szer
ve.zetP.re" szOkséqe 
van. És a fllzelék• 
püréken k1vül lé• 
teznek bébi gyll• 
ml!lcspürék Is; al
mából, blrsblll, salr· 
qa- és 6szibarack
ból. lqazán változói· 
tossá tehet6 a me-
nu • .. • En húszasá
val, harmincasával 
vásárolom a dobo-, 
ZOkilt 

va;;- .:;
n

c?Jlozt��1 
- kérdezte Éva. 

- Pontosan any-
nyJ, amenfl,yit eqy 
Jó étváqyú baba 
eqyszerre elfo-
qyasztl felelte 
Magda. Ez Is 
naqy elllnyl Eqyéb
ként m i magunk Is 
meqkóstoltunk né
hány pUrét. Mond• 
haton,, naqyon fi. .. 
nom. Jó édes, lzle• 
tes, teljesen a qye
rekek szája lze sze-
r i nt készul. Cseme
Qeként méq ;i ke
resztlányom Is szf. 
vesen eszik bel61Uk, 

'4��
i

\1t1h���k
ls

::: 
kem csodálatos ta• 
lá'mány ez a bébi· 
�i r� . • • 

Valóban az. Aki 

nem hiszi , JárJ011 
utána és próbálja 
ki. 

A béblpOré a 
korszera csecsemő
táplálás eqylk elő
feltétele. Minden 
klsmamanak aJanl
hatJuk. 

Tóth Jó7.Sef munka közben 

A vasutasszakszervezet el
nöksége minden évben meg
jutalmazza a sport kiváló tár
sadalmi aktíváit. lJ:venként 
visszatérő kedves megá!!ó ez 
a szürke hétköznapok mun
kájában. Jólesik felidézni az 
év eseményeit, jelentősebb 
állomásait. Ezek a baráti ösz
szejövetelek újabb erőt és 
lendületet adnak a következő 
év feladataihoz. 

Tóth József, a vasutas 
sportmozgalom egyik régi 
harcosa is állandó részvevője 
ezeknek az összejöveteleknek. 
Ebben a tevékenységében jól 
ismerik őt Kecskeméten is. 

A sportmozgalomba 1935-
ben kapcsolódott be, mint te
kéző. Első lépéseit a Kecske
méti MA V SE-ben tette meg, 
De nemcsak a sportban, a 
vasúti szolgálatban is Kecs
keméten kezdte pályafutását. 
Az á!!omáson teljesít szolgá
latot immár 35 éve. Munka
helyén szeretik és megbecsü
lik a csendes, halkszavú vas
utast. 

Mint versenyző, 1940-ben 
hagyta abba az aktív sporto
lást, de a tekepályától nem 
vált meg. Azóta, mint vezetil 
és edző dolgozik a Kecskeméti 
MA V SE-nél. Az egyesületnél 
viselt tisztsége mellett. 

(Tó7.Sér Emli felv.) 

mint társadalmi munkás, 
jelenleg is szervezi és 
irányiija a megye vas-

utas sportját. 

Ebben a beosztásban végzett 
kiváló munkájának eredmé
nyeként megválasztották a 
Megyei Testnevelési és Sport
tanács tagjává. Ezenkívül a 
Megyei Teke Szövetség elnö
ke. 

1959-60-as években a TF 
edzői tagozatának levelező 
tagja, és megszerzi az okta
tói képesítést. Ezzel egyidő
ben elsőosztályú já tékvezetói 
minősítést kap. 

Edzői működése alatt a 
Kecskeméti MAV SE tekecsa
pata 1957-től 1962-ig öt éven 
keresztül megnyerte a megyei 
bajnokságot. 1962-ben felju
tottak az NB II. Keleti cso
portjába. Kétéves küzdelem 
után itt is bajnokságot nyer
tek és így Kecskemét városá
nak NB I-es csapata lett. Az 
elmúlt bajnoki évadban 
azonban kiestek a legjobbak 
versenyéből. A másik jelen
tős eredmény a négyes teke
vál11a megépíttetése. 

Tóth József most azon fá
radozik, hogy a tekecsapat 
újból visszakerüljön az élvo
nalba. 

T. E. 

1966. MARCJUS 1. 

HUMÁN U S  T O L VA J  
Á januári havazások id�j�n tör�_é11:!· A deb,:eceni személy. 

vonat egyik kocsijából - tehesen oltoi;ve kabat�a'!, �al�ppal 
a fején, táskáv�l é�. c_somaqok_ka� a �ezeben, de ctpo nelkul -
egy álmos képu, kozepkoru ferfi szallt le. 

Különös látvány volt, ahogy emelgette cipőtlen lábait a 
puha hóban. 

A vasutasok nem állták szó nélkül: 
- Spórol a cipővel? Nátha lesz a vége Cimbora! - így 

az egyik incselkedő. 
- Legyen . . .  ! Hogy az a magasságbéli . . .  - és egy hosszú 

káromkodást eresztett meg. Amikor egy kissé megnyugodotl 
bevallotta hogy felöntött a garatra, elgyengült és levetette 
gojzervar;ott, barna félcipójét, hogy az ülést kímélje. 

- Nagyot aludhattam, mert csak itt a Nyugati pályaud
varon ébredtem fel. Közben valakinek megtetszett a cipőm, 
mert sehol sem találtam. Kénytelen vagyok így elindulni láb
beli nélkül - mondta keserűen hol az egyik, hol a másik lá
bára támaszkodva. 

Egyszercsak, mintha idózitve lett volna a hel11zet, a sze
relvényátvevó - aki egyben a vonaton az elhagyott tárgya,. 
kat is összeszedi - kezében egy használt bakanccsal jelent 
meg, amit ugyanabban a kocsiban talált, ahol a póruljárt utas 
szundikált. 

A cipótlen, mint megváltót, bámulta a bakancsot. 
- Szabály ide, szabály oda • • •  Próbálja fel - így az egyik 

vasutas - és máris adták kezébe a didergónek. 
Pontosan i!!ett a lábára. 
A többit már nem volt nehéz kitalálni. A humánus tolvaj, 

akinek csak a cipője volt rossz, de a szíve „jó", nem tudta el
viselni, hogy embertársa lábbeli nélkül maradjon és a szép, 
barna félcipő ellenében otthagyta a rút bakancsot. 

- 403 táppénzes beteget lá
togattak meg az elmúlt évben 
a debreceni járműjavító be
teglátogatói. A beteglátoga
tásban is él.enjártak a szocia
lista brigádok. Az otthon fek
vő betegek megajándékozásá
ra a szakszervezeU bizottság 
az elmúlt évben 6000 forinto" 
fordított. 

- A Magyar közlekedés 20 
éve vándorkiállítás Békéscsa
bára érkezett. Már az első na
pon 800-an tekintették meg a 
bemutatott dokumentumokat. 

- U,I gyalugépet kaptak a 
tapolcai pályafenntartási asz
talosmúhely dolgozói. Ezzel !l 
tapolcaiak régi sérelmét orvo
solták. 

Társadalmi munkában 
lőteret építettek a kötegyáni 
MA V MRS-alapszervezet fia
taljai. A fiatalok most már 
helyben hódolhatnak a szen-
vedélyüknek. 

- Egymillió kilométert uta,
zott gőzmozdonyon Király Pál 
főmozdonyvezető, a zalaeger

' szegi fűtőház dolgozója. Az 
1 idős mozdonyvezető 30 évi 
1 szolgálat után ment nyuga

lomba. 
1 - Nagy fényerejú higany

gőz lámpákat szereltek fel Ba-
1 latomúzfő állomáson. A 33 da
l rab, reflektornak Is beillő 
fényforrással tökéletesen meg, 
oldották az állomás közvilá
gítását. 

- Nyugdíjba vonuló Va9 
utasokat búcsúztattak Szege
den a TBFF-nél. A kedve:i 

· családi ünnepségre meghívtak 
öt, már régebben nyugdíja
zott dolgozót is. 

- Az előszá.Jlításokkal fog
lalkozott a Csongrád megyei 
szállítási bizottság legutóbbi 
tanácskozásán. A bányákkal 
kötött megállapodások alapján 
a vasút 130 OOO tonna építő
követ szállít a tervben meg
határozott idő előtt. 

- gergely -

- 94 évig gőzmozdonyokat 
javítottak a szombathelyi Jár• 
mújavító gőzmozdonyosztá
lyán. Hamarosan megkezdik a 
szerelőcsarnok átalakítását, és 
a jövőben áttérnek a Diesel
mozdonyok javítására. 

- öt újítást adtak be a 
múlt év második felében a 
zalaegerszegi fűtőház motor
szerelő ifjúsági brigádjának 
tagjai. A Diesel-mozdonyok 
javításának megkönnyítésé1·e 
két ésszerűsítést is benyújtott 
a brigád. Az újítások több 
mint 5000 forint megtakarí
tást eredményeztek. 

- Jól kezdődött az év 
Nyékládháza állomáson. A 
brigádok januárban is dere
kasan dolgoztak, s így az ál
lomás túlteljesítette az élüzem 
célkitűzéseket. 

A NIKEX Nehézipari 
Külkereskedelmi Válla.la.t le
vélben mondott köszönetet a 
Vasúti Főosztály vezetőinek 
azért a segítségért, amelyet a 
vasút, a főosztály és a buda
pesti igazgatóság adott az 1965. 
évi exportkötelezettségek tel
jesítéséhez. 

- 33 dombóvári gőzmoz
donyvezető tett eddig Di�el
mozilonyvezetői vizsgát. Je
lenleg négyen Ves'lll1ek részt 
Diesel.-tan.folyamon. 

MAGYAB VASUTAS 
a Vasutasok szakszervezetének 

lapja 
Szerkeszti a szerkesztő bizottság 

Főszerkesztő: Gulyás János 
Felelős s2erkes2tő� Visl Ferenc 

Szerkesztőség: 
Budapest VI.. Benczűr utca ct. 

Telefon : városi:  229-872 
a,ernJ: 39-77 

Kiadja és terjeszti· a Népszava 
Lapkiadó Vállalat, Budapest vn., 
Rákóc-zl űt 54 Telefon · 224-819, 

Felelc5s kiadó: Gábor Márton, 
a Néoszava Lapkiadó Vállalat 

Igazgatója 
Csekkszámlaszám: 75.915.001-K 95 

Szikra Lapnyomda 

LEGÚJABB KÜ LÖNLEGESSÉG 
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Megnyitás előtt 
a Közlekedési Múzeum 

AVASUTASOK SZAKS ZERVEZETltHK LAPJA 
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Zárjuk szorosabbra sorainkat 
Az U IS titkárságának nyilatkozata 

A Közlekedési, Szállítási, 
Kikötői és Halászatipari Dol
· gozók Szakszervezetei Nem
zetközi Szövetségének (UIS) 
titkársága nagy megelégedés
sel veszi tudomásul, hogy a 
legutóbbi hónapok során a 
Világ szakszervezetei túl
nyomó többséggel fejezték 
ki szolidaritásukat a viet
nami nép Igazságos és hősi 
harca iránt, amelyet az ame
rikai agresszió ellen folytat
nak. 

A szállítási dolgozók állás
.foglalása igen fontos hozzá
járulást képez a nemzetközi 
munkásosztály szolidaritásá
nak megszilárdításához. J::p
pen ezért annál megdöbben
tőbb az a határozat, amelyet 
legutóbb az Országos Tenge
rész Szövetség és a Dokk
munkások Nemzetközi Szö
vetségének vezetői az USA
ban hoztak, amelynek értel
mében bojkottálják az tszak
Vietnamba árukat szállító 
hajókat. Ezek a szervezetek 
még Johnson elnökhöz is 
fordultak és kérték tőle, hogy 
fokozza Vietnam elleni ag
resszív háborúját. 

Ez a bojkott közvetlen tá
madást jelent a kereskede
lem éa hajózáa azabadsága 
ellen és igen ártalmas a vi
lág számos országában a ten
gerészek és dokkmunkások 
életbevágó érdekeire, mivel 
ezek az akciók a kereskedel
mi forgalom csökkenésére ve
zetnek és ezzel a dolgozók e 
kategóriájában fokozni fogják 
a munkanélküliséget. 

A Közlekedési, Szállítási, 
Kikötői és Halászatipari Dol
gozók Szakszervezetei Nem
zetközi Szövetségének titkár
sága a legerőteljesebben el
ítéli az USA Országos Ten
gerész Szövetségének és a 
Nemzetközi Dokkmunkás Szö-

érdekei között. Meggyőződé- és elítélik azt a szennyes, 
sünk, hogy az egész világ agresszív háborút, amely Viet
dolgozói mögé felsorakoznak namban folyik. 

Vietnami vasárnap 
Szombathelyen és Debrecenben 

A Szombathelyi Jánnúja
vitó 0. V. Ságvdri Endre 
KISZ-szervezetének kezdemé
nyezésére február 27-én, va
sárnap a vietnami :nép meg
segítésére 6 órás műszakot 
tartottaik. 

A nemzetközi harcban 
olyan időket élünk. amikor a 
szocialista országok döntő je
lentőségű hatást gyakorolnak 
a békés fejlődésre - hang
rott a KISZ-isták felhívása. 
- E gondolatok jegyében 
kérték az üzem dolgozóinak 
erkölcsi és politikai segítsé
i,ét. 

A fla.t.alok felhívására, a 
vállalat valamennyi üzem-

része megmozdult, 
és csak a mozdonyjavító osz
tálytól 250 dolgozó je'.lentke
zett a vietnami músza.kra. De 
nem marodtak le a .kocsija
vító osztály, a megmunkáló és 
karban tartó o.,ztá.ly dolgozói 
sem. 

A vállalat do4,oz6ina.k 
mintegy 80 .százaléka adta ta
núbizony:ságát annak, hogy a 
nemzetközJ harcban öntuda
tos, S2:0Cialista haza.fi, interna
cionalista módjára dolgozik 
és munkálkodik a szocialis,ra 
országok ÖS6zefogásán, egysé
gén és harcol a három alap
vető célért, a béke megőrzé
séért, a gyarmati rendszer 
szétzúzásáért, és a s::ocúi !iz
mus világméretű 1111őzelméért. 

Az üzem dolgozói a vietina
mi műszak 60 OOO forintos 
termelési értékét a vietnami 
nép javára ajánlották fel. 

A debreceni jánnúja.vító 
dolgozói március 6--án viet
nami vasárnapot tartottak. A 
múszakban 1305 fizikai, 100 
műszaki, 106 Jpari tanuló, 31 
politeehn ilca i okta tásba:n ré
szesülő diák és 29 �tó
sági dolgozó vett részt. 

A dolgozók közül nagyon 
sokan vidékről utaztak 

Debrecenbe. 
A músmkban reszt vevő dol
goz.ók között ott voltak az 
üzem gaz.daisá.gi és mozgalm.l 
�tói is. 

A járműjavító <iolgozói az 
ünnepi músza1c munkabérét, 
több mint 40 OOO forin.tot fel
ajánlották az a�rikai agrcsz
s2X>rok ellen haroo!ó vietnami 
népnek. 

A debreceni fú. i5h4z motor
szerelő műhelyének dolgózól 
egymás után két alkalommal 
- március 6-án 13-án tar
tottak vietnami műszakot. A 
motormúhely 30 dolgozója -
köztük két if}úsági brigdd -
az M62--009 és az M62-
012-es sorozatú Diesel-mo?Jdo
nyok reviz!6ját, 4 he�ej 
és egy dugattyú cseréjét vé
gezték el. A dolgozók a két 
vasárnapi műszak bérét a 
vietnami nép metsegítésére 
ajánlották fel 

Az újjáépített Közlekedési Múzeum 

A második vi.l.igháborúban 
súlyosan megrongálódott Köz
lekedési Múzeum újjáépítése 
befejeződött. A múzeum ne
gyedszázada bezárt kapuit, fel
szabadulásunk 21. évforduló
jának ünnepére újból megnyit
ják. 

Az. ünnepi megnyitó előtt 
fel.kerestük dr. Mészáros Vince 
igazgatót, és megkértük, hogy 
tájékoztassa a Magyar Vas
utas o1vasóit az újjáépítés 
nagy munkájáról, val..mint a 
Közlekiedési .Múzeum rendelte
téséről 

- A mintegy 3000 négyzet
méter alapterületü kiállítási 
terüLeten több egység foglaJ. 
helyet. Minden közlekedési 

(Tózsér Emó feli:.) 

A Közlekedési Múzeum pá
ratlan s,,zépségú, músza-kilag hú 
vasúti jánnű modell-gyújtemé
nye európai hírú. Sajnos, az 
impozáns és újjáépített épület 
már most, a megnyitás idejé
ben szúknt;k bizonyult, a meg
levél gyűjteményeknek csupán 
csak a fele kerülhet benne el
helyezésre. A múzeurnruik ki 
nem állított tárgya:i, modelljei 
és metszetei a közlekedési 
szakoktatási mté-2Jetek.ben és a 
múszaki egyetemeiken szolgál
ják a közleked� szJalkoktatás 
célki túzései t. 

A múz.eum a két világhábo
rú közötti években Budapest 
leelátogatottabb múzeuma volt. 

Gazdag és korszerú gyujtemé
nye előreláthatólag a jövőben 
i.!, százezres tömegeket vonz. 

A megnyitás előtt álló mú
zewnot végigjárva, megtudtuk 
azt is, hogy a kiállítási csarno
lrokon kívül korszerű elóadú
terem, könyvtár, folyóirat,ár, 
fotoarcliivum, rajz- és térkép
gyújtemény, valamint megfe
lelő irodahelyiségek is létesül
tek az impozáns épületben. 

Örömmel üdvözöljük az uj
ból megnyíló Közlekedési .l\Iú
zeurnot, amely húen tükrözi a 
közlekedés, a magyar vasút 
múltját és haladó hagyomá.. 
nyait. 

Halácsi Dezsö 

ágat repre,zenta.tív anyag kép- r-------------------------� 
viseli, ennek megfelelóen a 
múzeum nyitó kiállítása nem 
mutathat minden közlekedési 
cig terilleten teljességre törek
vó anyagot. Erre tízszer akko
ra épületre volna szükség, mint 
a mostani múzeum. 

A vasút az egyetlen terület, 
amely két csarnokban is ki
emelJkedó helyet kapott, húen 
a múz.eum vasutashagy-omá
nyainak és a magyar vasutak 
népga2Jdasá.gi súiyána!k megfe
lelően.. 

„Menetrend szerint" épül 
a Kacsóh Pongrácz úti gyalogaluljáró 

szerveit, hogy a rorompoo út• 
átjáró mellőzésével 

gyalogfelilljáró épftését 
vegyék tervbe a vágányok 

fölött. 

vetség határozatát, amely r--------------------------

A kupolacsarnokban 1848-
1918 körotti időszak magyar 
vasútjána:k ga?Jdag és érdekes 
anyagát mutatjuk be, míg a 
másik nagy csarndk: politech
rukai jellegű, o!ktató célzatú 
kiállításán a gőzgép és a bel
ső égésű motorok közlekedési 
alkalmazás,át kifejtve, a gőz
mo:oclony fejlődése és szerke
zete, majd a Diesel-, a D.i.esel
elektrornos és villamos vonta
tású járművek modelljeiben 
gyünyörködhetnek a látogatók. 

A Kacsóh Pongrácz úti vas
úti sorompó évek óta zavarta 
a 25-ö& autóbusz közlekedé
séne1c menetrendszeniségét. 
Ezáltal sok boss:z.úságot oko
zott az utazóközönségnek. A 

főváros il/.etékes szervei évek
kel ezelőtt tervbe vették az 
1-es autóbusz útvonalának a 
sorompóig való meghosszab
bítását, s a 25-lls autóbusznak 
a sorompótól való vbszafor
dttá.sá.t. Az átszállás, az ere
deti terv sz,erint a sorompó 
vasúti útátjár6ján át bonyoló
dott volna le. 

A gyalo,gfelüljár6 tervét a 
MAV Vasúttervező ÜV készí
tette el. A tervek benyújtása
kor azonban javasolta, hogy 
gyalogfelüljáró helyett gya
logal uljáró épüljön, mert a 
felüljárónak - a ceglédi vas
útvonal várható villamosítása 
miatt - 7,20 m magasan kell 
lennie a vasúti vágány fölött. 

csak az amerikai imperialis-
ták politikáját mozdítja elő. 
A titkárság felkéri az ITF-et, 
hogy ne támogassa a Dokk
munkások Nemzetközi Szö
vetségének és az Országos 
Tengerész Szövetségnek ezen 
akcióit, amelyek ellentétben 
állnak a dolgozók életbevágó 
érdekeivel és sértik a nem
zetközi jogot, valamint a ha
józás szabadságát. 

Az USA minden tengerésze 
és dokkmunkása tudja, hogy 
szakszervezeteik vezetői ak
kor, amikor támogatják kor
mányuk imperialista politiká
ját, elárut;ák a vietnami dol
gozók érdekeit. 

A szakmai szövetség titkár
sága felhi\·ja minden ország 
tengerészét és dokkmunkását, 
füigellenül azok hovatartozá
sára, hogy 

- zárják még szorosabbra 
soraikat abban a harcban. 
nmelyet érdekeikért, a hajó-
7,ús és kereskedelem szabad
s,\gának megvédéséért, vala
nint a monopóliumok impe
rialista politikája ellen e té
ren folytatnak; 

- erösftsék meg és terjesz
szék ki a vietnami nép iránti 
nemzetközi aktív szolidaritá
&ukat az általa folytatott 
harcban saját országok viszo
nyai által nyújtott lehetősége
ken belül; 

- mindez egy újabb bi
zonyságát képezné a dolgozók 
nemzetközi összetartásának, 
jogaik és érdekeik megvédé
sében. 

Reméljük, hogy az USA 
dokkmunkásai és tengerészei 
,·czetőik állásfoglalása elle
nére választani tudnak majd 
a háború és béke között, a 
dolgozók é, az imperialiaták 

A nóket köszöntötték 
A megnövekedett 1'aSÚti 

forgalom azonban a múlt év
ben a.'t'ra az elhatározásra 
késztette a. főváros illetéke.s 

Üzembe helyezték 
Rákos állomás integra-dominó 

biztosítóberendezését 

Rödönyi Károly miniszterhelyettes köszönti az ünnepség 
részvevöit 

Március 3-án adták át 
rendeltetésének Rákos állo
más integra-dominó rendsze
rű biztosító berendezését. Ez 
a berendezés a vasútforgalom 
szempontjából igen súlyos 
helyzetben levő csomópont 
ü�emét javítja meg. Az állo
más Kőbánya-felső felőli ol
dalán eddig kulcsrögzftős 
biztosítóberendezés volt üzem
ben. Igy ezen az oldalon a 
menetbeállítási munka folya
mata néha a 10 percet is el
érte. Ezenfelül Irányítani kel
lett a Rákos-Kőbánya-felső, 
a Rákosszentmihály-K6bá

A nemzetközi nőnap alkal
mából március 8-án a vasúti 
munkában élen járó nődolgo
zókat köszöntötték a Vasúti 
Fóosztály kultúrtermében. Az 
ünneps�gen jelen volt Gulyás 
János, sza�zervezetünk titká
ra is. A vasút vezetői és a 
szakszervezet elnöksége nevé
ben Rödönyi Károly minisz
terhelyettes, a MA V vezér
igazgatója méltatta a nemzet
közi nőnap jelentöségét, majd 
arról beszélt, hogy a vasút 
különböző szo!gálati ágainál 
dolgozó nők hogyan állnak 
helyt a munkában. 

S;,eretettel köszlint;ük 
önöket, n6dolgoz6kat, kö-

szöntjük mindenekelótt a.z nya.-feUél és a Rákosszentmi
édesanyákat, akiknek áldoza- hálv-Rákos Irányokból kép
tos munkáját nem mérik sem zett delta forgalmát Is, amely 
százaLékkal, ,em kltünteússel. a budapesti körvasút jelentős 
Köuönt;ük a feleségeket, és nagy forgalmú vasúti ösz
akiknek nao1/ részük van a.b- szeköttetésének egyik legszű
ban, hogy vasutas dolgozóink kebb keresztmetszetű szaka
nyugodt körülmények klizött sza. 
végezhetik felel6saigteljes Ehhez járul még, hogy a 
feladatukat - hangsúlyozta a Miskolc-Nyíregyháza közötti 
miniszterhelyettes, majd befe- vonal villamosításával, va
jezésül elismerését fejezte ki !amint a Rákos-U;lszász
a vasutas nőknek és átadta a Szolnok vonal két vágányúra 
miniszteri és veziérigazgatói történő átépítésével az or
elismeréseket. szág északkeleti forgalma is 

A nőnap alkalmából 33 nő- jelentékeny mértékben Rákos 
dolgozó miniszteri, 60 pedjg I 

állomáson bonyolódik. 
vezériga7.gatói dicséretben ré- Rákoson a biztosltóberende-
szesült. zés építésével egyidőben jelen-

tős pályakorszerűsítést is vé
geztek. Ennek során 

nagy sugarú kltéróket épí
tettek be, melyeken a vo
natok akár 125 kilométe
res óránkénU sebességgel 
is áthaladhatnak a klté-

rö irányában. 
A berendezés méreteire jel

lem:zó, hogy 93 váltóhajtómű
vet és 64 jelzélt építettek be, 
melyek kapcsolási folyamatait 
91 jelfogó-ikerállványon, 891 
jelfogó egység szabályozza, Az 
állomás fogadási vágányai szi
geteltek, s az említett deltán a 
szomszédos állomásokig ön
működő térközblztosltó be
rendezés létesült. 

A biztosítóberendezés üze-
mének kiegészítéséül, 

kornerti, bancn6r6& 
üzemlrinyfió berendezés 
Is létesült Rákos állomá• 

-

A berendezés műszaki újdon-
sága a külsőtéri hangszóró-, 
illetve bemondóoszlopokban, 
valamint a szolgálati helye
ken levő mikrofonszerelvé
nyekben elhelyezett tranzisz
tor erősítő, amely kis helyigé
nye és nagy üzembiztonsága 
révén igen korszeril. 

Az 1965. november 12-én 
megtartott közigazgatási be
járáson megjelent szakembe
rek egyönretúen 

a gyalogalulJáró ép(tése 
mellett döntöttek. 

A tervváltoztatás az eredeti
leg 1966. július 1-,re kitűzött 
forgalomhahelyezési határidő 
változatlanul hagyása me'llett 
igen gyors munMt kívánt 
min_d a Vasúttervezőtól, mind 
pedig a munkálatok kivitele
zésével megbízott MA V Híd
építési F ónökségtől. 

Az építkezés - a jó időjá
rást kihasználva - már feb
ruár elején megkezdődött. A 
gyalogaluljáró helyén le-vő 4 
vasúti vágányba pár hét alatt 
b��elyezték az építéshez 
szukséges 4 ideiglenes híd
szerkezetet, melyeken a vasúti 
forgalom bonyolódik le a gya
logaluljáró építésének Időtar
tama alatt. A gépekl;el gyor
san elvégzett földelHvolítós 
után március első hetében az 
aluljáró két a!aptestének betonozása már megtörtént 

1966. március 20 án 

Vasutas 
opera bérlet 

Töl>b mint háromhónapos téli 
s:z.ünet után mál'cius 20-án 112 OpeTaház Erkel Színházában 
folytatódik a vasutas opera
bérlet. Ezúttal Beethoven: Fi
��lio címú operáját láthat
Jak a bérlettulajdonosok A 
főbb szerepeket Andor· Eva 
Gombos Eva, Bartha Alfon; Faragó András, Szigeti László' 
Mészáros Sándor és Otő End� 
re énekli. 



, 
MAGYAR VA�UTA� 

Vasutas nők a dombóvári csomóponton MEGBECSÜLIK 

A NŐKET Több mint 300 nő dolgozik a dombóvári vasúti csomóponton a legkülönfélébb tnunb.körök:bffl. Még olyan � 18 jó] megállják a helyüket, ahol korá'l>ban kizárólag férfiak do�oztak. Ime, két férli vélemény róluk: - Va.suta., asszonyaink és lánl/lllink II komoly szaktudá$t igénylő munka.körökben is kifogá,&tala.nul dolgoznak. Fe-1J11elmezettek és megbí.zhatóa:k. Száz nődolgozónk közül ta.OO.Z11 mindössze ke�ővel fordult el6 fegyelmi probléma mondotta Monori István állomásfőnilk. - A mcngalmt életben is 111!:tívak nálunk a nők. Közülük kerüliilek ki a legjobb bizalmiak. mint Ra.dic1 AttUáné. Máy Gt1tdáné. Töhben tagjai a múhelybimttságok Vezetőségeinek. Szaks?Jervereti bizottságunk tagjaiként rl<?l�k Gál Gézá-né, Nagy Tiborné. Valamennyien nagyon szorgalmasak - nyilatkO'Lta Béri Mihály belső ellenőr, a &zaksl.iervezeti biwttság titkárának he'lyettese. Akkor hallottuk mindezt, mnik<>r a nelll2letközi nőna,p al,k,almáiból felkerestük a cso-mópontot. Hogyan élnek és dolgoznak, elégedettek-e munkájukkal, a szerepkörrel, melyet a coomóP<Jillt életében betöltenek? Megkapják-e a kellő segítSléget és megbecsülést ? Kéróései.nlrre szívesen válaszoltak 

gírenek nekik. Vele együtt dolgozik 
Nagy Tiborné 

árupénztáros, a szakszervezeti bizottság póttagja, fő.ként a nóbirobtsá,gban tevékenykedik. 
- Va.n most egy újabb társa.da.Imi munkám is - ujságol.ta N3J'lYT!é. - Mega1'1.kítottuk a pénztárosok szocialista. brigád.ját. Ta.gjai a sziemély-, a.z áru-, az utánfizetési és a számadópénztári dolgozók. Tizenegy nő a,!Jwtja. ezt a brigád.ot, a. napló vezeté3'ét rám bízták. 
- Mi a brigád programja? - Hibamentes munka, ön-képzés, fiatal mun.katá:r&nók segítése. Brigádvezetónk, Gá.l Gézáné mar-xista esti egyetemre Jar, három tagunk szakvizsgára késLü.l., egy gimnáziumba jár. A vállalásunkat már megtettük, mo5t a telies.í tésen a sor . • .  

Parádi Ferencné 

- A telex - mondta a távirá&2'ln6. - Nekilnk mM t,a.n, de ígaZá-n kthannálni nem tudjuk, omfo a. kiNllomások -nem knpnak U1(e'ft korszeni táv!rógépeloet. 
A családra terel5ddk a szó. Paráóinénak két kialánya van. Társasházban Ja:knak. két szoba hallos lalcásben. 
- Nagyon 97Jép otttioounk van, új hútort is vásároltunk. Persze, az adooságun.k Is sok - mondta nevetve a fia� asszony. 
Dombóvár á.lfomAa � nöi raktárnoka 

Ózdi Edéné, 

átmenesztő raktá:rn.olc, aki férfiakból álló 11 � smcialista brigádot vezet. Immár 14 ére dolgozik u.gya,neren helyen és beosztásban. Tavaly kapta meg a kiváló vasutas ki tüntetést. 
- Nagyon szereteom a munkámat - mondta beszél,get.ésünk alkalmával. - Szinte kislány korom óta. a. raJctárban do�<>m.. Nincs nehéz do!.gom, mert az emberel( hallga.tnaik .-ám és rendesen megy a. munka. Nekik köszönhető, hog11 mi n11ertük el az állomáson elsőnek a. szocialista brigád címet. A bri(,l'áddal voltunk már ta.pa,szta.la.tcserén a Nvugo.ti ponkon, jártunk Székesfehérváron és Si6-folocm is. 
A fűtBhá:!iban dolgozó n6knek három önálló szocialista hri'ládjuk van. De más hri�f,d.,..kban is sok nőt találunk. Több é!Ve kiválóan dolgozik 

Rajna }6zselné 

FeN-ncodrolba.1' m4,. -
pu&ilCa. IZÓ, 1-effl valóscigbon is b-telmd nl/'fft II nőt egye11,jogúsá.g. Aktív szerepet kérnek és kapnak itt a nők nema9alk a srolgálati, de a társadalmi munká•ban is. 'es a nők élnek is ezzel a joguk..lcaL Az érdekvéclelemtől Jrezxive a parikosításig S"Zléles körben � részt szolgá]ati fónökségeik életében. Március 8-án a ferencvárosi fú tóház szakszervereti biz.ottsá.ga. ál!tai renderett ünnepségen a fúto'náz. a srertár és a kocsi�t minteQ'II hetven nódolj1006jci 1'etf ttlzf. 

A nők megbecsü]ése jutott kifejezésre abban a néhány üdvöz.ló swba.n, mely a szakvonalii., illetve a !IIlOZg;aJmi veretók szájából elhangrott. Hiszen, ahogy öröm az embernek, ha ottihon, a szúk családi körben fel.k&zönti:k. -legalább akkora öröm, ha tága.lio családjában, munkahelyén emlékeznek meg róla valamilyen esemény kapcsán. Kivált. ha jó a kollektív szellem = a szolgálati helyen. 
Köln JánO&llé 

Életmentö forgalmista 
Sokan már napirendre tértek felette, de Dudál József főellenőr, Kiskunmajsa állomás forgalmi szolgálattevójének tette mégis szót érdemel. 1966. január 13-án a 7328. sz. vonatot 18.50 órakor menesztette, a menesztés után kijáró szerelvényt figyelte, amikor egy elkésett utas .-obogott be az állomálra és a mozgó vonatra akart felszállni. 

Fodor Aranka 

csapatveretó előmunkással a pálya.fenntartási főnökség II. pályamesteri smkaszán találkoztunk. Csapatának nyolc tagjával már elérte a. szocia.Usta brigád cimet. Foglalkozá&a nem kimondottan női munka. 
Hogyan lett pályamunkás? 

távlráisz fiatal assz.ony, hat iv év� va,sut.as. J!:desanyja és a fá-rje szintén vasutas do.!,gozó. 
A személykocsi elején levő fogódzkodót elkapta ugyan, de a lába a lépcsőről lecsúswtt. Dudás József felismerte a helyzetet, odafutott és a könnyelmű férfit bórkabátjának hajtókájánál fogva elkapta és az utolsó piUanatban ki.-ántotta � moZQ.9 vonat a!6l. 

A munkájáról kérdeztük. 
- SzeTetek a távirdába-n -dolgozni. Főleg, amíg megvoL-to.k a régi morse-gépeink. Most telefonnal dol.gozUnk é• 

Apám főmunka.meste, volt. Ö hozott a. vasútra. Alokor má.s ·munka. nem voJ;t, � én ezt is szívesen vállaltmn. Amikor előmunkás ta.?\folya.m indult, jelentkeztem. Azután egy női csapat vezetésével bi;niak meg. Fe/.€pítményi munkálatokat végzünk Dombóvár állomás terú"'letén. - Aláveró csákánnyal is dolgo=ak? 

ez megnehezíti a munkát. Elfá.ra.szt a hangos beszéd, miTe leadok -néhá.-ny táviratot. S főleg az a rossz, hogy a kis állomások forgalmistái türelmetlenked-nek, gyakran kilépnek "· a vonalból, de az is el.ófordul, 

V... Palá.stv I&tván a kiskunfélegyházi járási földművesszövetkezet dolgozója feltápászkodott, és hálásan mondott köszönetet Dudás Józsefnek, élete megmentőjének. - Az nekünk nehéz lenne - válaszolta Fodor Aranka. - Még nagyméretű lapátot ,e,m használhatunk, csak kir ·it. a „horjúszájú" lapáitot. · 'ázúz,a,/.€kolást végzünk, ren-r' �zziik a. peronutakat, a. vág-i•. ']Okat tisztltjuk és salakot s:::állítunk, a.hová szükséges. 1"7.eretjük a vru,utat. munka',örünket és ha nem is vég, .ink olyan nehéz munkát, ~,in-t a férfia'<. azért nem ma,,dunk el mögöttük . . .  Az állomás kereskedelmi " ''�?,űlgálatánál találkoztunk 
Jancs6 Lajosné hogy a fűtőhá.z, vagy a pályajenntartás veszi el tőlünk a vona:lat. 

- Mi lenne a megoldás? 

i;TJJOcialista brigádja. - Brigádunk, amel11Mk hét oonta.tá.si száma.dó a tagj11, négy éve a.lakuU ú Hámá-n Kató nevét viseli - hallottuk Rajnánétól. - Szinte teljes 

Ceerbátl József $7.eCed 

SÍNTŐRÉST OKOZOTT 

A LAPOS KERÉK 
létszámmal részt veszünk a A ikfulelmúltban az ......._:1,. mozgalmi mun.kába,n is. Kra.j- '-6.1-""-cárné nőfelelős, Hara.sztin.é teher-vonatban futó KY soro
bizalmi, Horváth-né a a:Mk- m,tú kocsinak lapns volt a 
szerveuti bizottság gazda.sági kereke és a Balaton északi 
felelőse, més-né az íldiüés! vonalán n11olc helven li-ntörés . '"'•"=• történt. A pályafenntartási felel.ős. Mi együtt va..,.,...,- dolg.ozók kijavították ugyan ki& s;z,a,kszervezet vam,tink. a ruhákat, így '.komoly baleset Főleg, ha hozzáves&Xü.k, nem fordult elő, de mindez hogy Rajnáné a Tolna megyei elkeülhető Jiett volna, ha a bizottság nófelelöse. Sokat lapookerekű �t e1Jk!ildi.k a dolgozna:k lelkesen, egész •

1 
műhelybe! szívvel. Bopár Károl7 Lőrincz János Tapolca 

1 64 szocia l ista brigád Somogyban 
A Somogy megyei vasutasok 1965-ben jól doJ.go:z.ba,k, 18 állomás t.eljesítette az élüzem szintet. A felad a tok elvégzését nagymértékben elősegítette a. munkaverseny. A szaksrervereti biwttságok aktívahba.n vettek részt a mun::1 tézóvel, aki már Z3 éve va.s- kaverseny srervezésébe.n, iráu.tas. Az első nők közé tarto- nyitásában, ellenőrzésében. zott, akik tisztképzőt végez- Az elvégzett munkát a gazdatek és hat évig forgalmi szol- sági és szaksrervezeti vezetök !!álattevő vol-t Dombóvár- közösen értékelték. A felmeÁLsón. Most fuvarlevél szám- rült nehézségeket menet közfejtó. ben rendszeresen megtárgyal-- Ma is emlegetem azt az táik és operatív lntézkedéseidőt, amtkor forgalmista let- ket tettek a hibák megszüntetem - mondta Jancsóné. - tésére. Ott van igazán élet, vasutas- 1965-ben a Somogy megyei nak való munka. Ha újra. srolgálati helyeken 164 szokezdhetném a vasutat, ismét cialista brigád működött 1881 csak forga.lmtstána.k mennék. fővel. Jancsóné pá.rtblzalmi és a múhelyb1rottság nófelelóse. A gazdasági vezetők szí-

Azt is elmondta, hogy náluk vesen _támaszkodnak a 
a nők nem pan1sz.kodhatnak, 57.odahsta brigádokra. 
mert a vezetők m,e,gbecsülik 

I 
�onyod a máson például a 

őket és problémaik esetén se- Jutalmak e105ztása.k.or a szo-

cialista brigádvezetóket is meglkérdiezték. Ka.posváTon a kereskedelmi réS2ile,gnél a s:rocialista brigádok so:nrendire-get adnak a jutalom elosztásáJba.n. Barcs állomáson a sz;>cialista brigádok meghatározott &szeget kapnak és a brigád tagjai a bizalmiattal a végzett munka alapján kö:rosen osztják el azt. A gazdasági vezetők a dolgozók áthelyezéseit a hrigá.dveretókkel megtárgyalják. Eze!kkel a módsrerekkel az 1L:remi demokráciá.t fejlesztik, a. � lista brigádok felelősségérzetét, tekintélyét növelik. 
1966-ban Somogy megyében a szocialista brlglá.dok srerveZése továbh folyik. Fonyódon, Barcson, Kaposváron ,,szoclalisba állomásért", illetve ,,sroclalista Ozemrészért" folyik a verseny. Kaposvár állomás szállítmányozási .-észlege a termelési tanác.skozál határa-

zata. alap;á-n eLnyene a ,,SzociaJUBC>a 1Lzemrész" címet. A munkavel'Sellyben kitűnt dolg"Ozók megfelelő anyagi é6 erkölcsi megbeasüJésben ré-S7.aiillte!k. 
1965-bell 319-en kapták meg a ,.Kiváló dolgcnó" címet.. A munka oorán amnban hibák is adódnak. A 6ZOCialista briglá.dok naplója nem tükrözi hűen a végzett munkát, a brigádok életét. A ,iap-16 vezetését adminisztrációnak tekintik él a -na.plóbll nem vezetik be II történteket. Javítani kell a szocialista brigádok munkáját, űj brigádokat kell alakítani. Nagyobb gondot kell fordítani a brigádnapló veret.ésél'e Is. A munknverseny állásáról, elért eredményekről pedig a dolg.ozóka1 tájékoztatni kell. Dóri János Kaposvár 

1966. MARCIUS 111. 

A Tanácsköztársaságra emlékezünk 

N
egyvenhét évvel ezelőtt, 1919. mároius 21-én -magym- töldön el<iaör - á do}:gioo,6 nép !k.e7Jét>e keriilt a hata.bom. E= a :na(IOrl k:liáltották ki a Mag,;a,r Tanácsköztá r.sa.gágot. 

na.le. A J,e!J<.-dés óriád'" váleszolta vissza Lenkl.. 

Népünk, � elsők.ént !követte Szovjet
Oros.zor.!l?á.g muniká.sa.inaik, paras21tjainak példáját, s teremtette meg a2 e1&ő magyar munkás-paraszt államot. E haroot a dolgozó tömegek, a mun;k.ás,osztály többségéne!k megnyeréséért„ a .kapitalisták és a földesurak ellen, ,a k:i7.sákmányolás megszüntetéséért. a szocialista forrada.lomért vívták! 1919. március zt-e csak azért !ehetett a Ta.nác.wc&-társa.ság ktkiá.l.tásának napja. mert megel,őzte 1918 ok.t6bere, a.mikor létrejött a magyar proletariátU& éksapa,ta, a Kommunistái( Magyarorszá{Ji Pártja, élén Kun Béla. elvtárssal, aikiinek a párt megalapításáhan és a Tanácsköztársaság megteremtésél:>en kiemelilredó helye volt. 

S nem Edtkal klésóbb Lerlin :fel.várol;t,a azt a nemzetközi � lenitóségu tanulságot, ,amellyel a magyar .munkásosztály a világ minden népének S2JOlgált, anúilror elsöne!k követte a Nagy Ok,tóber:i Srocialista Forra,dalm,at, s a döntő pillanatban, a nemzet életének egész � történelmi t.edlét • vállára vette. 

A Tan,ácslköztársaság harcosai, a m?•gyar lrommUJ1isták -annak Jdején a hallatlan erofeszítJések köziepelte csak meg�k. de jelentőségiében felmérni nem tudhatták, milyen ál ta.1ános nemzetközi érvényű mind=. amit a Duna mentén véghezv:lttek. 
Lenin aronban felismerte, hogy az orosz példál!l-ak a követ.ése ez. A magyar taruic&hatalom megteremtése, a nemzetközi. proletá:rfOIU"adalom útja szám,ára új, rendkívűl fontos gyakorlati és el:méleti következtetésielkilrel sz,olgált. Moszkvában éppen a bolrevik PMt vm. � ülésezett, amikor megérke,.,eti Kun Bél.a üzenete, a magyar munkáshatalom megszület.é!éról. 
., . • . Odvözldaket iltadta.m 

az OroszorS1Zági Kommunista 
(boIBevik) Pán Jconoruszu.sá.-

B ·rony, hol ta.rtanáIDJc ma, ha akkor nem fog oosre az imperialista ín tervenció, ha nem tör az országra a 25 évig tartó eL!enforradalom. Ha ráill �ztjük a Magyar Tanácsköztársaság terveit és cselekedellei.t a mai v:ilágun.kra, akkor látjuk csa!k igazán, ennek a 19� vállaUrozásnak a nagyságát. Nem volt még e.gy kor-szaika a magyar történelemn,elk, amelyl>en úgy torlódtak volna az események. a nagy tettek, ahol a tenniaklarás ilyen Lázas tevékenységben nyilvánult volna meg. Csak egy példa: 1919-ben 133 nap alatt jutott erő, energia még arra. is, hogy felvázolják egu dunai erőmű fel.építésének elképzelését. F.gy olyan tervet, amelynek megvalósításánt majd csak ezután kerül sor. A 133 nap alatt egyformán ju• tott idő a proletárgyer:melkek nyaraltatásá.nak megszervezésére, a, kö:roktatás kiterjESZ!ésének és gyo'keres átalakításának megkezdésére. a terv�d.á 1kodás meimlaoozására. a Vöröshadsereg megteremtésére. 
A tarri.áCSha.talom 133 nap útán az egyenlőtlen harcban elesett. De emléke, példája mint egy nép ezeréves i,"ágyal.n.ak megvalósítása 25 sötét esztendőn keresztül is világított, fenyegetett. A mi S7Jl>cialista rend.ililk ma ehhez a példához kepcsolódlik. Az a1kotásban, a nagy perspektívájú tervek megvalósításában � hitet 1919 nagy eszméi mellett. 

Kitüntetések 
a nemzetközi nőnap alkalmából 

miniszteri dicséretben 

résusitett.e: Gajárszkl Imréné 1oni. szolg. tev6, seregélyes; Fodor Mária tuv terVellen6r, Békéscsaba; vas .Jóisetné, rend.. forg. szolg. tev6, Nyugati pu; Glntner J"ánosné, pá· lyamunl<ás, Sátoraljaújhely Pit. Főn; ÖZV. Fekete Jánosné tak&I1-16n6, Tapolca: Tarba Andrásné, betan. mázoló, Debrecen JJ. trv; Kerekes IstVánné, segédm.Ovez. Nyíregyház.a fth; TUróczy JStvánné, JdsaJátitási el6adó, Pécs lg; Gönczy Antalné oszt. vez. ápolónó, MAV Kórház; dr. BorbW Lászlóné, énékesitésf. llgy1nt. Gé!>Javitó trv; Kovács Józsemé táv_ frász, Kál-Kápolna; dr. Dénes! Gyuláné előadó. Vasúttervező OV; Szatat Ferencné bérellen6r, Bp. lg. Száill'lvit. Főn; Román Józsetné Iktató. Nylregyháza; Szalay Jenőné fl:ielóadó, BVKH; Nagy Mihályné sUlmadó. Közp. Szertárfón; Lórent.ei Irén anyaggazdálkodó, Lepsény; 67:V. Horváth Imréné segédmunkás. Vác Pft. Fl!n: Bor9! Sándorné ker. hivatalnok szentes; Medla Ilmr� né forg. kereslt. CSOP. vez. Autó_ tuv. Fónökség; 6zv. Biczó Jánooné takarttónó, celldömölk tth: özv. HáTI Andrásné tuvardfjszámfeJtö. Berente BZénpu; Gyarmati Mlklósné elóadó, Debrecen l,i; Németh Zoltánné előadó GYSEV Soproni l,g; Koncz Matild nzemelszámoló. Mátésmll<ia P.ft. Főn; Básthy 5arolta gép!rón6, Bp_ 1�; Kristófi D<ma önálló terv'k ész!t6, Kltér6gyárt6 trv; dr. Ago,..ay Lajosné fóellSadó, Ga:zd. Hlv: TImár Ferencné munkaQgyl el6adó, Utasellátó OV: Kecskemét! Sándorné anyagnyi)vántartó, TB !:p. F6n; Bölcskey Lászlóné m(lszak.. vez. Adatfeld. Fim: Somoo:vt Ferenené titkárnó. Nyugdíj Hlvat•l; Lévai Ernőné pénzQgy1 ell. Mlskolc Jl OV. A kötlekedé&- él! postaügy! miniszter helyettese, a MA V v,e2'JérlgazgatóJa 
vezérigazgat6i dicséretben 

N!szesftette: P. Tóth LaJDSl!é vonatve,,. -kolc tiszai pu; Mésúros lstvllnné betanított mázoló Székesfehérvári Jl. OV; özv. Kurucz György_ né lámpakez. Pécs; Oláh Béláné !l'ZiimvJt. """· Kiskunhalas Pft. Ft5n; azv. Koroknal Józs�tné gv�rmekgondozónó. Szombathely; l!zv Gálos Ferencné szénralrtárkez�'6 Rámán Kató S7.Prtár: Eg ... v J!l· Ha kertl>S? S'7�kfY'!n1"1'ktic: �Ole,t!ennt. F&-°' • t{�idu M6Ma t"f1Unld5c:", Mislk.Olc 4>. F6n; Nagy IstvAD· 

né menelikedvezm. Qgyjnt. Debrecen; Fenyvesi J"ózsetné sz6mfeJ•\.6 57,ombathely SzámVit. FOn; Kozák Róza előadó I/2. azakószt; Montag Györgyné térmester, Tapolca Szertárfón; S:z.a.lóky Sándorné nyomdai berakó Je,gynyom. da Főn; Gyöngyösi .Józsefné lekercselő l1:sza.ki J"J. -OV; IsZal: Anna gépkez. Adatfeldo)g. F6n; 67:V. CSendes J"ózsetné ltocsitaka• rttó Mlsltolc ft,b; OCSka1 Mária -édmunk.ás Gy6r Pft. F<'II>; Balogh Béláné segédmunkás. Miskolc fth; Radnai Györgynj bérszá.m1ejtó, Záhony rth; Gye,-. gyák Jánosné segédmunkás Nagylt.anizsa Pih. Főn ; CSécsel Imréné személyzeti O..,aytnt. Szeged: Nylrlr::oo Sándorné bérelszám. ellenőr Omiskolc ptt. Főn; Jánka Mária lr::ertészet! munkás, Tapolca Pft. Fón; Honti Györgyné elóadó 1/3. &a.koszt; Fekete Amália talal.?itóo nö, TB. EP. Főn; Kápolnás Gézáné számadósági beosz\ott Közp, Nyomtatv tár; Brestyán.s7lky Jó. szefné szabó szakmunkás, Dunakeszi JJ . trv; Halassy Emilné gépkerel.5 Adatfeldolg. F&n; Berény! Ermébet előadó, Bp. lg; Szoboszlai J"ánosné nzemelszámoló Debrecen TBFF; Páldl Gizella' anyagbeszerzó Pécs Szertárfóal; Csorba Gyuláné milsz. rajzoló SZabványositó Fón.: Horváth Antalné srem. munkaügyi csap. vea_ Kecskemét Pft. F5n; Joó Istvánné konyhai dolg. Komját Aladár Kollégium; Szörény! VilmoSM dlétásnővér Tild6gy"ógyintézet. Gittinger Tiborné előadó, Anyag-el!. I�.; szabó Kálmánné Mv. segéd, f:]Jitésl Gépt.elep Fön: Pa.. jot" Lás-zlóné oszt. kezeli>, 111-szakoszt; Borbély Lajosné CS<>P. vez. Nyugati MQsz. Kocstszo!g. Főn.; Nem.énYl ErZSébet anyag• ga2ldálkodó. Hatvan--FUzesabon7 Pft Főn; Dékány Jál'l.osné bérszámfejtő Pécs Számv1t. F5n; Kiss Károlyné előadó, Sze!!ed lg; Bezák ErZsébet bérelszámoló. zalaegerszeg fth; Hudet:r. JózsefnE 08Zt vez. ápolónő, MA V Kórház; Fábián Zoltánné lrodakez. Anyagvizsg. Flln: Bölcskev Sándorné gyors- és gépiró. I/6. szakoszt; Juhász Nyitó Andrásné. bérszámfeJtó csop. v.,z Utasellátó OV; Krömmer Edéné tltkárnó, Anyai'(. el!. I�; Bihari Sándorné takar!+6-nl5. Landler .Tl. OV: BoitAI Ká• rolyn,é géufró Bn.-if: B,t're,i Er-2:Sébet anya2'2'JJ7dálkodő. Záhony: dr Nánási Lórántné elóedó. J"ár'm(ljavitó oszt: Dócrl Lajosné mosoda vez. Há:zJ<ez F!!n: Volf J67.setné bPtan!tott :Nrós. $zol• nolt Jj -OV; Péczeli Dezsón• 0!!Ylnt. K!lzp. Sz�mv1t F6n: Kovácc: Laiosné 1roda•kez. �•.ae-zél(� G,reör,r Kálmánnl' s,�madó f• fi. ,..,i5 pénztáros K<>ll"tl i,u: ll"7. 'Rene7,e M•hálvné tP.'etn..,ke-r 'Ro. .,..�v1<n�1l'i FP.,....,t Fl"'in : ö7V c:.,Sflá 
�.,T'TH•h,S-né ll"'nri"�,.. p{lc-nö1r1at1--6nv f-Oi : 'R0n't.-� Rhl.,,ka gyont"' és �fró, I�. szakoszt. 



ltM. MA.RCIUS 18. MAGYAR VASUTAS 

A villamosmozdonyvezetők 
türelmetlensége nem alaptalan 

Magukénak érzik a vasutat 
A termelési tanacskozások �atoi Ferencvárosban 

Mint arról lapunk február 
1-i számában beszámoltunk, a 
Keleti fűtőház párt- és szak• 
szervezeti szervei aktiva-érte
lcezleten vitatták '11U!!g a villa
mos mozdon11ok és az uta
zószemél11zet munkaidejének 
gazdaságos kihasználását. Az 
értekezlet részvevói a cél
szerű üzemszervezésen ala
puló gazdálltodást sürgették. 
Szóba került nz is, hogy ha
sonló ügyben munkálkodik a 
budapesti Igazgatóság párt-

bizottsága, de az igazgatóság 
vezetése is keresi a helye
sebb üzemszervezési megoldá· 
sokat. 

Egy hónappal az aktíva-ér
tekezlet után Telek Jánoasal, 
az igazgatóság helyettes veze
tőjével - aki az Igazgatóság 
pártbizottsága e tárgyban ki• 
küldött munkabizottságának 
vezetője Is - a villamos moz
donyok gazdaságos felhaszná• 
lásának legfőbb problémáiról 
beszélgetünk. 

A gazdasógtalan üzemeltetés okai 

a hibák megszüntetése érde
kében? Milyen változásokra 
lehet számítani a közeljövő
ben? 

Az igazgaf6s6g intézkedett 

- Napok kérdéae aupán., 
hogy a Hatvanban és té1'Sé• 
gében lakó villamosmozdony
személuzet jelentős részének 
váltását Hatvanban vagy kő• 
zelében oldjuk meg. Ugyan• 
ebben az időben a budapest 
-hegyeshalmi vonal fels6 
térségében dolgozó villamos 
gépek hetenkénti esedékes 

Ho&szú ideje a7.0II. tiananood
tun.k Bencze La.jos állomásfó
nöklrel, vajon hogyain tudnánk 
röviden bemutatni Ferencvá
ros �yaudvar mozga.lmas éle. 
tél Minél 1öbben jöttünk Ö6z.. 
sze, a:noá1 kanplikál.1abbá vált 
ktl:loevereclm a javaslat.ok tien
gerébóL 

Aztán megállapodtunk. 
A gJépEik, a berenrle2Jések, a 

v�ok, az automallika mö
gött az embert .keressük.. Az 
embert, aklÍ!Ilek keze nyomára 
vagy gondolata.Ln keres7Jla11 
működik ez a hatadmas appa
rátus. 

kezelését Budapestről a győri Kitünö a hannulcrt Nem alaptalan a dolga- nak. Ennek is több oka van. fú.tőházba helyezzük át. Mind- • 
rók türelmetlensége a villa- Mindenekelőtt a.z, hogy vas• két intézkedés kedvezően hat 
mosmozdonyokkal való hel11· útunk centrális elhelyezése majd a személyzet munka- - Az állomdson most olvan 
telen gazdálkodás miatt - mellett II budape1ti igazgató• Idejére és a gépek gazdasá- a hangulat, amUuen már éveJG 
mondotta. - A gazdaságta- ság területén futó gerincháló· gos futására. Természetesen óta nem voU - mondja Ben
lan üzemeltetésnek, 11 sze• mtú fővonalakon naponta ezzel az intézkedéssel számos ere Lajos. - Nagyon jó érzés 
mél11zet nag11 időveszteségei• 120-240 vonat közlekedik. Ez üzemszervezési és szociális tudni, hog11 dolgozóinlk ennlli• 
nek sok okozója van. A dol- olyan mennl/ÍSég, 11mell11el kérdés rugalmas megoldása re magukénak érzik 4 -tat. 
gozó villamos-géppark kéthar- ef11/ ember érdemben foglal• vár a külszolgálati és igazga- Orül-nek 4 sikereknek, mér
mada köbött formában közle• kozni a kötelezően előírt re• tósági szakemberekre. gel6dnek, ha valami nem úgy 
ke<lik. E gépek teljesítményét gisztrálds mellett nem képes. Intézkedéselnkkel koránt-

megy, mint ahogyan szeretnék. 
a !orda előre meghatározza. Az lránvitó munka másik ld t k . d t A.!: em,éni problémák másod-
Itt teljesítménycsökkenés ak- sem O ot un meg mm en · rendú.vé váltak. Még egys:rer 
kor következik be, ha a te- legnagyobb problémája, hogy A megoldásokban - szak- csaik azt tudom mondani, na• 
hervonatl menetrendszerűség egy-egy fővonal fölött nem embereink mellett - az el• gyon jó érzés ezt az aJotívitán 

felborul, ha a társ!gazgatósá- egy irányító, hanem 2-3 következő időkben Is támasz- tapasztalni. 
QOk az elegytovábbftási, vo- Igazgatóság irányítója dlszpo- kodunk a gyakorlati 

d
m

l
u
k
nk! OruLnek: . • . mérgesek . . • az 

natösszeállításí rendet nem nál. Ez nagymértékben hát- tapasztalataival ren e ez
6
v 

egy
éni 

problémák máood:ren-
tartják be. Sajnos, elég gya- ráltatja a villamos mozdo- forgalmi és vontatási utaz • d "ek �-,1r.<...,.n. nyok gazdaságos kihaszná- személyzetre u · · · .. ..,.,................. érzik a 
tori még ez a rendellenesség. lását. Ennek következménye 

· vasutat. 
A további szabad gépek ki• például, hogy általáno, nép- - A gazdasági mechaniz- Erdek értékes � 1 

Ambróz József kocslmester a kocsik bárcájá.t ellenőrzi a 
rendezóben 

(Hemzó Károly fel1'.J 

., 

. 

használására viszont az a jel- gazdllsági vasúti érdek he- mus vitái most zajlanak 
t :ic _;�\., d k gélo a,.I kih-�' uL 0 lernzó, hogy a napi gépszám szerte o.z országban. A 1'asútl O 

=· "'r emes eres n • ..,.,...kLlat.lan gy IM5ll nfvüket n11omja. Nem szabad 
meglehetősen hullámzik, mert Illett az igazgatóságok llnöa munka kiforrottsága ellenére ami mögötte van. Előtte =- megy előbbre a óoleunk, ha semmit sem félvállról kezelni. 

a gépészeti szakszolgálat nem érdeke érvényesül. A mis-
mechanizmusunk néhány kér• ban tanúskodjon a jelz.ók va- becsapjuk egymást. Ha valaki a tisztítóolajért bi-

. kolci igazgatóság, hogy be ne looiságáról egy szám: a feb- rá.l bennünket azt · ol tud folyamatosan II sziikseg- duguljon, a vonatokat csak a dése mérlegelésre vár. A nuir második felében megtar Váradi Gábor térfelvigyáz,ót kmnol ke • l 'ü.k u. ya,i letnek megfelelli villamos gé-
budapesti ,·gazgatóság hatá- tárg1/7lál maradva az igazga• tott termelési tanácskozáso� hallgatom. Nem is titkolja, . . �:n

k 
·"' ze 1 • mtnt��� 

pet biztoaitant. Ennek követ- ál h • hogy érzése szerint az élüzeln gep O r ..... V<l91/ szerve..., .. 
keztében többször előlordul, ráig hozza, onnan visszafor• tóságok trakcion á&i ata• c.,aknem ezer ember vett részt. cím vá

román
yosa:!. Minden hibákról fenne szó. 

hogy úton levő tehenronatok- dítja gépeit. Sok az üres me- f'ainak, igazgatósági határok- Az előbbi �vak ig:azát a fel• mondatában azt sreretné, ha A dossziéjára mutat. Kötet• 
ról a gépet le kell venni, egy net emiatt. A 7'o&s:: móduer nak, néhány üzemszervezési �lalólk hosszú sora bi2Xlrlyit- ez a s:Lker tovább fokozódrul. nyí gépelt oldal. A jegyző.-
később induló személyvonat persze hamar rapad. Ezt a és Ü!7'11Viteli kérdésnek beható Ja. Véleménye smrlint az intézke- könyvve2J0tó tömör fog:a.lroazá• 
,zámára. A szabad mozdo- káros módszert a ml igazga- mzsgálatára van szük.séo - dési tervben megjelölt felttda- sa csa,k távlata, sű.ri1mérlye 
nyok irányítása a tudomá• tóságunk Is eltanulta a mis• mondotta befejezésül az Igaz- Apró bosszúságok tok a jó mun.kn biztosítékai.. aitl!lak, a.mit a fe!'EllCVá.rosl 
nyosság helyett szubjektív ko!ciaktól. gatóhelyettes. vasutasok: eze1oen a tainácsko-
megitélésen alapszik. A gya- őket kerestük meg, a tenne- A jó doigiok mellett van a zásdkon elmondtak. 
korlatban a szubjektív előre- - Mit tesz az Igazgatóság lt. J. lési tanácskozáSOlk részvevőit. tarsolyában olyan li.s, amely 
látás az elsődleges a gépi Ambráz József kocsimester sürgős vii:;;gá!.a1ot követel.. El- Talákxnra kiliú7.Qk egyel:I 
programozás helyett, amely nagyon őszintén moodja. mondjll, hogy a III. te>rony fellvébetelt a „C"-túr tamelésl 

optimális megoldást nyújtana. · ... i •• ·• 

_ Engem az apró dolgok épülete és a jelzók elavultak. 11anácsko�. · A..· �ó 
Mindebből következik a 

L /k • • f f 
A vonatok bejárásánál a záró. után vita. A vita vé;glén pedig 

mozdonyszemélyzetnek az a e 11smere es VQSU QS ��.::,:"on����n. :. jelzés hiányns, és ember Dél- a !el;jegyzést érdenlö válasmk: 
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��� A lrovetkezó dicséretes eset 1 144/a vonat ke:relője észre- :=� töz:�;t:�u!� =� r!;� � bal; A G��= :=e: 
zénylik őket. E hibát tovább .....,., február v� Alsóörsön vette ezt. és gondolkodás né!- '11/Ünk, Gubacs és II N""""tÍ az ilyen vonatok fogadása na- az állomásokat és a vonatve-
növeli, hogy II mozdonysze- ··-.. w-,,-

gyon sok időt vesz igénybe. zet&et a sorba szedett szám.. 
mélyzetet a menetirányító történt. A 1 144/a vonat az kül leugrott a szerelvényről, rendező között jobb összhang• adások hoza.ta.lá.ra és kezelésé-. éldá 1 állomáson várakozott, amikor hogy a már elég gyorsan gör- ra van szükség. Ha például Az ő szavai mögött is érző. 
�ya

�;�:tla�
ulv

:��:
t
!s:e�lyzet a S2lOmlSzédas vágányról az �:!a. kocsi oldóz.sl.nórját meg- �ba. : �=r

ékro
flo

is
·t dilc, amit az állomá.-,,főn,öik így re�k elvtársnőnek a rádiós-

nek Bicskén kellene váltania, 1 168"as számú tehervonat Ba,- M '  d . al tt . ... 1 ...,_ t, h 
fogalmarott: az -mhernelk szobában fe'--erew_,_ •-�t -U-

ezért oda utazik. Közben a latonfiired felé indult. A te- m ez par perc a Ja..- eveszern a ,...pe ogy azt a gondja lett a 1'48Út. '""' ... ,.,,, ""' � 

régi személyzet a vonattal hervon.at egyi-k Kz kocsiján a swdott le. A fék iklengedett, s pár perces munkát elvégiezze. la.1111 hősugárzót • • •  

Bicskéről már eljött Buda- a kocsi simán gördülhetett a Mérges vagyok azonban, ami- A dol""OZók to'"rödnek Parádi elvtárs,sal ef11/� 
pest felé. 

fék nem engedett ki, a kere- szerelvénybe'.,. klOr - nem e,gy esetben _ Gu- • tii111k, tudjuk, hCfJ1/ a gurító-
Megoldásra váró feladat Cl kek csúsztak a sínen. Gyurkll Bognár Károly bacson félrevezetnek, mert munkájukkal gépek nincunek kihasználva._ 

mozdon11· és forgalmiutazó• Mtk!ós tapolcai vasutas, az Tapolca 90ks2ior fél órákat Is áll a giép Egy másik: a fú.tóháznál van 
1zemélyzet váltási ide;énel� .----------------------------------....:":...,_____ Újra az á.l.Jamásfónök szobá. e<lég 520-as gép, ha valamelyik 
összehangolása is. Jelenleg jában üllink. Nézegetjük a ter• eirom!ik, azonnal cserél;ék 
mindkettő más Időben vált, melési. t<iTJkicsk�sok jegyző,- le • . •  

�i:i�
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�t:�::��z:= Versenytársuk az élüzem szint k
öny

veit
. Visszaadom a jegyzők� 

nul állnak, a vonatok pedig - Dolgozóink törődnek II ket. Megint eszembe jut„ amit 
késve folytathatják útjukaL munkájukloal - mondja az beszélgetésünk elején az ál.lo-
Üjra szükségessé vált II sta- Kiváló eredményekkel zárta a második ötér,u teri,et Pécs állomá. állomásfőnök -, mert ezeken más.főnök mondott: 
bil vonatokra kidolgozni az II tanácskozásokon egy sor Örülnek . . .  mérgesek . . . az 
állandó mozdon11fordul6t és Ami.ko[- Pécs áUomáson Ge- A menetrend s:rerint - Milyen az állomás kap- olyan problémát 1'etettek fel, egyéni problémák másodren• 
annak következetes betartá- recs litván állomásfőnöktől Indult tehervonatok :szá• csol.ata. a társszolgálatl ágak- amelyeken változtatni kell. dúek . . .  a ferencvárosi tlCU• 
sára minden eddiginél na- múlt érVi munkájuk eredrné- ma, beleértve az át• kal - kérdeztük. Mindennel törődnünk kell, ha utasok maguk.énak érzik 11 
gyobb gondot kell fordítani. nyéról érdeklődtünk, válasz• állítós meneteket .is, csak• azt akarjuk, hogy az emberek vasutat. 
A fordák géptfpusainak kije- ként egy vaskos jelentést tett nem megháromszorozódott. A Jó a kapcsolat ezután is elmondjcík, ami a 
!ölése egyre magasabb köve- elénk az asztalra helyi építkezések ütemének • 

l •t • . kk l 
Pászt Róberi 

telményt támaszt a vontatási lassúbbodása, valamint a köz- '1 tarsszo :ga at, a:ga a 

szakszolgálat vezetői számára. - Nemcsak a múlt é1'i úti forgalom fejlesztése kő-
A vonatindító rendező pálya- munkát értékeltük már, ha· vetkeztében a mozgatott áru· 
udvarok ritkán tudják előre, nem 4 md.!odik ötéves terv tonna mennyisége csökkenéi 
hogy mel„ik vonatra, milyen aorcín elért eredményeket is tendenciát mutatott. Amiről • öaszegeztük - mondotta az típusú gépet kapnak. Emiatt állomásfőnök. Kihlnik a számok nem beszélnek, azt 
nemei:vszer előfordul, hogy ebből, hogy Mr II munka fo. !gy m<Jlldta el az állornásfö
az előkészített elegyből visz- ró! évre nö1'ekedA!tt, ál!omá- nök: 
szamarad. Ez Is gazdaságta- sunk dolgozói mindig igyekez• - Elért eredmkye{nk az 
lanság. tek „feln6ni" Cl felad4tokhoz. állomá.s dolgozómak azorgal-

Ezután arról beszélt az mát dicsérik. A szociali&ta 
lgazgatóhelvettes. hogy a for• Nézzük a Jelentést. A máso- munkllverM?nynek nálunk 
dák kijelölésénél különös fi- dik oldalon táblázat szemlél- szép hag1,10tnány11í vannak. A 
gyelemm01 kell kezelni a bu- tetl, hogy Pécs állomás az múlt évben 11 swciallsta bTl
dapest-hM11�sh�lmi vonalat élüzem feltételek dolgában gádunk volt 161 taggal. Ker• 
mert terhelés" nem egvenle• minden tényezőt tel.Je;!tett, tész Károlyné főintéző, Rajna 
tes. A forg�\ml bal vágány illetve túlteljesített 1965-ben. Gém vonatvezető és Végh Jó
átlagban húsz százalékkal A személyvonati menetrend- uef segédel1en6r 112JOClallsta 
terht'ltebb. mint a jobb vá- szerű�égben 100,6, a tehervo- brigádja már harmadik éve 
gány. Emiatt a páros vona- natok menetrendszerűsége teljesíti e versenymozgalom 
tok terhelése kisebb és ez 102,3 Rzázalékos volt. Kocsi- követelményeit. Fo-'ml dolsz(iks�gszerúen meddő mene- tartózkodási eredményük gozóink állandó é�kl6dése tevet eredményez. 103.2 százalék, kocsiklhaszná• közepette folyt a múlt évben lásuk 101,7 százalék. Vo-

Efavu/t menetir6nyít6s natközlekedésl tervüket 108,2 a három tur versenye. KözO-
százalékra teljesítették. lük a Kincses tur blzortY11]t a 

Sok az utazószemélyzet pa
nasza a menetirányltá� jelen
legi gyakorlatára. Véleménye 
szerint megfelel-e a mai kö
,,ete1mt'nveknek a meneti�á
ny(tás 1elenlegi rendszere? 

- Vitathatatlan. hom, a 
ffU!>tet!rdnyltds a mai formá-
1db,in mentehet6sl'n amilt és 
r""dttmnt caok ut6lagos 
1énvlch,.,z-'sre. ,.eghztrálclsra 

■!lcalma,. l':rtfemben forga• 
lemsrervez6ssel és fornalom
�4n11ftáu11I Mffl fogla!koz• 

Javult a munka minösége 

A má90dik ötéves terv -
rán 34,& I.Zázaléklcal növeke• 
dett a ,:r:emélyforga.lom, s a 
munka mln&é$!ének javulá..«át 
mutatja, hogy u�nakkor 
52.4 százalékkal nőtt a rende
sen Indult vonatok száma. Je
lent.S-, nö�kedett Pécs AUo
lllM teherforgalma 1111. 

legjobbnak. 
A pártalapszer-wzet, a szak

szervezeti blrothlág 4!s Pécs 
állomás KIS.Z-szerve7.ete kO· 
lönösen az emberek nevelésé
ben nyújtott hatékony segtt
sél(et a szakvonall vezetés
nek. Ennek nyomán ls javult 
a munkafegyelem, er&ödött 
a dolgozók összefogAsa a 11ZOl
gálat1 feladatok pontos végre
l'lajtAsábao. 

- Erről cSClk jót mondha· 
tok, pedig nem nézziik el 

egl/ffllÚ hibáit. Ha néha e'l· 
rmrwott valamelyik tolatómoz
dony, a pécsi fűtőház azonnal 
gondoskodott a kicseréléséről. 
Ha szükséges volt, arra az 
ld&e Is adtak Jdsegt't6 gépet, 
amíg a tartalék szere'lni ment. 
A pályafenntartásnek tech
nológiánk operatív módosítá
sával ml segítettünk, hogy za
vartalanul végrehajthatták a 
vágányjavftásokat. A szertár 
az előírt Időn belül kirakja a 
részére érkezett anyagokat és 
gyorsan visszaadja nekünk a 
kocsikat. Mi ezt azzal segít
jük, hogy pontosan végezzük 
a lrocsik beállítását. 

Az elért eredmények fényét 
klS6é homály011ftja, 11.ocn, az 
dllomá.s baleseti helvzete Mtn 
romi.ott ugyan, de tlA!ffl ú jCl
milt. A ra.kodásoknál tönént 
a legt;lbb ilzemi baleset Az 
előidéző legfőbb ok: a filnlel
metlen.NV. 

A ffiJZlegie,nként megtartott 
el16 negyedévi tenneMs ta
nács.kodsokon Pécs illomás 
dolgozói arról szóltak, hogy 
tovább javítják eddigi ered
ménvetket. Versenytársaik az 
élüzem szintek - ezeken 
lgyekemek felill:kerekednl. 

(Urtna) 

Kertelés nélkül 
Jegyzetek egy termelési tanácskozásról 

Kiskunhalas állomás ter
melési tanácskozásán sok szó 
esett a vezetők és a dolgozók 
kapcsolatáról, a megváltozott 
helyzetről. A szolgálati hely 
dolgozóinak közös megbeszé
lése tovább javítja a szolgá
lati hely munkáját. A tanács
kozáson el6ször azokkal a hi
bákkal foglalkoztak, amelyek 
befolyásolják nemcsak az ál
lomás, hanem az Igazgatóság 
munkáját Is. 

Igy esett szó a személyszál
lftó vonatoknak a bejárati jel
zőknél történő indokolatlan 

feltartóztatásáról, 11 ,zemély
vonatok elófú.tésének f'end
szertelenségéről. Nem kielégi
tó az utazó közönség tájékoz
tatása és a tehervonatok ösz
szeállftása sem. Gyakori, hogy 
egyes vonatokat rendezetlenül 
továbbitanak. 

Tény, hogy még mindig van
nak hibák, de korántsem 
olvan nagymérvu k. mint az 
előz6 év hasonló ld6szakában. 
P"gyelemre mélt6 az ill, hogy 
• kclresetek száma e1711 har-

maddal, a balesetek szám11 pe
dig 20 százalékkal csökkent. 
Az állomás dolgozó! a teher• 
vonatok átlagos terhelését 73 
tonnával teljesítették túl. A 
műszaki kocsitartózkodásl nor
ma az el�ző évinél 8,6 szá
zalékkal Jobb. Ezt az ered
ményt növelni is lehetne, ha 
a felelős reszortosok a helyi 
kocsik kezelésére nagyobb 
gondot fordítanának. Ez a fon
tos mu nkll kicsúszott az eI
lenórzés alól, mert a felelő
sök csak 11z érkezett kocsik beállításával törődnek. A már kiürült kocsik kihúzására 
azo, ban kevés gondot fordítanak. 

Mindent figyelembe véve a klskunhalasiak jól dolgoz� tak. Javult a vasutasok és a szállíttatók viszonya is. Ezt bizonyítja, hogy 71 százalékkal keveseb� volt a kocsiálláspénzes kocsik száma, mint a múlt évben. 
Az állomás dolgozói 1965-ben elérték az élOzem szintet. 

Szillidl Sindor 
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MAGYAR VASUTAS 1966. MÁRCIUS lS. 

NAPIRENDEN 

a vasút baleseti helyzete Mit kell tudni 

1965-ben kevesebb hal6los és csonkulósos baleset történt, mint 1964-ben 
a jogerős fegyeln,.i határor:sat feliilrir:ssgálatáró1 

m:z�ksze

4
rvezetünk elnöksége az utóbbi 21-gyel kevesebb tak, a dolgozót hibáztatják. Közel fél éve apett ha-�c,us -i ülésén tárgyalta a az előzö évinél. A három na- Gyakori hogy hasonló bal-

'"" 
vasut baleseti helyzetének pon_ túli balesetek száma 12, eset megelőzése érdekében t.

ályba a v
as

utas dolgozók új 

:96?· évi alakulását. Megál- a kiesett munkanapoké pedig csupán a sérült, esetleg va- ��� 
s
����j t"s �= d��,t�:;,a�0

!\a?e�:t�é�z�:� 
10 százalékkal csökkent. !amennyi dolgozó újbóli ok- értéssel fogiadt.ik a dolgozók, 

1965-ben az előző évhez vi- A baleseti helyzet 1965. évi tatását tartják csupán szük- vezetők, központi és külszol
szonyitva javulás mutatko- alakulása megcáfolja azt a ségesnek. Utalnunk kell arra gálati vasutasok egyaránt. 
zik. A statisztika szerint a szemléletet, mely szerint a is, hogy a balesetek vizsgá!a-
múlt évben a vasúton 5076 növekvő termelési tevékeny- tát követő felelősségre vonás A szabályzat megjelenését 
b 1 • leggyakrabban és nem lndo- :negelózóen a Magyar Vasutas a eset fordult elő, ebből 50 siwnek szükségszerű velejá- kolt módon, a sérültre há- hasábjain tájékoztatót adtunk halálos, 17 csonkulásos bal- rója a balesetek számának rul, természetesen az összes a legjellemzőbb vonásokról, és 
eset volt. Az előbbi 13-mal, emelkedése. ezzel járó anyagi követelmé- a többi köz.ött a feliil'Vi�ati 

nyekkel lehetőségekről iS, 

Intenzívebb a munkavédelmi tevékenység Jó példa erre, hogy bekö- Már most megállapít-ható, 
vetkezett baies�tek rruatt , hogy az új fegyelmi stzabály-

Ismeretes, hogy 1965-ben Nem sikerült még azt sem 1949 esetb�n . rnd1tottak fe- zat minden vonatkozásban be. 
nagy munka hárult a vasútra, megvalósítani, hogy a szolgá- gyelmi v,�s�_alatot és 922 váltotta a hozzá fűzött remé
a vasutasokra. A korábbi lati helyek vezetői a részleg- esetben a serultet marasztal- nyeket, elösegítette a munka
éveknél nagyobb feladat meg- vezetőket rendszeresen beszá- ták el fegyelem megszilárdítását, elő-
oldása több eszköz igénybe moltassák a munkavédelmi Hiba az is, hogy a balesetek nyösen szolgálta a fegyelemre. 
vételével történt. Ezért csak irányító és ellenőrző tevé- kivizsgálásával, fegyelmi tár- az utasításszerü munkára való 
egy szükségszerű fejlődés kez- kenységükről. Egyes vezetők gyalásaival kapcsolatban a nevelés fontos ügyét. 
deti kiindulópontjának te- hajlamosak arra, hogy a megállapítások kevesen utal-
kinthetjük a kedvezően ala- .,mindenáron" történő terv- nak a-ra, hogy milyen mű- Természetesen korai volna 
kult baleseti helyzetet. Ez teljesítés érdekében szemet szaki, szervezési intézkedések- még arról beszélni, hogy ez az 
egyben bizonyítja azt is, hunynak a munkavédelmi kel, neveléssel lehetne elejét egyes szolgálati helyeken, igaz
hogy tervszerű nevelőmunká- előírások betartása, megkö- venni hasonló balesetek gatóságokon mennyire mérhe
val igenis lehet csökkenteni vetelése fölött. megismétlődésének, függetle- tö konkrét számokkal. Erre is 
a dolgozók biztonságát fe- Az Elnöki Tanács 3411963. nül attól, ki volt a hibás. sor kerül a közeljövőben . .Egy 
nyegető veszélyeket. sz. törvényerejű rendelete A harmadik ötéves tervidő- azonban bizonyos, a fejlődés 

A helyzet javulásához szi- számos munkafegyelmet szi- szakban a legnehezebb fizikai kétségtelen. Hogy mégis adunk 
lárd alapot biztosított az El- iárdító intézkedés végrehaj- munka kiküszöbölésére irá- egy rövid áttekintést. annalk 
nöki Tanác: 34-es sz. törvény- tására ad lehetőséget a szol- nyuló törekvés, a korszerű egyet.len oka van, mégpedig a 
erejű rendelete, valamint a gálati veretöknek. Sajnos, ke- közlekedési eszközök egyre 

felülvi�atokkal kapcsolat
SZOT elnökségének a szak- vesen élnek azzal, hogy azt a nagyobb számú alkalmazása bain felvet6dö és még ma is 
szervezetek munkavédelmi te- dolgozót, aki a figyelmeztetés mellett elsődleges feladatként jelentkező meglehetősen sú
vékenységéről hozott határo- ellenére sem utasítás szerint jelentkezik az ezekkel járó lyos munkatöbblet. Ez a mun
zata. Megjelenésük óta a dolgozik, a munkától eltiltsák. munkavédelmi követelmények katöbblet nem azért okoz gon
vasút területén is Intenzív Ezzel részesévé válnak a kidolgozása, előírása, biztos!- dot, mert jogos problémát is 
munkavédelmi tevékenység balesetek elöidézésének. Min- tása. A szakszolgálat irányító tartalmaz. hanem elsősorban 
vette kezdetét. den szolgálati helyen el kell és ellenőrz.< szerveinek, de azért, mert a fegyelmi sza-

A baleseti helyzet súlyossá- érni, hogy a vezetők érezzék nem utolsósorban szakszer- bályzat szerkezete, szelleme 
gát látva, a gazdasági veze- kötelességüknek a dolgozókról vezeti szerveinknek is arra azt teljesen feleslegessé teszi, 
tést is arra késztette a rende- való fokozott gondoskodást. kell törekedni, hogy a vasút és így mint szükségtelen, za-
let, hogy behatóbban foglal- területén csökkenjen a balese- varja a munkát. 

munkavédelmi helyzetével, il- 1966_ban eddig 16 halálos 
.\. fegye!mi szabályzat i:r 

valamennyi, esetleges panaszra 
Oikot adó hiba ellen alkalmas 
jogorvoslatot. Emiatt - anél
kül, hogy az egész fegyelmi 
sza,bályzatx>t értélrel.nénk 
szükséges erről a témáról né
hány gondolatot kifejteni, és 
újból felhívni a figyelmet: 
miért vált szükségessé a felül
vizsgálati intéizmény módositá
sa.? 

Előbb néhány gondolatban 
arról, hogy milyen okok miatt 
tartalmazott miniszteri felül
vizsgálati lehetőséget a koráb
bi fegyelmi szabályzat? A töb
bi köz.ött azért, hogy ezzel a 
korábban burjánzó túlkapáso
kat, törvénysértéseket lehető
leg kliszűrje, ezen,kívül a fe
gyelmi szervek szakértelmé
nek hiányosságaiból fakadó 
eretleges hibákat helyre lehes
sen ho2llli. 

Gyakorlatilag a felülvizsgá
lat nem volt más, mint egy 
harmadik fokomtú eljárás. Ez 
azonkíviil, hogy sokszor indo
kolatlanul elnyújtotta az eljá
rást, ezizel vezetőknek. dolgo
zóknak egyaránt sok feleslege, 
munkát okozott, és még más 
hibák.hoz is vezete.tt. Az eset
leges mentesítést jó mUl11kához 
lrotöbte, aZ<IDban a jó munkát 
iga:roló helyi szervek kezéből 
a dön tési jogot ki vette, holott 
az igazolással együtt a mente
sítést is meg lehetett volna 
adni. Ez - azonkívül, hogy a 
döntést az alapügy helyétől a 
lehető legmessrebbre tette -
még azzal a ,,kényelmes" hely
zettel is járt, hogy a felelóssé
get a felsőbb S2Jervekre Lehe
tett hárítaná, mondván: .,én 
igazoltam a j6 munkát, de a 

döntésről nem tehetek". 
kozzanak a vasút baleseti és A dolgoz6f hibázfatj6k tek száma. 

1 letve konkrét intézkedést te- Nem megnyugtató az sem, merete és smertcté:sének h1á 
gyenek a balesetek csökken- baleset történt! Ez is mutatja, • 1 • 

Jelenleg több okból 
tése érdekében. A Vasúti Fő- hogy a balesetek többségénél hogy a megelözést illetően nya :matt mé'!. 1'.UI. is s:c>kan 

osztály szakmai kollégiuma, továbbra is a dolgozókat ma- még sok a tennivaló. keresik fel felulv.zsgálat& ké- nincs szükség a korábbi rend-
rasztalják el. Még olyan ese- relmükkel a miniszter és a szer fenntartására Szükségte-

de az igazgatóságok is fog- tekben is, amikor egyébként Berta István, miniszterhelyettes elvtársakat 1 ·rt t f
0 

elmi 
!:��o�:i�o:ú 

b�����!Ts?�����sk a balesetet követően műszaki a munkavédelmi felügyelőség va.gy más vezetőket anéLkül, �y� ö=ga
a 

is �om, �� 
a szakosztályok, az igazgató- intézkedéseket foganatosítot- vezetője hogy igénybe vették volllla a tő vagy e1111 év után _ a fe-

ságok osztályai a végrehajtó .---_;_ ________________________ :.__�=_;_:.:...:.:....;e:..;. ____ gyel1ni büntetés aúlyától fűg-

szolgálat munkavédelmi te- gően. - mentesít a hátrányos 

vékenységének javítására. következmények alól. Ezt a 
Mind gyakoribb a szolgálati 

s o s 
mentesítést, a korábbi fegyel-

vezetök rendszeres beszá- mi szabályzatban is megköve-
moltatása az irányításuk alá • • • telt jó munka igawlása ese-
tartozó munkahely baleseti !lén a helyi S2X>l,gálati főnöktől 
helyzetéről, a dolgozók élet- i1et11e,�ze'l1es a komn•11m,; lű"•íí'J,a� .. e'p;;'�•e 

Lehet kémi, aki meg is adhat-
és munkakörülményének ja- f;fj • 1 _., f UI Vi 1 11, ., uf í, &1 ja még akikor is, ha például 
vítására tett intézkedésekröl. 

rangfokozat visszaadásával jár 
a mentesítés. Ez a mentesíté
si lehetóség nincs határidőhöz 
kötve, illetve a jogszabálysze. 
rű menresítés határidején be
lül bármikor megadható. 

Az új fegyelmi szabály-zat 
ilyen intézkedése már tnagá. 
ban foglalja az új � 
irányításnak azt a fontosalap. 
elvét, hogy ott kell eldönteni 1 
dolgokat, ahol azok történt<!k, 
illetve ha a felelósséget m�
követelj ük valakitől, akkor a 
döntési jogot is adjuk meg sz.á. 
mára. 

Ha az ügytől minél távolabb 
hozzuk a dönbést, az a dolog 
természeténél fogva nem lehet 
olyan alapos és objektív, mint 
ott, ahol az történt. 

Arra napjainkban már nincr 
szükség, hogy a hel11i szolgií. 
lati vezetőktől óvjuk a törvé
nyek betartását, vagy sizakér
telmüket kétségbe vonjuk. Er
re bizonyíték, szinte valameny. 
nyi, az utóbbi időben megho
zott fegyelmi határozat. Ezek 
a határozatok döntő többségük• 
ben megvaiósítják. azt a kettős 
elvet. melyet a fegyelmi sza. 
bályzat célul túz.ött ki, még
pedig a fegyelme,z.et.t munkára 
nevelést és az elkövetett hiba 
következményei alól történd 
men.tesitést. 

Természetesen az elmondot• 
takon kívül más biztosítékok 
is szolgálnak a törvényes, a 
jogszabályszerű eljárás lefoJy. 
tatására. !gy lehetőség van új 
eljárás kezdeményezésére vagy 
akár ügyészi óvásra is. 

A felülvizsgálati kérelmek 
nagy száma még mindlg azt 
bizonyítja, hogy nem tanulmá
nyozzák keUó alapossággal 4 
fegyelmi szabályzatot, de a 
dolgozókkal sem ismertetik 
meg a szabályzat adta jogokat 
és köte!ességekei. 

A fentiekben arra kbrá.pt,am 
felhívni a figyelmet, hogy ne 
olrozzun.k mindaddig túlterhe
lést egy sor intézménynek és 
hivatalnak - amiért késóbb 
eseUeg bírálattal illetnék mert 
más ügyeket háttérbe sz:irita
na -, amíg a rendelkezésre 
álló jogorvoslati lehetőségekkel 
valaki nem élt. 

s. J, 

A baleseti helyzet alakulása 
alapján a 3. szakosztállyal kö
zösen sor került a pécsi és a 
debreceni igazgatóság tevé
kenységének vizsgálatára. Ta
pasztalatainkat az igazgató
ságok és a megyei bizottságok 
,·ezetőivel közösen é1·tékel
tük, javaslatokat tettünk a 
fennálló hiányosságok meg

A vita öt éve tart. Azóta 
szaporod'lak az akták, a bosz
szúságok, s növekszik az elke
seredés. 

ilyen körülmények között sú- van. Azonkívül Celldömölk, 
lyos felelőtlenség embereket Székesfehérvár és Szombat
dolgoztatni. Vagy van egyet- hely 424-es gépei is itt szerel
len vezető is, aki mindezért nek. Ha kell, javítják is azo
vállalja a f,;,lelösséget? kat. Azonkívül Komárom a 

Kevesebb a baleset 

szüntetésére. 
A munkavédelmi tevékeny

ség általános fejlődéséhez je
lentős mértékben hozzájárult 
az a körülmény is, hogy a 
munkavédelmi hálózatban 
működő szakvonali és szak
szervezeti munkavédelmi szak
emberek továbbképzése rend
szeressé vált. Ma már mun
kavédelmi felügyelőségünkön, 
a Vasúti Főosztályon, az igaz
gatóságoknál és a területi bi
zottságoknál működő munka
védelmi felügyelők és előadók 
többsége elvégezte, illetve je
lenleg végzi a SZOT felsőfo
kú munkavédelmi tanfolya
mát. 

Legfőbb ok 
a fegyelmezetlenség 

. Joggal vetődik fel a kérdés, 
hogy ennyi intézkedés után 
miért van még mindig olyan 
sok üzemi baleset? Választ 
erre akkor kapunk, ha ele
mezzük a balesetek előfordu
lásában közreható tényező
ket. 

A vizsgálati anyagok tanul
mányozása során azt a követ
keztetést vontuk le, hogy a 
balesetek előfordulásában to
vábbra is jelentős mértékben 
k .. �rehat a fegyelmezetlenség 
és figyelmetlenség, az elő
írások és utasitásolc túlzott 
lebecsülése, az ellenőrzésre 
jogosult szervek munkájának 
hiányossága, és bizonyos 
mértékben a mii.szaki feltéte
lek hiánya. Ezt bizonyítja az 

's, hogy a balesetek túlnyomó 
;fübsége nem a legfiatalabb 

l:orú és szolgálati idövel 
r,mdelkezó dolgozóknál törté
nik. 

Öt éve annak, hogy a komá
romi fűtőház tetőszerkezetét 
szálgerendákkal aláducolták, 
mert az 1870-es években épült, 
régi épület bizony elhaszná
lódott. 

Vita, vitát követ 

Lapunk 1964. március 15-i 
számában már felhívtuk a 

figyelmet az aláducolt fűtő
ház baleseti veszélyére. Ennek 
is már két éve. S azóta vita 
vitát követ, dc végleges dön
tés még nem született. 

A győri pályafenntartási fó
nökség véleménye szerint az 
aláducolt fűtőház minden 
pillanatban összedőlhet. 

- A munka emiatt nem áll
hat meg mondja Bu6cz 
Sándor fűtőházfónök. - Pe
di„ ilyen körülmények között 
nehéz dolgozni. Nagyon sok 
a baleset, a kézsérülés, mert 
a javításra beállt mozdonyok 
mellett közvetlen ott állnak az 
oszlopok. 

- Miért ez a huzavona? 
- A városi tanácsot már 

régen foglalkoztatja a fűtő
ház „kitelepítése" - mond
ván, rontja a városképet. Ezt 
pedig mi nem akarjuk. Azon
kívül vita van a tervekkel is. 

A tervek műanyag tetőre 

készültek, de az építőipari 
hatóság sem az első-, sem a 
másodfokon nem fogadta el, 
tűzveszélyesnek tartották. Uta
sították a vasutat az átterve
zésre. A tervmódosítás azon
ban a mai napig sem történt 
meg. 

Sorolni lehetne tovább a 
sok-sok kellemeUenséget, gán
csoskodást, amelyek fél évtize
de késleltetik a fűtőház át
építését. 

Felelótleoseg 

A budapesti igazgatóságnak 
is meg kellen� érteni, hogy 

Van egy olyan határozat, csehszlovák-magyar árufor
mely szerint március 15-én galomban is jelentös szere
meg kell kezdeni a fűtőház pet játszik. 
lebontását. De hát mindez Ezek olyan érvek, amelye
csak papíron van. Miért nem ket figyelmen kívül hagyni 
szereznek ennek a határozat- nem szabad. Nem szabad, 
nak. érvényt? mert ez egymagában is indo-

Miért? - Csupa kérdés és kolná a fűtőház régóta esedé
csupa felkiáltójel. 430 em- kes korszerűsítését. 
berről van szó, olyan dolgo- De ennél többről van szó. 
zókról, akik ilyen körülmé- Az ott dolgozók életbiztonsá
nyek között is teljesítették gáról és egészséges munka
tervüket, eleget tettek köte- körülményéről. 
lességüknek. Erről pedig a vasút vezetöi-

A fűtöháznál jelenleg 45 nek nem szabad me„f01Pd-
nagy teljesítményű mozdony kezni. (szerényi) 

így test az aládúcoU fűtőház 
(Tőzsér Ernő felv.) 

Hatvan állomás utazósze
mélyzete a napokban tartotta 
meg termelési tanácskozását. 
Pásztor József vezénylótiszt be
számolójában hangsúlyozta, 
hogy az utazószemélyzet tagjai 
eredményesen dolgoztak. 

A múlt évhez visronyítva 
csölckent a balesetek száma is. 
Halál<>s és csonJculásos bal
eset nem volt. 

A ternnelési tanácslkozáson 
értékelték a 28 szocialista cí
mért küzdő brigád munkáját. 

A múlt évi eredmények alap: 
ján 19 brigád nyerte el a szo
cialista címet és a vele járó 
pénzjutalmat. 9 brigád mun
káját a brigádnapló vezetésé
nek elmulasztása miatt nem 
értékelhették. 

Az állomás szakszervezeti 
bizottsága úgy döntött, hogy 
ebben az évben egységes bri
gádnaplót rendszeresít, és év 
közben is ellenórzi a brigád
napló vezetését. 

Baleseti krónika 
1966. február 19-én Széke&

fehérvár állomáson - a 2. 
számú toronynál - a VIII. 
vágány folytatását képező 
Bi'rgöndi bejáró vágányra ér
kező 9198. sz. vonat elütötte 
a,. ott salakazást végző Ka
szab Jánost. Nevezett olya.n 
súlyos sérülést szenvedett, 
hogy 24-én meghalt. A vizs
gálat. valamint a felelősség 
megállapítása folyamatban 
van. 

* 

1966. február 25-én a székes-
feh�ári kocsijavító műbe-ly 
területén a fűtőház léts7.ámá.
ba tartom Szücs Lajos má
sodéves ipari tanuló halálos 
balesetet szenvedett. A mun
� _ megk�dését követő eliga
z1tás soran Ress János iparl
ta.ruló-oktató kíséretében 
Szücs Lajos, Fekete Zoli.ín 
N_e1;11es Tibor elindultak a ja� 
v1tásos kocsik megkeresésére. 
A kocsijavító területére érve 
�íg Ress János oktató a javí� tásos kocsik bá.rcá.ival volt el
foglalva, addig Szücs Lajos a 
kocsik közé ment és meg
kezdte a csavarkapocs javítá
sát.. Időközben azon a vágá-

nyon, az állomás ei:}ik tolató
csapata mozgást végzett s 
eközben ért� Szücs Lajost a 
halálos baleset. an1elyért fele
lősség terheli Porkoláb Mik· 
lóJ művezetőt, Virág Márton 
csoportvezetőt, Ress János 
iparitanuló-oktatót és Kör
mendi János tolatásvezetőt is. 

* 
1966. március l-én Vizafogó 

állomáson Hegyi Ferenc for· 
galmi szolgálattevő, állomás· 
•önök.helyettest á.llomásbeiá· 
járás közben a VI. sz. őrhely 
mellett, a 34-es vált-0 keresz· 
tezésénél elütötte az 1\1 4408t 
sz. tartalékgép. Hegyi Feren• 
cet a mentők fejsérüléssel 
szállitották a Koltói A1ma 
baleseti kórházba. ahol 8-án 
belehalt sériiléseibe. A balesel 
vizsgálata rnrán megállapitásl 
nyert, hogy Hriryi Ferenc a 
dolgo:rok felhívása ellenére -
hogy keveset kelljen gyalogol• 
nia - egy mozgó ko�sisorra 
fellépett. A kocsisorról való 
leugrás pillanatában nem vet• 
te észre az 1\1 44084. sz. tar• 
talék gépjét, annak űrszelvt>
nyébe került s a gép a máslll 
vágá.nv fl.>lé lökte. A balesetért 
a sérült hibáztathat-0. 
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lf júsági eszperantó világkongresszus 
Pécsett i

4

:m�
V

,.� �����, I Közvetlen kapcsolat az olvasókkal 
által összeállított program. a vasúbhocz. 1925-től 1931-:ig 
Hogy csak néhányat említsek : hatszor bocsitották el az álllá
nemzetközi művészest, a pé- s..óból de sz:íve mmdig visszacsi . b!7-lett m:fi�orá�k meg- vá�tt. l93l-ben véglegesítet-

Egy szakszervezeti könyvtár munkájáról 

A magyar eszperantista fia
talok - köztük a vasutasok 
Is - nagy lelkesedéssel ké
szülnek az idén július 23-30 
l;özött Pécsett megrendezésre 
lcerüló 22. nemzetközi ifjú
sági eszperantó kongresszusra. 
Harminc országból mintegy 
ezer eszperantista fiatalt vár-
11ak a szép dunántúli városba. 

A Nemzetközi Vasutas Esz
perantó Szövetség ifjúsági ta
(IOzata csak néhány éves 
múltra tekinthet vissza. A 

tekint�se, _ k,randulá& Har- té!k. 1933_ban elömunkás-tan!o-kányfurdóre. , , 
Egyhónapos könyvtári gya

korlatomat a MAV Eszaki 
Járműjavító Törekvés Műve
lődési Ház könyvtárában töl
töttem eL Ez idő alatt módom 
volt betekinteni a könyvtár 
életébe. 

A kongresszus célja, eros,- lyarnot végzett, es ebben az ev-
teni a fiatalok között a ba- ben lett órabéres váltóőr. 
rátság eszméjét, elősegíteni a Veszprémvarsány állomásra 
nemzetközi kulturális kap- helyezték, majd késól>b Bar 
csolatokat, megismertetni kül- konybánkra !került. 
földi barátainkkal hazánk 
legszebb tájait, a magyar if
júság. a vasutas fiatalok éle
tét, munkáját. Reméljük, 
hogy a kongresszus résztvevői 
kellemes emlékekkel térnek 
majd vissza hazájukba. 

A magyar vasutas eszpe
rantista fiatalok a külföldről 
érkező ifjú kollégáikat nagy 
örömmel várják erre a nagy 
jelentőségű világtalálkozóra, 
melyre nagyon találó a ,.mik
ro-VIT" P1-,e,•n.<s. 

Dr. Ferenczy Imre 

A könyvtár feladata a válla-
Imre Jánost szerették, be- l 1at mintegy 3000 dolgozójá

csütték, mert .,.:-orgalma., dol-
, nak olvasási Igényeit kielégí

gozó volt. Tanította, nevelte a teni. A könyvtár gyűjtőköre 
fiatalokat. Az iga.z,gat66ág szor- � műszaki , kiadványo�at 
galm.áért kiváló dolgoa;ó ok.le- kiveve -, ugyszólván m.m
véllel és je!Jvénnyel tüntette denre . kit!rjed. , Az állomany 

. 60 szazaleka szepirodalom, 20 ki. százaléka ismeretterjesztő és 
Nyugdíjba V011ulása alka]- tudományos irodalom. a többi 

mával ezútan is kívánunk ifjúsági irodalom. A könyvek 
hosszú, n:i,--uiodt békés é'et�t. száma a legutóbbi leltározás 

Hoffmann Jlizset 
Veszpréon.a:rsany 

vasutas fiatalok az elmúlt .-------------------------

években jelentékenyen hozzá-

szerint 7670 darab. Az állo
mány megfelel a követelmé
nyeknek. Elég sokoldalú és 
sok az új, időszerű kiadvány. 
A beruházási keret évi 17 OOO 
forint, s ez az összeg elegen
dő arra, hogy a könyvtár a 
magyar könyvkiadás új mű
veit megvásárolja. 

járultak a szövetség eredmé
nyeihez. A pécsi kongresz
szusra több országból érkez
nek vasutas fiatalok Is, kü
lönösen a francia fiatalok ér
deklődnek a kongresszus iránt. 
JCellemes és hasznos szóroko
!.ást fgér a rendező bizottság 

A jelző 

tilosra áll 
Székesfehérvár állomás szak

szervezeti bizottsága és a 
nyu,gd.ij�ö.készító albiz.ot� 
nemrég 36 nyugdíjba vonuló 
,orgal.mi dolgoz.ót köszöntött. 
Az ünnepségen nem volt rang
jel-z.és, ,egyforma volt millden 
doigoz.ó, a von.atveretó, a tola
tásveretó, a jegyvu.sg:áló, egy
Iomi.ári köszöntötték, búesú2-
tatták óket a társadalmi s-rer
"-ek és a 57.0lgálati veiietók. 

De nemcsak a.2l0.kat a dolgo
rokat köszöntött.ék, akik töl>b 
évtizeden keresztül teljesítet
ték Irote1es6égü.ket, hanem a 
• i� • ,�<ct is, akik segitei · , 

w.et munkájukban. 
Négy évtized sok-sok emlé

i.e elevenedett fel. Az uta.títá-
30k, a vasút törvénye már csak 
emlék, és emlék ma már az 
ks, hogy egy-egy dolgoa:6 mi
lyen körülmények között ke
l'Ü.lt 30--40 esztendővel ezelőtt 
az akkor sokat jelentő jó mun
kahelyre, a vasútra. 

H=í évek"ell át nem volt 
n.�gsmlrott ébresztési idő. Nem 
uámított, hOfl'I/ ha;nal, éjsz,a,
ka vagy este volt. Ha jött az 
értesítés, búcsúi:tanc a család
tól. 

Egy emberöltő sok-sok apró, 
tle jelentős Emléke elevenedett 
fel a búcsúztatón, és néha a 
megöregedett arookOl!l az el
er-z.ékenyülés jelei mutatkoz.
tak. 

Min.dig az élenjártak, taní
totta.le, irányították a fiatalo
kat. Ott voltak az elsők kö
zött, amikor a lerombolt or
sz:á�t, munkahelyüket, a vas,
utat kellett újjáépíteni, hogy 
meginduljon az ország vélike-
1 ingése. Most búcsúztalk. Az 
ébresztőórát nem kell már be
:Jlitaru. A ;ehő sizámu.kN vég
leg vöröset m11•ct. 

- Székelyhidi -

El ismerést, rangot szereztek 

Jubileumi bemutat6t tartott a Törekvés A nyílt polcokon elhelyezett 
könyvek közül 

népi táncegyüttes 

az o lvas6/c szabadon 

válogathatna/e, 

s a kulturáltan berendezett 
helyiség szinte csábít a hely
ben olvasásra. 

A könyvtár vezetője Rad
nóti Károlyné, közel másfél 
évtizede dolgozik ott. Olvasói
val közvetlen kapcsolatot épf
tett ki. Szinte mindegyiknek 
ismeri az érdeklődési körét, 
tudja, kl mit és mennyit 
olvas. 

A Törekvés iáncecynttes 

A könyvtári tagok szívesen 
fogadják a gondos kiszolgá
lást. Egy-egy látogató mindig 
annyi könyvet visz el, ameny
nyit óhajt. Nem egyszer lát
tam, hogy 6-7 könyvet i, 
Tcölcsönöztek azzal az indok
lással, hogy a családtagoknak 
viszik. A statisztika nem tük
rözi reálisan az olvasók tény
leges számát. A fenti szám
adatot befolyásolja az az 
alapvető probléma, amely 
minden üzemi könyvtár éle
tében nehézséget okoz: ciza.z 
ci bejáró munkáwk könt1Vvel 
történö ellátá.!ci. Az �ki 
dolgozóinak több mint a fele 
a kömyezó falvakból jár be. 
Ezek a dolgozók többnyire 
kiesnek a könyvtár hatósuga
rából. Az adott problémát a 
könyvtár vezetője t1gy próbál
ja megoldani, hogy létreho-

Az tszaki Járműjavító Tö
rekvés l\fűvelödéri Házának 
táncegyüttese ötéves fennál
lása alkalmából jubileumi 
előadást tartott. A több mint 
félezer muzsika- és táncked
velő néző között a budapes
tieken kívül sokan felutaz.. 
tak vidékről, Szolnokról és 
a Veszprém megyei Tapolcá
ról is. 

A jubiláló fiatal együttes 
hónapok óta lelkesedéssel, 
szorgalommal készült a bemu
tatkozásra. A több mint két
órás műsorban közismert 
koreográfiákban, magas szín
vonalú előadásában gyönyör
ködhetett a szép számú kö
ziinség. Az új bemutatónak 
szánt Kürner-Manninger M. 

Kalotai legényese, a Kiirner
Kovác, K. üveges, Albert
Manninger Gy. Új feldolgozá
sú cigánytánc, és a Vujisics
Manninger Alföldi képek 
című táncai egyaránt nagy el
ismerést váltottak ki a né
zőtéren. A közönség vastap
sa is a produkciók színvona
láról tanúskodott. Arról, hogy 
egy fiatal, mindössze 5 esz
tendós er,viittes küzdelmes, 
de eredmén11es munkájával 
elismerést, rangot azerzett 
Budapesten a népltánc-,zeretó 

vasutasok között. 

Jobb eréínlétet 

biztoslt a 

legújabb különlegesség 

a 

TÖLTÖTT 

KRÉMCSOKOLÁDÉ 

A műsorban elóadott tán
cok Stfmiortala� á rövid fél 
évtizedes múlt után az ország 
egyik legjobb vasutas népi
táncegyüttcsévé a,·atta a lel
kes közösséget. 

Az együttes jó teljesítmé
nyéből külön kiemelkedik a 
Várkonyi házaspár, Magas 
Imre és Bnmer Bélci szép 
stílusú táncmunkája. A tánc
kar színvonalas előadását len
dítette az együttes hangulatos 
és jó összhangzású, felkészült 
népi zenekara, az elismert és 
kedvelt népdalénekesek, Ma
darász Katalin, Bojtor Imre 
és mások. 

A színvonala& műsor végén zott az üzemben '1 letéti a szakszervezet budapesti bi- könyvtárat. Ezeket 8 letéteket zottsága elnök.,ége és a válla-
lat szakszervezeti bizottsága társadalmi könyvtárosok ve
nevében Baranyai Zoltán, a zetik, akik önként vállalták, 
művelődési ház vezetősége hogy dolgozó társaiktól jón�vé!:'e':. pedig Vad& Lajos 

l 
formán karhajtásnyira, köz• koszontötte az együttest. 
vetlen a munkahelyre Viszik 

(kovács) a könyveket. E módszer a 

JÍB VEBÉS 
- Alig 1Muzndlt 

aktatáska! Kiki<íl• 
táti ára őt forint. 
A jelenlevók lici
tálnak. 

- Nyolc, tLz, 
húu . • .  

- Húu forint 
elóször. húsz fo
rint má.&odazor, 
1e,i1ci többet h4r• 
mcidszor. 

A Miskolc Tiszai 
pcíll/Cludvaron ne
gyedévenként ren,,, 
deznek nyilvános 
árverést, 011/éln 
tárgya.kat btéke• 
iltenek, melye
ket a.z utasok • 
vonatban, 1'4171/ • 
00$Út terfíletb 
hcigyn.ak é, nem 
jelentkeznek bte. 

Szinte nem b
kezlk olyan ,u
mélyvonat Mis
kilc Ti.s%4i pálya
udt>4rrci - mond-
14 Habon11 Sándor 
-. melyben vakl-
mil11en tárgyat 
nem felejtettek 
vol-. 

A f4lcíU CárOII" 

sta«sztiká;ci érde
ke, képet mutat. 
Míg 1955-ben ciak 
680 da.rab tár'1114t 
vesztettek el a.z 
utasok, addig 
1965-ben már ez a 
szám 2533-ra 
emelkedett. Tb'. éo 
alcitt tehát caci.lc
nem négyszeresé• 
re nótt a feledé• 
keny utaaok 1zá.. 
'114. 

A rekordot ctr 
aktatáskák viuik,, 
majd a.z erny6k, ci 
kalcipok és ci 1á-
14k következnek. 
A nök feledéke• 
n11ebbek, mint ci 
férfl4Jc. Ezt ci sok
aolc 11ói ernyő, iál 
é, kuztl/lÍ i, bi
.zonyUja. 

A talcílt tárgl/élk 
között a.z újtól • 
ha.sznavehetetle-
nig minden meg
talcílha.tó. Akad
nak rltkci dolgok 
il, mint például 
csempész áru, mú
fogior, múlcíb. 
trd41kei, hogy ke-
ffNII jelentkez-. 

tid: a efh4gvott 
tár11114kért. 196S. 
be1I a.z elvesztett 
2533 tá.r1711 köztll 
alig 500-nak Je
lentkezett ci oa.z• 
dája, a többit 4r-
1'erezni keU. Akad 
olyan károsult u, 
aki az elhcigyott 
énékéért nem 
mert ;elentkezm, 
men a b/5r6-ndJé
bm mintegy 20 
ezer forint &Uk4 
csempészáru wlt. 

A miskolci igaz
ga.tóaág terllletén 
elhcigl/Ott l!rtéke
ket, ha csak ille
tékteleMk kezl!be 
nem kerlll - ci 
Míakolc Tluai pá
l11auduarra fciU
dik, ahol lldl'Offl 
hónapig ór.zUc. Ez 
id6 ala.tt ki nem 
váltott Urwakat 
el41'17ffník. Hci ci 
talcílt dolgokban 
eim tHJn, 'lio'1I a 
t>IUÚt an!Mlk alap
icín btedff • tu
&a;donod. 

Kisrirdal HnN  

könyvtár és a dolgozók közti 
kapcsolatot mélyíti eL 

Most 

a legaktuálisabb feladat 
a szocialista brigádok támoga
tása. Ok nemcsak a tennelé
kenység növelését és az ön
költség csökkentését tüzték 
ki célul, hanem emellett arra 
is törekszenek, hogy ápolva a 
közösségi szellemet, kialakít
sák az új szocialista életfor
mát s ennek megfelelően 
szakmai, politikai és általá
nos műveltségüket gyarapít
sák. Természetesen a szocia
lista brigádok vállalásainak 
tervszerü segítése visszahat a 
könyvtári munka egészére: 
növekszik az olvasók száma, 
emelkedik a forgalom, , amí 
a leglényegesebb, a brigádok
kal 1'al6 foglalk-0:zás, maga 
után vonja a könyvtári mun
ka szinvonalának emelkedé
sét. 

A könyvtár konkrét segftsé
ge a szocialista brigádmozga
lom számára abban mutatko
zik, hogy a könyvtár,os részt 

vesz a brigádvezetők értekez
letein és segít kulturális jel
legű vállalásaik megfogalma
zásában. Az érdeklődés fel
keltésére olvasótervet készí
tetl A kulturális felajánlást 
tevő brigádtag ugyanis szfve
sebben vállal rendszeres olva
sási feladatot, ha érdeklődési 
körébe vágó témák olvasóter
veit teszik elébe. Minél na
gyobb a választék, annál na-

gyobb a lehetőség arra, hog� 
a dolgozó ki tud választam 
egy-egy témakört és annak 
könyveit folyamatosan ol
vassa. Az olvasótervben ilyen 
témakörök szerepelnek: a 
második világháborúról 1z6ló 
regényirodalom, mai magyar 
prózairodalom, tájékozód
junk a természettudományok 
világában. 

A könyvtárnak az üzem 
dolgozóival jó a kapcsolata. 
E kapcsolat kialakításában 
jelentős szerepet játszik a 
művelődési ház vezetősége és 
az üzem szakszervezeti bi
zottságának segítőkészsége. E 
két szerv és a könyvtáro� 
együttműködésének köszön
hetők az eddigi eredmények. 

Az olvasók között sok az 
általános iskolás is. A könyv
tárnak a MA V-telepi iskolá
val kapcsolata van, s hogy a 
kis iskolások érdekeit Is kép
viselik, arra a legjobb bizo
nyíték az 1965. december 8-án 
rendezett 

ír6-olvas6-talál/coz6, 

amelyre Dékány Andrást, az 
ifjúsági Irodalom egyik kiváló 
képviselőjét hfvták meg. 

Számomra hasznosan telt 
el a gyakorlat, ugyan „kis" 
könyvtárba kerültem, de min
den munkafázist végeztem, s 
így átfogó kép alakult ki ben
nem egy jó szakszervezeti 
könyvtár életéről. 

Kamancza Mária 

Hangverseny a Zeneiskolában 
A � köz

pon.ti zeneiskolcíjá.l>a.n a k:ö:rel· 
múltban rendezték meg a tan
év haimadik növendékhang
versenyét. Az iskola 2Xlrlgora•, 
klarinét- és hegedútanszakai
nak 30 növendéke adott szá
mot felloészül1Bégiér6l, fejl&jé.: 
séról. 8-19 év közötti lcínyok 
és fiúk sikeres bemutatkozása 
volt ez a házi ha.ngversen11 a 
sziilók és ,iam,számú &dekló
d6 elótt, 

Kellemes és színV'Onalas més
flél óra volt ez a hmigverseny. 

A lclsebbek ilrozül Va.rgia Aftd• 
rea II., Laurencsik Ildikó, Szi
rán1/i ZoLtá.n, Boros Edit UI. 
és Benson Vanda. IV. osztályo
sok, a felsőbb osztályokban 
Hardícsai Géza és Mészáros 
Sándor IV. osztály06 növendé
kEIK.fellcészn.ltsége érdemel ffll
lítést. Külön dicséretes Harter 
Mária l. és Gyurkovics Ka.ta.
lin III. osztályos tanulók S2lll
vonalas előadása. valamint a 
nagyobba,k csoportjából FOl'
ka.s Ildikó 7J01DgOra.já téka. 

1959 tebnla,.,a. 
ban lqy Irt az IElet 
6s Tudom.iny: 

�• qyenneknek 
meqfelelll t.ipért6kG 
és vitamin-tartalmU 
ételekkel s válto
zatos 6trend szerin-
ti Uplil.isa u 6v
nek nem minden 
szak6b"" meqy 
könnyen. Eqyrészt 
a qyennekételek 
leqfllbb alapanY� 
qal - a fllzelékl► 

16k 4is a qyQmlll• 
CSllk - H 6vn.ic 
CS.ak eqy--eqy u• 
kában kaphatok 
friss állapotban. 
M.i.-észt a qyer• 
mek•telek helyes 
f;asu t�tel6nek meq• " Alaszusa •s szak .. 
SZt.,P O elk6szitese 
hoUMrtést 6s meq
felelll konyhai fel• 
szerelést klván. A 
helyH qyenn.ictt. 
keztetésnek kérd._ 
selt c61szenlen meq. 
oldhatjuk a qye,,_ 
mekl (btbl) étel• 
konzervek qywtól• 
s6val. lqy a szQ 16 

=�..:.;. :��-1�.::: 
t6telG, Jól elkészl• tett ft azakszeraen 
tart6sltott IIS)lermek. 
ételeket váűrolhat, 
hoqy a:, anyatejen 
klvQI vaiqy azzal 
eqyOtt ezeket 1s 
etethesse csecsem4-J6vel • , • Az Ipari-

�1qoi•J��e�á .. -:;: 
tal.inoss.i v41t a 

qyennekétel-kon
:zervek foqyaszt.i-
sa • • •  •• 

A klsmam.ik el
olvasták a cikket 
6s felsóhajtottak: 

- Mindez na-
qyon szép! De hát 
""unk nem kaph.a,
tó Wblkonzerv . . •  

Nos, ma már 
kapható. Meq6rke
:zett a boltokba a 
bébiknek való zllld
borsO pDré, sárqa• 
rl!p.ap0r6, burq� 
nyAs paraJpOre, 
:,a;s�;�:!�

s 
m:r

ö
�:: 

m.iJas paraJpUré, 
<ejes s.trqarepapo
r6, tejes paraJpDré, 
marnahllsos paraJ„ 
pUr6, marhahusos 

zöldborsópUre, 
marhahUsos sárqa-. 
r6pap0ré, meqany„ 
nyl tápl;lló, vitamin. 
dús csemeqe a kf
cslnyeknek. Uqyan. 
csak lx! v.ilaszték• 
ban állnak rendef
kez6sre a már be
vAlt, n6pszera bé
bi qyUmlllcspDrékonzervek: az al-, 
��1-

b
i:

s-, 
s.i��

z
�g:: 

rack-pUrék,. 

Ml az elllnyúk 
ezeknek a WblpO• ré-konzerveknek? 

Vilaszul hadd ld6zzUnlc lamét a 

(kJ) 

tudományos lapból, 
amely szerint a bé
bikonzervelc qyár. 
tásán.il: 

.,Csak els5rei,da. friss nyersanyaqot 
haszn.tlnak fel. Változ�tossáqra és a 
táplálóérlék növe
lésére törekszenek. 
A konzervek na
qyobb blolóqlal ér• 
tékét a qyors fel
dolqozás sor.tin a le
veq6 oxiqénJének 
távoltartása, vala. 

mint a mestersfqes vitamfndúsft.is bfZ
tosltJa • • . A ké
szítményeket Jó ml, nliseqa kis dobozokba zárják, mert 
lqy a qyártás 6s a 
tárolás alatt z.ama
tukat Jól meqllrzik és nem kapnak 
melléklzt. A qyár• tást és .,. készter• méket sziqoru orvosi, mlkrobiolóqla1 4!s veqyl ellenllrzés
n•lc vetik alá.'• 

Mindezen túlme
nllen naqy elllnyUk 
• bébi konzervek• nek az Is, hoqy 
meqkönnyltik a má
sodik maszakot hiszen seqltséqükk1>1 • csecsemOk min. den „menüje" pil, lanatok alatt ■lk6-szlthel6, 

Ezúton tanácsolJuk minden kisma• mának. hoqy pró
b41Ja ki a Wbl·Pü• rt-konzerveket. � .... demesl 



PÁ LYÁZAT 
Abból a célból, hogy ezzel is lehetőséget teremtsünk a 

szakszenezeti aktivistáknak \·éleményük nyilvánítására, és elő
�gítsük tapasztalataik hasznosítását, pályázatot hirdetünk. A 
pályázat témája a következő: 

VéLeménye szerint a gazdasági vezetés mely területein 
(milyen kérdések eldöntésébe, megoldásába.) keCl és lehet 
bevonni a dolgozókat és hogyan? 
A pályázatok terjcd�lme 100-200 sor legyen. 
A pályázatok beküldésének határideje : 1966. április 15. 

A pályáz�tokat a szerkesztő bizottság által felkért szak
értő bizotLság ért. keli, az eredményeket a Munka júliusi 
számában ismertetjük, s ekkor kezdjük meg a nyertes pályá
zatok közlését is. 

A legjobb dolgozatokat az alábbi díjazá!Sban része5ftjük: 

I. dij : külföldi üdülés 

II. díj : kéthetes üdülés (családos) 

III. díj : 20 kötetes könyvtár 

IV-X. díj : könyv-, illetve tárgyjutalmak 
Kérjük, minél többen vegyenek részt pályázatunkon, hogy 

lapasztalata;klkal e!ósegít_ék céljaink elérését. 

MUNKA SZERKESZTO BIZOTTSAGA 

Felszolgáló- és szakácstanulóli 

vetélkedője 
Az Utasellátó az idén is 

tnegrendezt.e a harmadéves fel
r.:ol,ga..ók és suzkácstanulók te
rítési, illetve főzési versenyét. 
A Keleti pályaudvar kultúr
termében megrendezett verse
nyen az ország különböző ré
s:IJéból 12 fels:rolgálci-, 12 sza
kácstamuló és 3 fiatal techni
kus vett részt. Nem volt köny
nyú feladatuk, mert a zsüri
beo olyan kitűnő szakembe
rek foglaltak helyet, mint Tu
ró& Lukács, a házia=nyak 
ismert tanácsadója és számos 
neves vendéglátóipari 62.alk
ember. 

A felS2JOlgálók terítési ver
senyében az I. díjat Hegedüs 
AlbeTt, BrelLer György és 

Bürge Arpád büíénsztala 
nyert.e. A II. díjat Nagy Ist
ván és Horvá.th Arpád "űr
aszta1a'', a III. díjat FeJoete 

László és Lángfalvi Gvulndip
lomaasztala kapta. 

A szakácsok között Smuer 
Mária vo1t a legügyesebb. A 
n. helyen Nyul Károly„ a III. 
helyen pedig Lov4.'l Eva. és 
Romhányi István w,gz,ett. A 
három csinos technikus, Ke
vey Mária, Szmolnik Ivonne 
és Varga Józsefné egy e5kü
vői asztal terltéséért kapott el
ismerést. 

A díjakat, illetve jutalma!k.at 
Gróf József az Utasellátó 
igazgatóhelyettese adta át a 
íiatalokn.ak. 

A zsűri Hegedűs Alberi, Breller Gyllrgy és Bürge ArpAd 
felszolgálók büféasztalá.nak ítélte oda az első díjat. Kö
zépen a három fiatal, mellettük Sza.uer Mária, a. szakács-

verseny első helyezettje 
(Hemzó Károly felv.) 

�IAC.YAR VA!-TTTA� 
1968. MARCTI:' 11. 

Fejlettebb technika, l 1 
nagyobb termelékenység l �e,n adjál. a jelsést 

� • A közelmúUban - hallgatóként :- résztvet!ern egy bír
_
ó-

. 1 tá láson ahol e(iy vonatvezeto voit a vádlo,t. Az tor-
:�

g 
t h�

a 

az eÓyik budapesti megállóhelyen egy női utaJ 
c�;,;kulásos balesetet szenvedett azért, mert . a vona.tvezetö 11 

i hátsó jegyvizsgáló jelzése 11ékül a.dott engedel11t az mdul<ura.. 

1 
Az Ü/1"!1 vizsgálata és a búnö�_ség megállapítása a bírósá.11 

feladata. Csak azért említem az ugyet, _mert ez esetben a _b,-
1 róság rendkívül nagy fontosságot tula1don{t�tt an11ak a ,el-
1 -é k melyre egyes jegyvizsgálók fittyet hanynak. Nem ve. 
1 ;zf;

e 

k�mclya n a 32. számtí „In<fu�5:a ké�en" j�lzést, azt 
1 csak hosszú fütyülgetés t·agy k1a�alás utan ad:,ak, valaho-

g an úgy, mintha az nem a jcgyv1zsgaló feladata lenne, 

1 
11 

Jóllehet az F 1 s.z. utasító.., 147. pontja kimondja, hOQI 

l „Az indulásra készen·• jelzés azt jelenti, �ogy a vonat elin
ditásának a vonatkísérők szempont1ából nincsen aka.dálya, 

1 Az egyetLen mondat világosan m�gmagyarózza a jelzé1 
1 jontosságát mind az utazóközönsé_g, mtnd � vo�t _meneszt& 

1 
forgalmi szolgálattevő szempont1áb6,(, A 1egyviz�galat_ mel
lett az ts köteLessége a. ,.kalauznak , hogy az allomasoko• 
figyelje a forgalmi szc>!gál.attevó fe.lhh:ás je�ését é& ha a �o

J nat indulásának nincs akadálya, ugy haladektalanul - k14-
bálás és fütyülgetés 11é�k�l .  -:-- _a�ja !14Ppal . Ica� magCl84a 
tartásával, éjjel fehér mlagu 1elzolámpaval a 1elzest. 

Ne várják m.eg, hogy a blróság magyarázza meg a jelzé1 
fontosságát/ 

- ly( -

Hossó Mihály az új próbapadon befog egy munkadarabot 
(Tözsér Ernö felv.) 

- 'OJ, modem felvételi épü• 
tetet adtak át rendeltetésé.,ck 
a múlt év végén a jugoszlá
viai Vinkovce állomáson. A2 
állomás építhével párhuza
mosan végezték el a pá.]ya
udvar teljes rekonstrukcióját, 
egyidejűleg elkészült három 
fedett peron Is az aluljárók
kal. 1gy az utasok biztonsá
gosan közlekedhetnek a felvé
teli épület és a vágányok kö
zött. 

- Szocialista szenódéet U
tött a MINERALJMPEX Kül
kereskedelmi Vállalat a KPlll 
1/8 B olajkocsl intéz&égével. 
A szerződés értelmében a 
MA V gyorsan továbbítja, a 
felhasználók pedig azonnal 
fogadják a kőolajtermékeket. 
Ezzel az együttműködéssel lé
nyegesen csökkent a koesi• 
álláspénz és növekedett Ji 
hasznos fordul& száma. 

A szentesi fútóháznál a mo
torok karbantartását és javí
tását a motorüzem javítórész
lege végzi. A fiatal kollektí
va Harmati István és Tóth 
Imre mérnökök irányításával 
az új technológiák bevezetésén 
fáradozik. Céljuk a fejlettebb, 
korszerűbb gépek beállítása, 

Ezzel jobb megvilágításhoz ju
tottak és a munkadarabokat is 
könnyebben megmunkálhat
ják. 

Legközelebbi tervük, hogy a 
motorszlnt is átrendezik, kor
szerűsítik. 

T. E. 

alkalmazása. r------------

A javítóüzem a közelmúlt
ban magyar gyártmányú be
fecskendező szivattyú próba
padot kapott. 

- Mit tud ez a gép? 
kérdeztük Hossó Mihály szo
cialista brigádtagot, akire az 
új gép kezelését bízták. 

- A gazdaságos üzemanyag
felhll.!zná!ás nélkülözhetetlen 
a.lap,ia. Csak ezzel a géppel ál
lítható be az egyenletes üzem
an11ag adagolás. 

A gyár egy állvánnyal s1.ál
lltotta a gépet, ami azt jelen
ti, hogy csak egy típushoz al
kalmazhatták. Hossó Mihály 
átalakította, s így most múr 
alkalmas más típusú gépekhez 
is. Ezáltal gazdaságosabban, 
termelékenyebben dolgoznak a 
motor színben. 

Megoldották a homok szá
rítását is. A nemrég beveze
tett homokszárító berendezés 
segítségével gyorsan jutnak jó 
minőségű homokhoz. 

Új esztergapadot ,� kaptak. 
A gépműhelyt most már saját 
elképzeléseik szerint korsze
rűen átrendezhetik. A jobb 
helykihasználás érdekében a 
padokat ferdén, egymással 
párhuzamosan helyezték cl. 

A HlVATALOS LAPBÓL 

A Hlvat.a!os Lapból a szala, rr,.. 
vczeU bl�ot.U.agok és a doigozók 
flgye!mébe ajánljuk a követ:keZö
ket: 

1, su\mb61: 103 Yn 1966. I/3. C. 
A do' gozók egtszsége és testi ép
sége védelmével kapcsolatos kér
déseket szabályozó utasítás egyes 
ren.clelkezcset.nek módosftása. 

,. szl.mból: 130 1138/1963. I/2. B, 
Az államvasúti dolgozók kineve
zéséhez., vata.m.in mur.Jcakör1 bér. 
be3oro!ásáhl)'z sz:ü1c._;:é,7es vt.súti és 
azzal egyenértt-kü szalt'képesltálek 
cima utasitáa kit.,,-Jeszt e. 

10, számból: 1115 603 /1006, I 2. B 
Az igkzOJn 111:n 11lU.ll!!il.t.ús UirV'-'

nyes J<ISVc e%Jn��irc vonat.kozó 
119 062./l!'GO, I 2. B. sz. rend-e.lkt:· 
zés módositása. 

131 lMfl.965. 1 3, B, Munkajogi 
anyagi felelősség a munkaviszony 
keretében okozott károkért. 

105 619/1966. 1 13_ e. A vasu • 
dolgozók 1966, éVi hasWusz el· 
leni köteleZó véd.Oo!t.á�a. 

A szerkesztííség üzeni 

- Ha.rmlnc nyugdíjas vas
utast búcsúztattak a közel
múltban Miskolc t:1sza.i pálya
udvar Vörösmarty Klubjában. 
A kedves családi ünnepségen 
a szakszervezeti b�&l! 
ajándékokat és jutalma.lcat 
adott At a nyugdíiba wnulók
nak. 

- 461 vasúti kocsit raktak 
k:l az elmúlt év utolsó negye
d'ben az ifjúsági KISZ-brigá
dok a szegedi igazgatóság 'c
rületén. A társadalnu munká
ban 967 fiatal vett részt. 

- Valamerul)i f.ervtelada.tu
kat teljesítették 1965-ben Rá· 
kosrendew állomás dolgozói. 
A tehervonatok terhelésénél 
az előírt 98 százalék helyett 
104 6Zázalékot értek el, 2 ,3 
százaléklkal teljesít.ették túl a 
menetrend szerin.ti indítást, a 
kocsitartózkodási időnél pedig 
a meghatározott 86 százalék
kal 57,emben 90,5 százalé:.:os 
eredményt érlek el. Eredmé

Marooán 
. 
Pál, Voloslnov. Zkl Já-

, 
nyesen dolgoztak a szocialista nos, Debr c,n; Dóri Janos. Ka. brigádok 1s S az egymás �ö-

�-:f,; r.f."'';,� J:;"."i s �;;.'. rotti versenyük ösztönzően ha-
NyékiádhAza; Bognár Karoly, tott az egész kollektíva telje-
=��; 5�;�f

t!

H;f��� J�'. sítményére. 
Vesz.prémvar llny; Bo:dtzsár Gyu• 
la. Bék6scsaba; Kovács rstvdn, 
Szombathely; SZücs Ferenc, Hat
van; Leveleiket lapunk anyagi· 
boz felhasználJllk. 

- Az építöanyagok eUináJ• 
másával foglalkoztak Zala• 
egerszegen a megyei szállítási 
bizottság legutóbbi ülésén. 
E.rre azért kell killön gOl'ldot 
fordítani, állapították meg a 
részvevők, mert a mezőgaroa
sági szállítások megkezdésekor 
kevés idő és szállítóeszkörz jut 
majd az építőanyag-szállításra. 

- A l\lÁV Tisztképw ln� 
zet hagyományos fansangi 
tiszti bálját a Postás Műveló
dé,,i Ház Benczúr utcai helyi
ségeiben rendezték meg. A 
műsort az interet hallgatétl 
adták. 

- i:!vek óta baráti kapego. 
lat fűzi egymáshoz a pécsi 
MA V vegyeskart és a pécs,
szabolcsi bányászkórust. A 
két kórus a közelmúltban a 
vasutasok nemrég megnyílt 
kultúrotthonában adott közöa 
hangversenyt. 

- HALALOZÁS. Márcl111 
8-á.n 51 éves l<0rában tragiklll 
hlrtelenséggel elhunyt Molnár 
István S:r.ob határállomú 
szakszervezetJ blzottságá.nü 

\auin,1111111„11111111111111111111111111111u1111111111111111u11111m11111111111111m1m1111u111111mtmnmmt1t1111uN11m111n11m11111111111111111111111111111111111111111111111uuuj Sz�f11
a

��nc��b: F�{fk����: 
§ Budapest; Bo'.dlzsár Gyula, B� 

- 48 szocialista brigád tel
jesít.ette 1965. évi vállalását az 
ómiskolci pályafenntartási fő
nökségnél. A szocialista bri
gádmozgalomban 800 dolgozó 
vesz részt. A szocialista pá
lyamesteri szakasz címet hét 
szakasz nyerte el. 

titkára., a vasut.asszakszervezet 
Pest megyei bizottságának és 
az SZ1'11T elnökségének tagja. 
Molnár István negyed százada 
szolgálta a vasutat. A szak• 
szervezeti mozgalomba. közve&
len a. felszabadulás után ka11-
csolódott be. Temetése már
cius 12-én volt, a Vác alsód• 
rosi t.emetöben. KER E SZTREJTVÉNY 

: késcsaba; Szabó József, Szár: 
: Leveleiket Uletékes helyre 1<>vib
� bllottuk. 

Vfzsililtes: 1 . Fokozottan e�Ien
állóképes, 7. Ipartelepeken &ll<al
mazot1: munkamódszer. 13. Nyu_ 
gatl hirügynökség, 15. Tltánla fér
je a szentivánéji álomban. 16. Ár
jegyzék. 17. Kip ikerszava. 19. 
Végek nél!kil! klrámol. 20. :tszak
atlantl Szövetst:g. 21. A görög és 
róm.al szJnész ne-ve. 23, Tartozá
sa van. :M. Foghűs fordítottja. 2.5. 
H'ganyt és klórt tartalmazó 
�yógyszer. Magyarul : htga�y
f-7aruérc. 27. Heve.s megyei köz.
e;-:-g 28. 6 római számmal. 29. 
DörÍt.nök, 30. Község Borsodban, 

32 0 I 31!. Smvjet árucllokeken 
olvashatjuk. 35. Kellemes izQ. :n. 
Kérdőszó i.. lehet. 39. Az oszlop
fő legfelső fedólemeze, görögül, 
u. u. F. z. 44, A verssoro'k 
összecsengése. 46. Katona. 411, 
Névleges értéken felüli többlet
érték, 43. Garat. 50. Az egyik 
szülő. 51. Betöttre is mondják, 
52 A holtak !stene volt Egyip
tomban. 54. Jogintézmény, ame
lyet Nagy Lajos foglalt törvény• 
be. 55. Keservesen slr. 56 Tanít. 
57. Igekötő. 59. Főzelél<féle. 61. 
Ulés háromnegyede. 62. Olasz 

né'Vel6. 63. Koponya része. 6S. � -------

MAGYAR VASUTAS Ödön, épltömQvés.z (1845-1914) . 68. : 
LAKA' SCSERE Nya1cbavet6 69. Hires hegedúmQ- : 

FEl/1,iras vész (1764-i820), 70, Előkelö. § a Vasutasok s,akszcrvezetének 
= - Miskolc I. kerillell 1 szoba 

e'-" 
lapja 

1 • Filgg-őleges: 1. Az !gy végzett § kom!ort.os tanácsi lakllsomat el- A felszabadulás utáni .,.., szerkeszU a szerkesztő b zott••I 
etentovibblL4s igen gazdaságos. = csereln�m budapesti (lehet61eg a vasúti tiszti tanfolyam voU Főszerkesztő: Gulyás János i. Tiborc panaszeb,n említett § Dél! pu. környékén) hasonlóra, hallgatói e-z: év Júniusában 20 Felelős s,erkesztö: V!<I Ferenc fegyveres. 3. A núlllomosck egyik : esetleg rutzeté-sel nagyobbra. k Szerkesztősége fajtája. 4. Kevert autó. 5. Egy 

= Erdeklódnl lehet: Vlsnyovsz.kl Jó- éves találkozójukat tartjá • Budapes1 VI„ Bencwr utca 41, korszak jelz6Je a Szovjetunió tör- § zsefnénél, Bp. Déli pu. Nyugc1fj. Azok az 1946-ban végzeU Tele!on: városi: 229-872 
�:;

1m

:
be

�.' . po4:;, 
E

�,ti'� �� 
1
,; � nyilvántartó, 51- telefon, v:i5út1_ tlszt«;Jt, akik a, ta.l:ilko- o,em! : 39-77 

Par8na
. 

folyó környékén. 10. � .- Elcserélném_ , 
Dunaharasztin zon reszt k1vánnak venni, le- r<ladJa és terjeszti - a NCpszava 

Vissza: 1rakl állam!érfl. 11. szul- : közvetlen a vasutiUomásnál levő vélben keressék fel volt osz- Li{'fkl<J�1i6 ai'��•I
a
ie1:r��•-P���/�:• táni rendelet vagy kinevezés. 12· = MA V szolgálati kertes, nagymé- tálytársukat dr 1'11át� l\tlk- Felelős kiadó: Gibor. Mllrton. Szabolcs] kö� H. Tó az olasz = reta két szoba összkomfortos la· 1 . . ' . 

a Néc,,z.-a Lapkiadó Vállalat Alpokban 17 · Rövidített súly• : kásomat hasonlóra, vagy egy szo· lost. C1me: Budapest, VI., lgizgatója mérték 18, Macskatélékhez tart.o· § ba kom!ortosra, BudapeSt terül<>- Gorkij fasor 8 b. lll, 30, Tele- c,ckkmlmla , m: 75.915.001-K 9l zó állat Amerikában. 21. Afrlkal : tén. Cím: Koncz Dén"'.', Dunaha- . • csupasznyakú gólyaféle madár. 22. § rasztl, Dózsa György ut 73. fon. 428-24'7. Szik, a _apn,·omda 

=Ee:4�- ��:¾'�;:�?. � mmmmmmummmmmmmmmm!!!!!!mimm!mmmmii!!mmmmmll!!!!i!im!!!!!!!!!!!m!!!!!!!!m!!:l:mm::·:m:::::,=-==
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311. ClpéSzek ragasztója, 34. A : 
zslráf·fél& családJruiak egyik : 
fajtája. 38. Iskolában gyakran § 
hallhatunlc 38. LOP. fO. Baranyai : 
k&zség (ók hiány). il. :C.zak- : 
amerl.kal Egyesült Allamok. 43. § 
Szálkamentes halhús. 45. Spanyol- : 
orszigl hóclft6k vo!tak. 47. Más- :  
képpen, közJsmert idegen szóval. § 
49. Kicsfrázott. 51. Napnyugtára. : 
53, Etelféleség, 54. I>Öf. 58. Já. : 
rom. 60, Indulatszó. 62, Göcög § 
1örzs volt, 64. O!yv-fe1e 66. Gal- : 
llum vegyjele. 67, Tlltószó. 68. § 
B0 lkerszava. 

§ 

TAVA S Z O D I K  

Belr:Qldendll: vfzszintes 7., f(lg· § 
göleges 1, BekWdésl határidő: áp- § 
ril!s 10. : 

Az előző rejtvény helyes meg· � 
fejtése: Tervtsm.ertetö termelési § 
tanáCSkou\sok. : 

KGnyvet nyertek: Tóth Vilmos § _ 
főlnt Pécs II. Jóka] út 34, I. 1, : < 
Rettinger József, Bp., VL Nép- § ;: 
köztársaság út 85. Gergely Ró- : s:. 
bertné, Bp. XVI. Huszár u. 27. § 
Szántó Imre Int. Hódmezövásár- : 
hely, Fény u 3. L6nncz LáS lóné § Forgalmi utasításban nem szerepló Jelzés Zalaegerszeg, MA V Pft. F6n. :. 
CSány tér 1, 

Virágzik az ibolya, .,virágzik" a lassujel 
(Pusztai Pál ra,izai) 
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"VASUTAS 

A VASUTASOK SZAKS ZERVEZETfNEK LAPJA -----------------------------1 
s. 2VFOLYAM, '7. sz.u1 Ara 40 fiffér 1966. APRILIS t. s 

Á/Jrilis 4. 
H wzonegy éWe/1 e7JEl15tt, 1'945. �rilis 4-lén az onzág utolsó helyisé,,"'éböl, a Vas meio,ia! Neme.smedve.s kömégb61 la kiverték a fasiszta csapatcitat a Vörö.s Had.sereg katonái. 21 év csupán az ember életlében � ld6. Mint oorténelem, csak néhány pillanat. Mégis, ha az elmúlt id&: Vllágtörténelrnének fejlődését nézzük, azt látjuk, hogy szinte lel� gen megváltozott a világ képe, 1945-belll. mindöts6ze két &.zoci:ilista ország volt a Fölodön, ma a három világrúze-n. 14 szocialista orszá,gban, min.tea11 1,1 mil1'iálrd ember épí.tl a 1zocializm.1'St, a kommunizmust. Húsz év alatt több m4nt 50 01'62ágból űzték el a népek a gyannatooítókat. 

1945. ápnlis 4-én, ezen a sokat ígér6 tavllQ.i1 napon az or-lZág romokban hevert. A magyar népgazda.$ág há,bonl& kán>-1odá.8a 22 milliárd aTan11pen.gó - a háború el6\lti nemu,ti 
vag:yoai 40 számléka - volt. Ez az öis5re-g 50 s.zázaléldml. nagyobb, �nt a mai Magyairornzág egy év'l nemr,eti jövedelme, és öt eszt.en.dő beruhá.zásd �a.mját � belőle. 

A 25 éves Horthy�er öröksége: romba d6lt or,zc1g, dcligázott, kétségbeesett, remé-ni,t vesztett nép. De vott er6, amely 1,-a.llotta és h.iroette: le.sz magvar újjá.születés. A kommunista párt kidolgoota az ország újjáépítésének és felemel-ek programját, amelynek megvalósításáre tömöl'it.ette llllrldazokat az er�t, emelyekkel a háború idaszakában ö:sz. '7Jefogott az ország megmentésére. 
A 

SzovjetU11ló baráti segítsége már az ország újjáépítésének idós.za.kál:xm rnegnyilvánu!lt. A �badulás első llapj.aiban 2000 vagon élelemmel, ipari nyemany�okkal, 250 millió pengő hitellel segítetre az országot, hoey mee.lnduljon a tennelés, az élet. 
21 év után öröm és büs:z,keség tölttiet el bermüsiket: nem 16.fárkodtunk rosszul a több éoszá.zado.s elnl/dmó.s utdm t:4&szakapott aza�áQgal. M.egberemtettük a magyar nép legjobb &inak álmát, a szabad, független Magyarországot, a lllép hatalmát. S ha a fellsza.badulás óta történtek Is hibák, időleges tbrések a l;jjelölt célhoz vezető úton, a te:116dés, az élet azokat 'iga:wlta, akik a legnagyobb lcétségbeesés idején Is hirdet.lék a magyar foltámadást. 
A magyar inép é1ruak.arása, a. p4rt v� , a rnonlóisosz� Wy, a parasztság, ez értelmiség együtt.a · megN'lelte gyümölcsét. Hazdmk a Mrom.mUU6 koldu., or1z6174ból fe;Ze:tt iparral és fejlód6 me:zógitlzdaságpal Tendeikezó országgá 1'ti!t. Sikeresen befejeztük a másodiJc ötéves tervet, leraktuk a swciallm1us alapjait, 15 hozzákezdhettünk a szocializmus leljes felépíbéséhez. 
A harmadik ötéves terv minden ed�nél �leiiebb t4vJa\oka.t nyit az ország fejlődése, az élet- és munk.akörűlméll:rek javítása terén. Hazá-n,k Ql(lzdasá.gi erejét biz<mvitja, hog11 l91i6-ban 340 népgazaasdgilag ;e1.ent/ls beruházást hel11ezünk &zetmbe. Az tdén több mint 50 ezer lia.ká.s éptll fel, Növeljük a &iociál.i.s és ku.iturá.lis intézményeink 1zá.mc!lt. ZOOO szocwiUs, /c(lrházi férélhely, több mint 600 iskouii taiiwterem., 1800 óvodai, J� blilcslldei hely éptll. A dolgozók reáljövedelme a terv s:ziettnt 3,5 százaleldml., e reálbére 1,6 szá:z:alékl!cal növekrlzllk. 
A 

vasút bcruházásl tervében 34 vliUamos, 90 Diesel-moz
L--- -�ony, 280 sremély- és 3600 nagy rakr;úl!yú teherkocsi �se su,repel. Tovább folytatódik a Mi6kolc-Nyíregybáza vonal ,1llamosítása.. 400 kiloméber vágány<hOISSz telépít�cseréjére kerÜII sor, amelyb61 300 kliloméber lcor9zet'Ú, hézag nélküli pálya lesz. Sor kerül mbb áldomás b6vítésére, 
��ító berendezések építésére. Tovább n6 ez élet- és munlUi'KÖrülményeket javító létesítmények száma. Új Ol'V06Í ren-4'!16, vasutaslakások, szociális létesítmények épttése 67Jell'epel többek között a tervben, 

1966 az új gazdaságidnyításl :rendszer beve1Jetié&éve§ 'kllp
Cllolatos inbéz:kedések megindulásának éve is, hiszen a fe;ló
lléssel előá.l!ott új hel11zet ú; irán11ítá.ri módszerek bewzetéisé� 
teszi szü�égessé, Az intézlkedoések célja az, hogy gyorsttsuk a 
�16er6k fejlődését, növeljük hazánk népg,a� erejét, 
fovábbi feltételeket teremtsü� az éoletlsdnvonal �es 
tmeléséhez, 

Az idén végrehajtott él'- és bén'ende?Jések nem találtak 
lhindenkinél egyform.áai megértésre. Tennésrtetszerűleg, akiik
flél átmeneti jövedelemcsökkenést eredményezett, azok nehe-
2:en tudják céljaikkal egybeesőnek tekintem az intézkedéseket. 
löv/lnk érdekében azonban szükséges és érdeme& vc11Lalni c1t
fllenetl nehézségeket is. Mindannviunk eszére, ,zívére, tehet
ségére, tudására szükség van ahhoz, h.oa11 tovcibb fokozzuk ha· 
Zánk, társadalmunk, közösségünk erc5forrásait, mert csakis !gy 
bÍ1JtOsfthatjuk nagy céljaink megvalósítását, a munkáshatalom 
fovábbi er&södését, népünk jólétének gya.rapítá.sá-t. 

Az 1966-<>s esztendó harmadik ötéves tervünk első eszten
deje. Jó vagy rossz munkánk előrehaladásunkat, célkitűzéseink 
rn4ként.i végrehajtását határozza meg. A megnövekedett fel
adatok megnövekedett felelősséget követelnek <blgozóktól, ve
l:et6któl egyaránt. 
1 en�ink valóra váltásánál f/S kövebelmény 4 muflka mlnó-

ségének javltc1oo., a műszaki színvonal emelése, a munka 
termeléken11ségének növel€Se, az önköltség e&ökkentése, a gaz• 
da.scigosscig minden szinten való érvén11re juttatci,a. E7.ek ké
l>eZik az alapját, forrását előrehaladásunknak, jövőnk építétlének. 

A magyar dolgozó nép - köztok a vasutasok - telsm
be.dulásunk óta tanújelét adta, hogy a legnehezebb id6kben !s helytáll, Teremtő erejének, munkájának gyümölcse 21 év min• den vívmánya, minden er�ye. Ez a ho7.:,á,lllás további betnk valóraváltásának is zálo&a. 

ki:.,;:::.�ói 1 
A vasutas ipari tanulók kö- � 

zött már hagyományai vannak � 
a Szakma kiváló tanulója cí- � 
mért folyó versengésnek. Az i 

tJfomesen halad a Szolnok! MA V Kórház és Rendelő Intézet építése. A tervek 
uerln& az úJ létc.Uményl 1967-ben adják át rendeUetftlének. (Cikkünk a t. oldalon) 

országos verseny színhelye eb-..Í11Mnin111111111m111HuummN111„nttnnlANtt•n1m11nn111m,n1n11111111m11111111m1111111111mo11111m111111111111111m1111111111111u111111111111mnu111m111111111u• 

ben az évben a Jl.fbkolci Jár-
műjavító VV volt. A március 
26-án megrendezett veI'6enyen 
a jármúlakatos smlonában a A KPM 1966-ban is folytatja a vezetők képzését 
következő eredmény s:i:ületett: A Közlekedés- és Posta-1. Imricskó István, • Miskolci ügyi Minisztériumban az ágaJármújavitó; 2. G116ri László, zati irányitó szerveknél és az tszaki Járműjavító; 3. Né- vállalatoknál 1965-ben szermeth László, a Szombathelyi vezték meg a vezetők intézJánnújavitó tanulója. ményes, tervszerű továbbkép-

Az 1. helyezett kéthetes kül· zését. A cél az volt, hogy olyan szemléletet alakítsanak földi üdülést kapott, a másik ki a vezetőknél, amely elenlr.ét helyezett pedig tárgyjuta- gedhetetlenül szük� · ::es gaz-
lomban részesült. Megjutal- daságlrányításl renJszerünk 
ma:i;ták a legjobb tanulók ok- refonnjának eredményes 

megoldásához. tatáit ii9. Uvai Ernő, az els6 A szakértők közremdködé-helyerett oktatója 1000, Ki- sével kialakított elgondoláso
rál11hidi Andrc1s, a második he- kat 1965. június 16-án meg
lyewtt oktatója 800 Szigetvá- tartott miniszterhelyettesi ér-
. , . ' tekezlet hagyta jóvá, majd n Pá.l, a harmadik helyezett később megalakult a vezetőnevelője pedig 500 forint pénz- j képző tanács, amelynek ve

jutalomban részesült. zetésével Buják Konstantint, 

a személyzeti és munkaügyi főosztály vezetójét bízták meg. őt kértük, hogy összegezze a vezetőképzés múlt évi tapasztalatait és ismertesse a jöv/S tervelt. - A vezetélképz/l tanács 1965. augusztus 23-cin tartotta elsó ülését, amel11en megállapította sajá.t üg11rendjét, majd e!6terjesztéseket fogadott el ci vezetők tová.bbképzési programjának fol11tatá.sát t!letóen - mondotta. - Az elfogadott e!6terjesztések lén11egéb� o továbbképzés tervszerli.&égét voltak hivatva btztosltani. Az eg11séges továbbképzési elvek érvén11re juttatása. szempontjából meg
határoztuk a továbbképzés 1zintjeit. A tárca területének -------------------------. irányító és vezető munkakö-

Jugoszláv vendégek 
a Vasúti Tudományos Kutató Intézetben 

A Jugo.szláv Vasutak Vasúti Tudományos Kutató Intézetétói Jovi!ci Prokopijévül ígazgató és Bogdan Popo1iié, az automatizáció és biztosítóberendezési iroda vezetője és munkatársai hivatala.s látogatást t.ettek a magyar Vasúti Tudományos Kutató Intézet
ben. A látogatás befejeztével a delegáció vezetője elmondotta, hogy meglepte őket a V ATUKI-ná.l folvtatott tudomán11os 1iizsgálatok dinamtkája, Főleg a vasúti közlekedés 

p.zda.sá«os.sáa-1 számUá- · sal & a műszaki fejlesz&és kérdései érdekelték a Jug-osz.láv vendégeket.' 

vezetése kereskedelmi Ü111J ú, hiszen a gazdeaágosság valamennyi dolgozó érdeke. A jugoszláv tudományos kutatás egyik feladata, hogy az adminisztratív szemléletet egyre inkább a termelékenységi-kereskedelmi szemlélet váltsa fel. A két tudományos kutatóintézet között 
mos& eltíször kenut aor hlvataloa Wálkozásra. 

4\ jugo.szláv vendégek mat,-arország1 látogatását a magyar tudományos kutatók el6-reláthatólag a nyár folyamán Vis:wnozzák Belgrádban. 

reit - a vezetők továbbképzése szempontjából - négy kategóriába soroltuk. Ezzel 
a kategorizálással lehetővé 
válik a továbbképzési isme
retanyag, Illetve az előadá
sok anyagának differenciálá
sa, az általános elméleti és 
sukmal ismeretek arányának 
kedvem hatásfokú kialakí
tása. A tanács határozata értelmében az A és B kategóriák
ba tartozó vezetők tovább· 
képzését a minisztérium 
rendezésében biztosítjuk. Míg 
a e és D kategóriába tartozó 
vezetők továbbképzése a szak
ágazatok feladata. - Az 1965-ben lebon11olított 
nég11 tanfol11am tapasztalatai 
azt blzonvltották, hoa11 a 
továbbképzésben részt vev6 
vezetők között úJ nemlélet alakult ki - folytatta. Olyan szemlélet, amel11 elen-

gedhetetlen feltétele gazdasági rendszerünk egészséges átalakításának. A tanfol11amon részt vevll vezetók 0Z11an koncepciókkal gazdagodtak, amelyek távlatokat n11itottak meg elóttük, UITll<lnakkOT to1itibbi önképzésre, ismereteik fejlesztésére serkentik /lket. - Milyen programot állítottak oosze 1966-ra 7 - A vezeto""k továbbképzési és kiképzési programjának megvalósítása sokirányú kutatási és adrrúnisztratív feladatot jelent. :tppe1t ezért a minisztériumban a vezetöloépz6 tanács mellett titkc1rsc1g ta létesült, A tttkársc1g már megkezdte munkc1já.t. Ebben a:: évben - a tava..szi é.s Ö8zí idén11ben - 3-3 e(1llmMt követó tanulmánl/i csoport TÓ• szére h.á.romnetes, bentlakásos, továbbképzó tanfol11amot rendezünk. Az első �ort M>ruár közepén kezelte meg ta• nulmányait a MAV Alkalmazottak Első Biztosító és Segélyező Egyesületének parádi üdülőjében. Ezután a vezetólrepzó tanfolyamok ternatikájáTa tel'elődött a sz,ó, A múlt évi tapasztalat.okat is figyelembe véve az alál,bi témakörökből tartanak: elóad.ásokat: wze� és szervezéselméleti alapismeretek, a közlekedés és Mrköz... 1és vezetési és szervezési sajátosságai, matematikai móds:z,erek a közlekedés és hinközlés Ve7.etésében, jogi eszközök és üzemi kollektíva munkájának i-r.ány!tásábain, tájékoztató előadások a tárca aktuális gazdaságpolitikai cél ki túzéseiról. 
(vf) 

A vasúti ráfordi�i költségek, amelyek a népgazdasági kiadások nagy tételét képezi;k, Igen sürgetően jelentkeznek a jugoszláv népgazdaságnál is. A jugoszláv vasutaknál a műszaki fejlesztés, a vasúti ,zállitc1sok új technológiájának be-

A vendégek megállapították, hogy a kutatási témák a két országban csaknem azonosak és Igen sok területen nyílik együttműködési lehetőség a két kutatóintézet között. Már most megállapodtak tudományos cikk- és modellcserékben. 

M11nlúiml lcösJJSöntih április 4-et 

B. L 

Hazánk felszabadulásának 21. évfordulójára készül az ország népe. Az üzemi vállala
tok., a vasúti swlgálati he-

lyek, kis és nagy állomások dolgozói, a vasutas társadalom munkával köszönti a szabadság megszületését jelentő tavaszi napot. -------------------------------------. A felszabadulás 21. évfor-

Gyorsul a vasúfrányítas - új ttrolóvágányok 
Március 11-én, Szombathel11en az igazgatóság épületé

nek harmadik emeletén Har
mati Sándor vezérigazgató-he
lyettes átadt:a rendeltetésének 
az üzemszervezési részleg új, 

,,,_...,# •• �.,..-· 

korszerű mene-tirányitó be.rend�ét, melyet Locskai Ferenc, a III. osz:tály főnöke vett át, 

berendezés jelentőségét, melynek üzembe helyezésével megvalósították a g11ors operat!v 11astítirán11itás azonnali lehe
Szegedi Nándor, az igazg:i- tóségeit - ezzel az lntézke

tóság vezetője ismertelle az új dések időtartamát felére csök-kentették. Az új Irányítási rendszert országos viszonylatban Szombathelyen alkalmaz�ák először. A 130 ezer forin';os költséggel készült akusztikus hangelnyelő falú helyi,égben felszerelt lrányítóaszalt az igazgatóság V. osztá' yának dolgozói tervezték és ·,nították össze. 
* Ugyancsak március 11-én dták át rendeltetésének a zombathelvi jc1rmíljavító új c1rolóvc1gc1n11ait. A 11,5 millió forint költséggel épült hat ;(npáros tárolómez6vel, melyen 450 javításra véró kocsit helyezhetnek el, régi probléma oldódott meg az üzemben. Eddig Szombathely állomás rendező pályaudvarán várako2ltak sorukra a meghibáso.:lott vagonok. 

Harmati 8ánc1or verirlpasaW helye"- 6tac1Ja &ének aa úJ lárol.;, .�ányokat,, 

Az új tároló el6segítl a ko.:slk éti mozdonyok javítási, valamint átadási Idejének rendelteté- csökkentkét. mivel közvetlen · (Na,, 0"6 felv6'ele) az üzemhez kapcsolódik. 
Ch&> 

dulója tiszteletére 
egyhónapos ilnnepl műszakot indítottak a szombathelyi fűtőház dol&'Ozól is. 

Vállalták, hogy az önköltségi tervükben mutatkozó 1,2 szá• zalékos lemaradást pótoljálc és az intézkedési t.ervben meghatározott 1 százalékos csökkenéssel együtt az önköltséget 2,2 százalékra csökkentik. 
A fajlagos szénfogyasztásnál lemaradás mutatkozik. Az intézkedési tervben 1 százalékos megtakarítást vállaltak, Felajánlásaik között szerepel az is, hogy a vontató járm(lveket műszakilag olyan állapotba hozzák, hogy a felkínált 20 százalékos túlsúlyt menetrend szerint továbbítani tudják, A mozdonyjavitó fiókmúhely dolgozói vállalták, hogy az 520--028. sz. mozdony hathavi Vizsgálatát terven felül elvégzik. 
Szeged Rókus állomás dolgozói április 4-e tiszteletére vállalták, hogy a 
kocsltartózkodúl ldlH 1 százalékkal javítják 61 2 százalékkal nllvellk a kocsiba berakott ■úlJ, meny

D)'iséc� 

Kecskés Jánoa 12 tagú szoclalís� brigádja pedig külön ün.: nep1 műszakot tart. 



, 

.Ea.uú llaláln, ilélve 

Poz�onyi Jutka sorsa 
jobbra fordult 

,� • , A  bal halántékon két töménytelen 5érü!lé6 elfért, a centlmeter hosszú fél centi- következok: Neve: Pozsonyi méter szeles seb. ' Az orr tö- Jutlva, súlya 8,85 kg, kora 3 Tölt,
. �agadt, rajta másfél év, 

centimeter hosszú, fél centi- Nemrégiben a Magyar Rámeter széles heg. A bal áll dió XX-as stúdió című müso
alatt galambtojás nagyságú, rában milliók hallgatták eze
véraláfutásos daganat. A fa- ket a megdöbbentő adatokat 
gyott lábszáron 30 cm hosz- az emberi butaságról, az 
szú, 4 cm széles, rörös seb . .  ," anyai kegyetlenségről. 
Nem folytatom tovább Pozsonyi Jutkával az Ifjú-
MAV Kórház gyermekgy: !f f�i:/d\�'::::r

k
��::

tt levél 
gyász főorvosának látleletét. Többek között ezt írták ::f;. Az áldozat adatai, akm ez a vélben: 

Az egész család gyűlölte 

MAC.'\'AR VASUTA� 1966. APRILI8 1 • 

Szakszervezeti tisztsége 

EGYIDŐS A SZABADSÁGGAL 
lasztották a. vállalat szakuer

"",rnt:?:stJ;;%;:::;;~ "" vezeti bizottságának tagjá.t,á, 
A huswnegy esztendős szak
szervezeti vezetőségi t:agsá.gá. 
ból, több mint tíz éve a gaz
dasági felelősi teendőket lát
ja el. 

A családi balszerencsél..il61 
is több jutott, mint másoknak. 
Másfél évtized alatt két fele
ségét vesztette el. !gy éveken 
át a gyermeknevelés és a ház
tartás minden gondja reá há
rult. Gyermekeit tisztesség
ben, becsületben, munkásem
berhez méltóan nevelte és ne
veli. Fia is - apja nyomdo
kaiba lépett - az Északi Jár
műjavító ÜV-nél tanulta a 
szakmát és az emberséget. 
Ott szakmunkás már két esz
tendeje. 

"Van egy 2-3 év közötti 
ki.slány, a ,<,it az egesz család 
gyu!öt, de főieg az anya, aki 
arra hivatkozik, hogy az 
anyósára hasonlít a gyermek. 
Ruha nincs a kislányon. Még 
a Legnagyobb hidegben is csak 
egy kis rékli és egy rossz ci
po van rajta. Teste csupa seb, 
annyira összerugdossák és ve
t·ik a szülök és a nagyobb 
testvérek, akiket a szülők a 
kicsi utá,la,t<íra, nevelnek. A 
konyhaajtóból szokták kidob
ni a kislányt ú a többi test
vér azon mulat, hogy mekko
-rát esik. Ha most a helyszínre 
mennének, meggyéködhetné
nek róla. hogy a kislányon 
még egett seb is talalha,tó. A 
kis lába majdnem rothadt és az 
e!ő húsa látszik. Ez a kegyet
lenség eg II perc halasztást 
nem túr, mert nem akarjuk, 
hogy a kis Sárika sorsára 
jusson, ez a, kisgyermek is.'' 
Aláfrás; kiskunlachá7j édes
anyák. 

ban volt, hogy azonnal orvos
hoz vittük, s onnan sürgős
séggel a MA V Kórházba utal
ták. 

Lehetséges ez? A kilenc 
gyermekért Pozsonyi György
nek, az apának is felelnie 
kell. Felelnie kell, mert öt 
nem ha,gyta magára a társa
dawm a nagy csa,Lád;ával. 
Hogy több legyen a keresete, 
a Keletiben nemzetközi vo
ratra tették. Valahányszor ae
gélyt kért, .soha nem mond
tak neki nemet. A családi 
pótlékkal együtt havi 4000 
forintot vitt haza. Karácsony
kor a,z öt iskolás gyermekét 
a tana.cs, kettöt pedig a Vö
Töskereszt ruházt-a. fel, De a 
társadalom segíú;ége hiába
való volt, mert hiányzott a 
s-zülőkből a felelősség. Ime a 
bizonyíték: az a,sszony éi,ek 
óta tüdőbeteg, mégis minden 
évben szült!! Miután már két 

gyermekét is megfertőzte, a 
MA V mindent megmozgatott, 
hogy gyógykezeltesse. Pozso
nyiné a tüdőműtét előtt ki
szökött a kórházból. Az i lyen 
felelőtlen emberekkel szem
ben csak a törvényes feleloo
ségre vonás következhet. 

Déri Károly IDUnka közben. 

Másfél évtizede ismerem az 
alacsony termetű, 55 éves Dé
ri Károlyt. Szerény és hatá

rozott ember. Nem tud forró 
hangulatú beszédeket monda

Reszortvezető a kismotor 
osztályon és immár 21 esz.ten
deje tagja a vállalat szakszer
vezeti bizott.5ágának. Társa
dalmi funkciója, a sz.a.k.szexve
zeti bizottságban viselt tiszt
sége - megszakítás nélkül -
egyidős a szabadsággal. 

Déri Károly mozdonyfűtő 
gyermekeként 1 926-ban került 

ott volt a kitüntetett első szta
hanovisták között. 

1956 is a bonyolult esetek 
közé tartozik. Az utcát nézte 
és tudatára, munkásszivére, 
tapasztalatára hallgatott. Egy 
percig sem ingadozott. A pro
letárhatalom oldalára állt. 

Legutóbb tizenötödször vá-

ni, de egyszerű tettei fel�elt 
ezzel és másokat is cselekvés
re buzdítanak. E7.ért vÍVott ki 
magának szakmai és embeti 
rangot, több mint háromezer 
munkás között. fgy szerzett 
népszerűséget és kap támoga
tást azóta is, 

Kovács János 

A pici lány mindezt egy
kedvuen tűrt.e. Elesett.ségében 
őt már nem érdekelte semmi. 
Két kis fagyos, szederjes keze 
alaktalanul, duzzadtan mel
lett.e lógott, mint valami tö
rött szárny, Csak akkOT moz
dultak meg ezek a püffedt, 
lila kis kezek, amikor kenye
Tet Látott. Egy kiéhezett ál
latka mohóságával kapott a 
kenyér után, rágta, nyelte, 
marcangolta. Senki sem tud
ta könny�k nélkül nézni. 

A kis Jutka már biztonság
ban van, arökre elvették a 
szüLöktöl. A kórházban 3 kilo
grammot hízott. A többi 8 
gyermeket állami gondozásba 
vették, a szülőket pedig letar
tóztatták. 

az Eszaki Föműheiybe. A ,--------------------------

motorszerelő szakmát tanulta. 

A levél névtelen volt. Lehet, 
hogy mindez a szörnyűség rá
g/Jlom? De mivel életveszély
ről, méghozzá egy kisgyerek
ről szólt., azonnal a helyszm
re mentünk. Először a kis
kunlacházi tanács gyamügyi 
előadóját Pfendert Mihálynét 
cs Béki József VB-titkárt lá
togattuk meg: mit tudnil.k a 
családról, mit tudnak Jutká
ról? 

A családra mind a ketten 
emlékeztek. Az apa, Pozsonyi 
György, vasutas, jegyvizsgáló 
a Keleti pályaudvaron. Eszük
be jutottak a segélyösszegek 
is, amelyeket nekik folyósítot
tak. Azt, amit a levél tartal
mazott, nem tartottál, valószí
nűnek. Ezé1i abban egyeztünk 
meg, hogy azonnal közösen 
megyünk a helyszínre. 

Elhanyagolt lakás 

Amikor a kórházban, fürde
tés közben fagyott kis lábát 
érte a langyos viz, felsírt. A 
kislányt talán először itt vi
gasztalg.atták meleg i;2óval. 
Odahaza csak rúgtak, marták. 
Nemcsak az anyja, de a töb
biek, a tesn-érek is, akik 
egyébként szintén áldozatok. 
Jutka a testén viselte a sé,·ü
léseket, de a többi láthatat
lan sérüléseket kapott. Mert 
milyen felnőtt lesz abból a 
gyermekből, aki azt látja, 
hogy a kicsit, a gyengét, a be
teget, a tehetetlen t ü tnl ke11? 

Az apa is felelős 

Nem magánügy 

A bonyolult munkát és az em
bereket megszerette. Nem so
káig maradt a főműhelyben, 
mert mint a Törekvés tehet
séges labdarúgójára a nagy 
csapatok hamar felfigyeltek. 

A harmincas években hét 
évig az Egyesült Izzóban dol-

Eddig a történet. De van- gozott és az Újpestben, majd a 
nak dolgok, amelyen gondol- Kispestben játszott. Több
kodni kell. Hogy lehetséges ször helyet kapott a magyar 
az, hogy egy tbc-i·el fertózött válogatottban is. Szerénysége 
sokgyermekes an11át a hatósá- - mint sportolót - a világ
gok nem kényszerítettek, s járásban is elkísért.e. !gy lát
nem kénys:i:erithettek kezelés- hatta meg az akkori világban 
re ? A községi védőnő miért hazája hányatottságát. Sietve 
nem vette észre a kis Jutka visszavágyott mindenhonnan. 
elmaradott fejlődését, sebeit? 1939-ben visszatért régi 
Miért? Mert másfél évig nem fési:kébe

1 az É.szakiba, ahol az 
látogatta meg a családot. első munkafogásokat elsajátí-

A Keleti pályaudvar szak- totta. Ott érte a pusztítás és 
a felszabadulás is. 1zervezeti bizottsága miért 1945 tavaszán hazánkban új 

Ezt a kérdést tettük fel az nem küldött látogatót Pouo- élet, új történelem kezdődött, 
apának, Pozsonyi Györgynek 

nyiékhoz ? Nem lehet szó nél- melynek ő is alakítója lett. 
is. A beszélgetésnél ott voltak 

k
h

ül elm
k
en

zsé

ni amellett sem, Ott volt az elsö agitátorok ogy a ö gi tanács rend- között, akik saját munkásszera Keleti pályaudvar pártszer- szeresen segélyezte ugyan a vezetüket, az újonnan alakult 
vezetének és szakszervezeti Pozsonyi családot, de egyszer vasútasszakszervezet első 
bizottságának vezetői is, akik 

sem mentek ki az őrházhoz üzemi bizottságát szervezték. 
megnézni, hogy hogya,n élnek, Munkatársai érdekeiért bár személy szerint is nagyon mire fordítják azt. küzdött és ez a küzdelem ak-

sokat tettek Pozsonyiékért, Hogyan lehetett a szeren- kor nem volt egyszerű. A kü
most mind -restellkedtek. Az csétlen Jutka sorsa a szülők Jönböző pártok és szemléletek 
apa helyett, aki nem érezte magánügye? Miért hallgatott csatájában folyt a harc az em
tettüknek súlyát, s aki először annyi helyen, annyi emberben berekért. Ő maga is két esz-

a figyelem, az emberség, az tendeig 1947-ig szociálde-
támadott. Támadta a névi.e- ellenőrzés? mokrataként agitált, dolgozott 
len levélírót, alti &zerinte becsületesen a bizalomért, az 
rosszindulatról fecsegett. s Még valamit! Miért csak egységért, a máért. 

Poi.sonyiék, a MA V jovoltá- ilyenkor ocsudunk fel a kö- Szakmai munkája és szak-
ból kertes, családi házban lak- amikor elé tártuk a kórházi zönyből? Az élet sajnos száz szervezeti tevékenysége mel
tak. Elhanyagolt kü.lseJÜ, látleletet, akkor azzal véde- és száz ilyen és ehhez hasonló lett 1948-ig mint a Törekvés 
meghatarozhatatlan korú asz- kezett, hogy ö nem bűn&, ő esetet produkál. Ezt környe- balszélsője a sportpályán is 
szony fogadott bennünket. A igazán nem tudhatja, mit csi- zetünkben észrevenni, orvosol- helytállt. Amikor abbahagyta 
lakás tükörképe volt gazd-

nál otthon a gyerekkel a 
fe- ni - emberhez méltó, szép az aktív sportolást, négy-öt 

asszonyának. Deli 12 órakor kötelesség. esztendőn át saját csapata 
meg vetetl1mek voltak az lesége. Kapusi Róz.sa edzójeként dolgozott. Később 
agyak, minden piszkos, ta,ka- r----------..:...;..... _____________________________ _ 
�itatlan, a konyhába,n ebéd
fózésnek se nimi nyoma. Az 
előszobában mosógép, a szo
bában televízió. Az asszony 
körül mosdatlan, kócos kis-
gyerekek, ruhájuk ha nem is 
makulátlanul tiszta, de kifo
gástalan. S akkor a konyha
ajtó mögül előbukkant az a 
kis ágról szakadt, akiről szólt 
a. levél. Egy félig agyonvert, 
fagyott lcezú-lábú, csaknem 
teljesen meztelen, mezitlába,s, 
elhanya,golt kisgyerek, Arca, 
teste tele véraláfutásokkal, 
hegekkel, pörökkel. friss se
bekkel. A megdöbbenéstől 
�zóhoz sem tudtunk jutni. És 
szinte egyszerre kérdeztük: 

- Miért ilyen ez a gyerek? 
- MeTt lebukott a, lépcsőn 

- így a felelet. 
- S miért tartják mezte-

len ül ? 
- Mert nem szobatiszta. 

Ezért megfenyítem, megue
rem, kiállítom az előszobába,, 
de hiába - mondta az asz
szony. 

A spártaiak a kis Jutkához 
hasonló, gyenge, beteg kis
gyermeket letaszították a Tai
getoszról. Még ők is irgalma-
1abbak voltak a csecsemőkkel 
tnint Pozsonyiék a kis Jutká
val., mert ezt a �rmeket 
lassú halálra. éhhalálra. fagy
laalálra ftélték. Olyan áUapot-

- Kicsit zavarban vagyok. 
Nem szoktam én a beszédhez, 
a nyilatkozathoz. Meg itt nehe
zen is tudunk beszélgetni. Lát-
ja, szüntelenül jönnek. Az 
ebédjegyeket árusítom, s bi
zony, itt Kaposvár állomáson 
is sok az éhes ember. 

Önrallomlis 

Ez egyébként az egyik tár
sadalmi munkám. Szívesen 
végzem. Ezt is meg a többíf is. 
Szeretek dolgozni, szeretem a 
vasútat. 1952-ben kerültem ide. 
Akkor meg 17 éves voltam. 
Fia,tal, gondtalan, gyereklány. i' 

Voltam fékező, lvalauz, rak
tári munkás, személypénztá
ros. A kereskedelmi munka 
minden dgába,n dolgoztam. 
Kiegyensúlyozott, boldog em
ber va.gyok. Férjem építész
technikus. A gyermekeim pe
dig - egyik 8, a másik 12 éves 
- szorgalma,s, jó tanulók. 

Hogy mi a jelenlegi mun
kám? A kereskedelmi főnök
ségnél utánfizetési pénztáros, 
ezenkívül szakszervezeti bizal
mi és itdültetési felelős va.
gyok, SokszOT mondtam már, 
hogy nem csinálom tovább. 
Tudja, milyen gonoszak, meg
gondolatlanok az emberek. Ha 
nem adho.tok olyan űdülöje-
gyet. amilyet szeretnének, 
megharagszanak. Pedig én 
nem tehetek róla. Legna
gyobb harc Hémz:-rt é& Ha;-

Jüngling Lajosné 

d-úszoboszlóért van. Mindenlci 
nem mehet oda. Pedig azt is 
megteszem, hogy melegvizes 
beutalóért még más vállala
tokhoz is telefonálok. 

Itt születtem Somogy or
szág fővárosában, mindenkit 
jól ismerek. Rendszerint sike
rül beutalót szereznem. Ilyen
kor olyan boldog vagyok, De 
a,kik zúgolódna,k, sértegennek, 
mindezt nem tudják. Egyszer 
az egyik vonatvezető miatt 
sírtam is. Na,gyon goromba 
volt hozzám, sértegetett, mert 
gye-rmekének nem tudtam ked-

oezményes beutalót adni. Ak
kor elhatároztam, hogy le
mondok. Nem vagyok hajlandó 
a, sértéseket eltűrni. Bódi$ Jó• 
zsef, a szakszervezeti bizottság 
titkára nagyon emberi hangon 
beszélt velem. Maradtam. Söt, 
megszereztem - szintén a vál
lalatoktól csere útján - az 
említett vonatvezetönek a 
gyermekbeutalót. Es tudja, 
hogy fogadta? Gúnyos hangon 
kijelentette, nem tart rá igényt. 
Pedig ha tudnák az emberek, 
hogy egy jó szó, egy kedves 
mosoly mennyire jólesne ? 
Amikor egy-egy üdülőtől üd
vözlő la,pot kapok, kimondha
ta,t/.tmul jó érzés fog el. ln is 
csak egy gyengéd nö vagyok. 
llyenkor mindent feledek, 

A bizalmi munkát a szak
szer vezeti bizottság beleegye
zésével már le a,kartam mon
dani, mert az üdülés intézése 
sok idöt lefoglal. Ezt meg 
munkatársaim nem engedték, 
Olyan szépen kértek, úgy hí
zelegtek, mint egy -rakoncátlan 
gyerek, ezért válla,ltam to
vábbra is. Öt éve végzem 
mindkettőt. 

A 14 évi munlcám alatt 
mindössze egyszer üditltem 
csa,ládommal Szilvásváradon. 
Az életem leggondtalanabb 
két hete volt az. 

Szerényi József 

Barkácsoló mozdonyfűtó 
Már 1tls gyermek \korában 

szeretett fúrni-faragni és au 
volt az álma, hogy pilóta lesz. 
Az álom nem vált valóra, az 
élet más foglalkozást adott 
Sági Ferencnek. Mow.onyfútő 
lett, s ma is a vasútnál dolgo
zik egy 324-es gépen, de gye
rekkori szenvedélye, a faragás, 
megmaradt, mintegy kárpót-

Igen Impozáns láti.·ány a 
modell, mely 102 cm hosszú, 
40 cm magas. s mindössze 1,85 
kg súlyú. Még világitá.ssal is 
felszerelte és 16 padot is el
helyezett benne. A rendkívül 
nagy türelemmel, kézügyesség
gel készített vasúti személyk<>
csi, mintegy 25 ez.er apró fa
elem ból áll, 

Sági Ferenc és alkotása, a miniatűr vasúii kocsi 
(Kabáczy Zoltán felvétele) 

lásként a meg nem valósult 
pilótaálomért. Sok apró díszdo
boz, ízléses hasmála ti tárgy 
került ki a keze alól. Gyer
mekkori vágyát tükrözi a két
redelú, repülőgép modell, me
lyet · apró hársfalemezekból 
készített. 

A mozdonyfűtöi munkát, a 

vasúti szolgálatot is megked
veite, s talán ez inspirálta egy 
va,súti személykocsi modeL! el
készítésére. A keskeny, "� 
kony hársfa-lemezekből össze
állított modell minden segéd
eszköz és kötőanyag nélkül, 
egy faragókés segítségével ké
szült. Sz.abad idejében dolgoz
gatott rajta, így 22 hónapig 
tartott a munka. 

- A sok modell közül • 
vasúti k<)C3i lett a kedvenc mo
deLlem - mondja Sági Ferenc. 
- Amikor katona voitam -
98 hó-napig - még ott ű fa
ragtam. Előnyöm is származott 
ebből, me1"t a. ,,tiszt uraknalk" 
készített díszdobozok, szelen
cék és egyebek mindig howí• 
segítettek egy kis ,.plusz" 1za
badsághoz. Mostanában keve
set faTagok, mert 4 laktbba'II 
szúk a hely. Ez a. vasúti kocll 
sem érvényesül itt, azért 1zí• 
vesen felajánla'llám a. múz,eu.~ 
'114k. Va.n még egy ten,em, • 
Lánchíd mcd.elljét .szeret'!lém 
elkészíteni �ya.ncsak hársfa• 
bó! és ilyen megoldással. 

- Székelyhidl -

400 óra társadalmi munka 
Rákosrendező ál!lomáso.n a 

szocialista címért küzdő brjgá
dok az elmúlt évben is becsü
lettel helytálltaJk. Tizenhat bri
gád közül 9 oklevelet, l bri
gád pedjg - évek óta ered
ményesen dolgoznak - emlék
plakettet kapott, 

Az eredményes m unkát, a 
jó kollektív szellemet 'bizonyít
ja az is, hogy a brigádtagok 
400 óra társadalmi munkát vé
geztek. Résztvettek az állo
más parkosításában. a fogadó
és a gurítóvágányok között fel
gyülemJett szemét eltávolításá
ban, 

Ebben az évben 17 kollek
tíva versenyez a sz.ocuill&ta 
bz,igád címért. Valamennyi bri
gád elsőrendű feladatának te
kinti, hogy 1966-ban az élüzem 
címért folytatott versenyben is 
becsülettel helytalljanak. 
Ugyanakkor célul tűzték ki u 
általános műveltség emelését, 
a könyvtár, a mozik és a szín• 
házak rendsz.eres látogatását. 

Említést érdemel, hogy a 
szocialista brigádok vállalták 
az újfelvételes dolgozók pat
ronálását. 

Vas lswáD 
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SZÁMVETÉS 
� .,asút ,násodil.. ötéves terr„e 

a s§á,noh· tül.rében 
Az 1961. évi II. t.örvény a 

aépgazdaság és ezen belül a 
nsút fejlesztésének feladatait 
ill meghatározta. 

Az említett törvény töbl:lek 
tözött előírta, hogy a vasút
nak a második ötéves terv 
időszakában - 1961. január l
t61 1965. december 31-ig -
iruszállítási teljesítményét 
mintegy 39 százalékkal, sze-

mélyszállitási teljesítményét 
legalább 18 százalékkal kell 
növelnie. 

Most, amikor a második öt
éves tervidőszak lezárult, 
vizsgáljuk meg, hogyan haj
tottuk végre feladatainkat, 
milyen eredményeket értünk 
el és milyen hiányosságok gá
tolták a munkát. 

A7. árusúly 21 szazalékkal DÖYekedett 

Az áru- és személyszállí- mind utasszámban, mind 
lás alakulásának elemzésekor utaskilométerben. az előbbi 
elsősorban a második ötéves 17,1, az utóbbt 15,7 azázalék
lervidószak egyes éveiben mu- kat. A legnagyobb emelkedés 
tatkom fejlődést kell vizsgál- 1961-ben és 1962-ben volt. Ezt 
nt. Az áruszállítási teljesit- az ugrásszerű fejlődést első
,nétq/ek emelkedése a tervidó- sorban az akkor nagyobb 
nak első három évében mértékben meginduló idegen
•ránt,'lag ewenletes tiolt, 1964- forgalom okozta, amely azóta 
ben ugrásszerűen emelkedett, is évről évre erősebben érezte-
míg 1965-ben gyakorlatilag ti hatását. 
nem rolt emelkedés. Ennek el
lenére az dszállitott árusúly 
6t év alatt Zl s::á::alékkal, az 
irutonna-kilométer teljesít
mén11 pedig Z9,8 százalékkal 
emelkedett. Nem felesleges 
megemlíteni, hogy az áruszál
lítási teljesítmények a fővona
lakon nagyobb mértékben nö
vekedtek, mint a mellékvona
lakon. 

Növekedett az export-, im
port- és tranzitszállitások 
mennyisége is. Ez örvendete
sen .szemlélteti hazánknak a 
nemzetközi munkamegosztás
ba való fokozott bekapcsoló
dását. A számszerű adatok azt 
mutatják, hogy az elszállított 
tonnamennyiség exportszállí
tá&oknál 77 százalékkal. az 
lmportszállításoknál 30 száza
lékkal, a tranzitsz,ülításoknál 
pedig 46 százalékkal növeke
dett. 

A tervid6szak alatt a sze
mélyszállítás is emelkedett 

Kedvezően alakult a teher-
vonatok átlagos terhelése, 
melv az 1960. évi 843 tonná
ról ·1965-ben 934 tonnára nőtt, 
valamint a teherkocsik stati
kus terhelése, amely 17 ton
náról 18,5 tonnára emelkedett. 

összegezve a leírtakat, meg
állapítható, hogy bár a vasút 
a tervidóswkban - 1963. évet 
kivéve - általában kielégí
tette a népgazdaság részéről 
jelentkezó szállítási igényeket, 
a szállítás elégtelensége miatt 
azonban nem tudott eleget 
tenni az 1961. évi II. t.örvény
ben előirányzott áru- és sze
mélyszállítási teljesítmény
növekedésnek. Meg kell je
gyezni, hogy a fenti teljesít
ményt is csak eszközeink tút
zott és egyes esetekben gaz
daságtalan kihasznátásávaI, a 
munkaintenzitás fokozásával, 
föként szervezési intézkedé
sekkel tudtuk elérni. 

Amiröl a szamok beszélnek 

A második ötéves tervben a 
•asút múszaki fejlesztése is 
nagy lépé!!ekben haladt előre. 
Allóeszközeink bruttó értéke 
mintegy 20 százalékkal növe
kedett. Ez a nö,'f.'kedfa ÖS!rae
függ több, nagyobb jelentősé
gű állóeszközíejlesztési fel
adat végrehajtásával. Máso
dik vágányt építettünk Sza
jol-Ti8zatenyö-Ki.sú;szállás 
-Hajduszoboszlö, valamint 
Debrecen--Apafa vonalrésze
lten és megkezdtük a máso
dik vágány építését a Rákos
HIJ(IVkáta közti vonals?.aka
mm. Ezzel mintegy 80 kilo
méterrel növeltük kétvágányú 
wonalalnk hosszát. 

nek, ez csak fokozta a nehé7l
ségeket. 

A vasúti vontatás konzerli
sítése érdekében 210 Diesel
és 85 villamos mozdonyt s-re
reztünk be. A vontatott jár-
mübeszer-zéiek eredménye 940 
darab négytengelyes személy
kocsi es 14 647 darab új te
herkocsi. 

Nagyobb Otembet! folytató
dott a pályaépítés és fenntar
tás ge�íte•e is. Ezáltal az 
építési szolgálatnál a munka 
termelékenysége az elmúlt öt 
év alatt mintegy 16-17 szá
zalékkal emelkedett. 

A vasutas dolgozok szociá
lis és egé<;zségügyt ellátásának 
megjavítása érdekében is szá
mos intézkedés történt (Ezek
ről lapunk má., helyén k1lUm 
cikkben számolunk be. A 
szerk.) 

rendezések beszerzésére fordí- tét nagyarányú fluktuáció is 
tott összeg is. jellemezte. 

Erdemes megvizsgálni a lét- A második ötéves tervidő-
szám alakulását is, mely öt év szakban örvendetesen fejl6-
alatt 1,3 százalékkal növeke- dött az élő munka termelé
dett. A létszámfelfutás 1963 kenysége, amely öt év alatt 
végén 4,2 százalékos volt, 21, 7 százalékot emelkedett. A 
majd 1964-ben és 1965-ben béralapemelkedés a vasúti 
csökkent Jgy alakult ki az közlekedésnél 1963-ig az évi Z 
átlagos 1,3 százalékos felfu- százalékos átlagbér-fe;lesztés 
tás. Az 1963. évi túllépést - és a teljesitmény-növekedés 
többek között - a rendkívüli aránvának felel meg. Az 1964. 
időjárás Idézte eló. Munkaeró- január elsejével megvalósított 
gazdálkodás szempontjából bérpolitikai intézkedés és azt 
1965 volt különösen jelentős. megelőzően az építési szak
A párt- és kormányhatároza- szolgálatnál az új országos 
tok értelmében alakult lét- építőipari normák bevezeté
számmegállapító bizottságok sével egyidőben végrehajtott 
eredményes munkája, az el- 10 százalékos bérráépítés a 
avult munka- és kiszolgálási vasút és a vasúti építőipar, 
normák felülvizsgálata követ- valamint az ipar és a külső 
keztében a vasút területén építőipar dolgozói között fenn
mintegy Z000-rd csökkent a álló bérfeszültséget jelentősen 
létszám. enyhítette. Az 1965. évi mun-

kaerógazdálkodási intézkedé
Bérpolitikai intézkedések �ek eredményeképp-,n elért 

2000 fő megtakarít.ás bérhatá-
Az elmondottak a vasúti sa is az átlagbér-emelés cél

közlekedés osszlétszámára vo- jaira �zolgált. Megállapítható 
natkoznak. Ezen belül egyes tehát, hogy a tervidöszak alatt 
fonto.sabb állományc5oportok- a vasutasok bérezésénél és a 
ban - például vasúti építő- bérezési rendszer fejlesztésé
iparban, a forgalmi utazók. né! jelentős eredmén11t értünk 
kocsirendezők és munkások el. A vasutasok bérezése az 
körében - krőnikusn.ak mond- iparhoz viszoni,itva még így 
ható munkaerőhiány jelentke- is ki\·ánnlvalót hagy maga 
zett. A vasút létszámhelyze- után. 

Az anyaggazdálkodás problémai 

A vasút anyaggazdálkodá
sáról - e cikk keretében -
nem lehet részletes értékelést 
adni. Azonban ha röviden is, 
de feltétlenül említési érde
mel, hogy a vasút szénellátá
sában - 1962/63. telét kivéve 
- nem állottak elő zavarok. A 
gaz-, olaj- és villamosenergia
ellátás kielégítő volt. Ezzel 
szemben a hengerelt áruk el
látásánál zavarok voltak és 
10k problémát okozott a ke
t'ékabroncs-, valamint a fék
tuskóhiány is. Ez utóbbinál 
még jelenleg is mutatkoznak 
problémák. A vasút anyagga
dálkodásának egyik legkriti
kusabb teriilete a D1e el- és 
villamos ;ármúalkatresz-ellá
tás biztosítása. A legnagyobb 
gondot az Import alkatreszek 
beszerzése okozta. A vasút 
készletgazdálkodása a terv
időszakban általában kielégí
tő volt. 

Röviden szólni kell az ön
költség alakulásáról is. Az el
múlt öt év során a vasúti köz
lekedésnét összesen Z,7 száza
lékos önköltségcsökkenést ér
tünk el. Ez jóval ke,·esebb a 
tervezelll.nél. A lemaradásnak 
elsősorban az az oka, hogy 
a 003ú.t nem tudta a terve
zett uállitási igényeknek ele
get tenni, ami jelentós be�•é
telkiesést okozott. Nem szá-

mottevően, de kedvezőbben 
alakult volna a vasút önkölt
sége, ha minden területen kö
vetkezetesen érvényesül a ta
karékos gazdálkodás. 

A vasút második ötéves ter
vének értékelése e rövid cikk 
keretében nem lehet teljes 
értékú, hiszen számtalan terü
let - többek között a vasúti 
javítóipar - munkáját sem 
érinti, jóllehet azok fontossá
ga vitathatatlan. Rövid elem
zést ad viszont a vasút! köz
lekedés elmúlt öt év alatti 
munkájáról és fejlesztéséről. 

Az értékelés azonban nem 
lenne teljes értékű, ha megfe
ledkeznénk a vasutas dolgo
zók áldozatkész, lelkes, lendü
letes munkájáról. Hiszen sok
szor mostoha körülmények 
között kellett helytállni a 
nagy szállítási feladatok meg
oldásában. Ehhez nyújtottak 
nélkülözhetetlen segítséget a 
párt- és szakszervezeti szer
vek a megfelelő politikai lég
kör megteremtésével, a he
lJes irányvonal megjelölésé
vel, a dolgozók megnyerésé
vel és mozgósításával, a kom
munisták példamutató mun
kájával. 

Holló La.Jos, 
KPM 1,1. szakosztályvezetó,

helyetl.es 
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A Dózsa brigád példát mutat 

Munkában a Dózsa-brigád 

Békéscsaba illomáson je
lenleg 16 szocialista brigád 
dolgozik. Egyik közül ük a 

Dózsa kereskedelmi brigád. 
- Mivel foglaJ.kozik a ,Dó

zsa brigád ? - kérdezem 
Hidvégi Gt1ÖT'f1t1 brigádvezetó
tól? 

- Vasúti darabáru külde
ményeknek a raktárba és a 
raktárból történő közúti szál
lítását végezzük. A brigádban 
hu.sz.onhánnan vagyunk. Eré
lyességre, utasításra nincs 
szükség. Mi-ndenki tudja a 
kötelességét. Senki sem em
lékszik olyan esetre, hogy va-
1.ak.i mulasztást követett vol
na el. Fegyelmezetten dolgo
zunk, s ez meg]á1Iszik a telje
sítményen is. Jó a kollektív 
szellem. Nincs közöttünk ci
valcodás. Megértjük, seeítiük 
Egymást. 

- NemcMk a. munkába.n, 
ha.nem az életben is �ek 

(Tőzsér Ernö felv.) 

vagyunk - jegyezte meg az 
egyLl;c brigádtag. 

Elmondták, hogy fehér asz
talnál is találkoznak, egy
máson 1s segítene!<. Két tár
suknál házteiöt fedtek már. 
:E:vente többször családtagok
kal együtt közös kiránd�t 
szerveznek.. A múlt év .kará
csonyán egyik beteg társuk
nak., Na.gy Mihálynak aján
dékként 400 forintot adtak. 

:E:!en járnak a társadalmi 
munkában és a tanulásban is. 
Hídvégi János, a szállít6tar
tály felhúzó helyét és a raktár 
előtti teret állandóan tisztán 
tartja. Ketten a villamoe 
emelő kezel�éból vizsgát tet
tek. Többlet munka.ként a 
brigád gyakran vállalja a 
vasúü kocsik be- és kiraká
sát. 

A Dózsa-brigád minden-
ben példát mutat. 

T, E. 

Tiszta ko�sikat ké•·nek 

Berente Szén-pályaudvaron 
naponta 450-500 kocsit rak
nak meg. Az érkezett rakott 
kocsik nem mindig fedezik a 
szükségletet. A hiányzó meny
nyiséget a MA V erejéhez mér
ten üres kocsikkal egészítik 
ki. 

Az utóbbi időben azonban 
gyakran előfordul, hogy a ko
csik piszkosan, szemetesen ér
keznek Berentére. A szénosz
tályow az ilyen kocsikat nem 
veszi át. 

Hatvan állomásról gyakran 
érkeztek olyan kocsik, me-

lyekben több mázsa cukorré
pa volt. A télen még az is 
előfordult, hogy az üresként 
küldött kocsi, Jobbik esetben, 
félig volt hóval. 

Berentén az ilyen kocsikat 
nem tudják tisztítani. Bár a 
szénpályaudvar 1965-ben a 
kocsi tartózkodási tervét él
üzem szint felett, 93,5 száza
lékra teljesítette, az egy kocsi
ra eső tartózkodási idő azon• 
ban még így is 8,6 óra volt. 

Kisvárdai János 
Miskolc 

A vonalvillamosCtás - ki
'8bb ut.ómunkáktól eltekint
Ye - elkészült Füzesabonv
llilkolc-Szerencs, Miskolc
Di61011ór és Tatabánya
Oroa.:Un11 állomások között. 
\'illamosított vonalhosszunk 
11'1 kilométerrel növekedett. 

Mintegy 1500 kilométer 
11<-.szban végeztünk vonal-el-
16rangúsítást 23 tonna ten
ceJynyomásra alkalmas al- és 
felépítménnyel nyílt vonalon 
és állomási átmen6 vágányok
ban. Allomá.sbővitések közül 
Szolnok állomás és a záhonl(Í 
lcörzet fejlesztése jelentős. 

11 milliárd beruhazíísokra 

A tapasztalatok azt mutat
ják, hogy az elmúlt öt év alatt 
állóeszközeink állapota ls 
romlott. Legkedvezőtlenebb az 
átlagos állapot alakulása o 
berendezéseknél. A jármú
veknél az átlagos állapot kis 
mértékben ugyan, de javult. 
A vizsgálatokból kitűnik az a 
múszakilag már korábban 
megállapított tény, hogy - a 
bekövetkezett fejlesztés elle
nére - állóeszközeink műsza
ki romlása fokozódik és elke
rülhetetlen azok kellő Otemú 
rekonstrukciója. Mindez ko
rántsem jelenti azt, hogy le
becsüljük azokat a nagy jut
tatásokat, amelyeket népgaz
d2ságunk adott a vasútnak. A 
második ötéves tervidőszak 
alatt több mint 11 milliárdot 
tesz ki az a beruházási ösz
szeg, amel11et a vasút fe;lesz
tésére fordítottunk. Az igaz
ság kedvéért azt is meg kell 
mondani, hogy az adott lehe
tőségeket sem használtuk ki 
kellőképpen. A beruházási 
tervet például - minden év
ben - csak 93-97 százalék 
között teljesítettük. 

Szorítsuk ki a mozgalomból a formalizmust! 
hez, a brigád feladataihoz. S 
a végzett munkát ne csak é• 
végén értékeljék, hanem ha
vonta, folyamatosan, a rend
szeresen megtartott brigádér
tekezletek alkalmával. Számos 
probléma mutatkozik még a 
naplók vezetésénél is. Egye• 
brigádok felesLegesnek tartják 
a naplót. Igaz, a legszebl, 
napló sem teszi szocialistává 
a brigádot, de az értékelhető
ség alapfeltétele, hogy írásba11 
rögzítsék a munka eredmé
nyeit, fogyatékosságait. A jól 
vezetett napló nem formaság, 
hanem a brigád munkájá114k 
tükrei 

Távközlő berendezéseink 
fejlesztése is jó ütemben ha
lad. Megszüntettük az elavult 
Morse távíróhálózat 92 száza
lékát és helyette korszerű 
•1ltomatikus tá1.'gépíró hálóza
lot létesítettünk. A leszerelt 
harangjelzó berendezések pót
lására távbeszélő berendezé
aeket szereltünk fel. A légve-
7.etékeket kábelbe helyeztük 
mintegy 470 kilométer hossz
ban. Fővonalainkon 1188 kilo
méter hosszban térközbiztosí
td berendezést létesítettünk, 
ebből 308 kilométer korszerű, 
önműködő berendezés. Fővo
nali állomásaink 8 százalékán 
jelfogós, 65 százalékán mecha
nikus biztosító berendezés üze.. 
hleL 

Nem t.örtént meg számo� 
ha1Yobb állomás előirányzott 
b6vítése, amit a forgalomfel
tut;ás megkívánt volna. (Deb
recen, Dombóvár, Köbánya
fei.ö, Veazprém-külsó stb.) 
Nem tudtuk elvégezni több 
kis- és középállomásnak a vo
nal elaórangúsítással összefüg-
16 bővítését sem. Az állomás
ll6vítések elmaradása - kü
lönösen csúcsforgalmi Időpon
tokban - torlódásokra veze
ktt. Miután a második vágá-
11,ok építésének az üteme is 
alatta maradt a srukségletek-

Jelentős a vasúti állóeszkö
zök felújítására fordított ösz.. 
szeg is, mel11 öt év alatt több 
mint 13 milliárd forint tlOlt. 
Ebből 6,3 milliárd forintot 
fordítottunk felépftmé1l11 fel
újításokra é, 4 milliárdot vcu
úti járművek T141111jatntáaára. 
Említésre méltó az üzemi épü
letek, hidak, távközlő- és biz
tosító berendezések éti a vas
úti alépítmény felújftt.aára, 
valamint a l!lépek éll ea,6b be-

Mir61 tanácskoztak Pécsett és Dombóvárott a szocialista brigádvezetők ? 

A pécsi lgazgató&ág terüle
tén is befejezödtek a szocia
lista brigádvezetők tanácsko
zásai. A sort március 15-én 
PéC$ett a Távközlő- és Bizto
sítóberendezési Fenntartási 
Főnökségen tartott értekezlet 
nyitotta meg. Március 22-én 
Dombóvát"ott a forgalmi, ke
reskedelmi és vontatási szo
cialista brigádvezetők részvé
telével tartottak tanácskozást. 

Nem tudják, 

mit kell vállalni 

A TBFF szocialista brlgád
jain.ak munkásságát Balogh 
János, az igazgatóság V. osz
tályának vezetője értékelte. 
Elmondotta, hogy tavaly 26 
brigád kötött szocialista szer
ződést. A 26-ból 16 telje.sítet
te a vállalást, a t.öbbi nem. 
Meg,illapitható, now egye• 
brigádok aztnte adminisztratív 
kén11szernek tektntették a. 

mozgalmat. Erre abból lehet 
következtetni, hogy nem tud
ták, mit kell vállalni, ml a 
szúk keresztmetszet területü
kön. Pedig lehet69ég, tenniva
ló van bőven. Például a fó
nökaég 7J dolgozója csak 6 

elemivel rendelkezik, 34-nek 
mlo ent11/f ritlca. A B általá
llOINI - rendelkezök lél-

száma meghaladja a főnökség 
összl.étszá.mának eg11negye
dét . . . Nem véletlenül sür
gette felszólalásában az elma
radott.ság felszámolásának 
szükségességét Szücs Sándor, 
siófoki oktató. 

A kollektíva nevelő hatása 
a legtöbb brigádban már jól 
érvényesül. Erről számolt be 
Gombá.s Benjamin, a bátaszé
ki 202-es blokkmesteri szakasz 
szocialista brigádvezetóje. Ka
posvárott és Csurgón viszont 
előfordult, hogy a hanyag 
dolgozót inkább kirekesztették 
a brigádból, csak hogy ne 
kelljen ves,códn! vele. 

678 szocialista brigád 

Dombóvárott a szocialista 
brigádvezetők tanácskozásán 
dr. Szabó Tibor, a pécsi igaz.. 
ga tóság vezetóje tartotta a 
vitaindító előadást. A felada
tok végrehajtásában - hang
súlyozta - az igazgatóság 
példáa munkát vár • 120-
cialist.a. brigádoktóL Fokozot
tan érvényesítsék a g&2lduá
gassági követelményeket, Job
ban használják ki a meglevő 
termeli! kapacitást. A felada
tok ezt Igénylik, hllan az 
áruszállítási teljesítmén,yt 2,4 
százalékkal, a személyszáill-

tás eredményét 1,8 százalék
kal kell növelni az idén. 

A versenyben ma már 678 
szocialista brigád vesz részt 
az igazgatóság terüLetén. Tag
jaik összlétszáma: 7239. A ta
valyi 18-cal szemben az idén 
már 30 szolgálati hely verse
nyez a szocialista szolgála ti 
hely címért. 

A mennyiségi szempontok 
már jól érvényesülnek a 
1S2ocialista brigád-mozgalom
ban, de korántsem ilyen ked
vezó a minőség alakulása. 
Senki sem gondol túlzott kö
vetelményekre, de nem fogad
ható el vállalá&ként, ami nyil
vánvaló 1zolgálati kötelesség. 
Több brigád például azt vál
lalta, hogy a szolgálatban nem 
fogya&Ztanak szeszes Italt, ud
variasan bánnak az utasok
kal, résztvesznek az oktatáson. 

Mi az igazi cél? 

A .ablono,, a minfmdlia kJS
i,etelményeket tartalmazó váZ
lal4, ,emmire aem öaztőnzl a 
brigádokat. Az Igazi cél az, 
h<>a valóban u.ocialista mó
don dolgozzék, tanuljon és él
jen a brigád A vállalásokat 
aabJák a tagok et)'énisé,ré--

A vitában sokan felszólal
tak. Borza István például el
mondta, hogy a dombóvári 
utazó brigádok szerződést kö
t.öttek a fiókműhelyi brigá
dokkal. A flókmúhely a gé
pek alaposabb javítását vál
lalta, az utawk pedig azt, 
hogy úgy gondozzák mozdo
nyukat, hogy azt idő előtt ne 
kelljen ismét javításra küld.
ni. 

Ha a szocialista brigádok 
minden területen pé!dát mu
tatva a többi dolgozót is ma
gukkal ragadják a munka
versenyben, bizonyos, hoa 
nemcsak 768 ezer forint jutal
mat fizethetnek ki a �I 
igazgató.ság területén, mint a 
múlt évben, han�m ennél j� 
val többet . . •  
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Tízéves a Péceli MÁV 
Továhhkezelő Kórház 

/A «Jaútegé� fejl&léee a második ötéves 1en,1,e„ 

Gulyáa János, a nakszerve,:et titkára �tJa az elnök
•é� ajándékát Fa.rkas Láazlónak, az Intézd tpqaióJúiak. 

(Némelh G,ula felvétele) 

Felemeló és egyben megha
tó házi ünnepség zajlott le 
néhány napja a Péceli MAV 
fovábbkezel6 Kó-rházban. Az 
tinnepségen megjeletlt Rödö-
1l1,'i Károly miniszterhelyettes, 
a MA V vezérigazgatója, Gu
Jycia János, a vasutassza.kszer
vezet titkára és dr. Soproni 
József, a 3. szakosztály veze
tője. A kórház 10 éves fenn
illását ünnepelték. Nem nagy 
ez a létesítmény, hiszen csak 
130 beteget tudnak falai kö
wtt egyszerre elhelyezni. 
Mégis jelentős volt ez az év
forduló, hiszen a viszonylag 
kis létszám mellett is 10 000-
nél több vasutas dolgozó és 
családtag keresett és talált ott 
gyógyulást. 

Farkas László, az Intézet 
Igazgatója, meleg szavakkal 
méltatta a 10 év áldásos ered
ményeit. Lelkesen ecsetelte a 
kastély történelmi nevezetes
ségeit. Valóban hosszú, több 
évszázados múltú épületben 
talált otthonra a MAV To
•ábbkezelő Kórház. 

Megjegyezhetjük azonban, 
h.ogy az ódon Ráday-kastély 
soha hasznosabb célt nem 
szolgált, nemesebb feladatot 
nem töltött be, mint éppen 
most, amikor - ha szerény 
keretek között is - őre lett a 
vasutas dolgozók egészségé
nek. Fontos szerepet tölt be a 
mzmtegészségügyi hálózatban, 
olyan feladattal, amelyet en
nél célszerűbben és jobban 
nem valószínű, hogy el lehet
ne látni. Szoros kapcsolatban 
működik együtt a Központi 
MA V Kórházzal és a hosszas 
betegség, operáció után sajá
tos eszközeivel segíti elő a 
vasutasok gyógyulását. 

A fejlődés sokrétű 

A péceli kórház 10. évfor
dulójának mé1tatása - úgy 
véljük - jó alkalom arra, 
hogy ha 6ZŰkszavúan is -
megemlékezzünk arról a fej
lődésről, melyet kiilönösen az 
utóbbi időben ért el a vasút, 
egészségügyi és szociális léte
sltmén11einek fe;lesztése te
kintetében. A fejlődés oly sok• 
rétű és annyi mindenről kel
lene beszámolni, hogy még a 
szűkszavú felsorolásra sem jut 
hely. Csupán a lényegesebb, 
fontosabb intézményekre tér
hetünk ki. 

A budapesti MA V Kórház 
és Központi Rendelő Intézet a 
felszabadulás előtt 18 osz
tállyal és 450 ággyal látta el 
gyógyító és megelőző felada
tát. A felszabadulástól kezdve 
jelentős bővülésről, fejlesztés
ről adhatunk számot. A há
borús károk ellenére a kórház 
ágylétszám tekintetében rö
videsen túlhaladta a háború 
előttit és napjainkban 1068 
kórházi ággyal működik. A 
központi rendelőintézet, amely 
a felszabadulás előtt 18 szak
rendeléssel működött, jelenleg 
28 szakrendelést lát el, köztük 
a máj-, cukorbeteg-, szív-, tü
dőgondozást is. 

A felszabadulást megelő
zően a központi rendelőinté
zetben és kórházban együtte
sen 91 orvos működött. Jelen
leg a két intézményben 180 

f6fog'Calkozt!ri é• 11 részfog
lalkozású orvos áU a flllÓflllke• 
zelés azolgáZatában. 

Európai híni intézet 

Néhány hónap múlva ünne
peljük egyik büszkeségünk, a 
Budakeszi Vasutas Tüdóg71óf111-
lntézet fennállásának 10. év
fordulóját. A péceli kórházzal 
csaknem egyidőben kezdte 
meg működését és 11111 elteU 
egy évtized alatt európai hir
névre tett azert. Delegációk, 
külföldi vendégek számtalan
szor keresik fel A legmoder
nebb gyógyászati elveknek 
megfelelően, jól felszerelt mű
tők, laboratóriumok állnak a 
betegek rendelkezésére. 

A vasutasok egés�géért 
folyó munka fontos helyei a 
rendelőintézetek. A felszaba
dulás előtt a központi rende
lőintézeten kívül más nem 
állt rendelkezésre. Jelenleg 7 
vidéki rendelőintézet t ehet
nek Igénybe a 00.ffltaa dolgo
zók. Ezek közül egyesek már 
a legmodernebb elveknek Ss 
megfelelnek. Büszkék lehe
tünk az 1965-ben átadott mis
kolci rendelőre. Az elmúlt né
hány év alatt számtalan he
lyen épült üzemi szakorvosi 
és fogszakorvosi rendelő. A 
vasutasok Balatonfüreden, 
Harkányfürdc5n, a Szabadság
hegyen és több állami gyógy
házban, illetve szanatórium
ban kaphatnak kezelést, se
gítséget a betegségükből való 
felgyógyulásukhoz. Ha mind
ehhez hozzávesszük, hogy épí
tés alatt áll a 300 ágyas azol
noki MAV Kórház és Rende
lóintézet, befejezés előtt áll a 
szombathelvi és celldömölki 
rendelőintézetek bővítése, épí
tése, tervezés alatt áll az új, 
modern Budapesti Központi 
Rendelőintézet, a debreceni 
rendelőintézet és a Budakeszi 
Tüdőgyógyintézet rehabilitá
ciós pavilonja, akkor bárki 
megállapíthatja: a vasutas
egészségügy jelentős fejlődé
sét, a vasutasság egészség
ügyével való fokozott törődést. 

A szociális helyzet 

mutatói 

A vasutas dolgozók szociá
lis helyzetének azonban nem
csak az egészségügyi intézmé
nyek a mutatói, hanem a bér-, 
a betegbiztosítás, a munkavé-
delem, a szociális biztosítás, a 
munkaruha stb., majd a dol
gozók egyre javuló munka- és 
életkörülményeit szolgálja. 

A rászoruló vasutas gyer
mekeket a felszabadulás előtt 
420 férőhellyel rendelkező 3 
nevelőintézetben lehetett elhe
lyezni. A felszabadulás óta 
Répceszentgyörgyön, Bodrog
olasziban és Békéscsabán lé
tesült új nevelőintézet, s ez
zel számuk 6-ra, 11 férőhelyek 
száma pedig 1360-ra növeke
dett. Bölcsődékkel és napközi 
otthonokkal a felszabadúlás 
előtt a vasút nem rendelke
zett. Jelenleg 7 bö!csc5de 450 
férőhellyel és 15 napközi ott
hon 1200 férőhellyel üzemel. 
A gyermekintézmények célja 
és lényege, hogy a dolgozó 
nók munkábaállását meg
könnyítsék és enyhítsék azo
kat a gondokat, amelyek 

gyermeknevelés közben a szü
lőket terhelik. 

A MAV üzemi konyhái is a 
felszabadulást követően léte
sültek. Ezekben ma már a 
vasutasság mintegy egynegye
de étkezik egyre javuló szín
vonalon. 

A szociális létesítmények 
állandó fejlesztése mind a 
szakmai vezetésnek, mind a 
szakszervezetnek fontos fel
adata és azt fontosságának 
megfelelően is kezelik. A fej
lődést azzal lehet érzékeltet
ni, ha az 1961-65 között vég
rehajtott, a második ötéves 
tervben megvalósított szociá
lis létesítményeket, illetve 
azok közül néhányat felsoro
lunk. Azért csak néhányat, 
mert 100-nál több a teri>idc5-
azakban éplllt szociális lé'terit
mények azáma. A beruházá• 
sokon kívül még sok létesít. 
ményt újítottak fel, tataroz
tak, bővítettek, hoztak helyre. 

lelenlóaebb léleaitmények 

Szemlélteti az el6relépést 
azoknak az összegeknek az is
mertetése is, amelyet öt év 
alatt erre fordítottunk. A azo
ciálu beruházáaok 5 év alatt 
néhán11 ezer forint különb
aéggel azázötven mi!Hó forin
tot tettek ki. A költségvetési 
felújítások összege is jelentős: 
mintBQII 30 miUió forint. 
Egyelőre nem lehet kimutatni, 
de bizonyára jelentős az az 
összeg Is, amit az Igazgatósá
gok, vállalatok, szociális cé
lokra, létesítmények megvaló
sítására fordítottak. 

Melyek azok a jelentősebb 
létesítmények, amelyek ebben 
a tervidőszakban a vasutas 
dolgozók használatába kerül
tek: 

1961-ben a miskolci ;ármíí
javítóban 500 dolgozó részére 
öltöző-mosdót. 1000 adagos 
iizemi konyhát, Záhony állo
máson 1000 adagos üzemi 
konyhát, a pécsi tútc5házban 
650 fős öltöz6-mosdót adtak 
át. 

1962-ben NT/Íreguházán 500 
fős öltöző-mosdó, Kapoavár 
állomáson 600 adagos üzemi 
konyha és 150 f6s önkiszo�
ló étterem létesült. A hatvani 
fútóházban is elkészült a 300 
f6s öltöző-mosdó. Tovább fej
lődött a záhonyi szociális lé
tesítmények hálózata. 

1963-ban felépült és átadás
ra került a mukolci munká&
azálló, s öltöző-mosdó létesült 
Vácott és Záhonyban. 

1964-ben közel 4 millió fo
rintos költséggel 720 fős öltö
ző és mosdó épült Ferencvá
rosban. A azolnoki ;ármlíjavi
tóban 1500 adagos üzemi 
konyha, 750 f6s étterem, míg 
N11íregyházán 1000 adagos üze
mi konyha és 100 f6s étterem 
létesült. 

1965-ben adták át a miskol
ci szakorvosi rendelőt 16 mil
lió forintos ráfordítással. 

A felsorolás természetesen 
csak vázlatos, néhány nagyobb 
létesítményt tartalmaz. Még 
sok helyen épült öltöző-mos
dó, melegedő, üzemi konyha, 
munkásszállás és más szociá
lis létesítmény. 

Javult a lakáshelyzet 

Ha nem kielégítő mérték
ben is, de előreléptünk a la
káshelyzet javításában is. A 
tervidőszak alatt 50 millió fo
nntot fordítottunk új lakások 
építésére. A Landler-lakótele
pen, Pécsett, Szegeden, Mis
kolcon és még számos helyen 
épült vasutaslakás és közel 
200 pályoori lakás bővítésére 
került sor, 

A harmadik ötéves tervben, 
melynek most vagyunk a kez
detén, szintén jelentős össze
gek kerülnek a vasutas dolgo
zók szociális helyzetének, élet
és munkakörülményeinek 
megjavítását célzó létesítmé
nyek megvalósítására. Erre 
szükség is van, hiszen a na.."Y
arányú fejlődés - mely az el
múlt években bekövetkezett 
- sem tudja még pótolni azo
kat a hiányosságokat és mu
lasztásokat, amelyek a ma
gyar vasúton a felszabadulást 
megelőzően voltak és a hábo
rús rombolásokkal tetéződtek. 

s. J. 

Veszprémvarsán71 állomáilon 
28 vasuta$ telje!it azolplatoi. 
Ez a kis kollektíva naeyon 
lelkesen, elismerést érdemlően 
dolgozik. 1963 óta minden év
ben igazgatói elismerésben ré
szesültek. Allomcú vlzagáik 
4-es eredménn11el véazc5dtek. 

A kds állomás kollektívái 
1�!!5 januárjában elhatározták, 
hogy megszerzik a szocialista 
brigád címet. A termelés,! ta
nácsko?.ás négy brigádjának 
ítélte oda a azocialiBtG brigád 
cimet, illetve oklevelet. A brl-
8á(i,tagok közül huszan kap
ta'k ollllerelet. 

Az eredményeken fellelke
sedve a ki.s kollektíva ebben 
az évben 4 szoci4lista azol
gálatl hely cím elnyerésére 
wekszik. Ha olyan eredmé
nyesen dolgoznak mint a 
múlt évben, a'l<ikor a siker 
biwnyára nem =ad el. 

Hoffmann József 
Ve.s:z;prémvarsány 

8égi •zdeny új szerepben 
A tisztálkodás, a fürdés és 

téli időben e. fűtés !.& sok gon
dot okozott a Hámán Kató 
Fútóházná!. Szinte ve.lamellllyi 
munkahelyet, irodákat, okta• 
tótermeket külön-külön fűtöt
tek. AzonJúvill gyakran baj 
volt a hideg�meleg víz szol
gáltatással is. 

Március közepétől azonban 
minden megváltozott. Egy ré• 
gi, 321-ell sorozatú mozdonyt 
házilag olajfútúre alakítottak 
át, éti ez szclgáltatja a fíí
té&h.ez a gc5zt és a melegmzet. 
Több éves sérelmet orvo.sol
tak ezzel a Hálmn Kató F\1-
tőháznál. 

Megérdemlik, hogy Ide írjuk 
azoknak a nevét, eleik lrezde• 
mény�. és végezték a ika· 
mn átalakítását: Szakoft Iat
ván fűtmrázfónök, Bánya! Mt
hály, Mató Imre, Gergácz 
Pál éa Bánhidi István. 

Fefvéct István. 

Megfelel-e a célnak 
a hegesztők védőszemüvege 1 
A szocialista munkavédelem 

alapelve - a megelőzés. Tör
vényeink Is az alapelveknek 
megfelelő szellemben íródnak, 
mégis gyakran tapasztalhatók 
különféle panaszok, amelyek a 
munkavédelmi intézkeaések 
megalapozottságát kétségbe 
vonják. Ezek egyrészt a dolgo
zóktól, másrészt a középveze
t.őktől indulnak ki. 

Ilyen vitatott kérdés és gya
kori panasz a láng- és ívhe
gesztők védószemüvegének 
használhatósága. Többen fel
vetik, hogy a rendelkezésre 
álló védőszemüvegek 

nem felelnek meg a cél• 
nak, mer& a szemre ártal• 
mas sugarakat áteresztik, 
ennek következtében a lá-

iásélesség csökken, 
s ezzel egyidejűleg kötőhártya• 
gyulladás áll elő. Akadnak 
olyan javaslatok is - sokszor 
névszerinti megjelöléssel -, 
amelyek meghatározzák, hogy 
a legmegfelelőbb védőszem
üveget melyik kisiparosnál le
het beszerezni. 

A dolgozók panaszát vizs.
gáJva megállapítottuk, hogy 
azok többsége jogos, mert a 
rendelkezésükre bocsátott vé-

d6szemüvegek valóban nem 
minden esetben felelnek meg 
azoknak a követelményeknek, 
amelyekre a azem védelme 
miatt feltétlen szűkség van. 
Meg kell jegyezni, a hibák nem 
abból adó<lnak, hogy e célra 
megfelelő szemüveg nincs for
galomban. A hiba ott van, 
hogy azok, akiknek feladata a 
megfelelő minőségű szemüve
gek igénylése, 

nem a SZOT Munkavédel
mi Tudományos Kutaw 
Intézet által Jóváhagyott 
szemüveget rendelik meg. 

Ez különösen az ívhegeszt6ket 
érinti ér7.ékenyen. 

Az egyes munkához szüksé
ges védőszemüvegek kiválasz
tásához táblázat áll rel'l.delke
zésre. A táblázatban található 
szemüvegek az Anyagellátá,i 
Igazgatóság útján igényelhe
tők. Tehát nem áll fenn annak 
szükségessége, hogy egyes 07.e
mek a kisiparosok által -
meggyőződésük szerint nem 
az igényeknek megfelelő mi
nőségben - szerezzék be a 
védőszemüveg-szükségletet a 
hegesztőknek. 

Takács J6uet 

A tisztaság és az egészség őrei 
A Magyar Vöröskereszt üze

mi szervezete február végén 
tartotta vezetőségválasztó tag
gyűlését a debreceni járműja
vítóban. Dr. Gyöngyöst Ró• 
bertné, az üzemi szervezet tit
kára, beszámolójában elmon
dotta, hogy munkájuk első
sorban az egészségügyi felvl· 
lágosító munkában, elsőse
gélynyújtó tanfolyamok, tisz
tasági mozgalmak, véradó na
pok szervezésében, a dolgozók 
szociális körülményeinek ta-

nulmányozásában jutott kife
jezésre, 

Az üzem egészségügyi fej
lődését jelentősen segítette 11 
kocsijavító 01ztál]/1lál épüU 
500 személyes öltözc5 ,, für
dó. Ugyanott női fürdőt is lé
tesítettek. 

A vöröskeresztes aktívák az 
üzemi egészségügyi és szociá
lis létesítmények tisztántartá
sát, karbantartását rendsze
resen ellenőrzik és ha hiá
nyosságokat tapasztalnak, -------e-.;;....----------------. azokra felhívják az illetéke
sek figyelmét. 

Baleseti króaika A Vöröskereszt üzemi sz;er
vezete ii.zemrészenként meg
szervezte az egészségügyi szol
gálatot. Egészségüeyi mentő
ládákat helyeztek el az üzem
részekben. A 12 egészségügyi 
és mentőláda kezeléséről és 
feltöltéséről az aktívák gon
doskodnak:. 

Vigh m János mozdonytíí• 
tó március 2-án olyan aúlyot 
égési sérüléseket uenvedelt a 
Nógrádveroce állomáson iar• 
tózkodó U1031 sz. mozdonyon. 
hogy március 6-án belehalt sé
rüléseibe. A vi7Agálat megálla. 
pítoUa, hou a halálos balese
tet a fútG kezében levő tlsztf
tógyapot és az olajtól teljesen 
átitatott mhájának sugárzó hG
Cól keletkezeU 6ngyulladú 
okozta. 

* 
Március 4-én Budapest Ke-

lenföld állomáson tola.táa köz
ben haláloa balesetet uenve
dett Farka.a II. Antal kocsiren
dező. Nevezett balesetét az 
idézte elő, hogy a mozgó gép
ről leugorva váltókeresztezé
sen szándékozott ráakasztást 
végezni, miközben megbotlott, 
és estében feje naQII erc5vel a 
sínkoronához vágódott. Megál
lapítást nyert, hogy a sérültet 
szabálytalan munka miatt a 
tartalék mozdony vezetője már 
több ízben figyelmeztette. 

* 
Március 11-én N111f'ef11/háZa 

állomáson a jelzés téves értel-

gasb6Z lezuhant, A baleset kö
vetkeztében ketten súlyosan, 
hárman könnyebben megi,érül
tek. A vizsgálat még tart. 

* 
Március 16-án Miskolc ti-

szai pályaudvaron az 1. sz. ál
lomáai tartalék elütötte Simon 
István gépldsérót, aki nem élet
veszélyes fejsériilésea balese
tet szenvedett 

* 
Március 111-án Hatvan állo-

máson a fl1362 sz. tartalék• 
mozdony halálra rázolta Sza
labf.n :&árolyné tútöházi ko
esltakarítól. A baleset azért 
következett be, mert nevezett 
kllrilltekintés nélkül a ta.rtalék
gép úrszelvényébe lépett; 

* 
Március 20-án Galgamácsa 

állomáson tolatás közben láb
csonkulásos balesetet szenve
dett Varga Pál Balassagyar
mat honállomású vonatfékező. 
A baleset ráakasztás után tör
tént, nevezett ugyanis megbot
lott éa elesett. A sérült elis
merte, hogy szolgála.tbalépés 
előtt azeszes italt fog71aaztott. 

Az alapszervezet az elmúlt 
választás óta több egészség. 
ügyi előadást szervezett. Ilyen 
előadások voltak többek kö
zött az alkoholizmus ellem 
harc, a gyermeknevelés prob
lémái és az elsósegélynyújtáa. 
Az előadásokon az üzem dol
gozóinak több mint a fele vett 
részt. 

A Vöröskereszt egyik leg
szebb és legnemesebb felada
ta a véradó napok szervezése. 
A múlt évben 222 dolgozó 
70,9 liter vért adott. A vér
adásban a szocialista brigádok 
jártak élen. 

A beszámoló után került sor 
az új vezetőség megválasztá
sára. 

Voloslnovszkl János 
mezése miatt a XII. vágány-r----------------------
ról meginduló L sz. tartalék
mozdony beleütközött a IX. sz. 
vágányra behúzó, de egy részé
vel még biztonsági határjelzőn 
kívül álló 3. sz. tartalék által 
mozgatott kocsisorba. Egy ko
csi kisiklott, az M 44 129 sz.. 
tartalék megrongálódott. 

* 
Március 15-én Ne1zmél11 ál-

lomásra behaladó 3522. sz. vo
nat elütötte Berényi Lajoa ál
lomásbejárást végző forgalmi 
szolgálattevőt. Nevezett az el
ütés következtében mindkét 
lábán n11ílttörést éa fejsérii,. 
lést szenvedett. Az eddigi 
megállapítások szerint a bal
esetért kizárólag a sérült hi• 
báztatható, mert a II. sz. őr
helyen végzett ellenőrzés után, 
jigyelmeztetés ellenére, a be
haladó vonat űrszelvényébe 
lépett. 

* 
Március 15-én a ferencváro

si pály;a.fenntartási főnökség 
XI. pályamesteri szakaszának 
dolgozói a hel(Yeshalmi vonal 
Soroksári úti hídján hídgeren
da-cseréhez állványozási mun
kát végeztek. Állványkészltés 
közben az egyik 10x10 cm-es 
keresztgerenda középen eltö
rött, és az állván11 öt dolgozó
val, több mint 5 méter ma-

FELHÍVÁS 
az Orszígos Vasutas Képzómtivészeti Kiállításra 

v 
A &zakEZEll"V'e?Jet �zerve7.ésl és nevelési osztálya a XVI. asutasnap �kalmábó! Budapesten rendezi meg az orszáQo, vasutas klépzomúvészetl kiá.Uítá.st. 
A kiállításon a vasutas képzőművészeti körök tagjai, tényleges és nyugdíjas vasutasok és azok családtagjai vehetnek részt, maguk készítette fes�nyekkel, grafikákkal, srobrok

��borművekkel, népmuvészetl és iparművészeti mun-
A múyeket 1965. június 24-<ig kell eljuttatni a kiál'1ítás rendező b1wtrt:ságához: Budapest, VIII., Népszínház utca 29. . A bíráló bizottság által javasolt műveket szakszervezetünk elnöksége a következő díjazásban részesíti: Festészet: 
1. !' vasutas dolgozók megváltozott élet- és munkakörül• ménye1t legjobban ábrázoló festmény vagy grafika 1500 Ft �- A legjobb emberábrázolás festményben vagy grafikában . 1200 Ft �- A legJobb munkaábrázolás festményben vagy grafikában 1000 Ft 4. Ifjúságunk életét legjobban ábrázoló festmény vagy grafika 800 Ft 5. Legjobb csendélet, festményben vagy grafikában 500 Ft 6. Legjobb tájkép 500 Ft Szobrászat: 
1. Legjobb emberábrázolás 2. Legjobb munkaábrázolás 3. Ifjúságunkat legjobban ábrázoló mű Ipar- és népművészet: 
A legjobb ipar- vaey népművészeti tári:Y 

1500 Ft 
1000 Ft 
800 Ft 

400 Ft 
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A vasútnak 
.. 

men n i  kel l  
,4 rekonstrukció alatt is zavartalan a munka a s:z:o/nolci csomóponton 

Felejthetetlen 

két hét 

A Nagyalföld kapuja. A s.zolgálása már az új ldeig]e
srolnoki csompópontot � is nes., magas fogadón tört.éruk. 
nevezhetnénk. Ez az új �yhálózat a Te• 

Az állomás füstös, l�tetó konstrukció első &Zü!ötte. A 
életét a fe!üljMÓ1"ól. a közúti csomópont korszerűsítése, az 
hídról figyelem. Alattam az állomás építése tervszerűen 
acéisinek sokasá2a fut. A halad, sz.inte észrevétlen,ül, 
messziről jött sineké, amelyek hogy a forgalmat ne zavarja. 
itt találkoznak, majd pár száz Ha befejeződik ez a nag11 
méter közös út után újból munka. akkor Szolnok állomá.9 
sretválnak. Szétválnalk. mint Közép-Európa egyik legmode,-
az emberek. mint az l'iffiber.i nebb c&omópontja le$?. Várják 
sorsok, a.kikel az élet egymás-- i nagyon a szolnokiak, mert 
tói el&zakít. bizony e?lll'lek a nagy :fo.rga-

Hasznos Pál és Fekete II. István kocslrendez6k mun• 
kában 

Né;em az embereket, lllkik 
faradhatatlanul dolgoznak. Al! 
állomást nézem. A pöfögó 411-
est és a kon.nyedén suhanó pi
ros Di-.leket. A múltat és a 
jelent. 

A guritódomm--.i. egy hOSS?.ú 
grerelvenyt húznak fel. Az 
öreg gőzös erőlködik. Nehezen 
birja. Aztán mégis felér. 

Szép, nagyon szép !gy fe
lúl.rol a vasút mo:r..galmas, lük
tetó élete. Olvan. mint egy 
megelevenedett k.is játékasztal, 
ahol eflY gom.onyoma.,;ra min
den mo� kezd . . •  

A /ci és berakás zavartalan 

Az állomáson ma Hargitai 
László ál.lomásfőnök-helyettes 

.az ügyeletes. A na.pi munká
ról kérdezem. 

- Az éiszaka eg11 &óde,.,-el 
megrakott irán11vonat ;ött Dél
eguhá.záról - kezdte a beszél
getést. - Ebből 25 kocsit a 
tehe-rpál11audvaTra áll{tottunh 
ki. A kocsikat még az éj3Zaka 
kiraktuk és a vonat reggel 7 
iírakor üresen. menetrend sze
rint elindult vissza Délegyhá-
12:ára. A 4266-os vonattal 
•zln.tén az éjjel - k6 érfoezeU 
4Z új Zauuva-híd és a Tisza
híd között épiilö i,j vágán11-
hálózat töltéséhez. 

(Tőz&ér Emő felv.) 

lomnak már nehezen felelnelk 
meg. 

Moot egy személyvonat ér
kezik. Köwen a t.ele!Joo is 

ldejéhen szólunk 

Papke&zi állomás nem tar• 
tozik ugyan a forgalmas szol
gálati helyek közé, de havi 
le- és feladási kocsiforgalma 
így is meghaladja az 500-at. 
J;:ppen ezért indokolt len-ne a.: 
á!lomás területének megvllá
gítása, mert a tolatásnál a 
sötétség balesetvesz.élyes. 
Mindössze egy villanyoszlopot 
kellene felállítani, hiszen a 
fővezeték cs.a 50 méterre 
van. A tolatási padka is 
hiányzik. 

Idejében uólunkf Baleset 
eddig még nem tört.ént, de ki 
tudja . . .  

KIM Lajos 
Alsóörs 

Gyomán még mindig 
kosaraz:nat< 

G11oma állomáson naponta 4 
-5 mozdony szerel. Ezek 150 
mázsa szenPt vételeznek. A 
szz„rakodás még mindig ko
sarazással történik, pedi g  
többször szó volt már arról, 
hogy gépesítik a rakodást. 

cseng. A fűtőház jelentkezik. 
Közlik. hogy egy tartalék moz.. 
danyt vittek be javítami, he
lyette másikat adtak. 

- Ut;a, így van � napon
ta - mondja mosolyogva a 
fónök!he!yettes. - Hol keve
sebb, hol pedig több gonddal. 
de megy a munka. Mert a 
oosútnak míndiQ menni kell .. .  

Géprevár6s nem volt 

A fútőháznál Fehérvári Jó
uef vezetőmérnök kalauzol. 

- A javításra váró gépeket 
már beállitották - mondotta. 
- Hyenkor, hét közben nincs 
ol11an na.gy hajrá. Munka per
ue mindig akad. Jef.enleg öt 
gépet javítunk. 

- Alkatrész? 
- Féktuskóból ét1 lángbol'.• 

tartó csövekből jelenleg i.s 
hián11 van. A hiányzó anyagok, 
persze, néha késleltetik a ja
vítást. De gépre vára.s nem 
vol-t. 

Közben egy új mozdony ér
kezik. A 424-273-as nagykátai 
tolatós fordulóból jött be két
napi mosójavitásra. 

Kellemes két hetet töltöt
tem feleségemmel együtt a 
siófoki bánvászüdfilőben. Kü
lön ••öszönetünket fejezzük ki 
a személyzet udvarias, előzé
keny és figyelmes kiszolgálá
sáért, és azért, hogy rövid 
idő alatt kedves, családias 
hangulatot teremtettek. 36 évi 
s::olgáhti idöm alatt ez volt 
az első alkalom, hogy igénybe 
vettem a szakszervezet ked
vezményes üdültetesét. Bár 
tél volt, mi mégis jól éreztük 
magunkat a magyar tenger 
partján. 

Markos József 
Zalaegerszeg 

Forgalmas állomás 

Mezóheg11e&, az Alföld egyik 
legforgalmasabb állomása 
Forgalmának nagyrészét a cu
korgyár és az állami gazdaság 
küldeményei adják. A répa
kampány idején például 
15 745 kocsi cukorrépát szállí
tottak: a cukorgyárnak. A fel
dolgozott mennyiségből vissza
nyert répa zelet 9499 vagont 
tett ki. A gyár késztermékéből, 
a cukorból 374 vagonnal ex
portra, 939 vagonnal pedig 
belföldi fogyasztásra további-

Egy mozdony jött. Három 
pedig már útra ké zen ál.l. 
Szentesre, Ferencvárosba és 
Üjszászra menJ1Jek. Mellettük 
emberek. Kezüldien táska. a 
napf eruúvalóval. Felszállnak a 
gépre, amely az acélsíneken to
v�üL 

E.s holnap lrezdódik elől.ró' tottak a mezőhegyeslek. 

minden. 
(szerényi) 

Dr. Bánkfalvy Gyula 
Szeged 

Ülést tartott a vasutas eszperantó szakosztály 
A Magyar Eszperantó Szö· 

vetség Vasutas Szakosztálya 
március 10-én tartotta évi 
munkaúlését a va.sutasszak
szervez.et Benczúr utcai szék
házában. Az illés részvevőit 
d,-. Bácskai I!ttJán, a szakosz
tály elnöke tájékozta.tui. Az 
1965. évi munkáról szoló be
z.ámolóhoz 18-an ·, ' oz-

zá. A fel zólalók szinte kivé
tel nélkül érin tet'.ék a cso
portjuk ban folyó munkát. to
vábbá azt, hogyan ké zülnek 
ciz Utrechtben megrendezendő 
18. Nemzetközi Vasutas Esz
perantüta - és a hazánkban 
megrendezendő 51.  Egyetemes 
Eszperantó Világkongresszus
ra. Hangsúlyozták, hogy tuda
tában vannak a rendezvények 
idegenforgalmi, sőt politika.i 
jelentőségével Js. 

Az értekezlet külön foglal· 
kozott a nők napja, a tavaszi 
béke-kampány és a Nemzetkö
zi Együttműködés Éve kereté-

ben kifejtett t·asútas eszpe
rantó tevékenységgel . A meg
hin>'.t vendégek elismeréssel 
emlékeztek meg fels:wlalásaik
ban a szakosztály munkájáról 
és méltatták a nernzerközi 
nyelv jelentőségét a kúlturá!is 
z.ínvonal emelése és a béke 

érdekében. 

A vp.etőség kijlön naJ)iren
di pontban 62.amolt be a vi
lágkongresszus eLökészitő 
munkáinak eredményeiről. Fi
gyelemre méltó, hogy a világ 
minden tájáról eddig több 
mmt kétezren jelentkeztek. A 
jelentős t•asúti és közúti köz
lekedési kedvezmények - a 
deviza könnyítések, az 50 szá
zalékos vízum-kedvezmény -
hatására további tömeges je
lentkezésekkel kell számolni. 

A kimagasló eredményeket 
elérő tagok könyvjutalmazá.sa 
után dr. Jáki Ferenc az é.;�
ki 01-szágokrol vetítettképes 
elóadást tart?tt. 

l""'""'""""""'"""""""""""""""""""'"""""'"""""""""'""'"'""""'""""""""I 
! TavaJZ - h�borús háttérrel 1 

A falu alá ért a háború, 
s eg11 öleléssel rom lett a falu. 
Elhajtották a szelid tehenet, 
mikw kertük az éltető tejet. 

Békétlenség kovász.a: háború -
Temetett szlavot, germánt a falu. 
S eg11Te messzebb - az ég f�l'!in át -
az élőkhöz még dörgött a i·ilag. 

II. 

/Ueneküló, hamusioin utak 
az utaknál szürkebb ég alatt 
A grófi erdo egy máglya volt. 
. . .  Es énekeltek a madarak.! 

Négy-öt határnak nekivágtunk 
- gJllll!og, rokon-látogatásra; 
tlicinálisnak is örultünk, 
amely már a megyét is járta • . •  

Mert tavasz volt - fölhasogatták 
a Jén11ek a gomolygó eget; 
s kira;zott szívünkből a remeny, 

1 
hogJI összehordja az életet. 

Fazekas Lajos 1 
: = 
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Négyes névadó ünnepség 
a MÁV Kórházban 

A z  elmúlt szombaton, a MÁV 
Kórház tör1énetében először, 
kedves, családi ünnepség zaj· 
!ott le a szülészeti osztályon. 
A VI. kerületi Tanács és a 
MA V Kórház vezetőinek kez
deményezésére itt kapták meg 
net"üket a leg.ifiabb !tis ál
lampolgáro . Mind a négy 
t"asutas gyerek. 

Nl/itrai Tamás az r:szaki 
Járműjavító. felesége a MÁV 
tszaki Osztószertár dolgozója. 
Gyermekük a Tamás, Bereg
szásZi Károly a ferencvárosi 
pályafenntartási fónöhég, fe
lesége Soroksár állomás dol-

gozója. kislányuk a Mariann, 
Vámos Károly és felesége a 
Dunakeszi Járműjavító dolgo
zói, gyermekük a Károl�·• 
Tóth T�bor. a Csepel Vas- e;. 
Fémművek, felesége a MÁV 
Kórház dolgozója. kislányuk 
az Andrea nevet kapta. 

A hivatalos ünnepség után 
a kis újszülöttek kék kisdobos 
nyakkendőt is kaplak. Majd 
ezután nagyon sok virággal és 
ajándékkal halmozták el a 
szülőket es az újszülötte-ket. 

Virág Péterné, 
6ZÜ1észnó 

A nfvadó ünnepség megható pillanata Közben megszólal a han� 
bemondó. 

- Figyelem! Fíg11elem! Az 
„ls6 vágán11on vonat halad 
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., . . . 

Barta Margit hangja. Reg
«El 6-tól este 6-ig az utazókö-
2ÖIIS>éghez ó beszél A két be
mon(iá6 között pedig - tele
fonon - telvi)ágosítást ad. 

A vonat elment. A főnöki 
iroda ismét csendes. A forgal
mi naplót nézegetjük. A mai 
Mpra minden igényelt kocsit 
k!állitottok. Kocsih.i.ány jelen
leg nincs. Ez persze nemcsak 
a vasutat. hanem a szállítóff'
leket is dicséri. Zökke.nömen
tes a ki- és berakás. 

A gutitón a 2061-i!S és az 
5599-es tolatós tehervonatot ál
lítjálk össze Az egyik Hatvan
ba, a másik Rákorra megy. 
Szabó l.oltván tolatásvezető irá
nyitásáva.I az ötös tartalék dol
il<>Zik ott. 

A szolnoki rendezőben na
l>Onta 2200-2500 vagon gurul. 
Csak lrányvonatból naponta 8 
-9-et állítanak össze. Itt ren
dezik aronkívül a FerenCtlá• 
roaból jövő két. több csopor. 
to• irán11vonatot is. A békés
csabai és a debreceni elegyet 
kettéveszik, majd kieg;észltve 
inditják tovább. A kocsirende
:aésben a teherpályaudvar is 
eecít. 

A rekonstrukció 

első szUlötte 

A legtöbb munkát most is 
• Tiszamenti Veg11imüvek ad
j-. A ha� gyáróriás .k:i-

A szonwrú óriás 
csak hallom, hogy himaosan 
felkiált: 

- Hé, féleszú.ek! Mit c.,i
náitok! 

Hivat az öreg masiniszta. 
Vajon mit akar a kedves, ősz 
hajú ismerős. 

Régóta ismerem. Többsz.ör 
írtam már róla, NO,{/!/ XI. Já
nos nyugdíjas moz.donyvezetö.
ről, aki soha nem ismerte a 
fáradtságot, a lehetetlent, ha 
a szolgálat úgy kívánta. 

AI)'lÍt én a munkások erejé• 
ről és hatalmáról hallottam, 
azt nekem ez a kemélzyköté
sű ember testesítette meg. ő 
a hús, a vér ember, aki a sze
memben láng és hegyorom. 
Fáradhatatlan hős, mégis VÍ· 
gan egyszerű, tréfáskedvú, őz 
lelkű óriás, széles vállakkal és. 
gyermekien tiszta szemek.kel. 

A csepeli vasgyárból keiiil t 
a vasúthoz. Húszéves volt és 
lakatos. Később fűtő lett, az· 
után mozdonyveziető. Fürge 
acélparipájával sokáig repí• 
tett személy- és gyorsvonato
kat. Megfordult a swmszédO<S 
országokban is. Lát.ott külföl· 
di városokat. boldogan ölelke
ző utasokat, de a szíve mégis 
a tehervonatokhoz húzta. A 
rnigy feladatokat IMr�. Az 
olya:n azerelvénveknek Cl t-0-
v<ibbításdt, ameZ11ekne-k ClliO 
látta a t>égét a mozdonydl6L 

1949 nyarán frtam e!ÖS7.Ör 
róla, a kiváló mozdonyvezet6-
ről. Hir övezte, a munka di.· 
csősége. Há.1'0TIWZ0f'ON11 1'it1l• 

tetett vasutas ooit, a jövlí 
mozdonyvezetöinek egyik ki
váló oktatója. 

Huszonnyolcadik esztendeje 
gzoJgá!t ekkor már a vru.útnál. 
Ezért megkérdeztem tőle: 

- Hogy-hog11 enn!fi év után 
még mindig g6zmozdQnnual 
jár? 

Hangosan nevetett: 
- Ezt már mások is ké1'

dezték. Magának is azt mon
dom, amit -nekik mondtam: é-n 
,ná.,- lassan lkiöregszem, nekem 
megteszi a g6zmozdon11 is. A 
viUany- és a Diesel-mozdonyé 
a jövő, ismeTkedjenek azokkal 
a fiatalok. Szeressék, bánjanak 
velük úg11, ahogy mi, öreg ma
siniszták a gőzmozdon11okkal 
bántunk. 

Első találkozásunkkor elha
tároztam: lehetóséget keresek 
arra, hogy va.Iamelylk útjára 
elkí.sérhessem, hogy munká
ban is !áth8"Sam ezt a nagy
szerű vasutast. 

1952 őszén került erre sor. 
Egy élelmiszerrel megrakott 
gyorstehervonatot hozott fel 
Szegledról Ferencvárosba. 

Az esti órákban indultunk. 
Soha nem felejtem el, hideg 
fjszaka volt. Egyiik állomáson 
megálltunk, hogy vizet ve
gyünk. A fút.6 meg a mozdony
ve?Jetö..tanuló gyorsan hozzá 
Is kezdett. 

Lenézek a mozdonyról, s lá· 
tom ám, hogy az öreg csurom 
víz. A fű tője figyelmetlen volt 
és a kútból vastag sugárban 
kiömlő víz rázúdult. 

- Szent ég, ml lesz itt? -
gondoltam magamban. 

De ő csak megrázta magát, 
mlnt egy tanyai komondor. 
Ruhát cserélt, aztán mintha ml 
sem Wrtént volna, folytattuk 
az utat. 

Pontosan, menetidő ,zerint 
érkeztünk Fe,-encv,í.1'osba • • •  

Nagy XI. Ján05 mozdonyve
zető ötvenhétben nyugdíjba 
ment. Elszorult sz.ívvel fogad
tam a hírt. Szomorúan gon
doltam arra. hogy elszállt az; 
idő, átfordult a Nap azég ki>
zepén és János bácsi életébe 
besettenkedett az álmos, a 
szendergő alkonyat. 

Elmentem és megnéztem. 
hogy él egy nyugdíjas masi
niszta. A tőle megszokott mó
don, korát meghazudtoló kedv
vel fogadott. 

Sok mindenr61 bes2Jél&et· 
tünk. Szóba hoztam az emlé
ke7.etes éjszakai zuhanyfllrd6t 
is, mire az öreg huncut neve
téssel megkérdezte: 

- Ugve, akkor azt gOftdol� 
h0{1JI kitÖ1' Cl botrli1l117 

- Hát . . .  
A veúr k6wen a moulonya &, nem fázott meg •-

körül �ódott. Egysz.ec kor? 

- Nem én. Se akkor, se 
máskor én még nem voltam 
orvosnál. Ef/1/ szem pirula -nem 
sok, de még ann!li sem ment 
le a torkomon. Nem tudom mi 
a beteg&ég • . •  

A hatvanharmadik szüle
tésnapján beszélg,ettem utoljá• 
ra az öreg ma&inisztával. Le
velet ugyan többször váltot• 
tunk azóta, de az egészen más, 
mint a személyes találkozás. 

A napokban ü t, hogy fel-
tétlen 11:a-essem fel, nagyon 
szeretne beszélni velem. Szíve
sen tettem eleget kérésének. 

Kis családi házának kerl'té
sén túl, moccanás nélküli, né
ma csend. Az életnek semmi 
jele. Vajon mi lelte a nyug
dí:i.ls vasutast? Komoly oka 
lehét, hogy Uyen csendes a 
portája. 

Rossz ér7aern támadt: csak 
nem érte oalami baj1 

Becseqetek. 
Hallom, ah<>Q nyiliJt az aj

tó. - Jön mar az öreg - só
hattok megkönnyebbülten. 

Am, ecYS7,elTe � őt, ha· 
nem a kedves arcú nénJt. a f• 
leségét látom a ""9:'andalépcs 
lecs067.0gn.i. 

- Dir 16, 1ioW elJlltt -• 
hálálkodik. - Nagvan vd"-fl 
H Ö1'ec,nl . , .  

Ennyit l1IOIJd, az asszo�. 
Mást nem. Hiába kérdezem. 

A .-ii>Abe !�e ón ére,:
ten-., mintha fojtogatnának. 

- J-t bdc&I, kedve,, öreg 
................ ,, 

Mosolyog, De fekete szem6-
ból hiányzik a fény. mely va
lamikor úgy izzott, mint moz• 
donya tüzes gyomrában a pa
rázs. Lapátnyi kezéből hiány
zik a máskor elmaradhatatlan 
cigaretta. Nem esik jól. Alig
hogy rágyújt. egy-két szip
pantás után elnyomja a ha
mutartóban. 

A kedvetlenség ütött szívé
ben tanyát. A szomorúság, 
mert . . .  mert . . .  Ki kell mon
dani : az összel elveszítette 
€91/Ík labát • . •  

E.gy gonda lan gépkocsiveze.. 
tő okozta a bajt. lttaiSllll'l ve
zetett, s az egyik kanyarban 
felszaladt a járdára. és elgá
zolta az arra haladó nyugdí
jas vasútast. 

Soha nem gondoltam volna, 
hogy valaha is Ilyen körülmé
nyek között látom viszont a 
jó,ságos lelkű „ótiást", aJd 
hamiinc6t éi,et uolgált 11 
t>Cllf1m41 � aok azázeze,- kilo
métert tett meg mozdonyáral, 
de soh4 még caak eg11 jelz6-
tnegh4ladáao •em vo«. Egész 
�léberi becsülettel látta el a 
�zolgálatát, mert tudta, hogy 
minden utasát várja valaki. 
E&Y Pillanatra sem tévesztette 
szem el61, boa emberélet.ek 
és milliós értél.el: vamiak 
gondjára blzva. 

MJndlc tudta a kötelességét.. 
0 Vigyázott magára tis má
sokra 'la. Egy vala!<! awnban 
nem Vigyázott őreá. 

Ntmeoi Fenae 



A város peremére kalauzol
� Ea gyárhoz érilnk. A 
lrapun felirat: El«S A-a,al· 
liJkU K011Zff1111t16.r. A Kecs
Jr.em6U MAV SE, n6i tekéz6i 
Itt taiitJAk ecbáelket. 

A 1eke-,Jr.akeszWynak 341 
tsuolt venienyz6je van. Ebb6l 
211 f�rfl, 10 n6. Három férfi• 
c:apat k07.d a bajnoki címén: 
1 llZ NB II-ben, 1 a megyei • 
1 csapat pedig a várost baj
nokságban. A 1161 csapat vi
llZOllt az NB l-ben uerepe1. 

- Az t1j i!la;fllOJd idmi,rc 
,-galmaa mut11ccl1'Gl kú:ril
«itak - kezdi a beaél,eMst 
Tóth Józuf edz6. - Heti kit· 
azeri cdzi1et1 bemelegffú, 
...... lctelcái1 golt,6 tMllkffü 
.,.,1114,nmaJ, IGötelezú, kieaim
t61cnt ltllt,emelú i1 letiezeUS 
moagál ,zerepelt. Iazbffl a 
fONnábllhozú id&u1ccll!laa a 
,JeJ(Mla,(/', 50 dobál a három 
ell6 fártt, 1d16bb a duplájáro 
ta6tt a ldlwtelmift11. 

Ha képet akarunk kapni 
ec>' edzés megterhelé8ér61, 
"11dnl kell azt la, hQ(D' a golyó 
.U,.. amit néhány százszor 
@U'ltanak, majdnem 3 kJ. 

• -llajnokág mir mei]d!z-
41.)11Kt. Bla6 mhk&áOkl!n -
11 � n61 baJnm FTC-t6l 
- 'ftrel,éget aenvedtek. AII 
ellaf • a jétAoaok nemcaak 
... tt llleserernek. A% dUomá• 
IOtl 1-6 tMlw91 '91repciltfáju
kat � a MlliJvfa'. S 
mivel a XenarvaárlMID Clall: 
ketw p6Jya van 4a ezt mú 
aapatok la haazné)Jik, lmvoe
liebb eméaael tudnak ea� 

balnokt mérk6zé9re fellril1uW
Df.. 

As. elmúlt be,lnokaégbaa a 
· tebella alsó régiójában W8'Z• 

tM. Ennél többre képesek. Eb
ben a bajnokságban a közip
mez6nyben szeretnének llé
gem.i. Tudásuk, versenyta
pasztalatuk és mindenek el6tt 
elszántságuk - a mostoha kö
rülmények ellenére 1B - fel
jogosítja őket erre a remény
:re. 

Kiváló versenyz61.k is van
nak. Vanc,at LaJoffli érde
mes sportoló, 1948-tól verse
nyez. 1982-ben országos csúcs
Úll"tó, 486 fával. Ez az egyéni 
rekordja Is. Kétszer volt vtlo
ptott. Mérk:67.ésenként 440-
450 fát Qt. 

K� lst1'1111, a apm
bubelyi JémlGJavttó wrvoa-
1'bmak do� ea éYtl
:aede fotl\llllmzlit u 11am tö
lJlellP()l"tjévaL Mlndffl 6vben 
naa:vhozzéértálaéluervezl a 
vállalat do� tee1iedzt
Nt, a küll!nbllz6 bll:lnobAló
lat aportvaleill.,._et. 

A aallkont41y J6 ]lip eaaélll 
vl!l"lffl)"Z6 prdéval aerepelt a 
meaei b!IJnokúeblln. 1965-
ben a vasutas ldap6lyáa labda
rúgó bajnoaégban több c:u
pat indult u Ozemb61. Kl)z(l
lilk a karbat1tart6 ouUlt1 ne-

�v:t�• u. 
Ul)"&Dllldror a 'ftlllUtal a-
rú'6 kupi- u 0.-. -
pata a barma& hel:,,en vég-
zett. 

A KWáta Telflle11elút Moz-

JoWterlnlMet 

WIIDlla 

� ldll&nle9111t9 

• 

1ÖLTÖTT 

ICM'1CSOKOl:Aoi 

.,Afdtn 111 � a JármGJa
vítóban. A ldllönböz6 alapfo
kú IMJPOlcaa\pon, tömesV«
ND:,eken mit1t811f1 450 dolgozó 
Ntl rim. Ebb6l 300-Cta NI, 
lCll-cJtl �lvitlt,C ,nnz
leJc. A versenyek szerv�
ben a KISZ-szervezet aport
felel6ae, Maovar J6uef la 110-
kat aec(t Kökátyesi István
nak. De dialéretet érdemelnek 
a koadjavító osztály sporitak-
111vál, S%Gkált, László, Varga 
AIIMI N Va11 Lánl6 le, a:k:lk 
-bad ldejQkben szintén .o
kat fáradoznak' doleozótár
eaik teiltedúséért. 

Az iuanl � elni!Ut 
j6 munkájának eölmeráeként 
a SIOfflbathelt,i Haladál e21évi 
111!12ltújító közgyűlésén az el
nölaléc 1aClai IOrába váluz.. 
toCiták. 

A szerlceszt6ség Ozeni 

IIAOTAJI T.Ull'l'AII 
a VUlltaaá llzaltnervaeNDell 

lapja 
lzerlreatl a uerlreatO bbO&laAI 

r�: 0111:,u JAnoll 
l'ahdlla uerlreatO: Vlal hraM 
---�:---

'l'alefon: v6ro91: m-m 
Oreml: 11-77 

Kiadja „ terfeffll: • N6pnav■ 
LQlrtacl6 V611alat. Bud■-' VD. 
llÖClftl 1h lf Tel-n. llf-lll. 
1'111•10. lrl■d6: CHbor au.-_ 
a lf6o..... Laplrl■dó V611alal 

t1■zplól■ . 
C1e111<•tm1•n•m: 11.na.ot1-K te 

---.------------------" killr■ l,,■pD)POIDda 

• 

zet napJa 
AprUli 'lt-e a WIHaft .. ,. Bdplroilalmi-Hellkon ldadlú· 

Ja. •adlm ffben a Wll'I', a ban meóllen6 Araa11 J6,,
lr.6U.. trúti fls,elém ie- a.- lrölttll mGvel cfmG kö
� ajla le _. u or- IM 1-. Az ellllétlkal lemel'etek 
� � ldlnr,- tiarjb2U116oek, az olvuók esz. 
t6nk bemutar6 pok,aln, w- téWl:al l&énY6nek növelését 
taltmakbols m6lt6 a6p ldlntll9- uolplja a Gondolat Kiadó 
ben JDeljelennek a Jee6jabb MWn aéJ,7 clmd Qnnepi kl· 
vene ldltletek. Gudal a VI\· advinya. A Salp 1Jffffk lHS, a 
!aszt& - a wnet kedvel6, ol- Mapet6 szervezte Versbarátok 
vllll6k llliBdea ri1t118a míiellel- Köre ID. évfolyamába lépő 
heti a kötetek közMt az fzlé- antológlája, a kör ta&jalnak 11-
trének leetnlmbb meaflliel6t. lemliny kötete. A már tavaly 

l'aulca MtMlv klaazlkua Is keresett kötet rnost azok 
Ludu Mat)'IJ6tól KofflJIU Ala- az6mára is hozzátérbet6 lesz, 
déno GeUin Oak4rtól a fia- akik nem tagjai a Versbarátok 
a1, � ldltetével jelml\ka.6 KGrének. Az antolóc,f4 SS il6 
BeUa lstwtNQ tál a válu&ték. k0l'6nk l96S-beti megjelent 
HOl!ISZÚ1"a nyúlna az Gnnepl an• 11eraet11elc i.,,ja"4t tartalmaz• 
tológlákat véeil felsorol.ni. Né- u. 
hány azonban Ide kívánkozik. 

Az A kölWazel napjénak blzo.. 
nyira Iep&ebb, Ie&flényesebb, lnk 
valóban Qnnepi kiadványa a nat • 

versOnnepen kladó
antol68illbt kínál

barMalnak-

Megalakult a Mezfpzdasági 
Könyvbarátat rore 

A vuutaa dolgoz6k nagyobb 
része lakik kertes családi ház
ban, vagy rendelkezik több
kevesebb földdel A családi 
szilklélletek el6állitása, mec
termelése érdekében baromfi-, 
nyúl-, plambtenyéaztéssel, 
gyilmölca- N zöldségtermesz
téael, vagy vlrágkertészettel 
focJalkoznak. 

A mez6gazdaaác( szaktudás 
növelését, a kertek jobb hasz
nosítását, az eredményesebb 
állatllartút klSnnyitl 11181 a 
Mez6Qazdaláa( Kfadó kezde
ményezésére megalakult Me
zóoazda,ágt KOtlpbarátolc 
K6re. 

A kör célja, a tagok szak
ismereteinek és műveltségének 
növelése, tájékoztatása a ha
zai és kOltöl.dl szakirodalom
ról, a tagok kedvezményes és 
gyors ellátása héztájl szak
könyvekkel A kör lehet6vé 
teszi � olva,ók igényének 
stéles k,Crd megnyilvénuléaét 
és ez hozzájénil a könyvki
adás temaUkéjának és a tény
leges vásárló Igények szerinti 
k1alakulúéhoz. 

A kör eszmei, baráti társu
lás, melynek tagja bárki lehet, 
aki szándékét írásban beje-

- Zlaeriln6m Budapat. Kere
pesi 1111 1 IZOb„ félkomfortos 
MAV-Jakúomat Peet lrOmyt!ld Z 
szoba, öuzkomtortoa, kertes Ja„ 
kúra. Dr. l!"arku. telefon: 1-
INNI/SIO m. &rdek!Odnl: 1-16.IO óra 
lcllzött. 

- llllsltole r. ltertllell 1 szoba, 
lromtortoa tanicsl lak6aomat el· 
cserélném budapesti (lehetffles a 
Déli pu. kOmyéltm) hUonlór„ 
eaetles riftzetéuel nagyobbra. :&r
cleklödnl lehet: Vlsnyovszkl Jó
zsetnénéJ. Bp_ Déli pu. nyu1dlJ· 
nyUvintartó, 11- telefonon. 

- BI_._ vuu-1 Ila• 
ross t<!mfl JevO z szoba. O■aljl:0111-
fortos, fOldazlntes 111A V-lalrAsomat 
belterllletl VBIJY budai 1 szcbA• 
nqyobb méreta vagy hallos, ONZ• 
komfortos, fölclazintes, e■etles 
lrOzpontl f01'éees lak6sra. mea
e1Yezéssel. Erdeklödnl IIO-NO/U1 
m, vag:, H-41 telefonon lehet. 

- DanaharaUIID ltOzvetlen a 
VU11Wlomún'1 levö MAV azo1-
1'1atl kertes. naa:,méretG k� 
aoba. öuzkomfortoa lakA■omat 
elcserflnt!m hasonlóra va17 ea 
szoba. komfortosra. Budapest t&
rllletén. Cfm: Koncz Dénes, Du• 
nabarasztl. Dózaa O:,0111:r 111 n. 

lenti a kör központjénak. A 
belépés anyagi megterheléssel 
nem jár. Belipén, taaaciot di;, 
11111111 ewéb ho.uájárulál a 
tagot nem terhelt. Minden 
tag dijmestesen kapja meg a 
tájékoztató kiadványok jegy
zékét. A tagok l S uázaUko1 
lced11ezmit1t1t,el i,áldrolhatják 
meg el6ntldeli• eutita a me
z6gazda,ágt szaklcOtlt,Wket. 

Azok a tagok, akik évente 
legalább 4 mez6gazdaságl 
szakkönyvet véúrolDak, 100 

forintot meghaladó irlékben, 
dfjmenteseta kapják a Mező
gazda.sági Könyvbarátok Köre 
tvkönyvét. 

A kör kulturális és gazda
sági szempontból jelent6s 
mozgalom, amely lehet6vé 
teszi, hogy a falutól és vá
rostól távol lakók is ugyanúgy 
hozzájuthassanak a legújabb 
szakkönyvekhez, mint azok, 
akik nap mint nap látogatói 
lehetnek ._ könyvesboltok�k. 

A Mez6gazda.sá.gl Könyvba
rátok Körének bárki tagja le
het. Az érdeklc'.ldők a név, a 
lakcím, foglalkozás feltünte
tésével levél útján Is jelent
kezhetnek. Cím: Bp. V. Bátho
rt, "· 10. 

rellaiYda 

toribb taaaláua 

A XIV. kenlletl dolgozók 
gimnáziuma a Keleti tömb 
vasutas dolgozói részére kihe
lyezett gimnáziumi osztályok
ban már a negyedik esztende
je végez oktatást a Keleti pá
lyaudvaron. A kihelyezett osz
tályokon kívül a gimnázium 
épületében (Bp., XIV., Ajtósi 
Dürer sor 37.) szintén sok vas
utas folytatja köllléplskolal ta
nulmányait. 

A gimnázium lgugatósága 
az 1966167-es tataivre a Kele
tilH!ta mtlködil tlzemi osztályok
ba feltiitelt hirdet. Azok a 
vasutas dolgozók, akik szeret
nének tovább tanulni. Iskolai 
blzonyítványukkal je!er,tkez
�nek a gimnázium Igazgatói 
Irodájában. Budapest, XIV., 
Ajtósi Dürer sor 37. II. emelet, 
igazgatói iroda. Szombat kivé
telével, mindennap 16-17 óra 
kör.ött. 

- B"9m „ ra 11111116 "" 
daalin- 6000 �---
mot, 5000 céntt él lOIO -iM-
nyárl ével6növéa)"t atteM 
ki a tavaszi ldén:,ben a _. 
latonl állomésokra. 

- A vietnami a6p ...... 
Meére Uneealeultlllllllll 
mGaoros edd rend_. • 
Utasellátó szakszervaaa bl,. 
zottsága. A m'!isoro■ eat 1llli4t 
bevételét a sza� 
harcoló vietnami n6pna 
ajánlották fel. 

- BalesetmenHHa ...... 
tak „ elmúlt évbea ........ 
rán1 6Uomú dolloa6L Dlfl6.. 
retet kdemelnek � 11, 
mert a s�mélyvonatok -
netrend szerinti l� 
98,98 százalékra, a teb.,...._ 
tokét 89,74 szúal&ra W,-. 
tették. A múlt pzdaÁl_l __ '� 
ben 3 brigád 48 �tl,
nyerte a IZOClall8ta .., 
címet. 

-Peltrúrbull 
teH611u� 
ke& Ny�kládháza állomá 
gozói. A tehervonatok tlde
lésénél 97,& százaWt � 
98,82 százalékot, a kocelmí6a
kodásnál pedig 92,81 � 
kot értek el Az fi � 
hónapjában 1021180 kocillllrM 
takarítottak mec. 

- Eredmái7• - ..... 
míiklldés Szeged Róku, 6llo-
más és a Szegedi lll-el AltOV 
között. A kl- és berakúok U 
el6re meghatározott „meneti, 
rend szerint" történnek. Di
cséretet érdemel a 10-. 
AKOV azért, hogy rakodllel,, 
rületllket példásan rendba 
tartják. 

- Vietnami mlaabt .._ 
&oUak a -résztől Nltftá ... 
gozóL A március 27-én va
sárnap megtartott 8 órú � 
szak alatt az AB 393 p..u. � 
torkocsi M 2 vizsgálatát • • 
275 103 p.sz. mozdony hathavi 
javítását végezték el. A ma. 
szakban részt vett dollol6t 
teljes keresetüket a vietnami 
nép javára ajánlotték fel 

- EIUirlH a bepdlm .,__ 
mel magyarn.ua.tei � 
zett Szegeden a vaautuazak. 
szervezet Petó!I � ltQl
lúrotthona A m� tel
léptek Madarász ltatallo • 
Bojtor Imre magyam6tdne
kesek. A kétórás mllaor ._. 
tében a szegedi pél)"afenn� 
tási főnökség szoclallata bd
gádjait és több élenj4r6 dol• 
gozót köszöntöttek C-C'/ 
nótacsokorraL 

- Premier eUladút _.... 
március 19-én KiavúdAD a 
város mavelc'.ldésl otihonéblin 
a vasutasszakszerveut ziho
nyi mavelódési házának l?O
dalmi színpada. A Halhat&Uan 
szerelem cimQ verses, zen6I 
összeállítással nagy liltst 
arattak a záhonyiak. 

- 15 tagú sakemberekMI 
6116 delegáció atuoü a l[Gft 
keretében Motagólliba. A de
le!(áció tagja Márton Gyula 
mérnök-geológus, a MAV 
Hídépítési Főnökség dolgoa6ja 
is. A szakemberek a távol-lril
leti baráti országban húela 
évig végeznek feltáró kutat6 
munkát. 

A Hivatalos L1111•dl 

A Hivatalos Lapból • IZAJlaeilo 
vezeti bizottságok éa a � 
figyelmébe ajánljuk ■ lrllveümd
ket: 

11. IZAmb61: 10'1:18/llA. I/1. a, 
Tanoncként (szakmunkilltaJluJ6, 
ként) 1950. Január 1. elött et• 
tött !dO beszánútAsa ranstolroat 
szempontjliból. 

106151 /1966. I/Z. C. J'elvflele& 
rendje az egyetemek. f61alro1'1r 4i 
a Felsc'lfokú Vasdttorplm1 � 
nlkum 196f/87. tanévúe. 

ÜNNEPI FORGALOM 

�-� i. 



VILAG PROLETARJA/, EGYESÜLJETEK! 

AVASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

X. tVFOLYAM, 8. SZÁM Ára 40 fillér 1966. ÁPRILIS 16. 

A Szakszervezetek Országos Tanácsának 
és a KISZ Központi Bizottságának 

FELHÍVÁSA 
Magyar Munkások! 
Szervezett Dolgozók! 
Elvtársnők, Elvtársak! 
Ifjú Kommunisták! 
Dolgozó Fiatalok! 
Nemzeti programunk, szocialista jövőnk a 

41olgozó nép alkotó tevékenységében formá.ló
iik és valósul meg. 

Százezrek lelték meg országulllkba.n a mód
ját annak, hogy köwsen alakítsuk ki felada
tainkat - részt vállalva a termelés, a gazdál
kodás gondjaiból, a közösség ügyeinek inté
zéséből. A s:rocialista kötelezettségvállalások 
teljesítésével milliók vesznek részt tevéke
a:ven életünk, sorsunk formálásában, a szo
cialista építőmunka ez évi feladatainak meg
valósításában. Az alkotó, cselekvő munka bi-
7.0nyítja, hogy világos, határozott célokra a 
munkásosztály, a dolgozó nép odaadó tettek
kel válaszol. 

Hazánk további fejlődésének jelentős állo
mása lesz a a Magyar Szocialista Munkáspárt 
IX. kongresszusa. 

A magyar munkásosztály, a dolgozó pa
rasztság és értelmiség pártunk iránti bizalma, 
dolgozó népünknek a s:rocializmusba vetett 
hite nyilvánul meg az egyre növekvő terme
lési aktivitásban és abban, hogy felelősség
teljesebb munkával köszöntsék pártunk IX. 
kongresszusát. 

A Szakszervezetek Országos Tanácsa és a 
Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség köz
ponti bizottsága üdvözli a dolgozó tömegek
nek, a szocialista brigádoknak ezt a kezdemé
nyezését. 

Felhívjuk a vállalatok. üzemek, ga,zd.asá-
19k, a tervem- és kutatóintézetek dolgozóit: 
legyenek kezdeményezői, példamutató harco
sai az 1966. évi tervünk megvalósításáért fo
lyó s:rocialista munkaversenynek, Termelé
kenyebb munkával, takarékosabb gazdá.lko
dással, jobb minőségú termékekkel, export
feladataink kifogástalan teljesítésével szol
gáljuk szocialista hazánk további felvirágoz
tatását! 

Felhívjuk az üzemek, gazdaságok, intézmé
nyek vezetőit: a munka jobb megszerve:resé
vel, a folyamatos és biztonságos munkavég
zéshez .szükséges feltételek biztosításával se
gítsék, hogy a dolgozók kőtelezettségeiket tel
jesíthessék. f;:rvényesítsék következetesebben 
a S2l0Cialista építésnek azt az elvét, hogy aki 
odaadóbb, jobb munkával többet ad a társa
dalomnak, az :magasabb anyagi és er,kölosl el
ismerésben részesüljön. 

Felhívjuk a szakszervezet tisztségvlselőit, 
a KISZ-szervezetek vezetőit és aktivistáit: 
legyenek tevékeny szervezői és részvevői a 
IX. pártkongresszus tiszteletére kibontakozó 
nemes kezdeményezésnek, társadalmi aktivi
tásnak. 

Javasoljuk a Magyar Szocialista Munkás
párt Központi Bizottságá.nak, hogy az 1966. 
évi terv teljesítésében legjobb eredményt el, 
érő vállalati kollektívákat kongresszusi zászló
val, illetve oklevéllel tüntesse ki. 

Magyar Munkások! 
Szervezett Dolgozók! 
Elvtársnők! Elvtársak! 
Ifjú Kommunisták! 
Dolgozó Fiatalok! 
A szocializmus teljes felépítésén munkál

kodunk. Céljaink megalapOZOttak, d� meg
valósításuk nem könnyű. Ez évi terveink mi
nőségileg is nagyobb követelményeket állíta
nak elénk. Mindannyiuk eszére, szívére, lel
kesedésére van szükség, hogy összefogva, kö
zös erővel legyúrjÜnk minden akadályt és 
fegyelmezett, odaadó munk4val, az 1966. évi 
feladataink teljesítésével erősítsiik hamnkat, 
teremtsük meg a jólét további növelés&ek 
fellételelt. 

A kongresszusi munkaverseny legyen kife
jezője szocialista társadalmi programunk, 
nemzeti célkitűzéseinek megvalósításáérl 
folytatoU tudatos tevékenységünknek. 

Szakszervezetek Országos Tanácsa 
M�a.r Kommunista Ifjúsági Szövetség 

KözPonti Bizottsága 

A jó eredmény kötelez 
Kiskunfélegyháza állomáson 

nagy a forgalom. Személy- és 
tehervonatok váltogatják egy
mást. A forgalmi szolgálatte,·ó 
szinte percenként intézkedik. 

- A mai délelőttünk igen 
erős - mondja Ma.jzik Sándor 
állomásfőnök. - S ez így 

talékkal dolgozunk s ez a nagy 
munka bizony nagyon igénybe 
veszi az embereket. Ha sike
rülne a közbeváltást bevezetni, 
még nagyobb eredményeket is 
produkálhatnánk. 

Eredményes a szocialista 
brigádmozgalom is. A forga-

lomnál 3, a vonatkíséróknél 
pedig két brigád nyerte el a 
szocialista brigád címet. 

A múlt évi jó munkájukért 
méltán kerültek a legjobbak 
közé. De ezek az eredmények 
köteleznek is. 

(szj) 

Megnyílt a Közlekedési· Múzeum 

A múzeum ünnepélyes megnyitója után dr. Csanádi György közlekedés- és po,s!a.ilgyi mi
niszter és Németh Károly, a Budapesti Pá.rtbizottsá.g első titkára megtekintették a 
múzeum gazdag anyagU 

A felszabadulás 21. évfordu
lójára új intézménnyel gazda
godott Budapest. Április 2-án 
dr. Csaná.dt György közle
kedés- és postaügyi miniszter 
ünnepélyesen megnyitotta az 
újjáépített Közlekedési Mú
zeumot. Ott volt az ünnepsé
gen Németh Károly, a Buda
pesti Pártbizottság első titkára, 
a Közlekedés- és Postaügyi 
Minisztérium, a közlekedési 
ágazatok és az ágazati szak
szervezeti szervek több veze
tője, a Művelődésügyi Minisz
térium, a Fővárosi Tanács, az 
idegenforgalmi szervek és tu
dományos életünk számos kép
viselője. 

Dr. Csanádi György beveze
tőjében méltatta a felszabadu
lás jelentőségét, majd így foly
tatta: 

- Az újjáépített Közlekedé
si Múzeum kapuinak megnyi
tása azért örömteli ünnep szá
munkra, mert a közlekedés 
kultúrájánafo megtestesítőjét 
üdvözöihetjük benne. A Köz
lekedé�i Múzeum -;elenúSsége 
mégsem mérhető egyetlen 
szakma igényeivel, mert fővá
rosunlc lakossága, sőt, az or
szág népe idősebbek és fiata
lok egyaránt olyan rég óta 
hiányzó létesítményt kaptak 
benne, amely a közlekedés 
műszaki kuitúrájának fejlesz
tésére hivatott. 

A mi Közlekedési Múzeu
munk nem csupán klasszikus 
értelemben vett múzeum. 
Olyan intézmény, amely a ha
gyományos múzeumi munkát 
széleskörű társadalmi bázison 
folytatja. Képes az elmúlt idők 
közlekedés technikájának és 
közlekedéspolitikájának mély 
megismerésétől, haladó hagyo
mányaink ápolásától és tanul
ságaitól. tovább kalauzolni a 
látogatókat a modern közle
kedés megértéséig, sót érzékel-

teli a jövő fejlődési lehetósé
gei t is. 

Uj intézményünktől azt vár
juk, hogy a közlekedés techni
kája mellett mutassa be az 
embert és társadalffl9,t, amely 
az új technikát kezeli, alkotó 
módon fejleszti és békében 
maga, s gyermekei javára al
kalmazza. 

A miniszter a továbbiakban 
méltatta a múzeum korábbi 
munkásságát, újjáépítésének 
körülményeit, majd beszédét a 
következő szavakkal fejezte 
be: 

- Legyen mindannyiunk 
munkájának legfőbb jutalma e 

(Hemző Károly felvétele) 

nem mindennapi alkotás felett 
érzett jogos orom a főváros 
és az ország népének, a mú
zeum látogatóinak, a felnövő 
új nemzedéknek szellemi gaz
dagodása és az Európa-szerte 
kiérdemelt elismerés. 

Ezután dr. Csanádi György 
átnyújtotta a kormánykitünte
téseket és a miniszteri dicsére
teket azoknak a dolgozóknak, 
akik érdemeket szereztek a 
múzeum újjáépítésében, majd 
a meghívott vendégek kísére
tében megtekintette a múzeum 
gazdag anyagát. 

(vf) 

Az üzemi jutalék 12,5 nap 

A vasúti kózlekedés 1965. S7.ázalékkal több üzemi juta-
évi eredménye alapján lékot kapnak. 

12,5 napi bérkereset fizet-
hető ki jutalék címén. Egyes dolgozók betöltött 

Ezen belül a Minisztertanács 
és a SZOT vörös vándorzász
lajával iötüntetett szolgálati 
helyek '10, az élüzemek 25, a 
vezérigazgatói és igazgatói el
ismerésben részesített szolgá
lati helyek dolgozói pedig 15 

szolgálati éveik után, továbbá 
kiemelkedő jó munkájuk 
alapj,i:n is kaphatnak többlet 
üzemi jutalékot. 

A MA V üzemi vállalatainál 
a nyereségrészesedés a követ0 

kezőképpen alakult: 

&zaki Járműjavító tlV. 

Landler Jenő Járműjavító UV. 

Dunakeszi Jármújavitó -OV. 

Debreceni Jármújavitó tlV. 

l)fiskolci Járműjavító tlV. 

Szolnoki Járműjavító nv. 

Székesfehérvári Járműjavító UV. 

szombathelyi JárműJavitó nv. 

utasellátó -OV. 

Gyöngyösi Kítérőgyártó tlV. 

Gépjavító OV. 

21,3 nap 

18,9 

21,5 

17,0 

19,9 

22,7 

19,1 

20,8 

12,7 

14,3 

13,4 
megy már hosszú-hosszú ideje. -----------------------------------------
A télen egyszer azt hittük, 
hogy „bedugulunk'', mert az 
állomás tehervonatokkal volt 
tele. Aztán mégis sikerült 
fennakadás nélkül továbbítani 
a szerelvényeket. Ezt elsősor
ban az állomás rutinos vasuta
sainak köszönhetji!k, a.kik a 
legkritikusabb helyzetben is 
feltalálták magukat. Ebben a 
nagy munkában segített a sze
gedi igazgatóság is. Horváth 
Imre felügyelő és László Béla 
vonalbiz!os itt a helyszínen 
intézkedett, irányított. s így 
közösen átjutottunk a holtpon
ton. 

Az állomás kollektívája sze
reti a vasutat, szereti a mun
kát. A múlt évi tervüket -
minden tényezőnél - az él
üzem szint felett teljesítették. 
A tehervonatok menetrend 
szerinti indításánál a tervben 
meghatározott 70 százalék he
lyett 79.56 százalékot értek el 
a személyvonatok menetrend 
szerinti Indítását is 1.95 száza
lékkal túlteljesítették. 

Az állomásfőnök jelentése
ket tesz elém. Belelapozunk. 
Észrevételeket, javaslatokat 
rögzítenek a sorok. Hatvani 
La;os a közbeváltás bevezeté
sét sürgeti, mert szellemileg, 
fizikailag teljesen kimerülnek. 

- A közbeváltás mindennap 
léma állomásunkon - folytat
ta Maizik Sándor - s ez idáig, 
sajnos, nem sikerült ered
piényt elérni. Naoonta �00-
'600 kocsit rendezünk két tar-

Úi, korszerű 
vagonvilágítási berendezés 

A vasúti kocsik világít;ísi 
berendezéseinél az UIC, az 
OSZZSD es az üzemel
tető vasúti előírások meghatá
rozott követelményeket tá
masztanak. Ezek közé a köve
telmények közé tartozik - a 
többi között -, hogy az utas
fülkék világítása az ülő utas 
olvasásához elegendő fényt ad
jon, a megvilágítás egyenletes 
legyen, azaz a mérési helyek 
legkedvezőtlenebb és legked
vezőbb luxértékeinek viszo
nyát meghatározza; a fényfor
rás által kibocsátott lumenér
ték változása ne legyen az uta
zóközönség számára zavaró ha
tású stb. 

A magyar gördülő anyag
ipar minden időben igyekezett 
mind a belföldi forgalomban, 
mind pedig a külföldre kül
dött kocsikban az előírások
nak megfelelő világítást bizto
sítani. 

A Magyarországon gyártott 
új vasúti személykocsikba az 
Egyesült Villamosgépgyár által 
kifejlesztett váltakozó áramú 
töWlgenerátorral rendelkező 
berendezés kerül _beépítésre. 
Az exportra gyártott vasúti 

személykocsikat már kivétel 
nélkül ezzel a berendezéssel 
látják el. A terv szerint rövi
desen a nemzetközi vonalakon 
futó magyar személykocsik is 
ilyen berendezést kapnak. J e
lenleg két ilyen személykocsi 
közlekedik próbaként a nem
zetközi vasúti forgalomban, 
ltitűnó eredménnyel. 

Milyen előnyökkel rendelke
zik a generátoros vagonvilágí
tási áramfejlesztő berendezés? 

Egyszerű, olcsó szerkezet, s 
a súlya sem nagy. A gépen be
lül nincs mozgó, kopásnak, el
használódásnak kitett alkat
rész. Benne szénpor nem ke
letkezik. Könnyen megvalósít
ható a teljesen zárt ltivitel. 
Forgó része, amelyben meleg
elvezetésról nem kell gondos
\rndni, tekercseletlen. Felügye
letet, karbantartást nem igé
nyel. 

Érdekessége, hogy a generá
tor kapcsaira csatlakozó egyen
irányítók visszáramot nem en
gednek át, ezért, a generátor és 
akkumulátor között párhuzam 
kapcsolóra nincsen szükség. 
Az egyenirányító utáni polari-

tás független a generátor for
gásirányá tói, illetve a vonat 
haladási irányától. S ami a 
legfontosabb: kis üzemeltetési 
költség mellett is gazdaságos 
és üzembiztos. 

A magyar tervezésű vagon
világítási generátort és a ma
gyar gördülóanyagipar által 
gyártott személykocsikba be
építésre kerüló tranzisztoros. 
és thyrisztoros egyedi és köz
ponti invertereket az év elején 
mutatták be a külféildi és ha
zai szakemberek jelenlétében. 
Utóbbiak ugyancsak magyar 
tervezésű átalakítók, amelyek 
a vagon akkumulátoráról táp
lálva 220 V-os 400 Hz válta
kozó feszültséget adnak a 
fénycsövek táplálására. A vil
lanyborotvák üzemelte!ésére 
50 Hz 220 V-ot szolgáltatnak 
ugyancsak statikus inverterek. 

Az új vagonvilágítási beren
dezés a magyar vasutak mű
szaki kultúráját is jelentősen 
emeli. Reméljük, mielőbb 
mind több személykocsiban ta
lálkozunk majd a korszerű be
rendezéssel. 

v. J. 

Dr. Csanádi György látogatása 

Ferencvárosban 
Kedves vendéget fogadtak 

április l-én a ferencvárosi 
vasutasok. Ih'. Csanádi György 
közlekedés- és postaügyi mi
niszter látogatta meg őket. 
Sorra járta a szolgálati helye
ket, elbeszélgetett a gazdasági 
és mozgalmi ve:r.etőkkel, majd 
a felszabadulás 21. évforduló
ja al:kalmából a November 7. 

Kultúrotthonban rendezett ün, 
nepségen beszédet mondott. 

Bevezetőjében méltatta a 
felszabadulás jelentőségét, 
majd a vasút fejlódéséról, a 
népgazdaságban betöltött sze
repéről, a vasutasok nehéz és 
felelősségteljes munkájáról 
beszél,t. 

Nagy sikert aratott 
·a· iugoszl�v _vasutas együttes 

Hazánk felszabadulásának 21. 
évfordulója tiszteletére a Vas
utasok Szakszervezete szerve
zési és nevelési osztálya és a 
Törekvés Művelődési Ház ve
zetősége a· jugoszláv Branko 
Cvetkovics Vasutas · Népi 
Együttes Vendégszereplésével 
nagy sikerű ünnepi estet ren
dezett. Még az igazi magyaros 
temperamentumhoz szokott 
közönség is fellelkesült a jugo
szláv vendégek táncán, mert 
amit bemutattak, az ízig-vérig 
művészi megformálása volt a 
jugoszláv népek tánchagyomá
nyainak. 

A jugoszláv népek dalait, 
szokásait bemutató produkción. 
fúl, a változatos, ·sok színű né
pi viselet is méltán tetszett a 
Törékvés Művelődési Ház kö
zöns_égének. 

A töb� mint kétórás műsor 
után .hosszan, tartó fapssaJ kö
szöntötték a művészeket és a,: 
E'!(yüttes vezetőjét. Dusan Re
boljt. 

Az est nem hivatalos részé
ben a Törekvés Művelődési 
Ház kultúrcsoportjainak tagjai 
és a jugoszláv vendégek terí
tett asztalnM baráti eszmecse-· 
rét is folytattak. 
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K I T Ü N T E T É S E K  Négy évtized 

a vasútnál 
A XXIII. kongresszus etán 

a felszabadulás évfordulója alkalmából Lakos Zsigmond felügyelő 
1925-ben került a Miskolc TI• 
szai pályaudvarra. A forgalmi 
munka szinte valamennyi t.e
rületén dolgozott. A felszaba
dulás után Bánrévére került 
állomásfönöknek. Később a 
miskolci igazgatóság forgalml 
é� kereskedel mi osztályára ke
rült, ahol a kazincbarcikai és 
a rudabányai vonal kereske
delmi oktatója lett. Szeretettel, 
megértéssel foglalkozott az ál
lomások dolgozóival. 

T
íz napon át a világ köz
véleménye élénk érde-klő

déssel fordult Moszkva felé, 
aHol a Szovjetunió Kommu
nLsta Pártja XXIII. ko.ngresz
szusa ülésezett. Elhangzottak a 
beszámolók, napokig folyt a 
vita mind a pártélet, mind a 
gazdaságt építőmunka kérdé
seiről, elfogadták a határoza
tokat. Az ügyrendet kimerít
ve, formailag t.ehát bezárult a 
kongresszus. De a beszámolók, 
a hozzászólások, a határozat.ok 
egyaránt évekig szolgálnak 
még következtetések levonásá
nak alapjául barátok él!l ellen
ségek elött egyaránt. 

h-0'11/ az (nternadOftGliztna 
próbaköve t>Olt mindig •• ma 
ia a Szovjetunióhoz "416 ellri, 
etwtársl viszony. Szovjetellena 
kommunizmus nem volt, f1i,ac,, 
és nem is lesz sohasem.• Ká
dár elvtársnak ezek a _,.,.. 
élénk visszhangot keltet\ek Y:1-
Jágszerte. A hasonló han!§nemt 
hozzászólások mind azt bizo. 
nyitották, hogy a tesMrpártiot 
döntő több.sége a Szovjetunió
hoz fűződő barátságot vallja, 

Hazánk !elszabadulásának 
21. évfordulója alkalmából 
eredményes munkájuk ells
meréséfil számos vasutas dol
,mió részesült kormánykitün
tetésben, min1SZter1 és vezer
igazgatóJ dic.'léretben. A kor
�Ykitünteteseket ápnh 1-
- az UVATERV kultúrter
mében rendezett ünnepségen 
ar. Csanádi György közleke
Gés- és postaügy! miniszter a 
�iniszteri es , ezfrigazga'tói 
dicséreteket Rödónyi Károly 
miniszterhelyettes, a MA V ve
zérigazgatója adta át a Va� 
»ti Főosztály kul turlermében. 

A Népköztarsasá{J Elnöki 
Tanácsa hazánk felszabadulá· 
sának 21. évforduloja alkal
mából a vasuti közlekedés er
dekében kifjetett eredményes 
munkájuk elismeréséül a 

Júlia felvlgy_ wllta<ez. SOl)'ltm, 
Csik Sánd;,,- felllcY. 08á. vez. h. 
I 18. aza,ltoszl.. Kád.ér MJ.hály Dl, fóe 1. blnl<km.,,.ter Debrecen TBn Gönczi Mllclóa fóell. kereslt. hlv· 
NyékJá<lhaz..a, :Kalocsai .János fel� ügy_ °""'· vez. Vasú tervezc5 Ov., Némethi Ferenc szerz. havibéres 
g��á1 vi,aj��

llg

��se!!:� �: 
AnyageJI, Ig., Bárdy J'ó-zsef m. fc5-tnt vonalkez. Hatvan-salgótar1An Pfl. ,  Rogge Jó1.sef f6lnt f6e16adó 
del>recenl tg_, ÖZV. Fodor Mihály. 
né set?óde Jenör, .lfYa!WI GeyJavitó 
OV .. Tar! Vllm<>s m. f61nt .. müsz 
Ogy!nt. TB. Ep. Fön.. Molnár 
Mi'kl é Int. be! 6ell. Debrecen. A kőzleked� ,. postaOgyl mlnlszter •-ényes m példamutat6 
munldJ'-én 

MINISZTERI 
DICSÉRETBEN 

reszeútette: 
Bal<.o Sáodor ...,,_ vMtóór Zá· 

hony. Sátor Mihály mu.nkavez. 
Sze.<es!ellcrvár Pft. Főn .• Horváth 

MUNKA ÉRDEMREND ���; ��;�
z
Szo1f:.�6ft�Ós�g: 

a rany fokozata 
Vasgyár áll., POlkol ™la átrakó 
mun.kas. Z, hony, Arvai Pál okt. 

iltihtteté&t adomAnyozta. ��-r.!����:'" �:' v!!: 
Molnár Gábor m. re,ügy., moz.. Hódmezővásárhely Pft., Főn .• Kodonyvezetó Fer ncv ros ft.h„ s� vacs Sandor motorszerelő Zala-
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Hídep.it_ Főn., Szabó Józ!"ef ve
zénylólls:tt Kaposvár. Takács lm· 
re mozd. vez. J{1e:k1Jnha1as fth., Ju
hés-z Feren<' rend. torg. sz.o�. te
v6. Malés-zalka, NaJY András lr. 
vez. h. Jarm0Jav1tó U1.emszerv,, 
Munkasz.erv. $ Techn. Iroda, dr. 
Cserkuti Gyula ell. üzemorvos 
Hatvan �! nnre �1rá.nYltó, 
SLolnok. Homonnat De1.ső vonal
kez. Miskolc 11=.l pu .. Vecsey Bé. 
la bádogos, De-brecenl tth. Naey 
Lajos von. kez. Kaposvár P.ft. 

1'6n., Bá\ori Gyula mozd. =. Mllsloolc !lh., Déri Józ,ef CSOP. vez. budapesti tg., Horvath Dezs6 
&egéd.munkáa Maga,;épitésl fOn.,  
Pá.llnl<As Pálné vuvizsg. HAm•n 
Kató !th., Nádasi Jánoo vonalfó
nök. Sárospatak. Bonk-, Jó muvez. Celldó"nö1k Ep_ F6n., sza
lai István e őedó I 12. .-,.akoszt • Papp Sandor caop_ vez. Debrecen, 
Ep. Főn. ,  Bartha Ferenc munk"l
vez. OmisJcolci Pft. Fön., dr. Csi!
lag Ferenc főclöadó 1/1. l'!i7.ak,lSZ• •• 
:sanna Ist.ván csop, vez.. Bé�c a
ba fth .• Nagy Emö munJ<ás. HaL 
van Srertá.rf6n., Slrolc! Gyula 
csop. VEz. debreceni ig.. F1 r 
László munkás, Dombóvárt l!:p, 
FOn., BaJnok Lás?lő üzemvez. l:po
letelemgyártó Főn.. Mayer Jó ·I 
f6e16adó. I /6. szakoszt .. Na� And• 
ráls bt1gádvez. L-ctndler Jenó J:J . 
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előadó, szegcdl ig„ Fülöp Ferenc mozd. oszt. vez. h.. Szolnok Jj. 
OV.. a.rtnyl Lalos fOe 6adó. bu• 
d,_pe,;t\ lll., Erdély:! Zo1 n f6elc5-
adó J /8. szalkoszt.. Tóth I tv�nrn! 
oszt. vez. áp:>!ón6. MAV Kórház. 
Czeglédi JA.nos mü<l7.t"!!"CSZ. Mi$Jco'c 
TBFF • Néme1h Gyula munJcJs. 
Szombathely TBFF . d•'. SzlS:eti .Jó
zsef Jogtan. fóel63dó lr3. �zakf")S?t., 
Gonda Henrik csop. vez.. h. t!pí! _ ... 
si GépteJep Főn., Mohay Gvörm, 
fa.itvevc5 csop. vez. Anvagvi7sp.á-
16 F6n., S1éll LAsz.ló e16ad<I. 
Debrecen Ep. Főn . �rthR 
József v,ez. t,ech.-,Drus TUdőgy6<iv. 
Int .• HegedO• <,;-,a !Oe'ö dó I 9. 
ez�koszt.. Bal<"Ji{h Sánd r C"tOP. 
vez. Anyairen. rii .• KArpá\1 J"áno, 
munka\'e"l', Adatte:do'a_ F n .• B"r 
da S1nd.orné felS7olg r\, Utas� 1.
ló ttv .. Tárna! MIM!�• f6e"6'1d� 
vn„út1 Főoer.t. T1t::k:ár:c::�. D •br-s 
LM-zló főelőadó. Jármüjavftó o t . 
Csányi En:�é-bc,t elő:tdó, T '4 �-z:nk-
09"1:t •• Alf?talo, István 1echnikns, 
Klnp F lépitm•nn1ZS<t. Főn., Da
bóczy tldőn aloszt vez, I,"I. smk• 
oszt. 

A �•2"4r•tól dicséretben ré
S7,"5Ült dolg01.ók néVf>.Orá• lapunk 
JoOvetJtew sz.knában közl',JJill<. 

Negyvenegy évi becsületes 
szolgálat után, hatvanadik szü
letésnapja alkalmával jó egész
séget és nyugodt, boldog életet 
kívánunk Lakos Zsigmondnak. 

Behán Rózsa 
Kazincbarcika 

Versenytábla 
,, versenyen kívül" 
Tótkomlós állomás felvételi 

épületét szépen rendbehozták. 
A tatarozás, a falak festése 
megváltoztatta az állomás ké
pét. Van a2l0Ilban egy szépség
hiba: a versenytáblát még a 
tatarozás alatt levették a fal
ról és az állomás falának tá
masztották. A munka már be
fejeződött, az építők is elvo
nultak, csak a táblát !elejtet
t.ék ott a fal tövében. 

Nem lehetne a versenytáb
lát az eredeti helyére vissza
tenni? 

Boldizsár Gyula 

Talán azok. akik szenzációt 
vártak, kénytelenek csalódni a 
tanácskozásban. Azok viszont, 
akik a lenini párt erejét és in
ternacionalista szellemét tar
tották vezérfonalnak, újabb 
erőt kaptak további harcuk
hoz. Valóban nem hozott sem
mi "szenzációC' a kong,ess::u�. 
Különösen csalódtak azok, 
akik a XX. és a XXII. kong
resszus irányelveitól való eltá· 
volodást vártak. A marxi-le
nini eszmékhez i,aló hűség 
kongresszusa volt ez, amel11 
megerósítette az előző két, je
lentőségében szinte felülmúl
hatatlan tanácskozást. 

A kongresszus azon túl, hogy 
a szovjet nép egységét és ösz
sreforrottságát demonstrálta. 
azt is megmutatta. hogy a 
Szovjetunió Kommunista Párt
ja a haladás zászlóvivője, a 
szovjet népet mélyen áthatja 
a proletár nemzetköziség érze
te, áldozatkészsége a nemzeti 
felszabadító mozgalmakért, az 
emberi haladásért. 

A kongresszus határozatot 
hozott a Szovjetunió új öt.év� 
tervének irányelveiről Mind • 
beszámolók, mind a hoz7.ászó. 
lások egyaránt tükrözték, hogf 
az elkövetkezendő években a 
termelés soha nem lé.tott � 
lumenét produkálja a szovjet 
népgazdaság valamennyi aga. 
Ami a nagyarányú beruházli,. 
sok, rekonstrukciók melleit 't 
szembetűnő, hogy minden koo
rábbi ternfeladatnál M(JtlObl 
súlyt kap a dolgozók élefkö. 
rülm-ényeinek ;avítáH. A 
Szovjetuniónak van ereje ah• 
hoz, hogy a világ legmoder
nebb hadseregének !enntartá• 
sa mellett egyre negyobb anya
gi erőt fordítson a kommuruz• 
musi építő szovjet nép él8 
színvonalának emelésére. 

szekvez. docens, p Jenő te.ügy_ ,------------------------------------------
osztve.z. h. pc l • S n<lor And- E

gyöntetű volt a hozzászó
lók megállapítása: a 
Szovjetunió élén jár azok-

Koszigin elvtárs beszá,nolóa 
jának sok �záz tervszámCl nem
csak a ;ő1--ót vetlti elénk. A 
szovjetország erejének t!ikre, 
hogy napirendre tűzhetnek 
310 milliárd rubel beruházást, 
47 százalékkal többet, mint a 
legutóbbi öt évben, hogy át
térhetnek az ötnapos munka
hétre, jelentős szociális intéz
kedéseket helyezhetnek kilá
tásba. S ez az erő, s az újabb 
erősödés nemcsak a s7.ovjet 
nép. hanem az egész világ ha
ladó erőinek gazdagodását li 
jelenti. 

ras fó1.0t . • . ert.árfo;1. � lá.tészalka Surtárfón . Matkó .J67.St."f m nbk tan., oc;zt. vez h. vas Fooszt JJ 0s21.. Hen,.aJ LaJoo t6e , �f6kat.auz. Debrecen. Kai er Js•van feiv1.gy., C":'lap ,:ei e ömunkás Pécs Pft .• TóLh II L 16 se1«d
e:•enör lakatos e óP vcz.. Szoln k 
fth., Bangó Sándor főig, A ngya -
fóld Pft. Főn. ve1.., Kl Ernő fel
U�y áll. !ón., Pápt,,, Klss La zlo 
fóeu. von.atv-ez. Kt-.kunha!as. Er_ 
délyl János t<,;(lgy_ all. !ön Mio
kolc tiS"al pu., Asztalos J-.tv n fG
·vi,gy. tolll s,·ez.. N\•ir�Yhát.a, 
Pintér Lsjo folnt . .  1111. főn. h . ,  
;:�esr

1��r;'tá�o,1.� !z 1.F �ne br:;� 
,� r fth • LI e ry La 0d túC�ü 'J-". 
G \"SE,.' soproni J! , • S ,(,s Ká• 
ro.y fOtnt., c'.::rlön. 'U: ,. n, f<-

z.ei Béla mé.n1 !óUln. Bp ig. 
oszt vez h • P '1'P :ló m f� 
e·: .. mol'...d. \e llt le ba ! h .• 
Györe Józ ef mt1 k szénld.rakó 
Szé!ke&feh rvar S , Ií:JBZl:1 J� 
zsef seg tcl\1. y. c-sap. ,.: . e 6-
munJ<:á . Sátora JaUth :it P! , S?.a.. 
badkl n,tv n fÖ<'I k m st r Kc5-
bánya-!elsö dr norvath l..á.�tló 
Gabor t6t.."1n V.t út t� Kt').1.ű t Alk. 
Int. vez .• Vajd S ndorr felil"Y . 
oszt. ve,. h. szeg�dl !,:., WoJttko· 
Vi18 Ferenc felül!Y, okt. tiszt Zá· 
bony, Föld! B la föell lakatos 
-csop. vc-z.. K-t"le Mu 7.. Ko wl,g. 
Főn -\ ".be- · TS'tván te y totata.s
vez.. ST..ornb;�:thely. 
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Bp. Tavkö1J6 Fenn . 1,•on„ Kohl 
1ómel m . .fómt :rutöhár.lon Nyir
egytW.a K1svas,tH tth . Fehérvari 
Jó'l'.Eilel !el-i.i,gy. csop. ve buda
peaiii. i,g_

4 
Sánta h,"'1Ván segéd .,;en

OC, gé_p.mu.r:»k:ib e&op. "-ez.. Kiteró_ 
gyártó UV.. Bukhar Laj� m. fO
eU. mUvez. M1slcolc- fth PaPJ? 
Laszló m� Jófn tómun alt' ny1to 
Debrecen Jj. UV. Kollár J:As7.l<'m.é 
segéctellenöt . torg. szo!g tevb Rá
]Do&csaba, Nein iker Kl Geza 
má'nók fmnt.. foe óc:,d6 U5 s-.l&k
oszt� M.i¾ kovics György t6int. 

�j, � =,!:"'!�;.: •. ogt:.� 
tu,.. Berl Gyula �d.munké.s. ra
kodó. Sz,omba1he,ly S?.e.rtar, Bar· 
tos Gém. m. főell, mo:rd. Jl"'et,,z.ortos 
Sopron :ftb., Vu-á,c Sandor m int. 
fth. tón. K1..slrunl1a:aa f h., Patal<:I 
Lás:21-ó m. tölnt fÖ<'P. vez.. Bp • 
.l!)p. Fón , li7.abó J'ó�f fóln'. <>�. 
ti-SZ1c V�'.lcü ""5. dr. f'Ö d.ényl 
Pál .tőtan. hiv v ·,o: h. BVl0-1, Vö_ 
ros Gyula tólnt, bels<'>ell. Srekes
f<!hérvár Pft , Maczkó Andrru, f<'>
mt .t6el6adó, mis:ko.CI lg , Dc,bos 
Ferenc m. fóellenőr. ve-LénYIÖ 
mozd fel'Vigy, Pü.s,pölcl ndány fth.. 
CsertÍáU J(n.se1. m. i ;ügy. okt. 
tisr.t Kec.skemét pft •• Rajka Antal 
m főillt. műszaki reszortas Na�y-, 
laio1ma Ah., ór. s,.ebeni Jó7.f'e!. 

• o-rYOS tan. ver.. főorvos S7.olnok, 
v- Mlh,Uy főell. tooer�kocsi 
yez. Amób.lY, Főn- Jenel !Ván 
� .; targ<>noavez. Landler 
;Jenő OSztószer!Ar. Szaká""1 Károly 
m. t6Cel.ügy. tóeloodó n szako..-,;t., 
varsán1-t Ferenc m. f6ell. tlókmú· 
be?yt C!OD • ..,.,,._ Ce 'dömölk !th., 
Czlbere Ferenc Pll. ldOméró. Deb
-= Déli pft •• Simon I tván tö
el'L gyártáse!Okészítö. Landler Je
nő J1.  UV.; KMston Jár.m m. fo. 
Jm. f6n. v,ez. ML'<kolc TBFF,, Kf
ffÓS Lálrzló fó!e (ljfy. oszt. vez. 
debreceni lg,, Jszll Jó,.,.f m. fl5int. 
b1o� Pécs TBFF' .  Major 
Zott6n fóell, C'!t"I>. vez. G<!i)javitó 
w➔ Varga Ferenc mérnbk tan. 
oszt. ve,. h. szombathelyi lg., Gajt• 
lo6 .Jó,-,,:ef. mérnök tan. oszt. vez. 
buda,>e,;t! 11{., SV<'<la Béla fóell 
előadó. Ml"1colc Bp. Főn .. Nemesi 
Kál'olV m . .t6fC:0'?Y. ll ;:irré.:;71e�
vez. � J'l. UV., Ili<',; Sándor 
m.. ,g,egfde,'Pen61'", �a'lr:aS?'--e-,: o. 
..-i«. N)'Í.l'E8Yh!za prt.., Borbély 

önmeózás az , szaki Járműjavítóban 
nak az erőknek, melyek célul 
tűzték hogy megál!ít;ák az 
amerikai imperializmust világ
uralmi törekvéseiben, véget
vetnek a véTontásnak Viet• 
namban. Abban a harcban, 
amely a népek szabadságjogai
ért világméretekben folyik, 
nemcsak a szocializmust építő 
országok, hanem a harmadik 
világ képviselói is támaszuk
nak látják a Szovjetuniót. 

A 
kongresszus véget ért 
Hazatérnek a testvérpár

tok küldöttel. Sokuk előtt ma 
még zárva saját hazájuk ha
tára. Sokukra talán börtön 
vár odahaza, de mindannyian, 
a felszabadult, szocializmust 
építő országok küldötteivel 
együtt népeik egyetértésével 
találkozva tettek hitet a Szov
jetunióval való barátság mel
lett. Mindannyiuknak egyaránt 
úi erót adott a tí.znapo, ta
"ltácskozás ahhoz a hClTchoz, 
amelyet népeik, az egész világ 
haladó emberi.,égenek ;obblé� 
téért, szabadsagáéTt fol"fllat: 
nak. 

úgy látszott, terméke1J.en v!- kájultat 
ta kezdödik. A !elada.t az volt: zék. 

önmaguk ellenőriz- mondhatjuk el, hogy tök.éle-te
sem ismerJük a szllícium
egyenirán:i,1tós mozdonyt 
mondta a brigádvezető. emelni kell a javított mozdo

nyok minőségi szinvonalát. De 
honnan vesznek hozzá, egyál
talán vehetnek-e fel elegen
do mu Ullki Jl ört. A gazda
sa gi ,e,e k azt mondták: 
oldjak meg a meglevő lét

s:::ám mal. A MEO meg bizony
gatta : !okozott felada.tok el
végzé:'e létszámemeles nélkül 
lehetetlen. 

Kovács Gl/UUZ, a műszaki el
lenőrzési osztaly vezetője 
írásban tájék.o2ltatt.a az üzem 
vezetőit a MEO helyzetéről 
Megállapította, hogy az ellen
őr::es még a legfontosabb te
rületeken sem elégséges, 
ugyanakkor sok terület nél
külözi a MEO-<t. Az ellenőrzé
seket és átvételeket nem tud
ják maradéktalanul teljesíteni 
a MEO-sok és ha több mun
kájuk akad, akkor a fontossá
gi sorrend dönt. 

Vállalták a felelősséget 

Egyszóval, ahhoz is kevesen 
vannak, hogy a jelenlegi fel
adatokat ellássák, nemhogy 
meg ú '  bbaka.t vegyenek a 
nyakukba. 

Ez volt a helyzet az Északi 
Jármúja"1tóba.n még u év 
elején is. A szakszervezeti bi
zottság értekezletén azonban 
egy ol>·an javaslat hangzott el. 
amely merés:zseg,e mellett :m 
nagy écdek.lödést keltett. A 
javaslat lényege az volt, h-Ogy 
biz.zanak meg uocialista bri
gádokat önmeózással. Termé
szetesen a végátvetelt és az 
ed<lig végzett munkát is a 
J\1EO-sok végzik. Eren felül a 
szocialista brigádok vállalja
nak felelősséget az általuk 
gyá.1:tott, vagy szerelit mun
káént. 

A szaksz-errvezeti bi.wttság, 
az illetékes osztályok veretői 
és a MEO-'SOk még januárban 
összeültek és számbavették, 
melyik szocialista brigád érde
mes erre a bizalomra. Végül is 
tíz brigád kapott megbízóle
velet. 

A X. osztályról MagyaroSS'fl 
György, Helmann Zoltán, Ba
latoni Ferenc szocialista bri
gádjai. A XII. osztályról Futó 
Sándor, Orgován László, Or
bán János, Berta József, Dé
zsi József, Dániel Sándor és 
Szalai István brigádjai jogo
sultak arra, hogy a saját mun-

Az önmeóz6s feltételei 
- Mögöttünk már csak a 

Részletesen szabályozták az végátvétel van - mondja 
önmeózá.s feltételeit is. órbán Janos brigadvezető. -

Mégpedig: a munkaterúletü- A hiba pedig ott mindenkép
kön javítot,t es gyártott termé- pen fels::inre jön, ha elkövet
keket a vonatkozó uta.5ítá. ok iük. 
szerint i:s a szükséges módsze- - Jó ér2lés, hogy bíznak 
rekkel önállóan ellenórzik. bennünk. Büszk k vagyunk 

rá. de nagy szégyen lenne. ha Megakadályozzák olyan ter- meltatlannak. bizonyulnánk a mékek bekerülését a iánnű- bizalomra. Amióta önmeózást vekbe, amelyek nem felelnek vegzünk, nem is kell mondameg az érvényes utasítások-
nak. és clőfrásolmak. nom a brigádt:agoknak, hogy 

ügyeljenek a munkára, maguk 
Olyan mértékben gondos- is jobban figyelnek. 

kodna.k önképzésüki-ől, hogy a Az önmeózást az ll:sza.ki 
jelenlegi és a várható felada- Járműjavítóban február 8-án 
tailmak, a korszerű haladás-- kezd�k. & csak néhány bri
nak el get tudjanak tenni. gád kapott erre jogot. Hogy 

Mu,nkatársaiknak átadják milyen eredményeket hoz, ar-
tapasztalataikat es őket is to- röl még korai lenne beszélni. 
vábbképezik. Egy bizonyos, megoldotta a 

Felelősek a munka.területü- MEO létszámgondjalt, új, ér
kön levő feladatok eredmé- tékesebb kapcsolatot hozott 
nyes elvég7.éséért, munkájuk l.étre a munkások és a MEO· 

következményeiért, a szakmai sok között és a minőségjavítá1 

Az a tény, hogy 86 ország 
kommunista és munkáspártja 
küldte el képvise!Ólt M zkvá
ba, megcáfolja mindazokat a 
képtelen állításokat, amelyek 
a Szovjetunió elszigeteltségét 
próbálták bizonygatni. ,,A ma
g11ar kommunisták azt i,a!ljak, 

Válaszolunk munkaügyi kérdésekre 
Mikor lehet megvonni az Uzemi jutalékot? 

Rákospa.lota-Ojpest állomá.s főnöke eglfik munka= 
társát arról értesítette, hogy 1965-ben elkövetett iga
zolatlan mulasztás miaU az 1967 és 1968 évi üzemi 
jutalékát megvonják, tekintve, hogy 1965-66-ban ko
rábbi elbocsájtás miatt üzemi jutalékra -nem jogosul_� 
Kérdés, meg lehet-e vomu több évre az üzemi jutale
kot? 

U..__,.,,_k gond= és s-•·-ze orszános célkitűzéseivel össz-...,,._l<L">V = ........, - " 
é · 1 H" l a"' u-zem' ,·utale'k alap-"••zenét." rú betartásáért. hangban jelentós lehetőséget Az 1965. Vl 2 • 6Z. wata 

°' A. fent"1. esetben =az• on"ban r6 brigád adott a szocialista brigádok Lap 11 1  286/1965. I/4. C sz. Végül a
z 

öná
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javítóban az öroneózási jogot.) dolgozó! akinek ,, . . .  az év lett még igazolatlan mulasztá-

Ezek -többnyire munkaköri Az önmeózás a vezetők bl- folvaman négy nap, vagy ezt 6a is volt a tárgy évben. A 
kötelességek és fennállnak a zalmát jelzi, am<>Uyel büszke- meohaladó igazolatlan mulasz- többszörösen fegyelmezetlen 
többi munkabrlgádoknál és ség élni, s amely a műhelyben 

I 
tása . volt. A IV. fejezet 2/ab do'gozó magatartását minden

csoportoknál Is. Az önátvevó rangot is ad egy-egy kollek- pontia így rendelke21k:  ,,Az képpen el kell ítélni. Vel� 
szocialista brigádokat azon- tívának. igazolatlan mulasztás minden szemben ismételt fegyelmi el· ban felelősség terhelf.. Az ő Leples Gylirgy n,apja 25 százalékkal csökkenti járásnak, büntetésnek .is helye 
munkadarabjaikat nem veszik lehet, mivel a fegyelmezetlell• 
át a művezetők, sem a MEO- ,---------------------------, séget és annak továbbterje-
sok. Bennük megbíztak a ve- dését meg kell akadályoz.ni, • 
zetók, mégpedig az eddig vég- ha lehet meg kell előz.ni. 
zett jó munkájuk alapján. Az üzemi jutalék több évre Ezt a bizalmat örömmel fo- való megvonását, Illetve az gadták a szocialista brigádok üzemi jutalékra jogosultság el-
és az eddig eltelt egy hónap- vesztését csak a dolgozó elbo-
ban nem Is jál5zották el. csátá.sa, illetve munkaviszo

R6szolg6lnak a bizalomra 

Magyarossy György szocia
lista brigádja az elektromos 
javításokat végzi. Ez a munka 
igényli talán az egész üzem
ben a legnagyobb gond!)Sságot. 
Veszélyes, sőt életveszélye, 
lehet a legkisebb hibájuk is 
hiszen a mozdoriyok magasfe
szültséggel dolgoznak. 

- Megtiszteltetés számunk
ra, hogy megbíznck bennünk. 
azonban érezzük a felelősséget 
is. Ez a mi brigádunknál kü
lönösen azért nagy, mert új, 
eddig kevésbé ismert mozdo
nyok javítását is m, végezzük. 
Az utóbbi egy évben a brigád 
tagjai sokat tanultak, képez
ték magukat, de meg ma sem 

A felszabadulás 21, évfordulója alkalmából foto- és képzó.. 
múvészctl kiállítást rendezett a Vasúti Főosztály szakszerve• 
zeti bizottsága a főosztály KISZ-!ia.ta.ljainak legjobb munkái• 
ból. A kiállitá.st Rödönyl Károly miniszterhelyettes, a MAV 
vezérigazgatója Is megteJ<lntette és elismerését fejezte kJ a 

rendezo7<nek 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

nyának a dolgozó által történt 
jogellenes megszüntetése ered
ményezi. Más esetben nem le
het az üzemi jutalékot több 
évre megvonni. 

Ugyancsak a IV. fejettt 
mondja ki. hogy ,, . . .  annak 
az évnek alapján járó üzemi 
jutalékot kell csökkenteni, 
vagy megvonni. amelyikben 11 
dolgozó a cselekményt el.követ
te. Ha pedig az üzemt ;utalélc 
kifizetése után derül ki a i,ét• 
ség, vagy bűntett elkövetése, 
akkor crn.nak az évnek az üze• 
mi jutalékát kell megvonní, 
vagy csökkenteni, amelyben a 
MAV a cselekményről tud-0-
mást szerzett . . .  " 

Igazolatlan mulasztás miatt 
tehát c.sak annak az évnek az 
üumi jutaléka vonható meg. 
amelyben a mulasztás törlkn( 
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Munkaverseny Minden év nagy próbája 

a tavaszi fenntartási munka a Magyar Szocialista Munkáspárt IX. kongresszusa 
tiszteletére a vasúti közlekedés és ipar területén nyal küzdünk. A legtöbb mtm.

káskéz a budapesti főnöksége
ken hiányzik. Pedig a növek
vő, sűrűsödő vonatforgalom a 
fenntartási szolgálatot Is mind 
nagyobb feladatok elé állítja.. 
A fenntartási munka múszakJi 
szervezése, technológiájá.nalt 
kialakítása, az egyenetla 
munkaerőhelyz.et megalapozot
tabb műszaki vezetést, szerve
zést. ,·onalanként kialakított 
technológiai munkát kíván. 
Mind nagyobb szükség van a 
szakaszok, a vonalrészek, a fő• 
nökségek sokrétű munkaelem
zésére. Ma még csak a ;ózsef• 
városi, a hatvan-,algóta-rjáni 
és a székesfehérvá.ri fónöksé
günk ismerte fel, hogy a gon
dos elemzésen alapuló intéz
kedés mellett a vezetőknek a 
dolgozókkal is foglalkozni kell. 

Egész társadalmunk életé
ben kimagasló esemény lesz a 
Magyar Szocialista Munkás
párt IX. kongresszusa, mely 
felméri. értékeli a szocializ
mus építésében eddig megtett 
út tapasztalatait, életünk lé
nyeges kérdéseit, s meghatá
rozza a további tennivalókat. 

A pártkongresszusok és 
egyéb jelentös események tisz
t.eletére kibontakozó termelési 
aktivitásnak már hagyományai 
vannak országunkban. A 
SZOT és a KISZ Központi Bi
zottsága, számítva a nép alko
tó ere;ére, odaadó munkájára, 
a kongresszusi munkaversen11 
széles körű kibontakozására 
hívja fel a szervezett munká
sokat, a magyar dolgozókat. Az 
elmúlt 21 év alatt a vasutas 
dolgozók tízezrei hősies mun
kával, becsületes helytállással 
tettek tanúbizonyságot a párt 
iránti hűségükről. A szocialis
ta munkaverseny hagyomá
nyait bizonyítja. hogy alig ad
ta hírül a sa}tó és a rádió a 
kongresszus időpontját. meg
mozdultak a szolgálati helyek, 
csomópontok, üzemi vállala
tok dolgozói, mint jó gazdák, 
számvetést készítettek: mít 
kell tenniuk azért, hogy mél
tóképpen készüljenek fel szo
cializmust épitő társadalmunk 
e ;elentős eseményére. 

A dolgozóknak ezt a törek
\·ését. akarását, kezdeményező 
készségét, lelke;edését kell a 
párt-, a KISZ- és a szakszer
vezeti s7,erveknek, szakmai ve
zetőknek felkarolni, fejleszte
ni, támogatni é megfelelő mó
don felhasználni a népgazda
ság 1966. éYi szállítási igényei
nek maradéktalan teljesítésé
hez. 

A kongres .zusi verseny w
rán arra kell törekedni, hogy 
a vasúti közlekedés és ipar a 
már '!'}€'gkezdeU 1966. évijel
adatoka még celraLöróbb. 
még körültekintőbb munká, a! 
a le!!ga?.da �osabban teljes1t
hesse. 

Feladataink. tennivaloink is
mertek. A Vasut.asok Swkszer
\·ezetenek elnök'Sége és a ,·e
zérigazgatóság irányelvei a 
vasúti közlekedés és ipar 1966. 
e,·i feladatainak ,·égreha.itá
sát segítő sz.ocialista munka
,·ersenyhez, ,·alamint az éres 
,·állalások megteteléhez tám-

pontul szolgálnak. Ismertek az 
élüzem c1m elnyeréséért folyó 
munkaverseny, az igazgatósá
gok munkaversenyének 1966. 
!évi célkitűzései, a MAV
AKÖV komplexbrigád-moz.ga
lom irányelvei. Kiadásra kerül 
a KISZ Központi Bizottságá
nak, a Vasutasok Szakszerve
zete elnökségének és a MA V 
Vezérigazgatóságnak a KISZ
szen,ezetekhez szóló verseny
felhlvása is. A vezérigazgató
ság, a szakosztályok, az igaz
gatóságok, a csomópontok, az 
üzemi vállalatok és a főnök
ségek már elkészítették intéz
kedési t,erveiket. Az ezekben 
foglaltak következetes, leg
eredményesebb végrehajtása 
jelentse a kongresszusi mun
kaverseny tartalmát, képezze a 
vállalások alapját. 

A kongresszusi versenyben 
való részvétel nem jelenthet 
formaságokat. külsőségeket. 
Felelős helytállást követel 
minden vasutas dolgozótól a 
szofializmus építéséért, köz
vetlenül pedig 1966. évi fel
adataink, célkitűzéseink meg
t.-alósitásá.ért. A 1elelc5s helytál
lás azt jelenti, hogy a mun
kaverseny - ezen belül a szo
cialista brigádmozgalom, a 
szocialista munka szolgálati 
helye, üzeme cím elnyeréséért 
folyó verseny - jobb és ered
ményesebb szervezésével éves 
terveinket és célki túzéseinket 
a munkafegyelem fokozásával, 
a szolgálati utasítások követ
kezetesebb betartásával, a 
munka minőségének javításá
val, a termelékenység emelésé
vel, az önköltség csökkentésé
\·el, a vonó és vontatott j ár
művek é<; egyéb gkpek jobb 
kihasználásáYal, a gazda:sá
go.<sági szemlélet fokozásával, 
a biztonságos munka megte
remtésével. a munkakörülmé
n�•ek javításával váltjuk való
ra. 

FE'lhívjuk az Jgazg.atálságok, 
az üzemi vállalatok. a fónök
�ek, a szolgálati helyek ve
zetőit, valamenn)i vasúti párt-, 
KTSZ- és szakszervezeti bizott
ságot, alap.,ze1Tezetet, aktivál, 
hogy a kongresszusi versen11 
szer!'ezésében. iránvítasában 
és segítéseben a legteljesebb 
együttrnűkódes, összehangolt 
munka érvényesüljön. Teremt
sék meg annak feltételeit, 

hogy a do�ozók alkotó kezde
ményezése még jobban kibon
takozhasson. Felvilágosító 
munkával érjék el, hogy a 
szolgálati helyek, vállal a tok, 
üzemek egész kollektivájával 
a szemléleti és cselekvési egy
ség kialakuljon, mint felada
taink megoldásának lényeges 
politikai tényez.óje, Biztosítsák 
a jobb és fol11amatos munka
szervezést, munkaerő-gazdál
kodást, ezen belül különösen 
az utazószemélvzet túlzott 
igénybevételének csökkentését, 
a biztonsdgo8 és egészséges 
munkakörülmények feltételeit 
tí.g11, hogy dolgozóink vállalt 
kötelezettségeiket teljesíthes
sék. :trvényesítsék következe
tesebben a szocialista építés
nek azt az elvét, hogy aki oda
adóbb, jobb munkával többet 
ad a társadalomnak, az maga
sabb anyagi és erkölcsi elis
merésben részesülhet. 

A Magyar Szocialista Mun
káspárt Központi Bizottsága 
kongresszusi zászlóval, illetve 
oklevéllel tünteti ki az 1966 
évi terv teljesítésében leg
jobb eredményt elérő kollektí
vákat. 

Javasoljuk, hogy az igazga
tóságok és a Vasutasok Szak
szervezete terlileti bizottságai 
területükön az 1966. évi célki
tűzések végrehajtásában leg
jobb eredményt eléró szolgála
ti helyeiket az általuk alapí
tott kongresszusi zászló\·al. il
letve oklevéllel tüntessék ki. 

Vasutas Dolgozók ! 
Feladataink nagyok, de meg

oldhatók. Nagyszerű céljaink 
új erőt adnak a mindennapi 
munkához. Mindannyiunk 
eszére, szívére, lelkesedésc;\re 
szükség van. hogy öss7�fogva 
leküzdve minden akadályt, fe
gyelmezett é5 odaadó munká
val, a szolgálati és közlekedési 
ágak szoros eg}'ilttműködé5é
vel teljesíteni tudjuk a vasúti 
kozlekedé� � ipar 1966. é"i 
terveit, célkitűzé<;eit. Ez jelen
ti a ko.1gressm i ver,;eny tar
talmát, feladatait. Igy készül
jünk a párt IX. kongresszu
sára. Az éves feladatok végre
hajtásával járuljunk hozzá a 
nagy nemzeti program me�--a
lósításához. a szocialista társa
dalom felép1léséhez. 

Vasu&asok Szakszervezete 
elnöksége 

MÁV Vezérigazgatóság 

Munkában az ágyazatrostáló gép 

Reggelente a pályamunkások A téli helytállás után a ta-
ezrei veszik kezükbe a kavics- vaszi erőpróba következik. Lgy 
villát, az aláverő csákányt, a van ez a budapesti igazgatógeókulcsot, és indulnak mun-
kába. Kavicságyat rostálnak, ságnál i6, ahol több mint hét-
szabályoznak, alávernek az év ezer pályarennta.I1tási dolgozó 
minden napján, függetlenül az kezeli a vonali, állomási és 
időjárás szeszélyeitől. Nem ipartelepi vágányokat. Mun
válogatnak a ;ó vagy Tossz idő kájukról, legfontosabb tavaszi 
között. Minden idő helytállást teendóikről beszélgettünk Csákövelel. Számukra a tavasz 
nemcsak a természet ébredé- száT Gézával, az igazgatóság 
sét, hanem a legnagyobb fenn- pályafenntartási és építési o.s.z-
tartási munkát is jelenti. tályának vezetőjével. 

Előtérben a gépi fenntartás 

Két év alatt félezerrel 
csökkent a fenntartási dolgo
zók száma - mondotta -, a 
munkáLtatcis mégis egyenlete
sebb és magasabb s=invonalú. 
A= anyag- és összköltség ala
kulása, a ritkuló és Tövidebb 
ideig tartó lasstí;elek a múlt 
ét·l jó munkáról egyaránt ta· 
nú.skodnak. 

- A s7..okaUamtl keqvező té
li idószakol hogyan használ
ták fel a tavaszi fenntartási 
mu.'1kák előkészítésére, köny
nyítésére? 

- A tavaszi fenntartási 
munkákra már a múlt év de
cemberében megkezdtük az 
előkészületeket. Pályafenntar
tási főnökségeink időben elké
szítették az 1966. évi tervsze
rú megelőző karbantartási 
munkafelveteleket és terveket. 
A gondosan elké�zített ten•ek 
•zervezett programot adtak a 
szakaszoknak a szórványos sín
cserékhez, a sin- és geocsava
rok utánhúzási munkáinak el-

végzéséhe=. Az enyhe télnek és 
dolgozóink szorgalmának kö
szönhe-tő, hogy március első 
felére huszonötezer sínfolyó
métert cseréltünk ki. Ebben 
szerepet játszott az is, hogy 
irányítószerv,eink tizenöt vá
gánykilométer új sínanyagot 
már az év első napjaiban ren
delkezésünkre bocsátottak. 

- örvendetes az is, hog11 a 
korszerti alázuzalékolással 
szemben mindinká bb hátterbe 
szorul a hQ.l}llOmányos fenn
tartási munka - fo!vtatta. -
Jóllehet, a gépi alaverés még 
nem érte el az éves fenntartási 
vágányhossz 26 százalékát sem. 
Ebben az évben szeretnénk a 
gépi aláverest a múlt évinek 
másfél-kétszeresere növelni. A 
nagygépek összevonásával, az 
új móds7,erű munkáltatás al
kalmazásával februárban és 
márciusban 35 munkanap alatt 
65 vágán11kilométert szabá
lyoztunk és vertünk alá. Ez az 
1965. é,i gépi munkáknak 40 
százalékát jelenti. 

Ezután a szocialista munka
versenyre terelódött a szó. Az 
osztályvezető elmondotta, hogy 
a pál11afenntartási dolgozók 
több mint 50 százaléka szocia
lista brigádokban dolgozik. 
Több mint 20 szolgálati hely 
közel ezer dolgozója pedig a 
szocialista szolgálati hely cí
mért harcol. 

- A tapasztalatok azt iga
zolják, hogy számos szolgálati 
vezető és múszaki dolgozó 
csak számszerű eredményekre 
törekszik. A btigádvállalások
ban pedig az általános ten·
teljesítés vállalása a jellemző. 
Mi en·ől a véleménye? 

- Az állalános, semmitmon
dó vállalások valóban nem vi
szik előbbre az ügyet. Ehel11ett 
célszerűbb lenne, ha olyan fel
adatok i� szerepelnének a bri
gádok vá.!Lalásaiban, mint pél
dául az igazolt hiányzás meg
szüntetése, a munka minősé
géért való szavatosság vállalá
sa, az óraterv teljesítése, a 

közösségi élet formdlása, a 
tanulás, a: egvcs dolgozók mű
veltségét biztosító egyéni vdl
lalások. 

Jobb szociális 
körülményeket 

H a t á r á l l o m á s  
szakszerve:reti bizottság titká
ra Az alap.szervezet mun-ká
jaról tájékoztatott. 

Megalapozottabb 
műszaki vezetést 

- Az elmúlt esztendőkben 
a munkaeróhiány gyakori volt. 
Mi jellemzi most a főnökségek 
munkaügyi, múszak:i és üzem
szervezési tevékenységét? 

A pályamunkások szociális 
helyzetéről is szólni kell. An
nál is inkább. mivel eg11es sza
kaszokon hiányzik a szükséges 
öltöző, taTtózkodó. télen a mc• 
legedőhel11fség. a zuhanyo::ás, 
lehetőség. Az otthonuktól t:, 
vol élő szálláslakók körülmé
nyeit is otthonosabbá kellene 
tenni. Kevés mé-g az angyal
földi és a józsefvárosi pálya
fenntartási főnökség példájá• 
követő múszak.i vezető. A kél 
főnökség másfél-két év alatt 
jelentősen javította a dolgo
zók szociális helvzetét. Sok he
lyen megoldásra vár még a 
nyílt rnnalon dolgozók mun
kaeszközeinek szállítása. Pedi:l 
ezáltal is növelhető a fenntar
tási munka minősége, hate
konysága. 

- ahol vizsgázik a vasút 
- Kapcsolatunk a pártalap

szervezettel és 4 azakoonali 
vezetéssel közvetlen, jó. Veze
tőségünk munkája aktív. Kü: 
lönösen jól dolgozik Jávor 
Endre intéző, tt-felel6s, aki a - Képek Murakeresztúr életéocl 

- Az idén is létszámhiány- Kovács János 

Gyors növekedés jellemezte 
az utóbbi években Murake
reaztúr állomás forgalmát. 
1959-ben 94 ezer kocsit kezel
tek, 1965-ben pedig már 185 
ezret. 

Kitűnik, hogy évről évre töb
bet dolgoznak az ott szolgálatot teljesítő va5utasok. Aki azt gondolná, hogy ez teljesítményeikben is tükrözódik erköl
�i .és anyagi elismerésük is  lepest tart ezzel - téYed. 
1961-ig, amíg a forgalom a fele volt a jelenleginek, hatszor kapott élüzemkitüntetést Mu
rakeresztúr áfü,más. 

1. 
Ezen a határállomáson is, 

min� bármelyiken. vizsgázik a 
vasut. Ott érezhetik magukat a fe'.encvárosiak csakúgy, mint a zahonyiak, vagy bármelyik fel�dási hely dolgozói. Jugo
�zlav szomszédaink szigorú. de 
igazságos vizsgáztatók. (Mi 
lem vagyunk elnézőbbek!) 

S .a vizsgánk nem mindig sikerül. Vasutunk és a népgazdaság számára sok veszteség adódik ebből. 1965-ben 814 ko
cri átvételét utasították vissza 
a JZS szakemberei. Rakományhiba volt 336 kocsinál a többinél fóleg múszak.i hibák 
okozták az átvétel késedelmét. Az egyébként is szúk állomá
lSOn 1604 kocsinál merült fel 
túltartózkodás, ami egész év
ben 43 737 órát tett ki. A ra
kományigazitásoknál 2360 ton-

nát, átrakásoknál 3470 tonnát 
kellett megmozgatniuk a dol
gozóknak. Számadá.sel választás 
miatt 497 kocsi 15 376 órát tar
tózkodott Murakeresztúron. 

Mit szólnak ehhez a feladá
si állomások illetékes dolgo
zói? 

2. 
A mult év második felében 

feltúnóen nagv volt Murake
resztúron az élő!orgalom. Ez 
augusztustól jelentett külön 
problémát, amikor megkezd
ték a szarvasmarha-szállítmá
nyok kivezetéses gondozását. 

Hej, Toldi Miklós! Ide kel, 
lene a bikafékező erő . . • A 
kocsikból kivezetett bikák né
ha úgy nekivadulnak, hogy 
majdnem szétdöntik a kará
mot. Az állatgondozók alig 
bírnak velük, Már több sérü
lés történt émiatt. 

Ez a kivezetéses gondozás 
jó az állatoknak, de nem ked
vező az állomásnak. Volt olyan 
nap, amikor 180 kocsi élő fu
tott be, s 24 óra alatt a leg
nagyobb igyekezettel !s csalt 
60 kocsi kezelhető. 

3. 
Az állomás három s:z,oclalls

ta címért versenyző brigádját 
Novák János. Méazégetl:, Béla 
és Feh# Imre forgalmlaták 

vezetik. Vállallásaikat tavaly 
nem tudták teljesíteni, bár 
szépen dolgoztak. Egész é\'ben 
mindössze három kocsikisiklás 
történt, melyek közül csak egy 
terhelte az állomást. Személ)i 
balesetet csak az élő állatok 
okoztak. 

Az oktatáson Várady Károly 
főintéző állomásfőnök nagy 
gondot fordít arra, hogy az 
emberek maguk Is elemezzék 
munkájukat, tanuljanak u 
egyszer elkövetett hibákból. 

4. 

nyugdijelőkészítéssel i s  foglal
kozik. Termelési albizottsá
gunk minden tagja egy-egy 
brigádot patronál. 

A dolgozók javaslatai nyomán . . .  
A termelési tanácskozások tapasztalatai a debreceni járműjavítóban 

- Brígádonként kirándulást 
tervezünk. az idén Csáktornyá- A termelési tanácskozások A vállalatnál az 1966. évi 
ra - folytatta Szita György és munkaértekezletek elóké- első negyedévi termelési ta
-, hogy dolgozóink megis- szítéséról és megtartásáról nácskozásokat az elmúlt na
merkedjenek a jugoszláv ver- szóló 1001/1965. MT-SZOT el- pokban tartották. A dolgozók senytársak�Z. akikkel egy idő- nökségének közös határozata különösen azokon a termelési ben teljesitenek szolgálatot. a múlt év elején jelent meg. tana· cskoza·sokon voltak akt1·-A határozat nyomán a terme-- További terveik? lési tanácskozások színvonala vak, ahol a tartalmas beszá-- Szeretnénk élüzemszin- 1965-ben jelentősen fejlődött a molók a részlegen belül bri-ten dolgozni. Januárban és debTeceni ;ármú;at>itóban. gádokra és egyénekre egyfebruárban ez sikerült. Nem A határozat megjelenése aránt meghatározták a feladatudjuk, később lesz-e elegendő elótt a tanácskozásokat ösz- tokat. gép. Hogyan tudjuk fogadnl a szevontan, osztályonként tar-\·onatokat? A magunk részé- tották; azóta decentralizáltan, 

Ilyen tanácskozás volt a 
ró! mindent megteszünk, hogy kisebb egységekben tartják. A 

kocsijavító osztály futórész-
Versenyben vannak a mura- munkánk sikeres legyen. Fel- tapasztalatok azt mutatják. 

legénél, ahol 22 dolgozó szó
keresztúriak a szomszédos Ko• 

sóbb szerveinktől több támo- hogy helyesebb kisebb részle-
Llt fel. A megmunkáló osz

t .b gatást és sokkal nagyobb bi• gekben tartani az üzemi de-
tályon pedig 21 dolgozó 

k
on a vasutasaival. Az elsó zalmat kérünk . . . mokrácia megnyilvánulásának 

mondta el véleményét, javas-·övetelmény: naponta öt vo- Lórin- 1,._ latát. 
natpár menetrendszerű inditá-

�- - e hasznos fórumát. 
Ebbe A termelési tanácskozásokon sa. n az idén már a ju-

1
---------------------------1 értékelték a szocialista mun-goszlávok vezetnek, ha nem is kaverseny múlt évi eredmé-behozhatatlan elönnyel. A má- M k , 1 •• 

sik követelmény, hogy a fu- un ava unnepeltek 
nyett, hibáit is. A verseny-

varokmán11okat a vonat indi-
mozgalmak közül elaó&orban 

tdsa e16tt 60 perccel át kell A Szombathelvt JármtlJ<1vf- v!tottak meg. Az ilnnepl mú- a szo_cialiSta brigád cim el-
adni, és 120 perccel koTábban tó VV dolgozói hazánk felsza- szak alatt elkészült „békevo-

nvereséért fol116 versen11 fej
elójelentést kell adni a másik badulásának 21. évfordulója nat" április 2-án ünnepélyes 

lódött sokat. Ebben a moz
félnek. E követelményeket ed- tiszteletére ünnepi műszakot külsc5ségek között gördült ki galomban 140 brigád 1551 fő-
dig mindkét fél sikerrel telje- tartottak. A mozdonyjavitó az üzemből futópróbára. vel V"'Sz részt. A tanácskozá-
sitette. osztály 1 darab 376 aorozatll son a jolgozók a műszaki ve-

mozdony főjavítását elvégez- Onnepi műszakot tartottak zet� és a szakszervezet el6-

s. 
Nem2et1tözl fuvarlevél-szám

fejtóként dolgozik az állomá
son Szita Gl/ÖT11t1 főtiszt, a 

te.1. a kocsijavító osztály dolgo- TGMbán11a-AZ.6 állomás dol- teriesztése alapján megvltat
zo1 pedig 30 koa;J megjav!tá- gozól Is. A forgalomnál Tömő- ták és elfogadták a brigádok 
sát vállalták. ri Sándot- brigádja 101 száza- kitüntet�lt és a mozgalom-

A kocsijavító osztály dolgo- lékot, Szfnlkt latoán brigádja ban való to\·ábbi részvételt. 
zól tlílteljesítették vállaláru- pedJg 99,8 százalékos ered- Voloslnovnld 1,._ kat, 30 kocsi helyett 50-et Ja- mén,yt ért el. Debrecen -
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A tárgyaló teremből A műszaki fejlesztési alap képzése 
és felhasználása 

A szocializmUs építésében, 
anyagi-technikai bázisának 
megszilárdításában döntő sze
repe van a műszaki haladás
nak. Ahhoz, hogy a műszaki 
fejlesztési célkitűz.ések megva
lósulhassanak, az ipari válla
latoknak és más műszaki fej
lesztési intézményeknek ren-

Két évi szabad�ágvesztés gondatlan 

veszélyeztetésért 
delkezniü k kell a szükst.éges 
anyagi eszközökkel. 

A műszaki fejlesztés meg
gyorsításának igen fontos elő
feltétele a műszaki fejlesztési 
tevékenység finanszirozásának 
olyan módja, amely a vállala
tok számára lehetővé teszi a 
műszaki fejlesztési feladatok 
cl végzését anélkül, hogy az 
érdekeiket sértené. 

T ov6bbi előrehaladásra van szükség 

Éppen ezért figyelem- re. melyböl vállalati, irányító
szervi (vezérigazgatósági) és 
központi (minisztériumi) ala
pot kell létesíteni. 

A •  műszaki fejlesztési alap 
létrehozása az üzemszerű ter
melés és a műszaki fejlesztés 
szükség.szerű elkülönítésének 
fontos lépése volt, de további 
előrehaladásra van szükség. 

Hogyan gazdáll;od!ak az irá
nyítószervek és a vállalatok az 
elmúlt években a műszaki fej
lesztési alappal? 

fejlődés, de m,!g mindio sok a 
prototípus gyártására fordított 
költség. különösen a vontatási 
szakszolgálatnál, ahol például 
1965-ben 13 témából 7 ezt irá
nyozta elő. 

Feltűnő, hogy egyes vállala
tok és ü7.emi szakosztálybk vi
szonylag kevés megbízást ad
nak a kutató-fejlesztő intéze
teknek és más vállalatoknak. 
A megbízások nagyrésze is 
gyártmányfejlcsztésre é� pro
totípus gyárt.\sára vonatkozik 
<és nem elég eredményes az 
egyes kidolgozott témák elter
jesztése. tapasztalatcseréje, 
azok propagálása sem. 

Döntő kérdés 

Az a tény, hogy évrol évre 
felhasználatlanul marad a 
műszaki fejlesztési alap egy 
része és az említett néhány fo
gya tékossllg. a műszaki fej
lesztési tevékenység bázisának 
viszonylagos elmaradottsáoa 
miatt következett be és össze
filog a műszaki fejlesztésnek 
azzal a döntő kérdésével, hoov 
ai anyagi ösztönzés rendszere 

Foglalkozás körében elköve
tett, halált okozó gondatlan 
veszélyeztet.és búntettében, to
vábbá a tár adalmi tulajdon 
gondatlan rongálásában mond
ta ki bűnösnek a székesfehér
vári járásbíró ·á,:: Boros lstvan 
pázmándi sorompókezelót, és 
kétévi szabadságvesztésre ítél
te. 

A vasúti szerencsétlenség 
1965. december 18-án történt 
a budapest-székes[ehérván 
fővonalon. A 161-es őrházhoz 
tartozó sorompónál 

az vol� a szokás, hogy a 
járművel érkezők meg
rángatták a leengedett so-

rompó,·ezetéket, 
a mintegy 600 méterre le\'Ő 
őrházban tartózkodó sorompó
kezelőnek így jelezték áthala
dási szándékukat. A fenti na
pon is ez történt. Délelőtt fél 
10 körül egy pótkocsis vonta
tóval a sorompóhoz érkezett 
Csapó András, pettend-pusz
tai traktoros. Leszállt és meg
rángatta a leengedett sorom
póvezett\ket. Amikor szabad út 
nyílt előtte, visszament vonta
tójához, és megindult a sinek 

felé. A síkos úton azonban 
megcsúszott a vontató kereke, 
nehezen tudott elindulni, és a 
vezetó figyelmetlensége foly
tán nem vette észre, hogy a 
sorompót újra leengedik. A 
jármű a két sorompó közé 
szorult. 

Ekkor ért oda Papp József 
vonalbejáró, aki figyelmeztet
te Csapót, hogy akár a S?rom
pó eltöré-e árán Is menien le 
a sinekról. Az 1222-es számú 
személyvonat ugyanis már 
közeledett, Papp József, látva 
a veszélyt, a vonat elé sza
ladt, és 

két durrantyút helyezett 
cl a sineken, de a személy 
a rövid távolságon már 
nem tudott megállni és el-

sodorta a vontatót. 
Schrenk Gyula vonatvezető és 
Aradi Antal Jegyvizsgáló 
nyomban leszálltak, és a hely
színt vizsgálták. Közben Szé
kesfehérvár felől - mintegy 
70 kilométeres sebességgel -
felbukkant a menetrendszerű 
gyorsmotorvonat, Aradi An
talnak még volt annyi ideje, 

hogy az álló személyvonat alá 
bujjon, 

Schrenk Gyulát azonban 
halálra gázolta a vontató 
roncsát maga előtt toló 

gyorsvonat. 
Két másik személy súlyosan 
megsérült, a vontató és a pót
kocsi teljesen megsemmisült. 
A pályában, valamint a vo
natokban esett kár meghalad
ta a l 7C ezer forintot. 

A bírósági ítélet megáUap!
tása szerint Boros István ,o. 
rompókezelő megszeote az F. 
2. utasítás 357. pontjának utal
só részébe1i foolaltakat, és 4 
364. pont elóirásait, mert a 
távolról kezelt és már leenge
dett sorompót a vonat érke
zése előtt felnyitotta, és a von
tatót a sorompópár közé zár
ta. Cselekedete okozati össze
függésben áll a tragikus kö
vetkezménnyel. lgy eredmé
nyezhette a helytelen gyakor• 
lat, a szolgálat hanyag ellátá• 
sa Schrenk Gyula vonatveze
tő halálát és a súlyos követ
kezményeket Az ítélet ne,n 
jogerős. 

Berczik Arpád 

be véve a korábbi finanszíro
zási módok negatív hatását is 
- az 1959-es átTendezésnél a 
kormány termékcsoportonként 
megállapított kulcsok alapján 
az ipari termelői árból képzett 
müszakt fejlesztési alapot ho
zott létre az=al a célkitűzéssel 
hogy a minisztériumok és vál� 
lalatok ezzel az alappal vi
szonylag nagyon kevés megkö
tés mellett. gazdálkodjanak és 
ebből fedezzék a folyamatos 
müszakt fejlesztési kiadásokat. 
Ennek megfelelően, a vasút
iparban 1959. január l-től, az 
egyes gyártmányok után meg
állapított kulcsok alapján, a 
vasúti közlekedésben pedig 
1961. január l -től, a nettó tel
jesítményi értékre százaléko
san vetítve van lehetőség mű
i.zaki fejlesztési alap képzésé.. 

Mindenekelőtt megállapítha
tó, hogy az első években, Jdi
lönösen 1959-ben és 1960-ban 
(a vasúti iparban) és 1961-ben 
(a vasúti közlekedésben) nem 
használták ki megfelelően. A 
műszaki fejlesztési alap éven
kénti felhasználása százalék
ban : 

a legfejlettebb műszaki káde
rc1ret a műszaki fejlesztés 
szektorába irányítja-e, vagy az 

.ll bal sel a vas , li munka selejtje 
Vasúti ipar: 

19;;9 18 
1960 32,4. 

1961 117.1 
1962 105,8 
1963 80,0 
1!<6� 86,1 
1965 73.8 

Vasúti közlekedés: 

63 
81,2 
80 
7.j 
71,7 

tck. 1965-be-n 611 forgalmi bal
eset történt az igazgatóság te
rületén. 1&64-hez viszonyítva 
ez 21 százalékos Javulást je
lent, de a balesetekből kelet
kezett kár 

671 ezer forintról, 2 mil
lió 3!5 ezer forintra. emel

kedett. 

üzemszerű termelés vezetésé- A miskolci lgaz.gatóság dol
re. Ugyanis műs1.aki haladá- gozói 1965-ben 22 millió 
sunk legfontosabb záloga 174 640 tonna árut szállitottak 
azokban az emberekben, mű- el. Ez 103,9 százalékos tcljc.sít
szaldnkban munkásokban ménynek felel meg. Az elszál
rejlik, akik a műszaki fejlesz- lított utasok száma meghalad
tés szektorában dolgoznak. De ja az ország lakosság/inak há
a műszaki fejlesztési tevékeny- rom és félszeresét, több mint 
ség függ attól is, hogy a mű- 35 milliót. 1964-hez képest fél
szaki fejlesztésben részt ve\·ő millió utassal szállítottak töb-

1965-ben például a \'asúti tendencia, mert viszonylag l:is- mérnökök mennyire tekintik bet. Ez nemcsak az elért 
· · · · .. t' t J · 1  szfoügyüknek a technikai ha- .,.., d 1 ól 

mé.nyeket rontotta, 
teljesít
hanem 
évvégi iparban 3 426 OOO forint, a vas- su a gyartmanyossze e e va - Az igazga...;.,.,.g o goz az csökkenti a dolgozók 

úti közlekedésben pedig tozás, a termelés nagy szériá- ladás ügyét. utasokat és a feladott árut üzemi részesedését ís. 
7 323 OOO forint nem került fel- ban folyik, ami emeli a jelentő- Különösen fontos a mű.sza- összesen A közlekedő vonatokkal tör-
használó ra. ami a k.lpzett ségét a rnlóban korszerű tech- ki fejlesztei ten:J,enység ha- 209 361 vonattal további- tént balesetek száma 40 szá-
alapnak az iparban 26,2 suíza- 9!9giai kidolgozá.snak. Ezt tékon •ságának növel� é· a tott,-ík el és 10 millió 420 zalé:kkal, a vonatveszélyczte-
léka, a közlekedésben ped;g i�l-&\8'!: Mlffir.--m M&tisztika muszaki fejlesztési alap opti- ezer vona.tkilométer utat téseké 30 százalékkal alacso-
2:5.3 sza· ?ol  ',a. Az évi·o-l e·vre 

is, mel�·ből megállapltható, mális felhasm lásának bizto- tettek meg. r.yabb, mint a bázis időszak-
=• " ho:::y a járműjavító vállalatok sítása a?.ért is, mert végső so- Ez a teljesítmény 25-�zür na- ban. Váltóellenőrzés elmulasz-

JC!entkezó tartalékok kialaku- által elöirányzott 50 témából ron ezen múlik az, hogy a gyobb, mint a föld és hold kő- lásával, szinte alig lehet talál
lása azonban nem jelenti fel- 33 a javítási technológia kor- munkatermelékcnységben a rotti távolság. k Z'li. Ug_vanak.kor a közleke-

-11 „ 1 • 1 • r - 1  • • szerűsítésére irányult és a té- 1 •· 'd 'd • b l " l  k enu a musza < 1  eJ esztés1 má•· többsége előre mutató. swcia izmus rov1 • on e u A miskolci iga1.gatóság dot- dö vonatok és a tolatás köz-
dap felhasználásának tervsze- A ,·a úti közlekedés téma- �!hagyja a kapitalizmust. gozóinak jó eredményén azon- bcnl balesetek következtében 
rűtlenségél, sem az alap túl- választásánál is tapasztalható Zubor István ban csorbát ejtettek a ba.lese- meg.1ériüt 43 utas és 4 vasutas, 
méretezctts:!gét. Inkább azt je- 33 utas és 2 vasutas pedig 
lenti, hogy nem érvényesül ·-------------------------------------------, meghalt. 

minden é\'ben az a kóvetel- Akadnak má.stermészetű hi-

a vonatfogadás elmaradá• 
sa, a jelzések szabálytalan 
adása, az alkohol fogyasz
tás és nem utolsó sorban 

a szakismeret hiánya.. 
A miskolci fűtőháznál péld:l
ul 50 mozdonyvezetőt küldtek 
pótvizsgára, mert forgalmi 
szaktudásuk nem volt kielégí
tő. Egy-egy baleset alkalmá
val a forgalmi akadály gyors 
megszüntetése nem egyszer 
azért húzócbk el, mert az 
igazgatósáo seoélykocsi szerel
vényének felszerelése korsze
rűtlen. Ezen sem ártana vál
toztatni. 

Az első negygedévi tervis
mertet.ó termelési tanácskozá
sokon is sok szó esett a bal· 
esetekről és azok elóidézőjé
ről, a selejtes munkáról. Ezzel 
kapcsolatban a dolgozók wk 
hasznos javaslatot mondtak cl 
Helyes lenne, ha ezeket a ja
vaslatokat megszívlelnék ai 
illetékesek. 

Kisvárdai János 
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TA' s 
ányosságok is. Ilyenek 

kezó szer\'eknek olyan mérc-
tű müszak.i fejlesztési tc\·é-

Ba •�s�t,· •·ro' .,,·•-1a kenységet kell végezni, ami- • b ' · ·t ' •  •Ifi:; .:;- h ., A.,., 
lvent·a müszakl feJleszttsi alap Kiti•ntetlvh a rasút legjo., UJ• o,t 

lehető,·é tesz. illet\·e ami a 
rendelkezésre álló p�nzkere!e'.; 
hatékony felha,ználását teszi 
kh�•ó\·:,. 

Helyzs fender.cia 

Hol és milyen célokra hasz
nálták fel a műszaki fejlesztési 
alapot és milyen megoszlás
ban ? 

A tapasztalatok azt mutat
ják, hogy - különösen az ipa
ri vállalatok - a műszaki fej
lesztési alap nagyobb részét a 
prototípus 17yártására és a 
technolóoia fejlesztésfre for
dították. Az ut.6.bbi a járműja
�·ítóiparban különösen helyes 

Apn!i. 4-e alkalmából a 
l,i v-áló újító jcl\·ény arany, 
czilst és bronz fokozatát adtuk 
át a va.sút .,milliós" újítóinak. 
a Vasúti Főosztály Szív utcai 
klubjában. Az ünnepségen 
megjelent é felszólalt Tasná
di Emil, az Országos Találmá
nyi Hivatal elnöke is. 

6876 újítás 

Az újítókat és a vendégeket 
Gulyás János. szakszerveze
tünk ti kára köszöntötte, majd 
Szúcs Zoltán vezérigazgató
helyettes az elmúlt év újító
mozgalmának eredményeiről 
számolt be. Beszéd�ben elmon
dotta, hogy 1965-ben a vasút-

Eredményes brigádmozgalom 

A szombathelyi járműjavító 
szocialista brigádmozgalma 7 
é,·2s múltra tekint vi,;sza. Ez 
alatt a 7 év alatt 52-re emel
kedett a szocialista címért 
küzdő brtoádok száma. 

Az 1965. évi termelési ta
nácskozásokon mind az 52 bri
gád megújította a brigádszer
zódést. A vállalások között el
ső helyen szerepelt a gazdasá
gos termelés, az önköltség
csökkentés, a munkaidő ki
használása, a minőségjavítás, 
a tan�lás és a szocialista 
együttélés szabályainak betar
tása. ll:vközbcn az értékelés
nél egy 12 tagú brigád ki
esett, de 3 ú.i brigád csatlako
tott a mozgalomhoz. 

Az üzem szocialista brigád
!ainak 1965. évi munkáját ér
i !kelve megállapíthatjuk, hogy 
l "{•.-- 1,,.·�+ ..... �..,,t,..t ki\·é,·c, n \'Úlla-
, • • t t ck. 

Az c,·c. értckclésl 1,1inden 

esetben semleges bizottság 
véozi. A bizottságban képvi
selve van a pártszervezet, a 
szakszervezeti bizottság és a 
KISZ-szervezet megbízottja, 
továbbá a vállalat műszaki bi
zottságának képviselője. Az 
értékelés eredményét a ter
melési tanácskozás elé terjesz
tik. A tapasztalatok azt bizo
nyítják, hogy a naov kollektí
va előtt elhangzott értékelés 
nem szükségtelen ismételge
tés. A termelési tanácskozás 
az a fórum, ahol a brigád a 
saját munkáját és feladatait 
az összműhely munkája és fel
adatai tükrében vizsgálhatja. 

ltt kell megemlíteni, hogy 
a koc�ijavitó osztály futórész
lege másodszor, a megmunká
ló osztály rugókovács üzem
része pedio harmadszor nyer
te el a szocialista műhely cí
met. 

Kovács István 

Simon Lajos 

nál 6876 újltást adtak be, eb
ből 2278-at elfogadtak és 2076-
ot már eredményesen alkal
maznak is. Az újításokkal eoy 
év alatt 38,5 millió forintot ta
karítottak meo, s a kifizetett 
újítási díj 1,8 millió forint. 

Egy újítóra átlagban 19 
ezer forint újítási érték ju
tott, s ez a szám önmagáért 
beszél. 

A beszámoló után a vezér
igazgató-helyettes azoknak az 
újítóknak, akik javaslataikkal 
milliós megtakarítást értek el. 
7 arany, 14 ezüst és 28 bronz 
jelvényt adott át. 

egy a sok közül 

Az egyik arany fokozatú jel
vényt Simon Lajos, a MA V 
Központi Felépítményvizsgáló 
Főnökség minőségi átvevője 
kapta. 

Mint örökös utazónak - az 
ország vasgyáraiban ugyanis ő 

veszi át a felépítményi vas
anyagokat - módjában állt és 

áll szakmai tapasztalatokat 
gyűjteni, gaz.dagabb, elmélyült 
tudást szeremi. Igy S7.aporod

tak az újításai ls. '1z elsőt 14 év
vel ezelőtt 1952-ben adta be, s 
azzal 160 ezer forintot takarí
tottak meo. Az utolsó pedig, 
amiért az arany jelvényt is 
�pta, mindössze hat hónapja. 
Ez az utolsó java,lata már 1,6 
millió forint hasznot hozott a 
népgaz.daságnak. 

- Az ország vasgyárait jár
va, naoyon sok beolvasztásra 
szánt ötvözött buoát láttam 
- mondotta. - Ekkcr jött az 
ötlet, hooy ezek a bugák fel
építménycsavar készítésére 
tökéletesen alkalmasak lenné
nek. Az elgondolást telt követ
te és a felépítménycsavarok 
egy része azóta már ezekből a 
.. halálraítélt"' bugákból készül 
kiváló minőségben. A buga 
anyaga ugyanis első os-ztályú, 
csa.k felületi repedés, vagy ki
sebb öntési hiba miatt arra a 
célra. amire eredetileg készí
tették, nem alkalmas. A jóval 
kisebb csavargyártá,-ra azon
ban kitűnőek. 

- A sok újítása közül me
lyik a legemlékezetesebb? 

- A csúcssínek minö.<;égi 
javítása, illetve ezek selcjt
csökkenése. Értéke ugyan nem 
nagy, mindössze 210 ezer fo
rint, de négy évig viaskodtam, 
hadakoztam érte. Négy éven 
keresztül írtam, rajzoltam, bi
zonygattam az igazamat, mert 
tudtam. hogy igazam van. Ez 
az újítás megjárta a KGM 
Vaskohászati lgazoatóságát és 
a Szabványügyi Hivatalt is. S 
négyéves kitartó harc után ez 
az elgondolásom már szab
\'ány. 

Sz. J. 

Március 22-én a Kőbánya
Felső állomáson áthaladó 405. 
sz. vonatot meg kellett állíta
ni. mert a gépesített mozgó 
pályamesteri szakasz dolgozói 
a vágányról nem tudták idő
ben eltávolítani a síncsiszoló 
munkagépet. A veszélyeztetést 
az idézte elő, hogy a síncsiszo
lót a forgalmi szolgálattevő en
oedélye nélkül helyezték mun
kába. 

* 
Március 25-én Naoykapor-

nak állomáson a bejáró 1472. 
sz. vonat összeütközött a Ill. 

vágányon megfutamodott ko
csisorral. Az összeütközés kö
vetkeztében négy vasúti kocsi 
kisiklott, kettő megrongáló
dott. Személysérülés nem tör
tént. Megállapítást nyert, hogy 
a tolatás befejezése után el
mulasztották a kocsisor meg
futamodás elleni biztosítását. 

* 
Március 26-án Békéscsaba 

állomáson a behaladó 5657. sz. 
vonat elütötte a leugró Lukov
szkl Lajos pályamunkást. Ne
vezett súlyos fej- és lábsérü
léses balesetet szenvedett. 

* 
Március 26-án Tornanádaska 

állomáson a 9892/b/II. sz. moz
donyvonat behaladása után 
elmulasztották a bejárati jelző 
visszaállítását. Emiatt bejárt a 
követő 9828/a sz. vonat és kí
méletienü összeütközött a IV. 
vágányon mozgásban levő 
9892/bfll. sz. mozdonyvonat
tal. Mindkét mozdony szolgá
latképtelenné vált. A balese
tért Tornanádaska állomás 
forgalmi szolgálattevője a fe
lelős. 

* 
Március 29-én Záhony állo-

máson a dolgozók előzetes ér
tesítése nélkül gurítást végez-

tek a takarítás alatt álló kocsi
sorra. A váratlan ráütközés 
miatt Kozma József átrakó 
munkás a kocsiról leesett és 
olyan súlyos lábtöréses balese
tet szenvedett, hogy jobb lábát 
április 4-én amputálni kellett. 

* 
Március 30-án a. Budakenl 

MA V Tüdőgyógyintézet IV. 
emeletéről ablaktisztítás köz
ben Ismeretlen okból kiesett 
és halálos balesetet szenvedett 
Visnyei Gábor raktáros. A bal
eset kivizsgálása még tart. 

* 
Április 2-án Kelebia állomá-

son a 976. sz. vonat M 62-047. 
sz. Diesel-mozdonya az V. vá• 
gányon engedélyezett körüljá
rás közben kíméletlenül ráüt
között a még ott tartózkodó 
979. sz. gépvonatra. Az ütközés 
következtében egy kalauzkocsi 
súlyosan megrongálódott. Meg
sérült a 424 093. sz. mozdony 
szerkocsiia Is. 

* 
Április 7-én Ferencváros Ke-

leti guritójának II. kihúzó vá
gányára visszatoló 520 003. sz. 
g.;p személyzete a megállj jel
zést figyelmen kívül hagyta és 
emiatt a IX. sz. irányvágány
ról kijáró mozdony beleszaladt 
a visszatoló szerelvénybe. Az 
ütközés következtében több 
vasúti kocsi kisiklott és elzáró
dott a Keleti rendező összes 
irányvágánya Az összeütközést 
az 520 003. sz. mozdony sze
mélyzetének figyelmetlen szol
gálat ellátása okozta. 

* 
Aprllis 9-én O jszász állomá-

son a 2099. sz. vonat vágányút 
ellenőrzés elmul:\sztása miatt a 
kijelölt szabad VI. sz. vágány 
helyett a foglalt VIJ. vtidnna 
járt éli irvenirén ráütközött az 
ott álló kocsisorra.. 
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etnléke�ünk 

K
-;lencvenhat évvel ezelőtt 1870. dprifü 

22-én született Vlagyimir Iijícs 
Lenin Szimbírszkben - a mai Ul
janovszkban. Lenin koTunk legna-

111obb forradalmdra és gondolkodója, harcosa 
;4 humanistája, agitátora, legnagyobb embere 
rolt. 

A csaldd amelyben született, kivétel nélkül 
forradalmárokat nevelt. Lenin azonban mind
annyiok közül a legnagyobbá lett, a forra
cl41mi mozgalmak elhivatott tervezője, lelke
aitője és szervezője. 

A forrongó cári Oroszország elnyomott dol
flOZÓ tömegeinek tapasztalatai nevelték Lenint 
;, Lenin nevelte a tömegeket. Élete szakadat
lan tanulás és tanítás, kllzdelem és harc. Al
landóan hangsúlyozta a marxizmus alkotó 
iovábbfe ilesztését; melynek legnagyobb mtl
velője korunkra való alkalmazója is volt. 
tletmtlve, de egész élete felbecsülhetetlen 
számunkra és a napjaink embere az élet 
minden területén, példát útmutatást meríthet 
•belőle. 

A világ első proletárdllamának megterem
tése, a szocializmus diadalrajutása a Szov
;etunióban és· azóta a uiiág egyharmadán., 
mind Lenin nevéhez fűződik. Lenin neve a 

munkáshatalmat, a szocializmust a kommu
nizmust jelenti. Lenin neve az elnyomás és 
1111armatosítás felszamolását, a kizsákmányo
lás elleni harcot, a békét jelenti ma is az 
egész világon. 

M
a is Lenint6l tanulunk. Lenin harca 
a proletárhatalomért, a proletár 
internacionalizmu.tért, az elmélet 
tisztaságáért, a jobb- és baloldali 

elhajlás ellen ma is segiti mindennapi küz
delmünket. 

A világ legnagyobb humanistája és opti
mistája volt, mert minden tette az ember fel-
1zabaditásáért, a békéért, a háború és elnyo
más ellen irányult. Az első világháború ki
törésének megakadályozásáért t:1ívott küzdel
me, a hatalomra jutott bolsevikok első felTtí• 
t:ása, a béke megteremtésének egy-egy fontos 
állomása volt. Azért harcolt törhetetlen erő
vel a békéért, mert hitt abban, hogy véres 
harc nélkül is győzhet a szocializmu a vi
lág más országaiban, miután az első munkás
paraszt hatalmat megteremtették. 

E .-e411lithetell<!n Mte nyi!vá.mllt meg a 
s:ovjet hatalom fejlődésének feli,azolásába.n 
i&. Olyan körülmények között dolgozta ki a 
szocialízmus alapjainak lerakására, a kom
munizmus felépítésére irányuló ten·eit - a 
villamosítás, a bőség terreit -, amikor 14 in• 
tervenciós hatalom próbálta vérbefojtani a 
fiatal szovjet'  hatalmat. 

tletet, munkáját, küzdelmeinek célját és 

értelmét ma a Szovjetunió példázza. A közeli 
napokban lezajlott XXIII. kongresszuson az 
SZKP . vezette Szovjetunió fejlődéséről, fej
lesztésenek további állomásairól, a kommu
nl::mus építéséről számoltak be. 

Amikor Lenin felvázolta a kommunizmus 
építésének útját még csak egy országban győ
zött a J?TOletárhat�lom. Ma 14 országban a 
proletánátu! vezetesével épül a szocializmus, 
a ko"!mumzn;us. A vildg első munkás-pa
raszt allama urrá lett a kezdeti nehézségeken 
es . b�r egy borzalmas világháború pusztítá
sait is elszeni,edte, mégis ma a világ második 
:-- ú_ton a világels6ség felé - legnagyobb 
ipari hatalma, de már első a tudományok fej
lesztésében, a Takétatechnikában, az atom
kutatásban és az tlrkutatásban is. 

L
enin e nagy fejl6dést korai halála miatt 

nem érhette meg. Nem láthatta hogy 
először szovjet ember lépett kt' a vi
lágtlrbe, ho'J!} ezzel megnyitotta a tá

t:10li bolygók meghódításának a lehetőséget. 
Nem érhPtte meg a kommunizmus építésének 
nag71szer(i. távlatait. Nem érhette meg, de 
megérezte, hitt benne és e hite százmilliókat 
lelkesített. Az ő nerét,el épül egy szebb, bol
dogabb 1>ilág. f;s ahol a békéről, haladásról 
s::ó esik, ott Leninről is beszélnek. Ahol a 
szocializmus és a kommunizmus építésén 
munkálkodnak, ahol a proletár internaciona
lizmus. a proletáregység megteremtésén 
munkálkodnak, ott a lenini úton járnak. Ahol 
ma a gyarmatosltás ellen, a népek felszabadi
tii"4iért harcolnak, ott Lenin harcát folytat
ják:. Ahol a brutális elnyomás helyébe a hu
mánum diadala lép, ott Lenin ügye gy,Jrött. 
Amikor azt mondjuk, hogy Lenin élt, Lenin 
él és Lenin élni fog, ebben benne t•an mind
az, amit Lenin eltervezett és alkotott. mind
az, ami az egész világ jelenét és jövőiét meg
határozza. 

A műhold 
meggyőzőbb volt. • •  

Néhány gondolat a budapesti bizottság ismeretterjesztő munkájáról 

Tíz esztendeje annak, hogy 
a budapesti bizottság irányítá• 
sá\·al a peremvárosokban, a 
szállá helyeken ismeretterjesz
tő munka folyik. 

A munka nehezen indult. 
Sok zor kellett részvétlenség
gel, a szolgálati vezetők közö-
nyével szembe nézni. Nem 
volt könnyű megtalálni azt a 
hangot sem, amellyel meg le
hetett nyerni a vasutas dol
gozók bizalmát. Nehéz volt az 
érdeklődést felkelteni - emlé
keznek vissza azok a tanárok, 
akik úttörői voltak ennek a 
munkának. 

Az elmúlt tíz év alatt a dol
gozók és a tanárok között ba
Tátság, családias viszony ala
kult ki. Sokszor úgy összeba
rátkoztak, hogy a félévenként 
történő vezényléseknél, hely
cseréknél a szakszervezeti bi
zottsági titkárok és dolgozók 
ragaszkodtak az előadó sze
mélyéhez. 

34 800 hallgató 

A kultúrbizottság jelentése 
sok mindenröl számot ad. 
1965-ben a területen 1160 eló
adás hangzott el - ebből 608 
a szálláshelyeken - a külön
böző tudomány-kö.-ökb6l. Egy
egy eló::idást átlagosan 30 dol
gozó látogatott. Ez azt jelenti, 
hogy az ismeretterjesztő eló
adásoknak az elmúlt eszten
dőben 34 800 hallgatója volt. 
Egye, helyeken jól beváltak 
azok az elóadások, melyeken a 
napi politikai e·eményeket 
térkép segítségével magyaráz
ta az előadó. A politikai ese
ményeket fö!drajzi összefüg
gésben ismerik meg a hallga
tók. 

gazdasági és társadalomtudo
mányi előadásokat kell tartani 
- s emelni kell az előadások 
nívóját - olvasható a hatá
rozatban. 

em mese . . •  

Hogy milyen nagy jelentősé
gűek ezek az elóadások, azt 
talán a legjobban az alábbi 
két történet igazolja. Az egyik 
szálláshelyen, ahol már évek 
óta folyik ez a munka, egy 
öreg dolgozó mindent hitt a 
csillagvilág titkaitól az 6slé• 
nyekig, de azt semmiképpen 
sem akarta elhinni, hogy ele
ven, h1ís-vér ember, röpke 90 
perc alatt körülre pü1i a föl
det. Hiába bizonygatták ezt a 
munkatársai, hiába mutogat
ták a fényképeket, az újságcik
keket, egy-egy szovjet vagy 
amerikai sikerröl, az öreg csak 
a fejét rázta. 

- Mese az • • •  - mondotta 
hitetlenkedve. 

Az egyik előadónak is el
mondták az esetet. Az is bi
zonygatni kezdte az igazát, de 
az öreg csak nem hitt. Az elö
adó tudta, hogy azokban a na
pokban rendszeresen kering az 
égen egy műhold, s ezért a 
társaságot kivitte a szállás ud
varára Ez alkalmas volt egy 
kis csillagásza ti ismeret bő
vítésére is. Egyszer csak meg
jelent az égen a lassan kúszó 
mtlhold. Mindenki odanézett. .. 
Az öreg is. Le nem vette a 

szemét az égröl. Mint gyermek 
bámulta a mozgó csillagot. ad
dig, amíg csak eltűnt. Senki
sem szólt. Az öreg sem. A ta
nár törte meg a csendet: elekt
ronikus állványról, kilövésről, 
.-akétahajtómúről, röppályáról. 
keringési sebességről beszélt. 
A műhold meggyőzte az öreget. 

A dolgozók nagyon szeretik 
a diaképekkel szemléltetett 
előadásokat. Az egyik szolgá
lati főnökségen, színes diaké
pek kíséretében Róma közle
kedéséről és nevezetességéről 
volt szó. A sok műemlék és 
híres épület között szerepelt 
az „Angyalvár" is. Hosszabban 
idöztek a képnél. Szóba került, 
hogy hajdan császári sír, majd 
erődítmény, ezt követöen a pá
pák lakhelye volt. A legköze• 
lebbi előadáson, az egyik mo
torkezelő büszkén mesélte tár• 
sainak, hogy egy zeneműkeres
kedés kirakatában, egy kottán 
felismerte az Angyalvár épü• 
letét. 

Hosszan lehetne sorolni azo
kat a szolgálati helyeket, ahol 
érzékelhetö jelei láthatók az 
ismeretterjesztó előadásoknak, 
ahol a dolgozók csillagászati, 
földrajzi. történelmi, vagy po- . 
litikai kérdéseken vitatkoznak, 
Persze, ez csak olyan helyeken 
történik meg, ahol az ismeret
terjesztésnek, a dolgozók mü
velésének nemcsak a szakszer
vezeti bizottság a gazdája, ha
nem a szolgálati vezetők is. 

Gergely József 

A budapesti bizottság kul- r-----------------------

túrbizottsága az MSZMP Köz-
pon•i Bizottsága Irányelveinek 
te-tt eleget akkor, amikor ha
:�r-iz:itot hozott az ismeretter
jesztő munka továbbfejleszté
sér1il. 

A munkásszállásokon tovább 
kel fokoz.ni az t.smeretter e z
tést. Az elóadók fuztönözzék 
tovább�nulúsra azokat a dol
gozókat. akiknek még nincs 
meg a 8 általános iskolájuk. 
Még több egészségügyi, köz-

vonat 

Hangverseny 

a munkásszálláson 

A Vasutasok Szakszerveze
t nek Budapesti Bizottsága 
és az �pítési Főnökség sza-k
szervezeti bizottsága április 
4-e alkalmából nagysikerű 
hangversenyt rendezett a ke
lenföldi munkásszalláson. 

Az első negyedévi tervismertető 
termelési tanácskozások tapasztalatai 

A munkásszállás modern 
kultúrtermét zsúfolásig meg
töltötték ' az érdeklődők és 
tapssal jutalmazták a vas
utasszakszervezet szimfoni
kus zenekarát, Veres t-va és 
Kenderesi Zoltán énekművé
szeket. 

ÜNNEPI TAGGYŰLÉSEN 

BÚCSÚZTATIÁK 

. A szombathelyi járműjaví
tó V-ös pártalapszervezetének 
kezdeményezésére megltlttebb, 
emberibb módon búcsúztatják 
4 nyugállományba vonuló 
idó1 párttagokat. Egy ilyen 
kedves családi ünnepélyen kö
szöntek el Bősze Istvántól, aki 
25 évet töltött a vasútnál. 
1945-ben kapcsolódott be a 
�unkásmozgalomba, és 1948-
tol tagja a pártnak. A pártve
zetőség ünnepi taggyűlést hí
vott össze és így búcsúztak 60. 
születésnapján a kipróbált 
Pártmunkástól. Bösze István 
munkájáról Simon János alap
•zervt titkár beszélt. Elmond
ta, hogy jó munkájáért kivá
ló dolgozó oklevelet, kiváló 
dolgozó jelvényt Is kapott. Az 
nnnepi taggyűlésen ajándé
kokkaJ kedveskedtek B6sz• 
latvánnak. 

K:ováea ll&viD 

A termelési tanác,;kozások 
tartalmát a jól elökészi tett 
músz:a.k.i konferenciák ha-tá
rozzák meg. Ez gyakorlatilag 
a2'Jt jelenti, hogy a műszaki 
konferenciákat a tanácskozá
sok megkeZJdése előtt megfele
lő idöben - de legalább egy 
héttel előbb - kell megtarta
ni. 

A tanácskozások sikeres elő
készítése érdekében született 
meg az MT-SZOT 1001 1966. 
(I. 8.) számú együttes határo
zata „az 1966. évi terv teljesí
tését elősegít6 tntézkedések
ről". A határozat alapján a 
műszaki konferenciákat ja
nuár 31-lg, a termelési tanács
kozásokat pedig február 28-ig 
kell megtartani. 

A tanácskozások előkészíté
se és azok megtartása az MT 
-SZOT határozatban foglal
tak alapján tör¼ntek a vas
úti közlekedés és ipar terüle
tén. 

A tapasztalatok a2'Jt bizo
nyítják, hogy a megyei bi
zottságok és az igazgatóságok 
többsége a műszaki konferen
ciákat és a tervismert.etó ta
nácskozásokat körültekintően, 
jól készítették el6. A legered
ményesebb munkát 4 debrece
ni igazgatóság és a Hajdú-Bi
har megyei bizottság t>égezte. 
Jó munkát végeztek a miskol
ci és a pécsi igazgatóság terü
letén is. 

Az elökészíté9 ezúblal Is 
vontatottan ha.lad.t a a.wombat
helyi igazgatóságnál. Ez azt 
eredményezte, hogy a műsza
ki konferenciák és a termelé
si tanácskozások előkészí*é• 

bez a külszolgálati helyek és 
szakszervezeti bizottságok ré
szére kevés idő állt rendelke
zésre, Sajnos, ez a r<>&sz mód
szer a szombathelydeirnél visz
szatérő jelenség. 

A nagyobb csomópontok kö
zül jól sikerültek a músmki 
konferenciák a miskolci, a 
debreceni, a dombóvári és a 
nyíregyházi csomóponton, a 
debreceni és a szombathellli 
járműjavítóban, a MAV Ma
gasépítési Főnökségnél és a 
Budapesti tpítési F6nökség
nél. A felsorolt helyeken rész
letesen elemezték az 1965-ben 
végzett munkát. majd meg
határozták az 1966. évi felada
tokat. 

Az eredmények mellett hiá
nyosságok is adódtak. A mű
szakzi konferendák beszámolói 
a legtöbb szolgálati helyen 
hosszú.-a nyúltak. A Hámán 
Kató Fűtóháznál például 210 
percig tartott a beszámoló. Ez 
fáras:;,tó, nem lehet figyelem
mel kísérni. 

A jövőben arra kell töre
kedni, hogy a műszaki konfe
renciákon csak a c1omópontot 
érintő közös 1mkszolg4lati 
problémákkal foglalkozzon az 
illetékes vezető, külön-külön 
ne mondja el szakterületének 
munkáját, mint ahogy ezt a 
miskolci és a nyíregyházi cso
móponton tebték. 

Az e-lmúlt évhez viszonyítva 
a termelési tanácskozások egy. 
ségen.kénti megtartása kétsze
resére, a dolgozók megjelené
se pedig 10 százalékkal emel
kedett. A tanácskozásokon 
már kezd rendszen!88é válni a 
dol&ozók IW1al felvetellt Java,s-

latokkal való érdemi foglalko
zás. Vannak azonban még 
szolgálati helyek, ahol nehezen 
akarják megérteni a tanácsko
zások egységenkénti megtartá
sát. BékésclSaba állomáson 
például az ismételt figyelmez
tetés ellenére is összevontan 
tartották meg a tanácskozást. 
A Gyöngyösi Kitérőgyárban 
pedig nem értékelték a szocia
lista brigádmozgalom helyze. 
tét. 

A javaslatokkal való foglal
kozás és érdemi elintézése ál
talában 15 napon belül meg
történik, Helyes kezdeménye
zés született a miskolci igaz
gatóságnál, ahol ha határidő
re nem tudják a javaslatot ér
demben elintézni, közbeeső tá
jékoztatást adnak. 

A sajtóban április el\SÖ nap
jaiban látott napvilágot a 
Szakt.an.ács és a KISZ Köz
ponti Bizottságának felhívása. 
Már eddig is számos szolgálati 
helyen vitatták meg a felhí
vást és indítottak munkaver
senyt a IX. pártkongresszus 
tiszteletére. A dolgozók kezde
ményezése azonban spontán 
nem bontakozhat ki. Alapt,"'6 
feltétel, hog11 a gazda.aági w
zetők, szakszervezeti bizotuá
gaink é, 4 KISZ-azen,eutelc 
wrődjenek a munkával. Ka• 
rolják fel a dolgozók kezde
ményez,ésett és képviseljék 
törvényes érdekeiket. Jórésl'lt 
rajtuk múlik, hogy a szolcála
U helyeken miként találják 
meg, hogyan hajtják végre a 
legfonro&abb feladatokat. 

lhall6 1L ,...,  

A-a értékes sz'1fümányt nemcsak fegyverekkel, de tuszokkal 
is biztosították 

Az emlékezet megkophat, 
de a felelő.sségnek nem szabad 
felejtenie. A java művészet 
mindig az emberiség lelkiis
merete is. Ujra és újra figyel
meztet, mementót kiált: em
berek, ne hag71játok, ho1111 4 
német imperializmus uáza• 
dunkban harmadszor is rátok 
szabadítsa a J)U8Ztító háborút, 
az embervadá1zat rémét! 

Ezt sugallja A vonat című 
francia-amerikai film is. So
kan viszolyognak az úgyneve
zett háborús témától. .,Elég 
volt átélni - minek mindun
talan felidéznt", halljuk gyak
ran. Ezzel a logikával a be
tegségekről sem kellene tudo
mást venni: mire t>aló akkor 
a hatalma., kutató apparátus? 
Márpedig a történelmi tanul
ságok arra valók, hogy okul
junk belőlük. 

A 1'0Tl4t emléket állít azok
nak a francia vasutasoknak, 
akik a háború utolsó óráiban 
- legtöbben életüket áldozva 
- akadályozták meg a már 
letiport és kifosztott Francia• 
ország utolsó értékeinek el
rablását. A tét nagy: A Wehr
macht az utala6 pillanatban. 
19'4 augusztusában 12 óra alatt 
ösazecaomagolja a púlzsi Jeu 
de Paurne Múzeum ptratlan 
érték11 kincseit (Renoir., Gau
ll'dn, Clmnne, llfaffaae, Plclu
'° •• ffllbolc cllcotá4ttJ, boa 
e&Y IOIUlldvOlllélet élvem 

szerelvénnyel Németországba 
szállítsák. Ezt az ördögi tervet 
csakis a vasutasok akadályoz
hatják meg, Csakis ők, akiket 
pedig géppisztolyos SS-ek tar
tanak sakkban, akiknek csak a 
parancs végrehajtására van 
.,szabad" mozgásuk. 11:s tud
ják: a legcsekélyebb gyanúért 
is életükkel fizethetnek. Olyan 
emberek, akik nem is hallot
ták Cézanne, Matisse és a töb
bi nagy festő nevét, akik nem 
élvezhették művészetüket -
cselekszenek, mert megértik, 
hogy a haza dicsőségéről van 
szó: a rabló ellen össze kell 
fogniuk. Igy áll sorompóba az 
Idős mozdonyvezető, a forga
lomirányító, a futö, az állo
másfőnök. Néhány ember egy 
egész hadigépezet ellen. &etük 
árán Is keresztülhúzzák a nagy 
akció kitervezöinek számítá
sait. 

A film alkotói - ffohn 
Ffankenheimer a rendeaéssel, 
Burt L4rn:41ter, MicheJ Simon 
alakításukkal és mások - hu
manista művészetük figyelem
re méltó az.!nvonaláról tettek 
tanúságot. Az eaemények per
gc5 sodrásában jól megformált 
alakok vonulnak végig, a tör
ténelmi altuácló valóságoa le
vegőjét érezzük, a faslzmuual 
szembe�zálló ellenállás embel'I 
hc5sieaaé&ét találjuk. 



• MAr.YAR VA�llTA� 1966. APRILIS 18. 

Rajtja világhajnokverés volt . . .  
llús::esztendós venenyzói pályafutásáról, terveiról beszél Tarr Gyula, 

a BVSC birkózó cdzóje 

---:. 1950-ben történt, akkor 
kerultem fel az ifjúsági kor
osztálfl,ól a felnőttek közé s 
mindjárt az országos kötöttfo_ 
gású bajnokságon kellett szá
�o_t adnom a1Tól. hogy hogyan 
allJa meg helyét a nagyok 
között az ötszörös ifjúsági baj
nok. Fejest és Fecskét is sike
tült legyőznöm, s a döntőben 
Vilá_g�irú ellenfelet kaptam, az 
az evi stockholmi vUágbajnok
rág győztesét, Gál Józsefet. A 
vasutas birkózósport ismert 
.. Gyulái": Bóbis, Kovács és 
Szilágyi biztattak: .,Ne fél; a 
nagy ellenféltől, eddig is jól 
birkóztál, kemény vetélytársa 
;eszel Jóskának is . . .  " S a ba
ráti tanácsot megfogadtam: 
valóban kemény ellenfele vol
tam a világbajnoknal<, sót, el
lene szereztem meg első orszá
gos bajnokságomat . . .  

4 bátortalan utodok 

Rajtja világbajnok veréssel 
kezdődött, s nem csoda, hogy 
ez a nagyszerű siker a 35 esz
·endós Tan Gyula sportpálya
�utásának legszebb emléke. A 
�itűnó versenyző, aki jelenleg 
a BVSC egyik edz�e, húsz 
esztendővel ezelőtt a Törek
t·és színeiben kezdte pályáját. 
Tíz éven át volt tagja a ma
gyar válogatottnak, tizenegy
szeres magyar bajnok főisko
lai világbajnok, Hel�inkiben 
az olimpián, Nápolyban és 
Karlsruhében a világbajnoksá
gon egyaránt a negyedik he
lyet vívta ki magának, még ma 
is szívesen versenyez. 

Miért elevenítettük fel ,·ele 
az 1950-es országos döntő 
nagyszerű mozzanatait? Azért. 
mert amikor legtehetségesebb 
klubtársairól, a 22 esztendős 
Pintér Istvánról és Steer An
talról esett szó. a következőket 
mondotta : 

- Mindketten nagyon tehet
ségesek, mindent tudnak, amit 
egy birkózónak tudnia kell. 
.,Otlhon" vannak valamennyi 
fogásnemben, s amikor ver
senyzésről van szó, kissé bátor -
talanok, félénkek, elfelejtkez
nek arról, hogy mit tudnak. 
Taktikai é-rzék és helyzetfelis
merés szempontjából még so
kat kellene fejlődniök, de ez 
csak akkor segítheti őket, ha 
bátor szívvel várják a gongszó 
után az első fogáskeresési moz
dulatokat . . . 

Jelenleg az NB III-ban sze
repel a BVSC birkózó-csapata, 
amely hosszú évtizeden át a 
sportág élvonalát jelentette; 
olimpiai, világ- és Európa
bajnokok egész sorát adta a 
magyar sportnak. 

- Többen is hűtlenek lettek 
a BVSC színeihez jegyzi 
meg Tarr Gyula -, átléptek a 

Tarr Gyula. 

Vasasba és az FTC-be, ahol 
azóta a két egyesület kiváló
ságai lettek. 

Nagy forgalom 
a szőnyegen 

A jelenlegi helyzet nem ked
vetleníti el, sót, jobb munkára 
sarkallja az edzőket : Pintér 
Istvánt, Tormási Károlyt és 

Tarr Gyulát. Mindennap sok 
dolguk akad a S2ónyi úti fel
legvár edzőtermében, ahol es
ténként 30-35 fiatal és idő
sebb versenyző edzéseit irá
nyítják. 

- Steer Antal jövőbeni sze
replése - jegyzi meg Tarr 
Gyula - különösen szívügyem. 
A kötötfogásban az én súly
csoportomban, a könnyűsúly
ban válogatott kerettag. Ugy 
érzem - neki átadhatom majd 
a marsallbotot . 

Ta1T Gyula a felejthetetlen 
.,rajt" során világbajnokot 
győzött le, mert tudott bátran 
versenyezni. Nagy részben há
rul rá az a szerep a BVSC
ben. hogy a két említett ver
senyzőn kívül erre a nagyon 
•ontos erényre nevelje a többi 
fiatalt is. Közülük néhányan 
már megmutatták oroszlánkör
meiket az ifjúságiak mezőnyé
ben. Ilyen a pehelysúlyú Vass 
Sándor, a középsúlyú Csábi 
Arpád, a légsúlyú Vass Pál, 
hogy néhány nevet említsünk. 

Tarr Gyula nős, két gyermek 
apja. A Vasúti Főosztály Gaz
dasági Hivatalában dolgozik. 
Munkáját, munkatársait na
gyon szereti. 

Maros László 

MSZBT-aktívák ki �ntetése 
Hazánk felszabadulásának 

21. évfordulója alkalmából 
MSZBT-aktívákat tüntettek 
ki és láttak vendégül a Vasúti 
Főosztályon_ 

A főosztály MSZBT-vezetó
sége nevében Gyócsi Jenő 
szakosztályvezető-helyettes 

Auer Jánosnak 1 ·a. szakosz-
tály, Horváth Istvánnak 
Anyagellátási Igazgatóság, 
Kiss Lajosnak Gazdasági Hi
vatal és Könyü Istvánnak, az 
I18. szakosztály dolgozójának, 
több éves eredményes munká
juk elismeréseként oklevelet 
adott át. 

Gyócsi Jenő sza.kosztályve-zetőhelyettes ámyújtja az elismerő 
okleveleket 

(Németh Gyula felvétele) 

Kereszt rejtvény 
Vízszintes: 1. Egy gondolat a 

SZOT elnöksége és a KISZ Köz
ponti Bizottsága kongresszusi fel
hívásából. (Folytatása a függőleges 
23-ban.) 13. Világtenger!. u. Fran.. 
cia mosdó. l5. Közép-európai h�gy
ség_ 16. EgzotLkus madár. 18. Eplt, 
de takar is. 19. Győr megyei köz
'Oég. 20. A Jó bc!<'5tt. 22. Az intő 
súlyosabb fajtája. 2'l. Kérdőszó. 25. 
Védett kikötőhely. 27. Kutya. 29. 

nyen felad ,t is a versenyszerve-
7ks. aa. KeN!SztUl. 33. Francia fes
tő. a modern impresszicnlizmus 
egyik úttörője. 33. Lapos terület. 
36. Folyó Jugoszláviában. 33. Győr 
megyei közséflbe való. 30. Vályog 
vlskók. 40. A héber g belű neve. 
u. Kevés ellentéte. 43. Hideg, 
oroszul. 44. Latin kötőszó. 45. 
Eszak-afrlkai kikötő. 47. samarlum 
vegyjele. 49. Rangjelző. ,1. Nem 

felüJ. >3. Magyar Orsu!gos Szab
váaly. ,5. Feje fele. 56. Házikó. 68. 
Kerti dísznövény egy példAnya. 
60. Betűpótlással csinos. &1. Ta
nul az esetből 63. K-val szat_ 
már megyei község. 64. Akad? 65. 
Magával ragad. 67. Vonul. a kö
zepén_ 68 • • • •  Rezső, régi olimpiai 
bajnok 

Függőleges: 1. A cotangens rö
vidítése. 2. Tippet. 3. Elhagyja az 
utat. 4. Volt itt. 5. . . .  tóm.!a. 6. 
Kettő, római számmal 7. Orosz 
folyó (ék. fel.) 8. Igekötő, 9. Gé
pesített Adatfeldolgozó F6nökség. 
10, Hunokhoz hasonló. lovas no
mád nép. U. . • .  René, !!ranc.Ia 
irodalomtörténész. 12. Babavárban 
van. 16. • • , Island, sziget.ecske 
New York előtt. 17. Rltlka férfi
név. 20. Szélruirlla. 21. Rés a haJÓl!l. 
M. Szálloda. 26. Llohtensle!n fővá
""""· 28 A Niger jobboldali mel
lélcfolyója. 29. Spanyol pénz. 30. 
A Dunának a Balkán hegységben 
eredő mellékfolyója. 31. Szibériai 
folyó. 32. Több Orszáf! nevének 
vég-,:6dése. 34. Kérdőíven olvasha. 
t.6. 37. Női név. u Szigetcsoport 
Mel•néziában 42. Afrik.a! ország. 
ts. űve<i elzáró. 46. Rotáció. rö
Vid""n 48. K�l1emetlein tzú. so Kis 
házikót. 52 Eneklő han(( 54. Előd, 
fordítva. 5S Az MTK J4tékosa. 57. 
Rová. oroszul. foneUkusan. 1-9. 
Húz-e? 60. Mlt.o'óglal alak. 62 
. . . An((eles. 64. Létenk. 66. Rövid 
úton. 68 Szúk ellentéte. 

Bekilldendc'I: víz.szintes 1. f(lggó
leges 23. Bekű!rlésl hatArld6: má
jus 10. 

Az elc'lzc'I re.ftvény helyes meg
feltése: Grafikonos ldszolgálás. 
Iránvvonatnkkal. 

Könyvet nyertek: Rózsa István, 
Szabadszállás .  Vasvári 0t 5. Völ
ler Jánosné. Nagy<kanizsa, Petőfi 
u. 92. Megyery BáJint. Tokaj, Ba
ross út 2 Vissi Mlklós. Buda
pest. XV Ady Endre űt 4. Heeyl 
Qs,;k.ár töell. Szombathely, Lenin 

u. 35. 

1966. április 24-30. 

< Dominikai szolidaritási hét 
A VI. Szakszervezeti Világ

kongresszus, mely a múlt év 
októberében zajlott le Varsó
ban, több mint 159 millió dol
gozó nevében erőteljesen el
ítélte az Egyesült Államok ag
resszióját a Dominikai Köztár
saság ellen és egyhangú támo
gatását fejezte ki a dominikai 
népnek hósi harcában a de
mokratikus szabadságjogok 
helyreállításáért, a nemzeti 
szuverén;tás megvédéséért, s 
az amerikai csapatok kivonu
lásáért, melyek az OEA Ame
rika-közi Erói elnevezéssel az 
országot megs-zállják. 

sült Allamok érdekeinek ve
szélyeztetését feltételezi. Ez'! 
az agresszív beavatkozó politi
kát csak megerősítették azok 
az amerikai tervel<, melyek 
úgynevezett Amerika-közi 
Erők felállítását célozzák a hi
telét vesztett Amerikai Alla
mok Szervezetének örve alatt, 
hogy elnyomják a latin-ame
rikai népek nemzeti felszaba
dítási harcát. 

- 42 évi srolgálat után nya. 
galomba. vonult Dénes Pál 
verető főellenőr, a Déli pálya
udvar dolgoz6ja. A munka
társak és barátok meleg s,ie
reteMel búcsúztatták az idős 
vasutast. 

E hősi harc első sorában ott 
állnak a dolgozó tömegek, me
lyek számos akciót, sztrájkot 
és tüntetést tartottak gazdasá
gi és szociális követeléseik ki
vívásáért, a közszabadságokért, 
a külföldi csapatok kivoná
sáért, s a dominikai nép ön
rendelkezési jogának tisztelet
bentartásáért. 

Az SZVSZ Elnöksége meleg 
testvéri üdvözletét küldi a Do
minikai Dolgozók Szövetségé
nek (FOUPSACESITRADO) és 
a többi szervezeteknek. melyek 
vez.etik a dominikai dolgozók 
harcát követeléseikért, a ha
zájuk szabadságához és füg
getlenségéhez való jogért. 

Az amerikai agres�zió több 
mint 4000 halálos áldozatot 
követelt é;· óriási károkat oko
zott. Minden nap újabb és 
újabb hazafiak esnek el a kül
földi megszálló csapatok és 
szövetségeseik, a főtisztek, 
Trujillo vetélytársai féktelen 
elnyomásának áldozataként. 

A Dominikai Köztársaság el
leni fegyveres beavatkozás az 
amerikai imperializmus foko
zódó agresszi,·itásának tanúbi
zonysága és fenyegetést jelent 
Kuba és a többi latin-ameri
kai nép számára. Szeptember 
21-én, az Egyesült Allamok 
képv:iselói kamarája határoza
tot hozott, melyben megadja 
magának a jogot an-a, hogy 
tengerészgyalogosokat szállít
son partra bármely latin-ame
rikai or;zágban, ahol az E:gye-

A Hivatalos Lapból 
A Hivat.a.:.05 Lapból a szaksz.er

vezeU bizottságok és a dolgoz.ők 
!igyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

12. számból: Pály!\7.ati hirdet
mény a SZOT Felsőfokú Munka
védelmi T.an!oi.yamára. 

13. számból: 9 1966. KPM. A köz
lekedés- és po,:)t.augyi miniszter 
utasítása másodúllás éc;;. mellékfog
lalkozás engedé::yczés+.:röl. vala.. 
mint az llyen engedélyek fclillvlzs
gálásáról. 

107 402 1�. 112. B. Másodállás és 
mellékfogla:Jcozás engedélyezésé
ről. valamint az ilyen engedélyek 
felülvizsgálásá.ról. 

107 399 1966. I/2. B. Epltésl, pálya-
fenntartási és rakodálS! dolgozók 
költségt,érlt�nek szabályozása. 

130 6Z7'19Gö. 18.E. A:r. árukezelés! 
he!Yelc tervszerű kiszolgálásának 
és a kocslrakományú küldemé
nyek rakodási idejének újabb sza
bályoz.Asa. 

105 720. 1966. I/8. F. A MA V rako_ 
dás! szolgálat munkájának, a vég
zett teljesítmények bekövetelésé
n.ek és elszámolásának szabályo
zása . 

A dominikai nép igazlSágos, 
bátor harca széleskörű, mély
reható támogatási és szimpá
tiamozgalmat keltett az egész 
világon. Az afrikai, ázsiai és 
latin-amerilrni népek első szo
lidaritási konferenciáin. me
lyet nemrégiben tartottak Ha
vannában. elítélte a Domini
kai Köztársaság katonai meg
szállását, mint ami megsérti a 
népek önrendelkere;ére és a 
belügyeikbe való be nem avat
kozásra vonatkozó összes 
alapelveket és megállapodott 
abban, hogy az 1966. április 
24-30. közötti hetet a domi
nikai nép iránti szolidaritási 
hétnek nyilvánítja. 

Az SZVSZ Elnöksége, a VI. 
kongresszus határozatainak 
megfelelően - ez a kongresz
szus határozatot hozott a Do
minikai Köztársaság dolgozói
nak és népének harca iránti 
Nemzetközi Szolidaritási Nap 
megszervezésére - felhívja az 
or;zá.gos központokat, vegye
nek részt minden egyes or
S?.ágban az említett hét előké
szítésében és megszervezésé
ben. 

Az SZVSZ Elnöksége felhív
ja a világ összes dolgozóit és 
szakszervezeteit tekintet 
nélkül arra, hogy milyen nem
zetközi szakszervezeti központ
hoz tartoznak -, hogy az áp
rilis 24-30. közötti hetet te
gyék hatalmas, világméretű 
szolidaritási és támogatási tün
tetéssé a Dominikai Köztársa
ság dolgozóinak és népének az 
imperialista erők azonnali 
visszavonásáért, a szuveréni
tás és a nemzeti függetlenség 
megvédéséért folyó harca 
iránt. 

A SZERKESZTŐSÉG ÜZENI 

Felvég! István, Fold. István, Ko
vács László Budapest; Czeglédi 
Sándor, Vo!o.,.inovszki János Deb
recen; dr. BáJnkfal vy G yuJ.a sze
ged; Kovács István Szombat.hely; 
Boldizsár Gyula Békésasaba ; LOsonczl Antal Szolnok; Behán R& 
zsa Kazincbarcika ; Konrád István 
Tatabánya-Alsó: Leveleiket; lapunk 
anyagAhoz felJlasználJUk. 

Joó István Kisterenye; Kápral 
László Ke"zt.h<,ly; Szöllősd Imre 
Somogyszob; Péter Imre Kapos
vár: Leveleiket Illetékes helyre to
vábbltottak. 

L A  K A S  C S E R E  

- Elmerélném Keleti. pályaud. 
varnál levő egy szobás komior• 
tos, els6 emeleti, utcai, világos. 
napos, telefonos MA V lakásomat 
két szobás kom:tort.os.-a. Teleron : 
16--i,3, 42&--'mO. 

106 93211966. I/2. e. A Vasútgépé
szeti Technikum esti tagozatára 
történő felvétel szabályozása. 

H. számból: 107 3891966. I/3. B. A Az új lengyel ötéves 
klsiparosokkal végeztet.heti! épltésl tervben 1966-tól 1970-ig a 
���1;��1

ák, 
1t�!�i

á 
:..U�: Lengyel Vasutak több mint 

szerzések és Ingatlanvásárlások 1800 millió tonna árut szálli
S?abálvozása tárgyában kiadott tanak majd. Ez 300 millió ton
lOS 1'M'l965. I/3. B. sz. utasltás m& nával több, mint amennyit az d
fo!J�f!J�. AI. D. Az 1966. áprl- elmúlt ötéves tervben szállí

üs l-től érvényes háztartási tüze-
! 

tottak. Arra is számítanak, 

�,5f�t\,f1J};;,1t'k:,e?ése\s";z �A_ hogy 1970-be� az utass�á)lítá-
látás szabályozása" clmű utasítás sok a mostam 950 m11!1óval 
módo.sítása. szemben elérik az 1150 milliót. 

- A második világháború
ban megrongálódoU Hámán 
Kató fűtőház A- és B-épület.é
nek líjjáépít�e megkezdödött. 
Az újjáépítés több évig tart. 
Ha befejezik az átalakítást, a 
fűtóház megfelel majd a leg
magasabb követelményeknek 
is. 

- Szocialista brlgádvezetók 
tanácskoztak a debreceni cso
móponton. Az értekezleten 
foglalkoztak az 1966. évi szál
lítási feladatokklal, a kocsí
igényes tranzit- és import
s.zál.litásokkal, amelyek ebben 
az évben 5 százalék:kaJ. növe
kednek. Debrecen állomáson 
jelenleg 65 srocialista brigád 
dolgozik. A brigádvezetók ígé
retet tettek, hogy az ez évi 
szállítási feladatokat is mant• 
dé!lct;a;lanul teljesítik. 

- Tisztasági hónapot szer
veztek a Rá.mán Kató fútó
házba.n. A fűtőház kollektívái 
vállalták, hogy társadailmi 
munkában világítólámpákat 
szerelnek fel, parkosítanak, 
csmosítanak. A munkát ebben 
a hónapban végzik el. 

- Impozáns külsejű felsza. 
bM!ulási emlékmű épült Zi
honyban az állomás új felvé
beli épülete előtti parkban. Az 
emlékművet az évforduló ün
nepén, ápdlis 3-án leplezték 
le. Az ünnepségen megjelen
tek a debreceni igazgatóság, 
a szovjet vasutak lvovi igaz
gatóságának és Csap határ
állomás képviselói is. 

- Ifjú kovácsok szakmai 
versenyére került sor a szol• 
noki járműjavítóban. A két
napos erőpróbán az ország 24 
legjobb fiatal kovácfa vett 
részt. A győzelmet a M GM 
7-es számú Ipari Tanuló Inté
zetének Fábián József brigád
ja szerez.te meg. Másodhlc 
helyre két swlnokl fiatal, 
Bódi Gyula és Kovács Gá� 
került. 

- Diesel hidraulikus luxos 
expresszvona.tot helye-1.ett 
üzembe a Dán Allamvasutak. 
A nyolcrészes szerelvény szin
te pillanatok alatt két öná,Uó 
rész.re bontható. A kéts,.er 
1100 lóerós hajtómotorral 160 
km/óra utazá�-i sebességet ér
nek el. 

- Egy IBM 1410-es elektro• 
nikus számológép irányítja a 
tehervonatok ki- és berakását 
a darlingtoni Hull kikötőben. 
A számológép megtervezi a 
vonatok irányát, meghatározza 
a moz.donyok minimális szá
mát és iszemélyutét, majd 

j elkészíti a vonaton sz.olgálatol 
teljesíto"k névjegyzékét is. 

MAGYAR VASúTAS 
a Vasutasok szakszervezetének 

lapja 
Szerkeszt1 a szerkesztő b1zottsdl 

Főszerkesztő: Gulyás János 

Felelős szerkesztő: VlsJ Ferenc 
Szerkesztőség: 

Budapest Vt.. Benczúr utca u. 
Telefon: várost: 229-872 

üzemi: 39-71 
Kladja és tet Jesztt e Népszava 

Lapkiadó Vállalat, Budapest Vll.1 
Rákóczi út 54 Telefon· 224-819. 

FeleJös kiadó: Gábor Márton, 
a Néo.szava Lapkiadó VáHalat 

lga,�atóJa 
Csekkszámlaszám: 75.915.001-K 95 

Szikra Lapnyomda 

GYENGED CELZAS JÓZANOK VEDELMÉBEN 

- Magának szedtem, amíg a ;elzónél ácso
rogtunk 

- Atjáró a büfékocsiból, részegek részér!! 
(Pusztai Pál rajza) 
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M ájus e,l�ejl,t köszöntj�k, a munkásosztály nagy nem
zetkoz1 unnepét. Minden évben visszatérő hagyo

tnány, hogy ezen a napon szerte a világon 10 és 100 milliókkal 
együtt a magyar nép is részt vesz a má;usi seregszemlén. 
Résztvesz az első májusok óta. Ez a részvétel nem volt min
dig a mai május elsejékhez hasonló. 

A XIX. század végén szelíd kerti ünnepélyek, majálisok 
allkalmából gyűlt össze a májust köszöntő munkásság. A 
munkásosztály elnyomói, kizsákmányolói a tőkés gyártulaj
donosok és földbirtokosok, a burzsoá hatalom és azok kiszol
gálói azt hitték, hogy ez mindig így lesz és „jóindulattal" el
nézték ezeket az „összejöveteleket". De szerveződött az 82 
eró, amely képes volt a szelíd kerti ünnepélyeket az összefo
&ás harcos ünnepévé avatni. Kezdetben a baloldali szocialis
ták, majd a kommunisták hívó szavára egyre többen vettek 
részt a május elsejei megmozdulásokon. A béké• összejövete
lek rövide1en a munkásság gazda1ági él politikai követelésé-
161 lettek visszhangosak. .ts ahogy szerveződött a munkás
osztály, ahogy növekedett ereje és öntudata, azzal párhuza
lnOS3.1_! nőtt a burzsoá elnyomás és terror is. Ew-egv azál vöröa 
IZekfu elegendő volt a letartóztatásra, kardlapozá$ra. 

A reakció fokozódása, a május elsejék megünneplése el-
11:71 hozot� rendelkezések és rendszabályok azonban nem ér
té_k el célJukat. Arra voltak csupán alkalmasak, hogy a mun-

b
k_assá� egyre inkább felismerje: az eredményeknek csak egy 
1ztos1téka van, az elnyomás elleni harc. 

Ez· a felismerés kovácsolta egyre szilárdabb táborba a 
dolgozó tömegeket és kristályosította ki bennük azt a meg
Y1/ózódé!t, hogy csa� összefog6.s, eróa .szerveuttség és egv
seg réven érhetnek el sikereket. A munkásosztály vezetői és 
a _számtala�. tapasztalat azonban jó tanítónak bizonyult, mert 
'?Inden uldoztetés ellenére is évről-évre nőtt a má;u, elsejék 
1el�nt6sége, de azok az eredmények is amelyeket ezeken a 
máiusokon kovácsoltak. 

K 
ülönös jelentőséget kaptak a május elsejei seregszem

lék a Na(l'J Októberi Szoctaluta Forradalom &Yőzel
me után. Volt már egy ország, amely pfldájAval lelltesltette 
azokat a népeket, amelyek még nem ünnepelhettek s:aabadon. 

Azóta, hogy a Szovjetunió sikeresen felépítette a szocializ
must, sok minden történt. A második világháborúból nem
csak gyóztesen került ki a swvjet nép, de egyúttal lehetővé 
tette egy sor országban, hogy a népek ott is kezükbe vegyék 
Saját sorsuk irányítását és megteremtsék a dolgozók batal
!:1a� Ma ezekben az országokban is boldogan, szabadon és a 
'?vobe vetett hittel ünnepelnek. Ezek között a szabad, azocia
lizmust épltó orazágok között van hazánk is. 

. A 1:1agyar munkásság felszabadulás előtti harcait is -
�mt mmden kizsákmányoló rendszerű országban - sikerek 
es kudarco� kísérték. A legmélyebb elnyomás sem tudta azon
ban visszariasztani a május elsejék megünneplésétől munkás
osztályunk legjobb fiait. A rendőri megfigyelés börtön csak 
fokozta. a �izsá�mányolók elleni gyűlöletet. Ew;u-r, 1919-ben 
�r-mar ugv, tűnt, hogy hazánk dolgozó népe kivlv;a a hőn 
ahitott munkashatalmat, s vele egt,tütt a szaood má.tusok le
hetós�gét. Milyen boldogan és felszabadultan ünnepelt Buda
pest es az ország népe a feledhetetlen 1919-es május elsején l 
Boldogok lehetnek annak a kornak a tanúi! 

E hhez fogható, nagyszerűségében ezzel összehasonlít
ható az 1945-ös, felszabadulásunkat követő első sza

bad május elseje volt. Hosszú és véres háború után, vigaszta
lan romokon, de mégis határtalan lelkesedéssel ünnepelte a 
magyar nép május elsejét. Azóta ünnepeink évről évre jelen
tősebbek, szebbek és boldogabbak. Hol vannak már a háborús 
romok, hol van a felszabadulás előtti reménytelenség. A ma
gyar dolgozó nép tudott élni a hatalmával és virágzó országot 
te�emtett a romok helyén. Minden évben nagyszerű létesít
tnényeket, kulturális és szociális objektumokat, lakások tö
megét_ építjük fel. Nálunk is a szabad munka ünnepévé, a 
m}tnká�s_zolidaritás, a proletárinternacionalizmus ünnepévé 
?Jalt ma1us elseje. 

.. Egyre szépülő életünk joggal tesz bennünket boldoggá és 
buszkévé. Ezért vonul fel az idén is a nemzetközi munkás
o�ztály vörös zászlaja alatt a magyar dolgozók sok százezres 
t�bora. Az ünnep felett azonban nem mindenütt ragyog a 
tiszta égbolt. A ml önfele<lt és felszabadult demonstrációnk 
nem feledtetheti azt, ho(l'J munkás és parcuzt te,tvéreink közül 
ma még nagyon sokan a kiz1ákmán1,1olds békjóiban élnek. 
Nem feledtethetik velünk, hogy a világon még sok millió em
ber éhezik és nyomorog. Arról sem4':!ledkezhetünk meg egy 
Pi!lanatig sem, hogy a vezető imperialista hatalmak egy új, 
ITUndennél szörnyűbb harmadik világháború kirobbantásán 
m�sterkednek. Ezért kezdeményeznek háborúkat, e�rt élezik 
mindenütt a nemzetközi helyzetet, ezért gyilkolják halomra a 
békés vietnami népet. 

._ _Egységesen, a világ haladó erőivel együtt követeljük: fe
,,.zzek be a szenn1,1es vietnami háborút, teremtaék meg a fegv
""" és félelem nélküli világot, a boldog békés jelent és ;övilt. 
Nemcsak mi, de valamennyi becsületes ember elítéli az ame
rikai imperializmus békebontását, gyilkos agresszív háboníját. 
2s amíg a békéért, a kizsákmányolás ellen harcolni kell, ad
dig a május elseje harci ünnep, május elsejének v�rös zász
laja pedig a nemzetközi munkásosztály harci lobogója lesz. 

H
azánkban hus:ronegyedszer ünnepeljük uabadon má
jus 1-ét. Az ünnep jelentQlégét most az is aláhúzza, 

hogy a legjobb munkahelyek magas kitüntetiéeben és jutalom
ban részesUltek az elmúlt évi munkájuk eredményeként. De az 
16 növeli jelentőségét, h.ogv pártunk IX. konQruazt.llCira kéazii
ltLnk. E készülődés jegyében új munkafelajánlások és munka
sikerek válnak Ismertté. l!:s ez így helyes. Amikor összefoglal
luk az elmúlt év eredményeit és a felszabadult munkát 0n
!!�:iielJük, egyben jó az, ha Ismerjük távolabbi céljainkat Is. 
�k a távolabbi célok lelkesítőek, nagyszerűek, bizakodással 
töltik el a magyar népet. 

A vasút élüzemei 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 

Az 1965. évi eredmények 
a.lapján az alábbi szolgálati 
helvek, ilzemí vállalatok és fó
�égek nl,lerték el az élüzem 
címet, a vele já1'ó pénz;uta
lommal: 

Hawan, Békéscsaba, Zá
hony, Szombathely, Szeged, 
Mátészalka, Veszprem-Külsó, 
Elger vasúti csomópont, Buda-

§ pest, Kelenföld, Szob, Bala- � 
ton=intgyörgy állomás, Kis- � 

s· lrunhalasi, Székesfehérvári � 
Pályafenntartási Főnökség, � 
MA V Gépjavító ÜV., MAV § 
Landler Jenő Járműjavító ÜV., � 
MA V Hídépítési Főnökség, � 
Debreceni T'.ivközlő és Biztosi- � 
tóberendezé6i Fenntartási� 
Főnökség. 

� 
§ 
§ 
§ 
§ 

Vezérigazgatói elismerésben 

részesült szolgálati helyek 

� 
:.,✓/✓H'/✓,////✓//✓✓✓✓/.l"//✓✓H✓✓//,;t"//✓///-'//////✓✓✓✓/✓///"✓///✓/✓/////U//✓/'//✓/✓//✓✓//✓✓/1 

A Minisztertanács 
és a SZOT vándorzászlajával kitüntetett 

szolgálati helyek Az 1965. évi eredménvek 
a.lapján az alábbi szolgálati 
helvek, üzemi vállalatok és fó
nök3égek. részeliUtek vezér
i(l<IZg,atói eli$71le1'élben és 
pénz;utalomban: 

BUDAPESTI IGAZGATÓSÁG 

Bp. Keleti pu., Bp. Déli pu., 
Rálkoorendezó, Bp. Soroksári 
út, Esztergom, Kisterenye ál
lomá6, Székesfehérvár, Vác 
fűtőház, Vlllamoo Felsóveze
ték �ítésvezet6ség, Villamos 
Fenntartási Főnökség, Hatvan
Salgótarjáni Pályafenntartási 
Fánökllég, MA V l!:pületelem
gyárt.ó Főnökség, MA V l!:pü
letfeMtartásl Fllnö Bp. 
N)'UPti Szertárlónök.aég, Szé
kesfehérvá..--i Srertártönökség. 

DEBRECENI IGAZGATÓSÁG 

Püspolcladány, Kisújszállás, 
NyfTe3Yháza állomás, Debre
cen fütóház, Debrecen "tszalá 
Pályafenntartási Főnök.ség, 
Debrecen Szatárlooökség. 

MISKOLCI IGAZGATÓSÁG 

Berente, Dl68gyór-Vasgyár, 
Fü2le61lbony, Nyékládháza, 
Bánréve, ÓZd állomás, Beren
te, Jászapáti, Sárospatak, Diós
győr fűtóház, Ujmiskolci Pá
lyafenntarlási Főnökség, Mis
kolci Távközlő és Biztosítóbe
rendezési Fenntartási Főnök
ség. 

SZEGEDI IGAZGATÓSÁG 

Ki.sJru.nfélegyháza, Mewhe
:::yes, Mezőtúr, Hódmezővá
sárhely, Vésztő állomás, Kis
kunhalas, Vészt.ő fűtőház, Bé
késcsaba Alföldi Kisvasút Fíi
tóház, Szegedi Távközlő és 
Bizl.o6ítóberendezési Fenntar
tási Főnökség. 

PÉCSi IGAZGATÓSÁG 

Pécs. Dunaújváros, Sárbo
gárd, Komló állomás, Dombó
vár, Bátaszék fűtőház. Szek
szárdi Pályafenntartási Fő
nökség. 

SZOMBATHELYI IGAZGATÓSÁG 

Celldömölk, Pápa, Aj.ca, 
Sárvár, Veszprém, Sopron Dé
li állomás, Celldömölk fútő
ház, Szombathely! Távközlő és 
Biztosítóberendezési Fenntar
tási Főnökség, Zalaegerszegi 
Pályafenntartási Főnökség. 

ÜZEMI VÁLLALATOK 

Szombathelyi Járműjavító 
ŰV., MAV Fa telítő űV., MA V 
Vasúttervező űV., MA V Utas
ellátó ÜV. 

EGYÉB SZOLGÁLATI HELYEK 

MAV Központi Szertár, 
MA V :11:p!tési Géptelep Fő
nökség, MAV Jegynyomda Fő
nökség. 

A Minisztertanács és a 
Szakszervezetek Országos Ta
nácsának Elnöksége az 196�. 
é'vi eredmények alapján az 
alábbi vasúti srolgál.ati he
lyeknek itéllte oda a vörös 

vándorzászlót és a vele járó 
pénzjutalmat. 

1. Ferencvárosi l'SOmópont. 
2. Miskolci csomópont. 
3. MAV Debreceni Jármű

javító OV. 

A közlekedés 
1966-ban is megold ja feladatát 

Dr. (ynádi György közlekedés- és postaügyi 
miniszter tájékoztatója 

Aprilis 26-án, az UVATERV 
tanácstermében a szállítók és 
a szállíttatók közös tanácsko
záson vitatták meg az áruszál
lítás időszerű feladatait. A ta
nácskozást Horn Dezsil, a köz
lekedés- és pa&taügyl minisz
ter el.só helyettese nyitotta 
meg, majd dr. Csanádi G1,1örgy 
közlekedés- és postaügyi mi
niszter tartott tájékoztatót. 

A miniszter bevezetőjében 
hangsúlyozta, hogy a közleke
dés az elmúlt évben eredmé
n1,1esen oldotta meg szállít4$i 
feladatát. Minden feladott árut 
rendel te tési helyére juttatott, 
s a korábbi évektől eltérően, 
még az építőanyagot is időben 
elszállította. 

A továbbiakban az 1966. évi 

feladatokról bestiélt. A vasút• 
nál ebben az évben 3, a közúti 
közlekedésnél 8 százalékkal 
nagyobb a szállítási szükség
let, mint 1965-ben volt. 

Ezeket a feladatokat a 
közlekedés minden bi
zonnyal ebben az évben is 

megoldja. 

Azzal is tisztában v.agyunk, 
hogy a szállltási fóidén1,1ben 
lesznek még nehézségeink, fő
ként a fedett és a hútókocsikat 
illetően. Az is előfordulhat, 
hogy bizonyoo fokú átirányí
tásra kerül majd sor a közle
kedésben. Ennek ellenére, ki
jelenthetem, hogy a szállítási 
szükségletet a közlekedés 
1966-ban is ki tudja elégíteni. 

Kétségtelen. nagy előnyt je-

---:----:--:---------------------------------... lent az exportra kerülő, gyor-
san romló me7.6gazda� ter-

NAPIRENDEN 

Az ügyvitelszervezés és gépesítés 
A Közlekedés- és Postaügyi 

Minisztérium vezetői és szak
emberel április 14-én anké
ton vitatták meg a tárca ügy
vltelszervezésének és gépesíté
sének problémáit. Az ankétot 
dr. Csanádi G1,1örg1,1 közle
kedés- és postaügyi miniszter 
nyitotta meg. Bevezetőjében 
elmondotta, hogy a tárca te
rületén - a vasutat kivéve -
1959 tavaszán kezdődött meg 
az ügyvitelszervezés és gépe
sítés tudatos munkája. 

- A második ötétlea terv
ben a közlekedést ágazatok
nál jelentősen feilódött az 
Üf7111'Ítelgépedté1 - hangsú
lyozta. - A beszerzett kor-
1zeri elektronikus gépek, 
amelvek kezdetben az operá
clókutatáahoz azükséges adat
halmaz (l',/Orl feldolgozását 
célozták, mindinkább átvet
ték a konibbi középgépekkel 
és lvukk4rti,agipekkel feldol
gozott rutinmunk4kat. Külö
nilsen fiat,elemre méltó ered
mmvek azűlettek a vaaútnál 
a "°"tatási azén lineáris � • _. 1-
ramozáaát metilen. A vontatá
ri .szm üzemszerű P1'0Qramo
z6s6nak eredménveképpen az 

átlagoa szóllítciri tátlollág 40,1 

kilométerrel, vag11is 17 szá
zalékkal csökkent. Az évi 
megtakaritás 18 millió fo
rintra tehető. Ez a vontatási 
szén fuvardij összegének 10 
százaléka. 

- Még nagyobb megtakarí
tásokat érhetnénk el - foly
tatta a miniszter - ha a2 
erőművek és a TűZl!:P-tele• 
pek · szénellátását is lineáris 
programozás alapján végez
nénk. Jó lenne hasonlóan 
megoldani a kő, a kavics, az 
ásványola; és termékeinek 
szállltását. De foglalkozni kel
lene a tervezés, a mérnöki 
számítások és az ügyvitel na
gyobb arányú gépesítésével is. 
A világon a vasutak és más 
közlekedési ágak már széles 
körben alkalmazzák a gépe
ket. Az ügyvitel gépesítésénél 
tehát kitaposott utakon jár
hatnánk. 

Ezután dr. Csanádi György 
a közlekedés és hírközlés gé
pesítésének, automatizálásá
nak Jövőjéről beszélt. Hang
súlyozta, hogy a gépesítésnél 
az eddigieknél jóval nagyobb 
elvi és gyakorlati Irányítást 
kell alkalmazni, s a feladato
kat ágazatonként célszeni 

megoldani, az egyes szakmák 
sajátosságainak megfelelően. 
A harmadik ötéves tervben a 
megfelelő géppark kialakítá
sát az ágazatok önállóan vé
gezhetik az új gazdasági me
chanizmus keretében. 

A gazdaságosság szempont
jából azonban alapvető kér
désként kell kezelni, hogy az 
üzemszervezés elérje az ügy
vitelszervezés jelenlegi nív?
ját. A vasútnál például egyik 
legfontosabb feladat az eleg1,1-
áramlás elemzéséhez szüksé
ges tennivalók elvégzése, a 
vonatközlekedési terv optima
lizálási munkáinak (l'Jorsabb 
ütemben való befejezése, al
kalmazása. Akad még tenni
való az üres kocsik elosztá
sánál is. Mindenekelőtt foly
tatni kell a kooperációs ku
tató munkát, s napirenden 
kell tartani a gurítópályaud
varok automatizálását Is. 

A miniszter bevezetője után 
Weszelv Vilmos, a KPM Pénz
ügyi Főosztályának vezetője 
tartott előadást az Qgyvltel
szervezés és gépesítés helyze
téről. Az előadást élénk vi
ta követte. (vf) 

mékek szállításában az IN
TERFRIGO-csoporthoz - q 
Nemzetközi Hűtőkocsi Szerve-
zethez történt csatlakozás, 
amelynek révén könnyebben 
juthatunk több hűtókOCSlihoz. 

Beszélt a miniszter a gaz
daságtalan szállításokról is. 
Ezzel kapcsolatban elmondo� 
ta, hogy a vasútnál az 

1300 állomás között, 420 
olyan állomást tartanak 
nyilván, ahol a napi te
herforgalom 2-3 kocsiból 

áll, 

vagy még ezt sem éri el. Las
san, fokozatosan, a helyi szer
vekkel legteljesebb egyetértés
ben kell megállapíta..'1i: a 
kis forgalmú állomások közül 
melyiken, mikor kell az áru
forgal_mat kiiktatni. Erre teljes 
egésreben akkor kerülhet csak 
sor, ha a szükséges előfeltéte
leket biztosították. Például. 
megfelelő útiviszonyokat kell 
teremteni és a teherkocsiszál
litást olyan mértékben fejlesz
teni, hogy a vasúttól a közút
ra terelt szállítást zökkenők 
nélkül lehessen lebonyolítani. 
A 420 kis forgalmú állomás 
mintegy felén<!! még ebben aa 
évben sor kerül az áruforga
lom megszüntetésére. 

A miniszter beszéde után a 
szakemberek beszámoltak az 
egyes ágazatok munkájáról és 
sok hasznos javai.Iatot �
tak el a gazdaságosabb szállf
tások megvalósításához. 

(vlsl) 
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"Nem vagyok én még olyan öreg . . .  " Ifjúsági 
nagygyűlés 
Debrecenben 

1 
§ ÁK NAPJÁRA 

Ki�DELMES iLETÉRÓL BESZÉL A 100 ESZTENDŐS VASUTAS l'"ETERÁN ll 
1 

A„ Magyar_ Népköztársaság Elnök, Tanacsa Rády Ede 
nyugdíjasnak a munkásmoz
galomban kifejtett eredménye.s tn'llnkássága elismeréséül 
lQ_O . .  szület.é�napján a Munka VOTos ZásZ/.ó Érdemrend ki• 
tüntelá;t adományozta. A ki
tün tetést Dobi lstt,án, az EI
bÖki Tanács elnöke adta áL 

* 
Jókedvét, bes?.é!őkészségét, 

talpra esett válaszát és ked
ves humorát épp úgy csodálni 
lehet, mint azt a matuzsálemi 
ik,ort, a.melyet Rá.dy Ede nyug
df;ias vasutns erőben, egész-
1égben megért. 

Különös varázsa van ennek 
az ösz.hajú, mosolygós szemű 
bácsinak, aki mindannyiunk 
dédapja, nagyapja, vagy akár 
apja is lehet. 

A va.sutassza.k.,z,er,_,ezet el
rwksége 100. s::íiletésnap;ia al
kialmából 1-endégül 1.átta ól. 
pénzjutalmat PS egy Szokol 
táskarádiót adott jutalmul 
Rády bácsinak. Hog_v miért 
éppen tá-<kariídiót? Mert ez 
titkon remélt óhaja volt. 

- Nagyon szeretek sétálni 
és 1"ádi.ózni - mondta az 
ajándék áh•étele után. - Tgy 
fflOSt sétálá.., közben rádiózha
tok rarn1 rá4iózcis közben sé
tálhat.ok is. 

Eg_yediil sétál 

Rády bácsi még ma i& egye-
mil sétál, egyedül közlekedik. 
Ha megkérdezik tóle, hogy 
miért nem kell kísérő, huncut 
mosollyal csak így válaszol: 

- Nem vagyok én még 
olyan öreg, hogy kf.sé-róre le
gyPn szükségem. 

Meglátogatja gyermekeit, 
unokáit és hetente ketszer a 
Gellért gőzfürdő vendége js, 
A hosszú élet titkának a főtt 
étel. az alkohol � a dohány 
tagadásán kívül még a gőz
fürdőt tartja. Öt'l:en éve csak 
gyümölcsön és nyers élelmi
szeren él. 

- Nincs nekem sem:rrn ba
jom fiam - mondta. amikor 
Rákóczi úti ott-honában meg
látogattam. - Az öt emeletet 
én még ma. is gyqlog járom. 
Ti 1™1g csak esztRk, isztok, 
meg pöfékeltek, h.át mire jó 
az? 

- tdespapa. 11agyon sokszor 
lift nélküL jön fel az ötödik 
emeletre - veszi át a szót 70 
esztendős lánya, akivel együtt 
lakik. Hiába korh.oljuk, 
olyan, mint egy csintalan, ra
koncá.tlan gyerek. Pedig há.t 
a IOO esztendő nagyon mesz
sz:P van a gyerekkortól. 

Száz esztendő. Még kimon
dani is sok. S ebből a bűvös 
suímból Rády Ede 73 évet a 
mozgalom szolgálatában élt 
le. 

1866 április 23-án született 
Kagykanizsán. Szülei hánya
tott sorsú emberek. az u,ak 
ki.szolgálói, az uraság.i tégla
gyárakban dolgozó téglavető 
napszámosok \'oltak. Otéves 
korá.ban őt is munkába á!lí

tottá.k. Ann>1 ereje már volt. 
hogv egy téglát .,e!c'oelhetett', 
s akkor ez is segítség volt. 

Jó elötanulmány 

Anyja -, akinek emlékét 
még száz esztendő távlatából 
is féltő szeretettel, gyermeki 
ragaszkodással ápolja - kijá
ratta vele a 6 elemit. de ennél 
többet már nem adhatott. Is
kola után né.,")' esztendőn át 
kőmúYesek mellett maltert 
hordott, majd 16 éve korában 
teljesült vágya: Mzta.los szak
mát ta.nuLt. 

Később. amikor már mes
terlegény lett, az országot jár
ta. Megl5merte a nyomort, a 
magyar munkások milli?inak 
szomorú szei:ényes eletét. 
Ezek a� évek jó előtanul
mányt jelentettek a további 
mozgalmi munká.já.hoz is. 

Kitöltötte a katonaéveit. A 
48-as gyalogezredben szolgált, 
majd a leszerelés után Pécsett 
telepedett le. 

1891-1::,en az ó közreműkö
désével alakult meg Pécsett 
az Első Pécsí Asztalos Sza.k
egylet. Az egylet első jegyzője 
és irányítója ő volt. Munkájá
ra energiku! tevékenységére 
az' akkor már erősödő Szociá.1-
dem.okra.ta Pá:rt vezetői is fel
fiayeltek és 1893-ba.n maga is 
párttag lett. Piros fedelú párt
tagsági könyvében, amelyet 
mindig magánál hord. a párt
tagsága kezdeténél még ma is 
ez a dátum olva�ható. 

Ugyanebben az évben, 1893. 
május elsején a pécsi vasúti 

műhelyben helyezkedett el, 
mint asztalos. Pécsett alapítoLt 
e&aládot is. 

- 18 gyermekem volt. Ká.r, 
hogy ma már csak hat él kö
ziLliik. A na.gy pécsi já.rvány 
idején hármat temettem el. 

Dolgozott és az ügyet szol
gálta. A magyar vasutas s,:ö
velség megalakításában is 
részt vállaJt. Később pedig az 
első vidéki vasutas gyűlést 
ő hívta össze. Társai nevében 
is követeléseket fogalmazott. 

Nem lett áruló 

A császári és királyi vüág
ban ez már forra.dalmi tettnek 
szá,nított. Felkerült a vesz�
lyesek, a nemkivá.natosak Us
tájara. és 1901. július 5-én, 41 
éves korában a Magyar Kirá
lyi Allamvasutak azonnali ha
tállyal elbocsá.totta.. A vasút
hoz már soha többé nem ke
rülhetett vt&Sza. S hogy most 
mégi& a vasúttól kapja a 
nyugdíjat, azt az 1945 után 
történt rehabilitálásának kö
sz.önhette. 

kommunista magatartása Debrecen állomá$ KISZ-bi
miatt már ismert.ék és így zottsága 300 fiatal részvételé
munkát sehol sem kapott. Sót, vel megyei ifjúsági szolfdari
a „házi úr" még a lakásából tási nagygyűlést tartotL 
is kitette őket. Igy került A KISZ megalakulásának 9. 
Pestre. évfordulója alkalmából rende-

1 _ J1 mi CIIGk szép, jó és igaz, azt mind-min.d ilyen-
1 C7C. kar szeretnénk eln.io!!4ani,- Az:án ;71égis úgy 

! járunk, mint a k.öUo, akt egesz uton cll>Clk 
1 gondolatait szőtte, s amikor a szülői házba toppant, 
� már elitlant a szó. Csak az igazi, őszinte érzelem 
l maradt. 

- Ebben a. nagy vá.rosban zett nagygyűlést Guzt �sz_�ár, 
nem ismertek és a szakmám-

\ 

a KISZ MA V debreceni uze- l 
ba.n dolgozhattam. mi bizottsága':ak titkál'3: nyi- ll 

totta meg, maid Papp Sandor, 1 
A Tanácsköztársaság idején a KISZ üzemi végrehajtó bi- § 

az akko� már 53 éves . Rády zottságának tagja ünnepi be
Ede megmt csatasorba a!lt. Az. szédében megemlékezett az ;:: 

Anyák napján nehéz szava.kba önteni az érzelme

ket, nehéz köszönetet mcm.dani az éd.esanyákruik, 
akiknek él.etünket köszönhetjük. 

P:desanya. ő az a szeretetre és csodálatra méltó 
nő, aki sokszo-r az erejét is meghaladva, kitartóan 
helytáll. I. kerületi panasziroda veze- elmúlt kilenc évről. A nagy- l: 

tője volt. A Tanácsköztársa- gvúlésen részt vett és felszó- 1 
ság b�-�ása �n -�ak a sze- ]alt Dong Van On. vietnami § 
�encseJenek koszonhette, hogy fiatal, a budapesti Műszaki i 
életben maradt. Egyetem hallgatója is. § § § ll 

Az édesanya. az elsó, a.ki reggelenként felkel és 
este a többiek már régen pihenőre térnek, amiko,- ö 
még mindig ta.lál munkát. Az övéiért dolgozik, a 
családért, szeretteiért. Soha egy pillanatra sem lan
ka.d szívében a szeretet, n.em szűnik a gondja éa 
nem csitul a. vágya, hogy még szebbé, még boldo
gabbá tegye maga körül az életet. 

79 éves volt, amikor 1945-
ben már nyíltan is politizál
hatott. Mert Rá.dy bácsi a ki
fogyhatatlan energiájú vete
rán, az egy él.eten á.t igaz 
ügyért haTcolt kommunista, 
minden párttaggyűlésen, szak
szervezeti megmozduláson 
megjelent. Előadásokat tar
tott, agitált, felszólalt s gaz
dag tapasztalatát. forradalmi 
múltját a mozgalom javára 
gyümölcsöztette. 

Nyugodt, boldog öregség 

Pár évvel ezelőtt, a május 
elsejei felvonuláson még az 
első sorokban menetelt. 

- Nincs ne1uim 3emmi ba
jom, fiam. Amiért egész éle
temben harcoltam, most az 
öregségre mindent megkap
tam. Kiemelt nyugdíjam van, 
szeretnek, megbecsülnek. Csa.k 
néha az emlékezetem hagy 
cse.-ben. Kicsit má.r feledé
keny oogyok. De az iratok 
mindent hitelesen megőriztek. 

- Nézd meg gyermekem. 
Ez itt a múlt, a száz év doku
mentuma - és egy va&kos 
iratcsomót tesz elém. 

Igen, a múlt, az elmúlt száz 
év. A százczycdik pedig most 
kezdődött. őszintén kívánjuk, 
hogy Magyarország legöre
gebb párttagja, legöregebb 
vasutasa még sokáig éljen kö
zöttünk boldogan, elégedetten. 

(szerény!) 

Jubileumra készülnek 
Balassagyarmatról 1891. 

augusztus 15-én indult el a.i 
első vonat. E kedves jubileum 
alkalmából az állomás szak
szervezeti bizottságának kez
deményezésére kiállítást ren
deznek a balassagyarmati Pa

loc Múzeumban. 
A kiállítandó anyagok ösz

szegyüjtéséhez számítanak a 
környék vasutas dolgozóira is. 
Felkutatjak a régi dokumen
tumokat, megsárgult fényké
peket és az így összeszedett 
anyagot a Közlekedéti Mú
zeum segítségével tervezik az 
érdeklődők rendelkezésére bo
csátani. 

45 évi 
szolgálat után . . .  

A tapolcai fútőház főnöke, 
Kiss lstvá.n felügyelő, 45 évi 
szolgalat után, nyugdíjba vo
nult. Ki elvtárs 1945-től 80-
káig a szakszervezeti mozga
lomban dolgozott, mint az üze
mi bizottság elnöke. 1956-ban 
pedig a fűtőház főnökének ne
vezték ki. 

Nyugclíjaztatá.;a alkalmával 
a fütőhaz dolgozói, és barátai 

1 búcsúztatták az idő· szakem
bert, 

� 
� 
� § ll § 
� 

Edesanya. ő a jóság, a türelem, a szeretet, a. meg
bocsátás és a �ldakép. Mindannyiunk szívének a 
legkedvesebbje. 

Az anyák napja mindig seregszemle. A gye-rekek 
seregszemléje, mert minda.nnyian gyerekek va
gyunk. Felvonulunk az anya.i szív láthata.tlan tri
bünjei elött és igaz, gyermeki hálával őket köszönt
jük. 

E láthatatlan, de mégis létezó seregszemlén min<[
annyia.n egy nagy tra.nszparenst viszünk. Ra.jta tiszta 
szívvel írott so-rokban ez áll: Köszönöm, hogy em
berré neveltél, köszönöm, hogy életet adtál éde� 
anyám! 

A nyugdíj összegének a lapját 

képező béridőszak 
A nyugdíj emelésére vonat

kozó kormányrendelet 1966. 
február 1-től megváltoztatta a 
nyugdíj alap;át képező béridó
azakot is. Addig a nyugdíjat 
öt év (60 hónap) bére alapján 
állapították meg, amely leg
több esetben két részhónapot 
is tartalmazott. 

- Amikor Pécsett a. va.súti >-------------------------

Az ü; rendelkezés ,zerint az 
öregsegi és rokkantsági nyug
díj összegét a nyugdíjazás évé
ben a n11ugdí; megá.llapításá
nak idópontjá.ig eltelt idő és a 
megelőző négy teljes naptári 
évben kapott munkabér figye• 
lembe vételével kell megálla
píta.ni. A rendelkezés szerint 
tehát attól függően, hogy a 
dolgozó az év elején vagy a 
végén megy nyugdíjba, 48 és 
60 hónap közötti bére képezi 
nyugdíjazásának alapját. Ha 
a dolgozót például 1967 ápri
lis l-től nyugdíjazzák, akkor 
1963. január l-től 1967 márci
us 31-ig kapott négy év és há
rom hónap (51 hónap) bére 
alapján kell a nyugdíját meg
állapítani. 

felelően alakul az a kedv� 
rnényes szabály is, amely s:i,e. 
rint a dolgozó kérésére a 
nyugdiJazas előtti bér helyett 
az öregség.i korhatár, férfiak• 
nál 60, nőknél 55 életév -
vagy enne! 5 évvel korábbi 
életkor férfiaknál 55, nóknél 
50 életév - betöltését megeló
ző 5 év alatt kapott bérek át
laga alapján is megállapítható 
a nyugdíj össz.ege, attól függő
en, hogy meJ);k a kedvezőbb. 
A régi rendelkezéstól eltérően 
ebben az esetben az a szabály, 
hogy az említett életkor betöl
tésének évében - 55, 50 éves 
kor - a születésnapig eltelt 
idő és a megelőző négy naptári 
év bérét veszik figyelembe (60 
hónap helyett 48-60 hónapi 
bér). Ha például a dolgozó 
1967. j anuár elsejével megy 
nyugdíjba 60 éves korában 
(1967. I. l-én 60 éves). Az utol
só 5 évben alacsonyabb mun• 
kakörben dolgozot.t (állomás• 
főnök volt és árupénztáros 
lett), kérheti, hogy 1962. ,anu
ár elseje előtti bére alapjá.n ál
lapítsák meg e!látá.&át. Ilyen 

műhely a.kkori vezetóje ke
zembe nyomta az elbocsátó· 
levelet - emlékezik vissza a 
kedves kis öreg - azt mond
ta nekem: 

- Nézze. Rády, nem kell 
magá.1!4k elmenni, dolgozhat 
itt ameddig csak akar, de ezt 
a. lapot irja a.1.á - és egy gé
pelt szöveget tett elém. -
Arra. aka.rt rá.venni, hogy be
súgó legyek. 

- Nézze, fónök úr, ha most 
felakasztat, akkor sem írom 
alá. tn sohasem leszek áruló. 
Ezt .mo11dtam neki és köszö
nés nélkül kirohantam. 

Pécsett a szocialista é& 

Decemberben nemzetközi 
srnhzervezeti tanácskozás lesz Budapesten 

Louis Saillant, a Szakszer• 
vezeti Világszövetség főtitká
ra, aki résztvett az SZVSZ 
alapszabálymódosító bizottsá
gának Budapesti ülésszakán, 
április 27-én az Élelmezésipari 
Dolgozók Szakszervezetének 
Székházában a nemzetköz, 
szakszervezeti mozgalom idő
szerű kérdéseiről tájékoztatta 
a magyar szakszervezeti veze
tőket. A tájékoztatón megje,-

lent Gáspár Sándor, a Polltl• 
kai Bizottság tagja, a SZOT 
főtitkára, Somogyi Miklós, a 
Politikai Bizottság tagja, 
Brutyó János, a Politikai Bi
zottság póttagja, a SZOT el
nöke. 

A tájékoztatóról, amelyre 
lapzártakor került sor, lapunk 
következő számában részlete
sen beszámolunk. Az új rendelkezésnek meg-

---------------------------------------------------, e&etben 1958. I. 1-1961. XII. 
31-ig terjedő idő bére lesz a 

Valamikor irigyelt volt vas
úti munkásnak lenni. Még em
lékemben élnek Bermann 
Miksa főfelügyelő szavai. Ha 
valaki elégedetlen volt az 
fszaki Főmúhelyben, és fel
kereste a főfelügyelő urat, 
hogy elpanaszolja ügyes-bajos 
dolgát, így válaszolt :  ha ön
nek nem tetszik a főműhely
ben, mehet! 

Az első világháború ször
nyúségei egyaránt sújtották a 
szervez.ett és szervezetlen 
munkást, Az állami tartalékok 
fogytán voltak, e&ak a levegőt 
és a vizet nem adták jegyre, 
és amit jegyre kaptunk, az is 
kevés volt a megélhet.ésre. Az 
ll:szaki Főműhely munkásai
nak már 1914-ben voltak olyan 
bátor harcosai, akik felemel
ték szavukat a háború ellen. 
Háborúellenes falfestések je
lentek meg a főműhely falain. 
1915 ószén pedig már tüntető 
felvonulást szerveztek a mun
ká.sok Bermann Miksa ellen. 
Kivonultatták a katonaságot, 
mire a főműhely munkásai 
Lantos Bertalan vezetésével, 
megszervezték az első ülő
sztrájkot. 3000 munkás ült az 
igazgatóság előtt és forradalmi 
dalokat énekelt. 3 óra után 
Bermann főfelügyelő fogadta 
a bizalmiakat. 

Ezután vasárnaponk�t 
rendszeresen összejöttünk a 
Winkler-féle vendéglőben, 
majd később a Magyar Szín
ház mögött, a Király Pá.l
vendéglőben. Itt már az Ist
\'ántelki Főmúhely, a Nyugati 

Május elseje 1917-ben 
Baross utca. Az Orczy térnél 
nem történt semmi. Az embe
rek vörös zászlóval üdvözöl
t.ék a menetet. A Baross utca 
és a Körút sarkán dohánygyá
ri munkások csatlakoztak hoz
zánk. A fegyvergyárl munká
sok is megérkeztek. 

EGY VETERÁN VISSZAEMLÉKEZÉSEI 

és Keleti pályaudvar dolgozói 
is ott voltak. 

Elhatároztuk, hogy 1917. zná_ 
jus elsejét megünnepeljük Ma
gyarország összes munkásai
val, és felvonulunk a Városlí
getbe. 

A bizalmiak felkeresték 
Bermann Miksát és a katonai 
parancsnokot. tudtukra adták, 
hogy az &izaki Főműhely 
munkásai május elsején ünne
pet tartanak. 

A háború kellős közepén 
sztrájk! Szörnyűlködött Ber
mann Miksa. Ez egyenlő ha
zaárulással! A katonai pa
rancsnok statá.riummal fenye
getőzött. 

Mi pedig leálltunk, majd a 
főfelügyelő irodája elé vonul
tunk és teli torokkal kiabál
tunk. tljen május elseje! 

Megkezdődött az agitáció. 
Hiszen már több mint 14 éve, 
hogy főműhelyi munkás nem 
tartott május elsejei ünnepet. 
Mi, fiatalok, az öregekkel 
együtt nagy munkát végez
tünk. Tudtuk, nem vagyunk 
egyedül, velünk vannak az 
Istvántelkl Főmúhely munká
&al, a Nyugati, a Keleti pálya
udvar és Déli vasút vasutasai. 

A műheíyfőnökség ben-
nünket fiatalokat behivatott 

az irodába, ahol Hoffer Lajos 
művezető nagyképűen tudtul 
adta: ha agitálni merünk, be- A Körúton haladt az ember-

áradat. Forradalmi dalokat vonultatnak katoná.na.k. Osz- énekeltek és éltették a békét. szenéztünk és magunkban jót Befordultunk a Népköztársa
nevettünk, hogy il1J€n na.g11- ság útjára é& a Köröndnél fel
ágyúnak ta.rt minket ez a Hof- harsant: 
fer. 

,.Le a háborúval/ �l;en a 
A bizalmiak titokban tár• béke! Elég volt a Qllilkolás

gyaltak egymás között. Tud- ból!" 
tuk, hogy akkor lesz igazán si
ker, ha le tudjuk állítani az 
ös,;zes javítómúhelyeket, fűtő
házi dolgozókat, pályamunká
sokat és forgalmlstákat. 

Eljött május elseje, a nagy 
erőpróba napja. Mi bizalmiak, 
reggel 6 órakor már a Kőbá
nyai úton voltunk. Az &izaki 
Főmúhely területén „gulyás
ágyü" szagát éreztük. A Hun
gária körúton huszárok cir
káltak. Már nem azok a dél
ceg legények, mint 1914-ben. 
A háború megtépázta őket. A 
Ganz-gyárban csendőrök, a 
MA V AG-ban lovasrendőrök. 

7 óra felé a Kőbányai úton 
feltúnt egy nagy embertömeg, 
Nem hittünk a szemünknek. 
Még a szentkoronások is eljöt
tek. A főmúhelybe nem mehe
tett dolgozni senki. 8 ór-akor 
mi is sorba álltunk A Ganz 
és a MA VAG munkásai is 
hozzánk csatlakoztak. Irány a 

A munkások észrevett.ék a 
gépfegyvereket, amelyek az 
Oktogon t.ér házainak tetején 
voltak felállítva. Ez felháboro
dást váltott ki mindenkiből. A 
Hősök te,-e előtt a ,-endó„ök a 
munkások közé vágtattak. Egy 
magasrangú rendőrtiszt azon
ban visszakozzt parancsolt. 
Nem lett vérengzés. 

A Hősök terétől a Nagy Ama
deusz-vendéglőbe mentünk, 
arol Landler elvtárs be
szélL A kirendelt rendőr
tiszt Landler elvtársat több
ször félbeszakította beszédé
ben. Végül délben szétoszlott 
a társaság. Ml. apámmal ha
zamentünk, a MA V-telepre. 

A tervezett május elsejei 
felvonulást csak részben sike
rült megvalósítani. De a mun
kásság már akkor megmutatta 
erejét. 

Jackwert Ferenc 

nyugdíjának alapja. 

A fentiekben ismertetett 
rendelkezést csak azoknál a 
dolgozóknál lehet alkalmazni, 
akik nyugdí;igényüket 1966. 

január 31-e utá.n terjesztették, 
Illetve terjesztik elő, vagy ko
rábban terjesztették elő ugyan, 
de ellátásuk csak 1966. január 
31-nél későbbi időponttól ál· 
lapítható meg, 

Tájékoztatásul közöljük a 
munkabérátlag kiszámításának 
módját is. 

A munkabérek összegét el· 
osztják a bérezett napok szá• 
mával, ez adja az egynapi át
lagbért. Ebből képezik a havi 
bért. ami a nyugdíj alapja. A 
munkabérátlag kiszámításánál 
bérezett napoknak számítanak 
a heti pihenőnapok (vasárna• 
pok) és az igazolatlan távollét 
napjai Is. 

A tényleges bér átlaga he
lyett a besorolási bér alapján 
számítják ki a nyugdíját a.n• 
nak a dolgozónak, aki a mun• 
kabér átlagának kiszárrútásá• 
nál irányadó időtartama alatt 
nem kapott legalább 30 hó
napra (913 napra) bért. Ha az 
így számított bére lényegesen 
el tér a tényleges bérétől, a 
nyugdíj megállapítási határo
zatban adott fellebbezéssel él
het a dolgozó. A fellebbezési 
bizottságnak indokolt �etben 
lehetősége van a figyelembe 
vett időszak előtti kiérdemelt 
béréből annyi időtartamra Já• 
ró bért figyelembe venni. hogy 
az 30 hónapi bérnek feleljen 
meg. 

P. A. 



1966. MAJOS 1. l\fAGYAR VASUTAS 

MT-SZOT vándorz:ász:lót nyert sz:olgálati helyek 
\ 

Nyolc év után 

ismét a legjobbak között 
Ferencváros. Az ország 1"€

nagyobb rendezópályaudvara. 
a vasút szíve. Vágányain 
szüntelenül áramlanak az 
áruval megrakott szerelvé
nyek. 

- Az elmúlt évbe11 nagy 
mu11kát végeztiink - mondja 
Bencze Lajos állomásfőnök. -
Voltak olyan napok, amikor 
a rendezóbett és a fogadóvá
gényokon 11em látszottunlc ki 
11 kocsisorokból, szerelt'é
n11ekből. Küiönösen az ős.zí 
hónapokban -r,oltunk nehéz 
helyzetben. A kedvezőtlen 
időjárás miatt a mezőgazda
sági termények egyszerre je
lentkeztek a va.súton. De meg
birkóztunk a feladatokkal. 

Jól vizsgáztak 

járnak élen a munkában, a egyébként 76 brígadban 1018 
szakszervezeti bizottság tit- dolgozó ve,-senyez a szocialis
kára az elsök között említette ta. brigád címéTt. Ezeknek a 
MolnáT Gábor mozdonyveze- kollektíváknak, s a szocialista 
tót. ·zocialista komplexbri- üzemrész címet elnyert vo
gádvezet.ót. akit a felszabadu- natkísérő, illetve motorsze
lás 21 .  évfordulóján a Munka relő üzemrész dolgozóinak 
Érdem·re-nd arany fokoza.tá- k"iilönösen nagy részük van 
val tüntették ki. Farkas II abban, hogy a ferencvárosi 
László mozdonyvezető az vasúti csomópont nyolc év 
utazószemélyzet műhelybi- után ismét elnyerte a leg
zottsági ti tkára négyszeres, jobbaknak járó kitüntetést, 
Kiss József festő, a szakszer- a Minisztertanács és a SZOT 
vezeti bizottság tagja három- vörös vándorzá zlaját. 
s=oros kiváló dolgozó. A leg- A csomópont dolgozóinak 
jobbak közé tartozik Szilvási április 29-én Rödönyi Károly 
Kálmán kocsilakatos, szocia- miniszterhelyettes, a MAV ve
lista brigádvezető és Kurucz zérigazgatója. valamint Szabó 
I. József motorszerelő, szocia- Antal, a vasutasszakszervezet 
lista brigádvezető, a fűtőház főtitkára adta át a vándor-
KISZ-titkára is. zászlót. 

A ferencvárosi csomóponton Sz. J. - v. F. 

Kiváló munkát 
végeztek 

1965-ben a nehézségek elle
nére is ki.emelkedő eredmé
nyek születtek Szeged állomá
son. :E:ves tervüket élüzem 
szint felett teljesítették. A te
hervonatok menetrend szerin
ti indítását 15,37 százalékkal, 
a vonatközlekedési tervet pe
dig 14,92 százalékkal túltelje
sítették. Kiváló teljesítményü
kért élüzem kitüntetést kap
tak. 

Szeged állomás dolgozói -
élü.kön a szocialista brigádok-
1.al - egyi·e jobban összeko
vácsolódnak. 1966-ban a jó 
kollektív szellem ápolása mel
lett a gazdaságos munkát és a 
szocialista üzemrész kialakí
tását tűzték ki célul. 

Az állomás január és feb
ruá.r havi tervét is teljesítette. 

A siker érdekében szeret.
nék tovább javítani a vezetés 
színvonalát, a vezetők és a 
dolgozók közötti kapcsolatot. 
A politikai nevelő és felvi
lágosító munkáról, amely 
alapfeltétele a további jó ered
ményeknek. a jövőben sem fe
ledkeznek meg. 

Dr. Bánktalvy Gyula 

A ferencváTosi vasutasok 
11a!óban jól vizsgáztak. A ren
dező-pályaudvar és a fűtőház 
dolgozóinak teljesítményéről 
hadd álljon itt néhány szám
adat:, 

A tehervonatok átlagos ter
helését 101,2 százalékra telje
sítették. Egy vonatnál átlll{l
ban 22 tonnával emelkedett 
az átlagos terhelés. A kocsi
tartózkodási időt az előző évi 
11,96 óráról 1 1,38 órára csök
kentették. A tehervonatok me
netrend szerinti indítását 13 
százalékkal, a vonatközleke
dési tervet 1 százalékkal, a 
kocsi1artózkodási műszaki 
normaidőt pedig 1,98 száza
lékkal teljesítették túl. A vo
natkísérők egy szolgálati órá
ra eső vonatkllométer telje
sítményét pedig 100,87 száza
lékra teljesítették. 

Miskolcon maradt a vándorzászló 

Az 1964. évi termelési muta
tókkal szemben a magasabb 
tervtényezók voltak jellem
zöek- 159-cel emelkedett a 
rendes. 29-cel a TEEM vona
tok száma. Csak a Keleti ren
dezőben 20 OOO kocsival többet 
gurítottak, mint 1964-ben. 
Ugyanakkor a sarokelegy az 
érkezett kocsikhoz viszonyít
va 17,08 százalékról 16,59 szá
zalékra csökkent. Az állomás 
feladási és érkezési kocsifor
galma 14 OOO kocsival volt 
nagyobb a bázis időszaknál. 
A Sertésvásártér és a Marha
vásártér feladási kocsimennvi• 
sége pedig 100 százalékkal 
emelkedett. 

A szocialista brlgádmozga
lomnak, a munkaversenynek 
régi hagyományai vannak Fe
rencvárosban. Legeredménye
sebb versenytorma a turok 
közötti páros verseny. A dol
gozók körében is ez a legnép
szerűbb. Tavaly a legjobb 
eredményt az A tur érte el. 
Vezetője Kovács VIII. Ferenc 
intéző. Ide tartoznak a for
galmi szolgálattevők. kocsi
rendezők, kocsimesterek, tér• 
felVigyázók, váltókezelők. 

9 milliót 
takarítottak meg 

Derekasan dolgozott a fútő
ház is. A 100 etkm tervet 
103,4, a gőzmozdonyjavítási 
tervet pedig 100 százalékra 
teljesítették. A kocsijavító 
flókműhely is kitett magáért. 
Részlegvizsgatervü.ket 108 ,3 
1zázalékra. teljesitették. Az 
utazószemélyzet egy szolgá
lati órájára eső mozdony
kilométer teljesftmény növe
lés_énél 102,7 százalékos ered
menyt értek el. 

Kedvezően alakult a fűtőház 
&-!költségi terve is. 196:i-ben 
Cl tervszerű, takarékos gaz
dálkodással 9 417 OOO forintot 
takarítottak meg a népgazda• 
lelgnak. 

Ezek a számok önmagukért 
beszélnek, de lássuk, mi van 
mögöttük? 

- Sok-sok verejtékes mun
lc4 - válaszolta Huszár Jó
Zlef. a fűtőház szakszervezeti 
bizottságának titkára. - Az 
elmúlt évben minden szol
Oálatt helyen, de itt Ferencvá
rosban kétszeresen meg kel
lett dolgozni a jó eredmé-
1111ekén. S az emberek, a ren
dezt'lben és a :f,ltőházban is 
lllegállás nélkül dolgoztak. 

An-a a kérdésre, hogy kik 

Tavaly csak tibkon remélték, 
hogy a Minisztertanács és a 
SZOT vörös vándorzászlaját 
ebben az évben is maguknál 
tartják. A csomópontot eddig 
két.szer tüntették ki a vándor
zászlóval : 1961-ben és 1965-
ben. A titkon remélt óhaj be
teljesedett. A miskolci vasúti 
csomópont Ismét megkapta a 
vándorzászlót. 

Kétszeres energiával 

Az eddig végzett sikeres 
munkáról, gondokról, tervek. 
ró! beszélgettünk Erdélyi Já
nossal, a Tiszai pályaudvar fő
nökével és Hernádi István fil
tóház.fónökkel. 

- Nem köri.nyen ;u.tottu,nk 11 
ki.tüntetéshez - kezdte az ál
lomásfőnök. - Hiszen a villa
mosítás, az ú; biztosítóberen
dezés építése, a páluaudvar 
vágányhálózatának korszeriísí
tése egész évben hátráltatta 
munkánkat. Az elmúlt évben 
csak a rendezőpályaudvaron 65 

kitérőt cseréltek ki. Különö
sen sok nehézséget okozott a 
oyakori vágányzár. 1965-ben a 
365 napból 280 vágány.zára.s 
na.punk volt. Ilyen körülmé
nyek között bizony kétsze.-es 
enugiával kellett dolgozni. 

Az állomás dolgozói a sze
mélyvonatok menetrend sze
rinti indítását, az intézkedési 
te1Tben meghatározott 95 szá
zalék helyett 96,1 százalékra 
teljesítették. A tehervonatok 
menetrend szerinti indításánál 
64,04 százalékot értek el, ez 
3,04 százalékkal magasabb a 
tervben meghatározott adat. 
nál. 

Kimagasló eredményt értek 
e! a kocsikiha.sználásná.l is. 
Teljesítményük a tervben 
meghatározott 99 százalékkal 
szemben 101,33 százalék. Az 
idegen kocsik tartózkodási Ide
jét 1,67 órával csökkentették. 

Ezek az adatok is bizonyít
ják, hogy a miskolci vasutasok 
- ha nehéz körülmények kö
zött is - becsülettel helytáll
tak. Dicséretes, hogy ilyen 
munkatempó mellett sem ha
lálos, sem csonkulásos, sem 
pedig tárgyi balesetü.lc nem 
volt. Ez nemcsak a munkavé
delmi felügyelőket, az oktató
tiszteket, hanem a szabályo
kat betartó, biztonságosan dol
gozó állomási és utazószemély
zetet is dicséri. 

A fűtőház is helytállt 

Munkában, eredményben a 
fűtőház sem maradt el. Nekik 
is részük van abban, hogy a 
csomópont elnyerte a vándor
zászlót. 

- Dolgozóink nagyon örül
nek a kitüntetésnek - mond
ja Hernádi István fűtőházfő
nök. - Különösen nagy fel
adat hárv.it p. fűtőház szocia
lista. üzemTészére, az erősára
mú villamosmúhel11 dolgozói
ra, a.kik befejezték a Miskolc 
Tiszai pálya.udvar vmamosvi
lágítási munkálatait és a Mis
kolc-Szerencs vonal cíllomá-

tai!14k Villamos vllágitásá.t. Ez 
6,7 millió forintos berv.házá.8 
volt. 

- A villamosítás milyen 
belső átszervezést, átalakulást 
igényel a fútóháznál ? 

- Fútóházunk még három 
évvel ezelőtt is az ország egyik 
legnagyobb gözvonta.tású tele
pe voz.t. Ma pedig a villamos 
üzem egymaga nagyobb telje
sítményt ad, mi>nt három év
vel ezelőtt az egész fűtőház. 
Az el5Ő 450 lóerős Diesel-hid
rauli.lws mozdonyt 600 lóerős 
DieS"el-elektromos mozdonyok 
követték. Jelenleg a tartalék 
mozdonyok több mint 30 szá
zalékát Diesel-mozdonyokból 
állítjuk ki. A korszerűsítés 
gondot okozott, hiszen a villa
mos mozdonyok eleinte még 
be sem járhattak a fűtőházba. 
Később azonban 2 millió fo
rintos költdggel sikerült fel
építeni, az ideiglenes moz
d<m11szint kör-tetővel, ba.kda.rv.
val, fűtéssel é$ segédmúhe
tyekkel, amely már 40 villa.
fflQ& gép karba.ntartására al
kalma.s. 

A villamos műhely olyan 
eredményekkel büs2ikélkedhet, 
mint például a mozdonyszek
renyek teljes kiemelése. Az 
országban elsőként ők hajtot
tak végre TC motorcserét. A 
mozdonyszín dolgozói ezzel a 
munkájukkal megelőzték a 
nagyobb tapasztalattal ren
delkező Kelet! fűtőházat. 

A fűtőház kollektívája a 100 
etkm tervet 100,29 százalékra, 
a gőzmozdonyok időszakos ja
vítását 100, a termelékenységi 
tervüket pedig 104 százalékra 

teljesítették. A fa.flagos ön
költségi terv csökkentésével 1 
millió 410 OOO forintot takarí
tottak meg. 

Az új járművek javítását és 
kiszolgálását tevékenyen segí
tették az újítók is. A múlt év
ben beadott 1 38 javaslatból 90-
et már bevezettek. Ez 610 OOO 
forintos megtakarítást eredmé
nyezett. 

Mostoha körülmények 

Tovább fejlődött a szocialis
ta brigádmozgalom. A fűtő
háznak 119 szocialista. brigádja 
van. A vlllamos múhely ebben 
a ,·ersenyben is kiemelkedik 
és az idén már harmadszor 
kapják meg a szocialista 
üzemrész címet. 

Azért gondjaik is vannak. A 
fűtőház építé.5e körül a huza
vona két éve tart. A végleges 
terv még jelenleg sem készült 
el. 1968-ra jelentősen növeke
dik a villamosmozdony-állag 
és ez csak fokozza a mostoha 
körülményeket. Zsúfoltak és 
rosszak a szociális létesítmé
nyek. 

Az eredményekkel ők már 
bizonyítottak, a gyors segítsé
get megérdemelnék. 

Az ünnepségre április 28-án 
került sor. A Minisztertanács 
képviseletében dr. Csanádi 
György közlekedés- és posta
ügyi miniszter, a Szaktanács 
képviseletében pedig Gulyás 
János. a vasutasszakszervezet 
titkára adta át a vándorzász
lót és az okleveleket a csomó
pont vezetőinek. 

Szerényi József 

Meg b í z h ató  
• •  

uzem 

:Evek óta eredményesen dol
gozik a debreceni járműjavító. 
1965-ben is egyenletesen, haj
rá nélkül zártáik az évet. Mun
kájukat a szervezettség, az 
ütemes termelés, a munka mi
nóségének egyenletes, folya
matos javulása jellemez.te. A 
járműjavítók között ők való
sították meg elsőnek a termék 
folyamatos, ütemszerú kibo
csátását. 

Kimagasló eredményeikkel 
rásrolgáltak a magas kitünte
tésre, a Minisztertanács és a 

SZOT vörös i,cíndorzászlajára.. 
A debreceniek ezúttal har

mads7.or kapták meg ezt a ki
tüntetést. Ezenkívül négyszer 
nyerték el az élüzem címet és 
háromszor részesültek veT.ér
igazgatói elismerésben. 

3,5 llillós rekonstrukció 
Amikor Szabados DezaiS f6-

mémök!kel, az üzem több ve
zetójÉl!ek társaságában a ki
tüntetésről. s az elért ered
ményekr61 �lgettünk, ér
dekes dolgoka.t tudtunk meg. 

Maga a főmérnök kimutatást 
kész.ített az üzemben 1957 óta 
végzett jelent&ebb beruházá
sokról, felújításokról és kor
szerúsítésekról. A Itat gépelt 
oldalas jegyzék mintegy 4.00 
tételt tartalmaz. Hosszúra 
nyúlna valamennyit felsorol
ni. Néhány fontosabb műszak
fejlesztés azonban ide kíván
kozik. De ezekről talán be
széljen maga a főmérnök: 

- A korábbi évekhez viszo
nyítva profilunkban némi vál
tozás állt elő - mondotta. -
A mozdonyok javításánál a 
kis és keskeny nyomközű gé
pek helyett 342- és 41 1-es so
rozatú gépeket kaptunk javí
tásra. A kocsiosztályon pedig 
1964-ben bevezettük a szalag
rendszerű javítást. Ezt egy re
konstrukció elözte meg. A 3,5 
millió forintos költséogel vég
rehajtott rekonstrukció lehető
vé tette az öltöző-, mosdóprob
tém.ák megoldását. Saját erő
ből végezzük a tartalék alkat
részgyártást. Több motoros és 
villás emelőtargonca beszer7,é
sével meggyorsítottuk az 
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A pártkongresszus tiszteletére 
K 

özel egy hónapja jelent meg 
a SZOT és a KISZ Köz

ponti Bizottságának felhívása 
a Magyar Szocial.ista. Munkás
párt IX. · kongresszusa tiszte
letére kezdeményezett munkc.
ve-rsenyre. Röviddel utána a 
szakszervezet elnöksége és a 
vezérigazgatóság javasolt 
i rányelvei is eljutottak a vas
utas dolgozókhoz. 

Mindkét felhívás egyaránt 
leszögezi. hogy hazánkban 
má.r hagyományai oo.n.nak a 
pártkongresszusolc tiszteletére 
történt vá.llal.á.sokna.k, felaján
lásoknak. Ami új kell Jegyen 
ezekhez képest, hogy csatla
kozások, látványos kihívások 
néllcül, minden munkahelyen 
arra irányuljon a legfőbb 
teendő. hogy összefüggésében 
és részleteiben t.eljesítsék az 
idei tervfeladatokat. 

Nem külön versenyről van 
tehát szó. Mindenütt a minő
ség javítása. a gazdaságosabb 
és termelékenyebb munka 
lesz a fokmérője annak, hogy· 
melyik kollektíva hogyan vet
te ki részét a .kongresszusi 
versenyből. 

A vállalatoknál, a szolgá
lati helyek többségénél az év 
elején k idolgozták az intézke
dési terveket, a főbb célkitű
Z..:.sek ismeret.ében, a terme
lési tanácskozásokon elhang
zottak figyelembevételével el
készültek az 1966. évi ver
senyvállalások is. A kongresz
szusi versenynek nem ezektől 
független, hanem ezekkel páir
huzamosan futó, ezeket a cél
kitűzéseket segítő, a leggazda
ságosabb megvalósításuk.Ta 
törekvő versenynek kell len
nie. 

Csak olyan kezdeményezé
sek találkoznak helyesen a 
felhívásokkal. amelyek szer
vesen beleilleszkednek az 
adott munkahely éves felada
taiba, annak jobb végrehajtá
sát ered:mény<'zik. A formális 
megnyilvá.m,lások csak szét
forgácsolják a gazda.sági és 
társada.tmi szervek e-nergiáit, 
elvonjá,k figyelmüket az ér
demi mu111kátó'l. Nincs sz.ükség 
különféle felhív�okra. páros
versenyekre, nem indokolt 
túltermelésre, formális fel
ajánlásokra, kampánysz.erü
ségre. 

legméltóbban úgy készü
lünk a kongresszusra, ha 

az év elején meghatározott 
termelési feladatokat körülte
kintő munká1.'(].1, csökkenő ön
köitségqel, jobb minőséaben 
teljesít;-ilk. A verseny s5kere 
pedig csak úgy biztosítható, 

ha a dolgozók egyre jobban 
kibontakozó tem1elési aktivi
tásához a feltételeket is meg
teremtjük. Erre annál inkább 
fel kell hívni a figyelmet, 
mer{ ma még gyakran meg
történik, hogy az alkotó kez
deményezés, a lendület egy 
része veszendőbe megy a szer
vezetlenség, a munkafeltéte
lek hiánya miatt. 

A kongresszusi verseny 
eredményessége csak a dolgo
zók és vezetők együttes jó 
hozzáálláf>ával biztosítható. 
Különösen kívánatos, hogy a 
szocialista brigádok. a szocia
lista munkahely címért küzdő 
kollektívák, az újítók, a szak
ma ifjú mesterei. Yalamint a 
KISZ más mozgalmaiban 
részt vevő fiatalok kezdemé
nyezők legyenek a munkában. 

Arrúkor azt mondjuk, hogy 
a versenynek mentesnek kell 
lennie a látványosságtól. a 
látszatra törekvésektől, mind
járt hozzá kell tennünk, hogy 
ez nem zárja ki, hanem �ye
nesen feltételezi a legjobb 
eredményt elért dolgozók, 
kollektívák népszerú.síté:rét, 11 

munka, a. verseny ren&zeres 
értékelését, az e-redményelc 
nyilvánosságra hmatalát. 

A Szaktanács és a K ISZ 
felhívása kiemeli azt is, hogy 
azokat a dolgozókat, csopor
t.okat, akik átlagon felüli 
eredményeket érnek el, a szo
cialista bérezés elveinek meg
felelően, munkájukk>al ará
nyosan anyagilag és erkölcsi
leg jutalmaz:n.i kell. Egyetér
tünk a felhívás megállapítá
sával : ,,P:rvényesitsék követ
kezetesebben a szocialista. épí
tésnek azt az elvét, hogy a.ki 
odaadóbb, jobb munkával 
többet ad a társadalomnak., 
az magasabb anya.gi és erköl
csi elismerésben részesüljön." 

A 
kongresszus tiszteletére 
kibontakozó verseny 

szervezésében, a kézdeménye
zések felkarolásában számí
tunk a szakszervezet minden 
a.ktivistá;áTa. Irányítsák a 
vállalásokat a vasút előtt álló 
legfontosabb feladatok sike
res teljesi tésére. A párt- és 
KISZ-szervezetekkel együtt
működve hassanak oda. hogy 
a verseny politikai kiállás le
gyen a párt irányvonala mel
lett. A vállalások megtételétől 
azok 1eljesítéséig segítsék az 
alkotó kezdeményezések ki
bontakozását. Vegyenek részt 
a verseny értélkelésében, a 
legjobbak anyagi és erkölcsi 
jutalmának odaítélésében. 

KEHÓS KITÜNTETÉS 
1965 sikeres éve volt a jász• 

apáti fút6há.znak. Az élüzem 
célkitűzések teljesítéséért -
ezúttal immár ötödször -, ve
zérigazgatói elismerésben ré
szesültek. A szocialista munka 
szolgálati helye címért folyó 
versenyben is helytálltak, s a 
vezériga�atói elismerés mel
lé ezt a címet is megszerez
ték. 

anyagmozgatást. A fa.meg
munkáló műhelyben készítet
tünk egy fahossztoldó gépet, 
mellyel évente mintegy 60 ezer 
fonntot takarítunk meg. A ru
góműhelyben Biró Béla válla
latunk igazgatójának újításá
val - egy hidraulikus rugó
bilincs lesajtoló gép segítsé
gével - gyorsítottuk meg a 
munkát. 

Élénk újítómozgalom 
- A debreceni járműjavító

ban évek óta élénk az újító
mozgalom. Az 1965. évi tervek 
teljesítéséhez mivel Járultak 
hozzá az újítók? 

- Vállalatunknál évről év
re fejlődik az újítómozgalom 
- kaptuk a választ Vowsi
novszki Jánostól, a szakszer
vezeti bizottság termelési fele
lősétől. - 1965-ben a dolgo
zók 207 újítási javaslatot nyúj
tottak be. Az úiitások ivl meg
takarítása 1 millió 319 ezer fo
rint. A kifizetett újítási dlj 63 
ezer forint. A meota.ka.rítás 
4.00 ezer, a kifizetett újltási díj 
pedig 23 ezer forinttal haladja 
meg az előző évit. 

A legjobbakat lehetne el
mondani az üzemben folyó 
szocialista mun.kaversenyről 
Is. 1965-ben 136 brigád 1496 
fővel vett részt a szocialista 
brigádmozgalomban. A szocia-

Az egy dolgozó mozdonyrá 
eső 100 etkm teljesítményük 
8,5, a fajlagos üzemeltetési 
költség pedig 5,4 százalékkal 
volt jobb az előirányzottnál A 
dolgozóknak 87 százaléka · 20 
brigádba tömörülve versenyez 
a szocialista brigád címért. 

Fekete Líi.szló 
Miskolc 

lista üzemrész címet 7 üzem
rész szerezte meg. 

Kitűnő kollektív szellem 
- Vzemünkbe-n kitűnő a 

kollektív szellem - vette át 
újra a szót a fómérnök. - Ezt 
elsősorban a törzsgárdána-k 
köszönhetjük. Nálunk ismeret
len a fluktuáció. Igaz. indo.ko
latlanul nem mozgatjuk az 
embereket. Aki jól dolgozik, 
azt megbecsüljük. Ennek tu
lajdonítható, hogy nagyapák, 
unokák dolgo:?Jnak az üzem
ben. 

Hosszan lehetne még tSOrol
nl a példákat, befejezésül 
azonban álljanak itt a számok, 
amelyek mindennél hűebben 
tükrözik a debreceni jármú
javító 1965. évi teljesítményét. 

A darabszámos tervet 100 15 
az Eti tervet 100,17, a forint� 
tervet 101,36 százalékra tel
jesítették, ugyanakkor az ön
költséget 0,38 százalélkkaJ 
csökkentették. 

A debreceni járműjavító 
dolgozóinak május elseje elő
estéjén az üzem kultúrottho
nában rendzett nagyszabású 
ünnepség keretében Rlldönyi 
Károly miniszterhelyettes, a 
MA V vezérigazgatója és Gu
lyás János, a vasutasszakszer
vezet titkára adta át a ki
tünteté.,;t. 

Visi Ferenc 
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A HATÁROZATOK SZELLEMÉBEN A balesetek forrása: 

Küldöttértalcezlet a budapesti igazgatóságon a szolgálati fegyelem megszeg�se 
Több é,•e bevált módszert alkalmazott a közelmúltban a budapesti igazgatóság szak

�zervezeti W.zottsága. Küldött
ertekezZeten azámoZt be a vá
lasztóknak, arról, hogy mit tett 11 _ oezetőségválasztó küZdött
gyuZés határozatainak megva
tósítátáért. Nem általában, han�m a határozat négy pontjárol vont m„rleget a vezetőség ugyanazoknak, akik a határo
�tot kidolgozták, elfogadták 
�s a program végrehajtására a �elenlegi vezetőséget megvá-,lsztották. 

A szállításirányítás, a gaz
daságosság és a versenymoz
galmak, az üzemi demokrácia 
fejlesztése, az üzemi étkeztetés 
és túlóráztatás, végül pedig a 
szervezeti és népművelési 
munka szervezése terén vég
zett munka szerepelt a napi
renden. A vezetőség idézte a 
határozatokat. Egy-egy határo
zati pont után saját tevékeny
ségének tapasztalatát tárta a 
tagságot képviselő küldöttek 
elé. 

Aprólékos számvetés 

felel meg a követelmények
nek. Erre legnagyobb bizony
ság, hogy a küldöttértekezle
ten részvevő több száz szak
szervezeti tagot képviselő osz
tálybizottsági titkárok közül 

új gazdasági mechanizmus nem 
kerülheti el az igazgatóságot 
sem. Mindenekelőtt azonban 
az emberek gondolkodásmód
jának megváltozását sürgette. 
A feladatok megoldásában az 
eddig uralkodó mennyiségi 
szemléletet a minőségre, a gaz
daságosságra keZZ irányítani. 
A munkamozgalmakról szólva. 
hangsúlyozta, hogy akkor lesz 
eredményes az Igazgatóság 
központjában a szocialista bri
gádmozgalom, ha majd hatását 
a külszolgálati helyek vezetői, 
dolgozói módszereinkben, in
tézkedéseinkben és emberi 
megnyllatkozásainkban egy
aránt érzik. 

A küldöttértekezlet figye
lemre méltó számvetés volt, 
melynek hasznát a tagság, az 
egész igazgatóság kamatoztat
hatja. 

Kovács János 

A vasút évek óta csúe.< for
galmat bonyolít le, s a vas
utasok is becsülettel el et 
tesznek kötelezettségeiknek. 
Most mégsem a dicsérendő 
eredményekről, hanem a 
szembeötlő hibákról és mu
lasztásokról szólunk. :E:ppen 
azért, mert a vasút minden
kié - azon mindnyájan uta
zunk , különösen fontos, 
ho a dolgozók fegyelmezet
ten és következetesen betart
sák a szabályokat. 

A miskolci igazgatóság az 
elmúlt évben úgy oldotta meg 
feladatát, hogy a balesetek az 
elóz6 évi 743-ról 611-re csök
kentek. A 21 .százalékos ja
vulás örvendetes, de az már 
nem, 

hogy a balesetek követ
keztében 1965-ben l,'7 mil
lió forinttal növekedett 

az anyagi kár. 

Pedig a korszerúbb. biztonsá
gosabb berendezésekre évente 
sok millió forintot költenek. 
Kizárólag a forgalom növeke
dé.•ével nem indokolhatók a 
balesetek. Az igazgatóság hi
vatalos jelentése szerint a ba
jok gyökerét a mulasztások
ban, a fegyelem megszegésé
ben kell keresni. 

Az ellenőrzés Vámos(Jyörk 
és Bélapátfalva állomáson al
vó mozdoT' z2mélyzetet ta
lált. Felnémeten en(Jedély nél
kül elhagyták a mozdonyt, 
Kál-Kápolnán, Verpeléten a 
mozdonyvezető egyedül tola
tott. Füzesabonyban engedély 
nélkül haladtak ki a váltó
kon. Nem megfelelő a pálya 
állapota E(Jer állomáson. 

Egyes állomásokon elmu
lasztják a von.atol< fogadá
sái, tolatásnál a jelzéseket 

Sok apró munkáról szólt a számvetés. A vezetőség és a tagság nagy része becsűZetteZ 
dolgozott a decemberi párt
határozat végrehajtásáért. A tömör beszámoló értékét növel te, hogy nem az eredmények fényénél csillogtatta ma
gát a vezetőség, hanem a ha-
1ározat végrehajtásának goncL 
jaival és a végrehajtó munka 
akadályaival foglalkozott, 

egyetlen egy sem vett részt a----------------------------------------
vitában, persze, az Igazgatóság 

A budapesti igazgatóság 1965 
első felében kiváló eredmé
nyeket ért el. A második fél
évben, annak ellenére, hogy 
nem csökkent a végrehajtó 
szolgálat dolgozóinak szorgal
lDa, ötödik helyre kerültek az 
lgazgatooágok közötti verseny
ben. A szakszervezeti bizottság 
ll munkaszervezés hián11ossá
gaira htvta fel a gazdasági ve
eetők fiwelmét. Az anyagi 
ösztönzőkkel való célszerű gaz
dálkodás hiányát is felvetette 
a beszámoló. A külszolgálati 
helyekre szóló célkitűzések az 
idén sem lettek időben kiadva. 

vezető beosztású munkatársai 
&em aktivizálták magukat az 
egyáltalán nem közömbös témákban, 

A vitában kirajzolódott a 
hivatali feketetúlóra háttere is. 
Az igazgatóságban az eddigi 
átszervezé&ek csak létszám
csökkentéssel ;ártak, de a 
munka mindenütt megmaradt, 
másik asztalra került, ügyvi
telegyszerúsítésről, papírmun
ka csökkentésről szó sem volt. 

Nagyobb nyilvánosságot 

a szakszervezeti bizottságok gazdálkodásában 
A szakszervezeti alapszervek 

gazdálkodásának alapja a 
taggyűlés által jóváhagyott 
költségvetés. A költségvetés 
akkor tükrözi a tagság .széles 
tömegeinek akaratát, ha azt a 
taggyűlésen réazletesen meg
tárgyalják és a tagság kéréseit 
figyelembe veszik. A kulturá
lis, szociális, sport, valamint 
ügyviteli kiadásokat részben 
az előírt normák betartásával, 
részben pedig a tagság kíván
ságának eleget téve, a rendel
kezésre álló forintösszeg jó és 
célszerű felooztásával kell ter
vezni. 

keZZ küldeni a fetsóbb szak
szervezeti szerveknek �. A 
felsőbb szervek ennek alapján 
értékelik az alapszerv gazdál
kodását. illetve állítják ösSze 
az orszá11:os adatokat az alap
szervek gazdálkodásáról 

Ez azonban csak az egyik 
feladata a tájékoztató jelen
tésnek. A másik, de semmivel 
sem jelentéktelenebb feladat, 
hogy az alapszerv vezet66ége 
ennek alapján tájékoztassa a 
tagságot a gazdálkodásról. A 
tájékoztatás biztosítja a gaz
dálkodás nyllvános.ságát. 

csak a titkár és gazdasági fe
lelős (J(lZdálkodik. Még fonto
sabb a nyilván055ág azoknál 
az alapsrerveknél, ahol kul
túrterem vagy kultúrcsoport 
van. A szolgálati ágak dolgo
zói nem nyerhetnek betekin
tést a kultúrlétesitmény gaz
dálkodásába. Ilyen esetben a 
kul túrbizottságot úgy kell 
megválasztani, hogy annak 
tagjai a különböző szakszolgá
lati ágakhoz tartozzanak. Az 
ő kötelességük, hogy a maguk 
területén a tagságot megfele
lően tájékoztassák. 

Fel,ilágosító munkával és 
rendszeres számonkéréssel el 
lehet és el is kell érnünk, 
hogy minden szakszervezeti 
bizottság rendszeres feladatá
nak tekintse a tagság tájékoz
tatását. 

Dr. Kere ztes István 

nem a szabályok szerint 
adják. 

Igaz, éjjel-nappali Uzem a 
vasút. Nincs munkaszüneti 
nap, de ez nem menthet fel 
senkit a kötelező óvatosság 
betartása alól. :E:ppen azért 
n�m. mert ezrek életét, mil
liós értékeket bíznak egy for
galomirányítór-., mozdonyve
::etóre. 

A vasút egyetlen dolgozója 
sem hunyhat szemet, ha fele
lótlensé(Jet, közömbösséaet h 
az utas!tások lebecsülését ta,. 
pasztalja. 

Sokan arra hivatkoznak, 
hogy ha a szolgálatot szigo
rúan az előírások szerint vé
geznék, akkor megállna a 
vasút. Veszélyes nézet ez, 
küzdeni kell elléne. Aki ezt 
vallja, az a restséget és a hi
bákat akarja palástolni. Rá
kos állomáson, január 4-tén 
nem történt volna súlyos köz
lekedési baleset. ha a váltóőr 
ellenőrzi a váltókat. Vámos
györkön sem történt volna 
halálos gázolás. ha pontosan 
betartják a szabályokat. 

Több állomáson és szolgá-
lati helyen 

laza az ellenőrzés, nem 
követelik meg :. pontos 
és fegyelmezett munkát. 

Nem vizsgálják kellő követ
kezetességgel a balesetek 
okait, és elmulasztják a fele
lősségrevonást. A tanulást, a 
szakmai tudást sem veszik 
elég komolyan. Biz.onyíték 
erre, hogy sokan felkészület• 
lenüJ jelennek meg a vizsgá• 
kon. A vasúti közZekedé, biz• 
tonsága közérdek. A vasuta• 
sok és a lakosság élete és testi 
épségének védelme parancso
lóan megköveteli, hogy ki-ki 
a maga munkahelyén többet 
törődjön a munkával, a srol• 
gálat pontos ellátásával. 

Az idei szállftási feladatok 
a munka jobb megszervezé
sét, a szolgálati fegyelem ja
vítását, a hibák és a rossz 
szokások megszüntetését kö• 
vetelik minden vasutastól. 

Dr. Fazekas László 

Fe;lódött az üzemi demokrá
cia, de sok gazdasági vezető 
ma i3 idegenkedik az 1001-es 
MT-SZOT-határozat végre
ltajtásátóZ. Lassan formálódik 
az irányító apparátus és a kül
szolgálat egészséges kapcsola
ta. Az első negyedévben 106 
külszolgálati termelési tanács
kozáson vettek részt az igaz
gatóság vezető munkatársai. A 
fejlődés ellenére azonban még 
ma sem foglalkoznak me(JfeZe
lően a dolgozók javaslataioal. 
A gazdasági vezetők és a szak
szervezeti bizottság munkájá
nak még ma is fogyatékossága, 
hogy nem foglalkoznak a Ki
váló ifjú mérnök és Ifjú tech
nikus mozgalommal, pedig 
mind több fiatal mérnök és 
technikus kerül az igazgatóság 
irányító központjába. 

Az üzemi étkezés romlásá
nak okát is feltárták. Világos
sá vált, hogy tömegétkeztetési 
gondokat nem lehet a konyhán 
vtz utáncntéssel megoldani és 
min6ségi azinten tartani. A mi
nőséget a szakszervezeti mun
kásellátási bizottságnak nem a 
hetekre visszamenőleges vizs
gálatai, hanem a hatékony na
pi nyersanyagtelhasználási és 
ebédkiszolgálási ellenőrzései 
segíthetik. Furcsa módon az 
étkezési minőségi kifogásokra 
a kon11havezetó a szakszerve
zeti ellenőrző munka wenge
:égéveZ és azzal magyarázko
dott, hogyha tatarozásra bezár 
11 konyha, akkor a dolgozók 
mindjárt reklamálnak. 

A gazdMkodás operatív el
lenőrzését a tagság a szám
vizsgáló bizottságokra bízta. 
Az ó kötelességük a tagság 
nevében rends:reresen, <le vá
ratlanul ellenőrizni azt, hogy 
a vezetőség a tagság kívánsá
ga szerint gazdálkodik-e a rá• 
bízott összegekkel. U(Jyanc9a.k 
fontos a bevételi tll1'v teljesí
tésének vizsgálata is, mivel 
ez a döntő forrása az alap
szerv kiadásainak. Ennek vizs
gálata azért is fonta.s feladat, 
mert a bevételek nem teljesí
tése esetén a kiadásokat is 
csökkenteni kell, ha csak a 
tagság nem járul hozzá a for
góalapból (tartalékalap) törté
nő felhasználásához. A szám
vizsgáló bizottság kötelessége 
a tagságot időnként tapaszta
latairól tájékoztatni. 

Az alapszervezet veze1.Ő5é
gének kötelessége a bes1.ámo
lás. A tagságnak viszont jo
gában áll a beszámolást meg
követelni. Ha ez mindenhol 
megtörténne, akkor nem for
dulhatna elő például, hogy 
az alapuervek é�'ek óta a tö
megsport céljaira bete.-vezett 
összegnek csa.k mintegy 80 

.---------------------------
százalékát használják fel. 

f:vek óta sok a panasz az 
üzemi étkeztetés minőségére. 
A panaszokat most a levesada
golás beveze\ésével gyógyítgat
ják. A túlzott leterhelés miatt 
a dolgozók tucatjait lehet 
munkaidő után az íróasztalok
nál találni. A vezetők egy ré
szénél még mindig hiányzik a 
kör!iltekintó, megfontolt és 
törvénues döntés, a szakszerve
zeti vélemények kellő mérle
gelése a munkaszervezés
ben és az emberek sorsának 

Nagyobb gondot 
a minőségre 

A kulturális és népművelési 
munka gondjai között a fel
szólalók többsége a technikai 
feltételek hiányát látta a leg
nagyobb akadálynak és csak 
kevesen a lényegest, a leggyor
sabb teendőket a tartalom ja
i;ítását, az ismeretter;esztés
ben a korszerűséget, az érdek
lődési igény irányítását és a 

rugalmasabb szervezést_ E te
rületen sem maradt azonban 
kritika nélkül a gazdasági ve
zetők passzív magatartása. 

Az igazgatóság helyettes ve
zetője a gazdasági vezetők és a 
szakszervezet javuló együtt
múködéséról, a feladatok jobb 
végrehajtásának közösen for
mált feltételeiről beszélt. Az 

A szám,izsgáló bizottság 

operatív ellenőrzésén, !lletve 
beszámolóján felül a szakszer
vezeti bizottság félévenként 
tájékoztató jelentést köteles 
készíteni a féléves, illetve éves 
gazdálkodásról, melyet fel 

A költségvetéstől eltérő fel
adatokat csak a taggyűlés ál
tal jóváhagyott köl tségvelé.
módosítás alapján lehet telje
síteni. Ezért minden esetben, 
amikor a b.i>ltségvetésben 
nem szerepló feladatokat kell 
megoldani, megtárgyalás, il
letve jóváhagyás végett előze
tesen a taggyííléa elé kell ter
jeszteni. A felsőbb szervek a 
módooitást csak tudomásul 
veszik. 

Az általános felhasználási és 
pénzügyi rendelkezéseket ter
mészetesen minden esetben be 
kell tartani. 

A nyilvánosság mellőzése 
nem engedhető meg. Helyte
len, ha a tagság véZemén11.!
nek meghallgatása né!.kűZ cao.k 
az alapszerv vezetőségének 
néhány tag;a, 1:agy esetleg 

intézésénél. Igy azután egy év .----------------------------.a....a........a.---.a....----
alatt 43 munkaüeyi vita kelet-
kezett, s ebből 23 esetben a 
dolgozó javára történt a dön
tés. Ha az igazgatóság irán11ító 
központjában ilyen a vezetők 
feguelme a törvény végreha;
tásában, hatván11ozott11bban 
rossz ez a végrehajtó szolgálat
nál. 

Az őszinte hangú, a munkát 
és a gondokat kendőzetlenül 
feltáró beszámoló után a tag
ságot képviselő küldöttek las
san és bátortalanul induló. de 
figyelemre méltó felszólalásai 
következtek. A küldöttek csln
;án brintak a bírálattal, mintha 
nem hozták volna maoukkaZ 
tnrsaik vélemén11ét, a választó
két. a tagságét. Inkább diplo
máciai nvelven. mint szakszer
,·ezeti küldöttként mondtak 
,-éleményt. A kevés felszólaló 
többsége azért mégis a lénveg
ról, a holnapi tennivalókról 
beszélt ha bátortalanul is. 

Alapf<övetelmény 

Az üzemi és szakszervezeti 
demokrácia feilódésében alap
követelmén11. hogy minden bi
zalmi. szakszervezeti tisztséa
viselő reális mérlegelés után 
mond;on iaent és nemet min
den ember ü1mében. A hatéko
nvabb szakszervezeti munkát 
hátr�ltatia az igazgatóság köz
p,,ntiában. ho!!v az o�ztálvbi- Aprllis 
-, ·•(04 ... "1.c rnt•�1:1t T'�rli'! a bi-1 

,.,,, , munkaJa meg ma sem 

Ballag 
., ., 

mar a ven diák ... 

9•én ballagtak a Vasútgépészeti Technikum végzös diákjai. A képen három 
osztíly 94 tanulója búcsúzik az iskolá.Uil, a munk,ig"épektól 

(Tózsér Ernó felvétele) 

ELŐZZÜK MEG A BALESETEKET 
Nyékládháza állomás mind

két végén sorompó van. Ez a 
két sorompó a gépjármúveze
tóknek sok gondot okoz. A for
galom erős, 24 óránként 120-
130 vonat halad át. 

Hosszú idő óta javasoljuk, 
hogy a már meglevő közúti fe
lüljárón bonyolítsák le a köz
úti forgalmaL Ehhez csupán a 
híd núndkét oldalán egy-egy 
rövid bekötőútra lenne szük
ség_ 

A múlt évben 10 esetben, ez 
évben pedig már négyszer for
dult elő, hogy a lezárt sorom
pónak nekimentek, vagy 

a lezárás közben a félig le
eresztett sorompórudak 
közé kerültek gépkocsik. 
Igaz, hogy a miskolci igaz-

gatóság intézkedett a fényso
rompók felszerelésére, de e2 
nem oldja meg véglegesen a 
problémát. A baleseti veszél11 
csak akkor szűnik me(J, ha a 
közúti for(Jalma.t a hídon ke
resztül bonyolítják le. Számí
tásunk szerint a sok gépjár
múácsorgás évenként mintegy 
húszmillió forint vesztesége1 
okoz a népgazdaságnak.. 

A másik probléma: 
a gyors- és személyvona
toknál gyakran látunk 
meglaposodott kerekeket. 
Egy megoldás van: az uta-

sítás szabályait szi(Jorúan bt 
kell tartani, illetve még szi
(JOrúbban kell a betartást el
lenőrizni. 

Uglyal Sándor 

Baleseti krónika 
Április 14-én a 684. sz. vo-

at minte(Jy 600 méterrel me(J
haladta Cegléd áUomás Buda
pest felőli megállj állású be
;árati ;eZzőjét. A jelw meg
haladás a vonat fékezetlen
sége miatt következett be. A 
mozdonyvezető, a vonat féke
zetlenségét a bejárati jelző 
előtt levő őrhely sorompókeze
lőjével hangos szóval közöl
te. A gyors intézkedés ered
ményeképpen a megszaladt 
vonatot a szabad III. vágány
ra járatták. Következmény 
nem volt. A vizsgálat szerint 
a veszélyeztetésért Farkas 
Béla vonatvezető és Nagy Kál
mán mo:zdonyvezető a felelös. 

* 

Aprllis 14-én Budafok-Al-
bertfalva állomáson a 1113 sz. 
vonat haJálra gázolta Ruttai 
Ferenc váltó klvllágítást vég
zó váltókezelót. Nevezettet a 
bejáró vonatról Időben értesí
tették. Megállapították, hogy 
bár e területen több dolgozó 
- közöttük tanuló váltókezelö 
is - tevékenykedett a bejáró 
J..113 sz. vonat személyzete el-

mulasztotta a 
adását. 

* 

figyelj jelrb 

Aprilis 15-én Kiskunhalas 
állomás 31. sz. váltójáná.l a 
fütóházba bejáró 916. sz. VODM 
gépje elütötte Martin Imre 
mozdonyfútót. Nevezett az el
ütés következtében kézcson
kulásos balesetet s:renvedett. 

* 

Április 20-án Záhony állo-
más széles rendezőjében a II. 
sz. tartalékkal végzett tolatás 
közben elütötték Kurucz Sán
dor kocsirendezót. Nevezett 
az elütés következtében sú
lyos kéz- és lábcsonkulásos 
üzemi balesetet szenvedett. 

* 

Aprills 20-án Mernye és Fel-
sömocsolád állomások kö
zött az 5424. sz. vonat mozdo• 
nyának konyhájáról kieseU 
Nád István mozdon3,vezetó. A 
vizsgálat megállapítása sze
rint nevezett müszakl hiba 
észlelése miatt erősen kihajol& 
és egy oszloprögzíUi huzal Ie
rántotla. Allapota nem éld
\'eszélyes. 
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NEM HIÁBA FÁRA DOZNAK A szocialist� hrigádokra 

lehet szán1ítani Mozgalmas szakköri élet, 
gazdag ismeretterjesztó program a pécsi vasutas kultúrotthonban 

- Kultúrotthonunkban 85 
ner forintos költséggel átal!i-
1:itá&i éa felújítást munkákat 
9egeztettünk. A felújitas nem
ré(I fejeződött be. lgy m.ost si
terüU méltó otthont biztosita
•unk a kön11otárnak. Több be
rendezéai ttiroy beszer:.ése meg 
jol114matban va.n - ezzel fo
gad Mártott János főtiszt, a 
tultúrotthon igazgatója 

TÁVOL A CSOMÓPONTTÓL 

Ez a megfiatalodott Y-asutas 
lulturotthon területi jelleggel 
múködik. Bennünket elsősor
ban az érdekelt, hogy látogat
ják-e a vasutasok ? 

- Meglel'letősen sok gondot 
okoz, hogy a kult.urotthon tá
\'Ol esik az állomá ·tol és még 
távolabb a csomópont többi 
szolgálati helyetől - folytat-

vasutas dolgozók számára is 
vonzóbbá tehetnék előadásai
kat, ha riéha a szocialista bri
gádok tiszteletére adnának 
műsort. 

BIZTATÓ EREDMÉNYEK 

A péa;i vasutas kultúrott
hon évente több mint 400 ezer 
forintos költségvetéssel gaz
dálkodik. Ennek csak egyne
gyede szakszervezeti támoga
tás. 

- Honnan teremtik elő a 
többi pénzt? 

- Rendezvényeink bevé-
teléből fedezzük kiadásainkat 
- Yálaszolta az igazgató. 
Lfigfóbb bevételi forrásaink a 
hét végi ttincesték, a táncklub 
rendezvényei. 

Az idén működési körének 
kiszélesítésére tett erófeszíté-

seket a kultúrotthon vezető
sége. Az egyik pécsi honvéd 
alakulattal kötöttek kulturá
lis szerződést :  kölcsönösen se
gítik, látoga.tják e'7l/11lás mű
sorait. Most pedig a helyi ápo
lónőképzó iskolával tárgyal
nak hasonló szerződés. állandó 
kapcsolat létrehozása céljából. 

Az eredmények azért bizta
tóak. A vasutasok közül is 
mind többen látogatják a kul
túrotthon rendezvényeit. A 
közelmúltban sokan meghall
gatták Tölgyes Lajos szakosz
tályvezető előadását a vasút 
villamosítási és dieselesítési 
terveiről. 

Nem hiába fáradozik a kul
túrotth:m vezetősége : munkás
ságuk egészében t.•ét.•I' jól szol
gál;ia szocialista kultúrank 
ü1111ét. 

L �-

Szocialista módon dolgoz- megoldásában, a vasuti ipar kollektí,·a összetételét flgye
ni, tanulni, élni. Ezt tűzték és közlekedés célkitűzéseinek lembe veve kell dolgoz-
ki célul a szocialista cím el- valóra váltásában. niok. A vállalás kidolgo::ásá-

nyeréséért versenyző brlgá- ban, végreha;tásában legye• 
Lehet rájuk számítani nek igényesebbek a bf"igad-

dok. Ez a Yersenyforma ma- tagok. Nem mindegy az, hog11 
gában foglalja mindazokat a Az 1966. év feladatai, cél- mit és ho1111an vállalnak. A 
követelményeket. amelyeket 3 kitúzései ismertek. Ezek va- hármas célkitűzés nem vászocialista társadalom építé- Jóra váltásában a szocialista lasztható el, azokat együttesének feladatai megkövetel- cím elnyeréséért versenyzó sen. egyszerre kell megoldani. 
nek. Nem új ez a mozgalom brig6dokra nagy feladat vár. végrehajtani. Legyenek igéHét évvel ezelőtt bontakozott A brigádvezetői ertekezlelek nyesek a brigádértekezleteki. s azóta tömegmozgalom- többsége is ezekkel a felada- ken is, ahol értékelik a brimá vált. S ma a vasúti ipar tokkal foglalkozott. gad munkáját. Ne szépítsék 
és közlekedés területén több A lezajlott tan· cskozások saját munkájukat. Bátran néz
mint hatezer brigádban mint- tapasztalatai is bizonyítják. zenek szembe a hibákkal is. 
egy 60 OOO dolgozó küzd a hogy a brigádok érzik fele• 11:n·ényesüljön - segítő, ne
cím elnyeréséért, megtartá- lósségüket, lehet rájuk szá• velő módon - a bírálat és 
sáért. Közülük több mint két- mitani. A beszámolók például önbírálat. E mozgalomba11 
ezer brigád már elnyerte a elemezték a moz!':alom eddigi naoyon fontos a term4'lési ta
címet. illetve annak külön- tapasztalatait, jól csoportMi• nácskozások szerepe. Megeró
böző fokozatait. tolták, helyesen szabták meg síti a brigád vállalását, érté-

Hatalmas erő ez. Kiment- a korábbi tennivalókat. keli az év közben végzett 
hetetien tartalék feladataink Meg kell azonban jegyezni munkát és dónt a cím oda-

1a Márton János. - S7.akszer- 1---------------------------------------
Tezetünk megyei bizottsága is 

- amellett. hoay sokat fejló- ftéléséről. 
dött a szocialista brigádmoz- Hasznosak voltak a tanács
ga!om , ei;yes brigádok kozások. Ktir, ho1111 a szak
munkájában még mindig gya- osztályok és az igazgatóságok 
kori jelenség a formalizmus. illetékes osztal11ai megfelelö 
Vállalásaik főleg a termelési módon nem képviaeltették 
részt tartalmazzák, nem rend• magukat e tanacskozáaokon. 
szeresek a brigítdértekezletek, Annál is inkább. mivel sok 
s a naplók sem tükrözik a hasznos javaslatot tettek a 
brigád életét. Nem rendsze- brigádok vezetői és számo� 
res a brigádok patronálasa, olyan problémát vetettek fel, 
segítése, nem megfelelő a amelyek akadályozzák a moz
munka értékelése sem. galom fejlődését. Ezek elhá-

tog1alkozott már a problémá
n!: hogyan te1111ük vonzóbbá 
Htutas dolgozóink számára 
kultúrotthonunkat. A javasla-
1ok alapján kéthetenként ren
dezünk vasúti tárgyú imieret
terJesztő előadásokat és lehe

Szocialista szerződést kötött a KP 
és az Építőipari Közlekedési Műszaki Egyetem 

tőséget adunk a különböző Népgazdaságunk fejlődését 
azolgálati helyeknek, szociahs- meghatározó irányeh·ek előír
ta brigádoknak, hogy családi ják a közlekedes es h1rközlés 
estjüket, rendezvényeiket ná- korszerű. a szt.ikségleteknek 
Junk tartsák. megfelelő, lehető leggyorsabb 

örvendetes, hogy a vasutas feJlesztését. E célkituzés meg
dolgozók körében 1s mind nép- valos1tása érdekében a Köz
szerúbbek a szakköri foglalko- lekedés- és Postaügyi Minisz
zások.. A most újjászen·ező- térlum es az .tpitóipari Köz
dó fúvószenekar tagjai teljes lekedési Miiszakí Egyetem 
sz.amban vasutasok. Többsé- a masod1k ötéves terv idősza
gük Pecs állomason. a vonat- kára kö ött szocialista szerzö
kíséretnel dolgoZik kitesz- dését a harmadik ötéves terv 
nek egy „zenész fordát". idős?.akára is meguJitotf.a. 
Együtt szolgálnak és így lehe- A szociafüta szerződes ün
tő ég van arra, hogy egv íd6- nepélyes aláírására, amelyre 
ben legyen a ,szabadnapjuk, az egyetem d1sztermében ke
am,kor kézbevehetik hangs7,e- rült sor, megjelent dr. Csa
reiket. Kamagyuk. Kereszt- nádi György kö?Jekedés- és 
völoyi Adám, ugvancsak YO- postaügyi mini zter, Horn De
natkiséró. Biz ositott a zene- ;;só, dr. Polinszk11 K6roly mű
kar utánpótlása is. Most 10 velődésügyi mimsZ'lerhelyet
fiatal - mind vasutas szülök te , jelen volt dr. Hazai lst
gyermeke - .,ism<'rkedik" a uan, az egyetem rektora és az 
Iúvos hangszerekkel eg,vetem több profe5szora és 

Az énekkar 65 tagja között dékánja is. 
a vasutasok vannak többség- A szerzódés értelmében az 
ben A táncklub terilleti jel- egyetem támooat;a a minisz
leggel működik. vasutas fiata- tériumot a tarsadalmi tanul
lok csak el\·étve látogatják. A mányi ösztöndíjak célszerű 
fotószakkörben dr. Tatai Fe- elosztás4ban és a végzett mér
renc tanácsos vezeté�é ·el an- nökök elhelyezésénél elsősor
nal több vasutas te\·ékenyke- ba n a KPM igényeit ueszik 
dik. Vegyes tagsága van a bé- figyelembe. Az eg,·etem a tan
lyeggyújtő és a „ki mit gyújt" anyagok összeállításával a le-
szakkörnek. Az irodalmi szín- hetőségekhez képest segítsé
padot \'erset és szépprózát sze- get nyújt a tárca technikus
rető diákokból szervezte Bo- képzéséhez és vállalJa, hogy a 
n11ár Antal irodalomtanár. A kétéves gazdasági mérnöki 
múlt ósz óta az irodalmi szín- szakra az eddiginél nagyobb 
pad végezte a legeredménye- számban veszik fel a minisz
sebb múveszeti munkát. Ha- térium által küldött dolgozó
vonta kétszer műsort adnak a ka�. 
kultúrotthon látogatóinak. A minisztérium ezzel szem
l(lén11es össze6!1i.tcisaik a vi- ben v6llalta, hogy az igények 
lcio- és a magyar irodalom Zeg- felmérését az ötéves terv vi
nebb verseit tolmácsol;ák szonylatában a szerződés meg
hallgatósáouknak. Talán a kötését követően egy hónapon 

1 nyulánk, fekete hajú, 
11 örökké vidám, kedves 

belül, még a beiskolázds előtt Műszaki Egyetemmel szemben 
az eoyetemnek átadja. Vállal- aranytalanul kevés anyagi 
ta továbbá, hogy az egyetemi támogatást kapott. 
hallgatóknak es a végző E::en sürgősen változtatni 
hallgatóknak szakmai gyakoc- kell - hangsúlyozta dr. Csa
lati munkáJát elő egíti és a nádi György -. mert a köz
kötelező gyakorlat ídejere a lekedési szakemberekre nagy 
tarcánál alkalmaz?.a öket. s::ükség ,:an. Jó szakembe-

A szerződes aláírásakor reket pedig c ak jól felszerelt. 
felszólalt dr. Csanádi G ·örgv minden igén ·nek megfelelő 
.közlekedes- é pos i.lgyi mi- fel őoktatási intézményben 
niszter. Beszédeben többi lehet képezni. 
között elmondotta, hogv az Az aláírás után a mlniszté
az 11:pítőipari és Közlekedési rium és az egye em vezetői 
Műszaki Egyetem fejlődése az baráti eszmecserét folytat• 
utóbbi tíz évben megállt. Eb- tak. 
ben az is közreJáLszik, hogy a (szj) 

Dr. Csanádi György köziek edés- és posbügyi miniszter 
aláir,la a srocia.lisla szerződést 

(Németh Gyula felvétele) 

laszolta a cs,al6dfó. 
- Siess vissza Alexander 

bácsi és rajzolj ol11an szépe
ket! - kiáltotta a 1111erek. 

fiú, Alexander, Buloáriából 
;ött. A parancs, a kegyetlen, 
öldöklö háború a családjtitól a 
hazájától öt is elszakította. ' 

,Európa akkor valóságos 
t>0ndorút volt. Pihenőkkel, 
harcokkal, örömmel és köny
n11ekkel tarkítva. Az a ked
v�• kis Dráva menti falu, aho
'VO a háború utolsó hónapjai
ban Alexander alakulata is 
'!'-41'1érkezett, e hosszú vándor
t4tnak eOY pihenője volt. Az 
utolsó pihenő. 

pihenii 
S ó inteoetett mosolyogva, 

mint aki nem a harctérre, ha
nem haza me1111. 

Nem múlt el nap, hogy a 
kis csal6d tagjai ne emleget
ték volna Alexandert. Vajon 
merre jár? Mit csindl? S!-e? 
Visszajön-e? 

A feoyverek zaja, az ágyú
dörej már napról napra hal
kult. De a Bala.tan partján. a 
�11uaat-Du•ilántúlon még a ha
lál kacagott. A fasizmus utolsó 
trólköcU1e, halá !tusája. volt 
AZ. 

A kta ormánsági faluban 
mlndebból azonban már sem
mit sem éreztek. A Dráoa 
mentén véget ért a harc. 

Tavasz volt. Hosszú évek 
után az első, békés tavasz. A 
bolgár katon6kat a házakhoz 
1zál!61olt6k el. Kinél, mennyi 
helt1 Aka.dt. 

Alexander a szófiai vasút
mérnök barátjával éa harcos
&4rlával, Hi;ával eoy htirom
&4gú CNládhoz kerütt. A csa
lcidfó maga is háborút járt. S 
tnert ú1711 hozta a sors, hogy 
1944 novemberében a Drdva 
mentén szolgált, ennél tovább 
lleffl ú ment. December 4-ig, 
&mlg a azovjetek be;öttek, hti
• PGdláacín bújt el. 

A két katona és a családfő, 
a kis fekete bajszu ticsmester, 
hamar meoértették e�ást. A 
fiatal feleség, s a 10 éves gye
rek csak lassan barátkozott 
meg az idegenekkel. 

Alexander úo11 mondta : csak 
par napig lesznek ott, aztán 
mennek tovább Berlin felé. A 
para nca azonban ké1ett. S a.z 
elsó hónap eltelte után Ale
xander és llija már a család
hoz tartozott. Együtt ettek, it
tak, a együtt kacagtak is, mert 

a vidtimságból minden estére 
jutott. A házigazda kifOí/1/ha
tatlanul szórakoztatta őket. 
Csak akkor csitÚU a jókedo, 
ha a táuoli családról, az ott
honról esett szó. Alexander 
ilyenkor a 1111ereket kef"este

1 
ölébe vette és fájó, szomoru 
hangon dúdolni kezdeU. 

Az övétre oondolt. A ficira, 
aki ap;át várja, a feleséghe, 
aki il11en messze i& megkerute 
levelével. Alexander szerette 
az életet, s talán azért i& volt 
annyira türelmetlen. Minden
nap menni akart. Ott a.kart 
lenni a befejezésnél. 
= Ale:cander vcirm 114'11/0Rs 

hogy nyemci kaput - mond
ta -, és siet haza Szófiába, 
mert vtir;ia a csalad, a gyerek. 
a feleséo, és a mama.. 

Szófia. Sokat beszélt a v6-
rosról, munk6járól és a félbe
haoyott tervekről, amelyeket 
majd a háború után folytat. 
Va.,úti tervezómérnök volt. S 
a oárakozd$ nap;iatban, a tíz
éves gyereknek sokat rajzolt. 
Füstös masinát, épületeket és 
s!nek.et. Szabad idejében ez
zel szórakozott. S a gyerek 
caak nézte, kitágult szemekkel 
és örökké melle�. körülötte 
járt. 

Közel rrwiafll Mnapig éltek 
í1711 eWfl.tt, amikor megjött a 
J>(INTICS. A háboní nulr flém,et 
földön dúlt. Az 11tolsó bei,etés
tlél, az utolsó ütlcözeiiíél l"d;uk 
i& azfiJcség volt. 

Alell,onder boldog oott. Most 
mtir t11dta, nem tart� .soká. 
A caalád mindhárom tarna, a 
falu f{lterin kúérte ö�et. 

- Ha a háborúnak vége, mi 
jönni erre éa meglcítogatni 
benneteket - mondta búcsú
zóul Alexander. 

::= Via,za�árunk mi i8 = vá: 

Mtijus 20-át írtak, a háború 
mar régen véget ért. A tava
szi nap úgy ra1111ogott a du
nántúli éobotton, mint még so
ha. Ok h6rma.n ezen a napon 
is - a fó utctit lesték. Vajon 
jönnek-e? 

- Visszajön, higgyétek el 
- mondta az apa -. mert aki 
szereti az életet, nem halha.t 
meg. AlexandeT pedig szere
tett élni. 

Mát későre ;,írt az idő -
amikor a konyhaajtón kcpo(J
tattak s meojelent a halk sza
t.•ú, csendes barát, 11,;ia. 

- Ilija! llija! Hol van Ale
xander? - ki6l�6k e1111szer
re. 

Az alacaony, zömljk, szótlan 
katona közelebb Upett. 

- Alexander? - kérdezte 
szomorúan. Alezander 
nincs, meghaU. tn d!Zni mel
lette utolsó perc. 

S amikor a kis c,al6dra né
zett, két szeme si1nln könnye
zett. S vele eol/Ü,tt slrt a há
rom má.8ik is. 

SHrén7l lózaet 

A mozgalom előrehaladá- rításában pedig sokat tudnak 
sának, mini\ségi fejlesztesének segíteni a főosztály illeté
feladatai tehát adva vannak. kes szakosztályai, amelyek
A gazdasági t.•ezetöknek és a nek egyébként is megvannak 
mozgalmi s::erveknek is na- a feladatai a mozgalom irá
gyobb gondot kell fordítani a nyitásában, segítésében. 
szervező és elókész!tó mun
ktira. Jobban fel kell keszí
teni a brigádokat a mozga
lomban való részvételre. 

Legyenek igényesebbek 

A brigád feladatait, kötele
zettségeit az öntevékenys g. 
ben, igényességben lehet 
ósszegezni. Mindenekelőtt a 
helyi sajáto��ágokal kö
rülményeket, feladatokat, a 

A tennivalók nem zárul
hatnak le aZ?.al, hogy meg
tartották a tanácskozásokat. 
Tanulmányozni kell a jegyző
könyvek alapján a felvetett 
problémákat. elhangzott ja
vaslatokat és a jövőben is 
mindent meg kell tenni azért., 
hogy a szocialista címért ver
senyző brigádok vállalásaikat 
teljesíthessék. 

Dr. Bordi Islván 

K I T Ü N T E T É S E K  

a felszabadulás évfordulója alkalmából 
Hazánk felszabadulásának 

21. évfordulója alkalmából 
eredményes munkájuk elis
meréséül a közlekedés és pos
taügyi miniszter helyettese, a 
MA V vezérigazgatója 

VEZÉRIGAZGATÓI 

DÍCSÉRETBEN 

részesítette az alábbi vasutas 
dolgozókaL: 

Rédecsi Sándor rend. forg. 
s,.o.g. teVő Kelenföld, Gyursó Pál 
vá,toör. Rakosrendez.6. Chon.<a 
Láaz.ló mozd. vez. Kom.árom tlh .• 
Oravecz Mihály szakn.szkez. pttlya
mest. Hatvan.Füzesabony Pft, Fon. 
Gerőcs István rend :torg. ez.olg. 
tevő Záhony, Klss Simon.ka József 
reod. forg. szolgálattevő PtiSpökla
dány, László Elek mozd. vez. Zá· 
hony fth .• Nagy Ján"" mot.orvez. 
Pecs fth .• Dragovics Jáno& munkáa 
� Szertárfön .• Nádudvari Lajos 
sza.kaszkez. pályamest. Szeged P!t. 
Főn.. dr. Kákonyi Lajos kere&k
ál!omásfőn. h. S•e&ed, Varga Fe
renc áll, vez. Csákánydor067.J6. 
Tóth rstván &zénszer<Jő Celldö
mölk Szertárfón.. sass István 
munkás, Szombathely TBFF., Bre• 
11ov1ts Gyula lakatos föszereló 
E zak1 JJ. 0V • Dora István ka· 
zAnkovács csop. vez. Szolnoki JJ. 
Uv., Besztercei József elOadó, bu
dapesti lg , c,;�pory r.rtván építés• 
vez. Hlc1éplté5I Főn., Horv;\th An.. 
na keresk. hlvatalnök Józ..c;.et'Város. 
Dobos János raktárnok. Ozd, 
Tóth Tibor kovács. Miskolc fth .• 
Korodán <Mbor térfőnök, Nylregy
háza, Szlligyl ti István rakod'• 
Irányító. Nyfrea,,IIAza. Horns 
Sándor sfnhegeszt6. Dollllbóvir EJ>. 
Főn.. Széles Ferenc mozd. vez. 
Nagykaruzsa tlh.. Halász Antal 
múvez. Szente& ltp Fón., Hlda&l 
Mátyás vonatvez. �ba, He
gftlils Zsigmond u,.emvez. Celld!l
möllc f;p_ Fl!n., Boenilr L-.tván 
motd. telvlgy. Szombathely fth., 
Farkas Alajos heges:itö. Dunakeszi 
JJ. trv„ Hals Tasziló főelőadó Ill.. 
szak<>-.'1-,tu Bogáth Lajosné- előadó 
1/2. szakoszt., Jóná!I\ Lajos csop.vtrZ. 
Házke,elésl Főn .• Györl o:v,lla • 
könyvelő, Fatelftő UV� Kántor 
Sándor maszer"6z TB Közp. F&I , 
Na,gy Sándor heseozt5 'Sls,.akl 09,,. 
IÓS?.ertir F6n . aall!ntal GYONrY 
gé:pitez. Adatr'"1dol11oz6 F6n , 'Do
moko,, lmn, fC!eflll\d6 buda� 
111 . Vlncze m LaJM tolat.Asvez. 
l'erencvárcx. sana1 NI n;i: nak• 
c,,op. 1artalék06 Szob. Dellrecent 
J6'lsef mavez Sttkeste'--r ffll 
Kalló Imre málházó. FOzesabony, 
Aneyat János C!an vez. et6mtm„ 
ká. ... 01mlt<kolcl Pfl .. z. Papn a,,,-. 
lalan kőmav..., �- vez. Kls1lJ
sz1Jlás Pft. Főn., SzQCII Lajos sza-

kaszkez. pályamester. Debreeell 
E:sz.aki PU. Főn., Várkonyt Imn 
vonatvez. Mátészalka, Molnár Jj_• 
nosné szem. Ugylnt. Nagykanizsa, 
Farkas Jó,.sef CSOP. vez. pécsi !11 .• 
Huszar András bloklanest.er, Sze.
ged TBFF„ Novák István munka
vez Sopron Ptt.. F6n., Béres János 
J>O'lqárvéd. törzsparancsnok, Za!a-
ecerszeg. Korencs Ja.nos alvliz_ 
lakatos C5:o,p. vez .• Miskolci J'J. Uv. 
Sz kora Zoltán terve,6 csop. vu., 
Vasúttervező ov .. Belházt Gyull.116 
előadó. 1·3. szakoszt., csabai Istvan 
mllve-,. Gépjavltó trv„ Parédi Jf>. 
,:setne előadó, BVKH., Garami 
Lászlóné t!UcArnő. u. sz.akoszt .• Lenzser István k:irend. vezet6, 
Utasellátó Ov., Bánk.! Jó"t.Sef fOn. vez. Gepjavftó o�ztó 2ertá.r, Rác4'.. 
Eszter gazd. vez .. Vasút!org. Tec.hn:Hcwn. Fetrásov1ts István gyáregy„ Bég vez., Dulnakeszt Jj. Ov., woJncr �ános laka�s csop. vez., Jér zsetvaros Pft. Fon., Egri János vo-
nalellenőr, Jobbpanl Bizt. berend. Fennt. Fön., Pósa István tvg vez., 
Mi;>koic �P. Főn„ Bo6nyák · Géza 
mu.szerész Miskolc TBFF., Pogo. r Y Tibor műszerész, Debrecen.. 
TBFF, Tacsl Imre motot'kenő, Debrecen fth., Katona J&nos okt. ászt, 
Dombóvár Pályafennt. Fón., Balla Ilona előadó, szegedi tg_, Boros 
Józsefné, terv és munkaUgyl Ugy
lnt .• Hódmezővásárhely, K verua D(-nes vasűt6r parancsnok· Duna• 
kes,J JJ. OV .• Kl'<éger János laka• 
tos csop. vez„ Sz�esfehérvár Jj. OV .• Pavlyuk Mlklós föelőadó Tud. 
Kut. Int., Vass János előadó Gazd 
Hlv„ Szijártó István fóelóadó J.16° 

szakoszt., Patald András függ. csop. vez. Kltérögyártó OV., Bod· 
zás Lajos anyaggozd. Jegy-nyomd� 
Főn., Plnczés Jenő föellladó l/9. 
sznkoszt. ,  FatéT Oyula föel6adó. 
Jtlrmíljavitó oszt., Kelemen 8'ndor bognár csop. vez.. Szoln._ .JJ. ov.. Balkov,cs Mlh,1:, lak11t01t, 
Szolnok Plf. P'oo., Várlcon:,t Sán. dorné számlavez •• MJskotc Q&nö.. rt PtJ .• Sivák István vonatvez., 
Szerencs. ntonelU Lajos ral<od6-
munkás brlg. vez .• Debrecen. saabó l.mre arma11lra eo:ot;eo-gályos. 
Szombathely Jj. UV,, Kolonlco 
Gyula irányító mave,,., Szombat
hely JJ. OV .• Szabó .Józsefné !Mr
et,711.moló ell .• Debrecen ftll dr 
Németh Istvánné el&dó Nyi;ICHJ: Hiv •• Sipos Béla el6ad6, Kin!>. Sámvtt. FOn •. Oazd&I{ László el6-ad6, budal)e11tl 1g.. Szed1'r IstVlln 1akatOB. tBUIJd JJ. UV.. szauer 
Terme géplakatos. Lactdle,, Jenó JJ. UV.. Aczél 0U8Z\4vné el6ad6 Bo. Súmvtt. P'tln . Ko,,ic, Unió: n� �r6. 114. uakoszt •• � ni Jóaef kazánkovA"" 090p nz 
Debrecen JJ. UV.. zaur °.J� s�N!munkás mop vn • Bftlkf"a,�ht!rvéT JJ. OV .. �n- Jatvan fóelő•dó. 1'8 •zakos>t„ v,r1con:,t .Tánnc; be-t,.1hA1!\cJ P16add. Mi,rkolc 
J1. ov. B•lo,rh J6no,, f6•'óad6. Anyaiiell Ig • Horváth Ll>Ja. l>ldo
lOS C!IOP. vez. Szoml>atheJ;y �- ov. 
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Kubából jöttem . . .  Vádo/j•k az i,nperializmust ! 
1
1 
� 11 � 1 i1 ea � A vietnami agresszió mély jat mozgattak meg. A műszak � � �- I!-,� � � 

felháborodást vált ki ország- termelési értékét. 4000 forintot, 
Laky Károly, a BVSC vízilabda vezető edzőie beszél 
egyhónapos külföldi útiáról és Szőnyi úti terveiről 

szerte. A tiltakozásból, -az a vietnami nép megsegítésére _ Jó az egyllttmákildéa 1 együttérzésből a vasutas dol- ajánlották fel. 
debreceni járműjavító és Deb-gozók, a vasutas fiatalok Is A debreceni jármújavító 

részt vállalnak. Az elmúlt na- dolgozói a különböző múhe- recen III. kerületi Tanácsa kö
pokban a Keleti pályaudvar lyekben megtartott bé}<egyúlé- zött. Legutóbb a III. kerületi 
KISZ-bizottsága, a budape6ti seken tiltakoztak az amerikai Tanács négyes névadó ünneP-

Fehér asztal mellett ültünk a minap a Budapesten vendégeskedett kubai vízilabdázókkal, akik rövid magyarországi 
edzötáborozásuk során több 
mérkőzést vívtak hazai együt
tes!"kkel. Dús programjuk je
gyeben találkoztak a felnőtt 
é,; az ifjúsági válogatottal, az 
utánpótlás együttesével és 
Szolnokon a Szolnoki Dózsa 
csapatával is mérkőztek. Egy
egy ilyen mérkőzésük során 
nagy figyelemmel fordultak 
régi ismerősük, Laky Károly, 
a BVSC vízilabda edzője felé. 
a.ki má.rciiuba.n egy hónapot 
töltött Ha.vannába.n, s segéd
kezet nyújtott a. kuba.i úszó
és vfzllabdasport megszerve
zéséhez. 

- Tizenegy főből. á.Uó csa.
patta.l jöttünk Magyarország
ra. - kezdte beszélgetésünket 
Alberto Amaya, a kubai úszó
sziövetség elnöke, a küldöttség 
vezetője. - Játékosaink vala
mennyien fiatalok, 15-21 
évesek, a. válogatott eUI/Üttes 
tagjai. Európai útunk első 
állomása Budapest volt, Ma
gyarországról még Romániába 
és a Szovjetunióba is uta
zunk, hogy megismerkedjünk 
az európai klímával és az 
európai vízilabdajáték szín
vonalával. Vízilabdázóink 
előtt jelentős cél lebeg: ebben 
az évben Porto Ricóba.n, a. 
Közép-Amerika.i Játékok so
rán szeretnénk a. részvevő hét 
vízila.bda. válogatott küzde-
1emsoroza.ta után az első, vagy 
a második helyen végezni. A 
jó felkészüléshez, úszó- és ví
zilabdasportunk jövőjének ki
építéséhez egyébként nagy se
gítséget adott LakY Károly, 
aki ötnapos tanfolyamot tar
tott edzők számára, s ezzel 
megalapozta a szakemberkép
zést ebben a nálunk sokáig el
hanyagolt sportágban. 

- Egyhónapos kubai műkö
désem tulajdonképpen tapasz
ta.Zatát.a.dás volt - kapcsoló
dott a beszélgetésbe LakY Ká
roly. - A kubai vízilabdázók 
csehszlovák edzőjével, Soa.v
nicky Bartolomej1e1 eUI/Ütt 
ava.ttuk be a vízilabdasport 
rejtelmeibe a meohivott majd 
félszáz szakvezetőt. 

A magyar vízilabdasport 
annyi nagy sikerének ková
csa, aki húsz esztendeje ve
zeti a BVSC vizilabdasport
ját, s közben mint az egyesü
let vezetője is tevékenykedett, 

elmondta, hogy Kubában ma 
már négy osztályban 12-12 
csapat küzd a győzelemért és 
a helyezésekért. Az egyes osz
tályolroa a megyei bajnoksá
gok legjobb csapatait gyújtöt
ték össze, s a múlt esztendő
ben a magasabb és alacso
nyabb szintú bajnokságokban 
166 csapat 1757 játékosát tar
t.ottáK nyilván. 

HÉTSZÁZ USZODA 

ORSZÁGA 

- A meatanulha.tó erények: 
az állók,épesség, a gyorsaság 
és a t>eclmiloai elemekben való 
otthonosság tekintetében szé
pen fejlődnek a kubai vfzüab
dáz4k - mondta Laky Ká
roly. - Ami nagyon hiányzik 
még játékukból: a rutin, a 
taktikai érettség, amelyet csak 
abban az esetben sajátíthat
nak el, ha minél több mér
kőzést játszanak külföldön. 
Otthon csak edzeni lehet, 
mérkőzni azonban - ellenfe
lek hiányában - kevéssé. 
Ezért lehet a kubaiak további 
fejlődése szempontjából nagy 
jelentősége a mostani európai 
kirándulásnak. 

LakY azt is elmondta, hogy 
a lehetőségek a sportág to
vábbi fejlesztésére adottak, 
hiszen csak Havannában 1 17 
uszoda van, Kubában pedig 
100 ilyen sportlétesítményt 
számolna.k. 

Négyhetes kubai élményei
ről LakY Károly az elragadta
tás hangján beszélt. A hősies 
múltú sziget lakói rokonszen
vesek, vendégszeretőek. A 
tengerparton a 22 emeletes 
modem Riviera Szálló egyik 
lakója volt a magyar sport
ember. 

CASTRO 

A SPORTOLÓK KÖZÖTT 

- Nagy érdeklődéssel for
dultam Kuba. sportélete felé 
- folytatta. - Az ország leg
népszerűbb sportja kétségte
lenül a ba.sebatl, amelynek 
egyik általa.m is látott bajnoki 
rangadó mérkőzését 45 OOO né
ző tekintette mea a Latino 
Americano stadionban. Ezen 
a találkozón is jelen volt Fi
del Castro, a kubai nép vezé-

ft!, aki a mérkőzés után maga 
is lement a játéktérre és 
örömmel hódolt kedvelt sport
jának. Egy másik alkalommal 
az ország vezetői, miniszterei 
és egyéb méltóságai az or
szág sportolóival találkoztak 
ugyanebben a stadionban. A 
beszédek elhangzása után, es
te 9 órától éjszaka fél 3 óráig 
baseball következett, amely
ben Fidel Castro ísmét be
bizonyította e aportágba,n el
sajátított kiváló tudását. 

Kuba egyébként ebben a 
sportban az élen áll. Azelőtt 
valósággal „exportálta" a leg
jobb baseball-játék06-0kat, s 
most az észak-amerikai !lga 
profi együttesei között a leg
jobb csapatként tartják szá
mon. 

Laky Károly elmondta, 
hogy Kuba a megváltozott po
litikai helyzet miatt eléa nagy 
sza.kemberhiánnyal küzd, de 
az utóbbi időben sokat tett 
azért, hogy javítson hátrányos 
helyzetén. Ezt célozza a kelet
európai és köztük egész sor 
magyar edző meghívása. Szin
tén Budapestre látogatott a 
kubai labdarúgó-válogatott is, 
amely mellett két magyar ed
zö: Kósa Károly és Mohácsi 
László végez értékes munkát. 
Van a kubaiaknak magyar 
vív6edzőjük is, a sokszoros 
bajnok Palócz Györ(ly szemé
lyében, míg az úszópalánták 
és a tehetséges fiatalok okta
tásában Ferenczi Emilné vé
gez figyelemre méltó munkát. 
Férje egyébként egy épülő 
gyár beruházási munkálatai 
körében tevékenykedik. 

TEHETSÉGES FIATALOK 

Laky - mint vezető edző 
- teljes szívvel munkálkodik 
a BVSC vízilabdasportjának 
felmelésén. Edzői működésé
nek első három esztendejében 
a vasutascsapat még a máso
dik osztályban szerepelt, majd 

ó 11 E „ ttérzésü séget tartott a járműjavító Igazgatóság és a MAV Tiszt- agresszi e en, gyu -
kultúrotthonában. Mind a képzö Intézet fiataljai ifjúsági ket fejezték ki a hős vietnami 

nagygyúlést szerveztek, ahol néppel és az üzem dolgozói négy újszülött vasutas szillők 
tiltakoztak a vietnami háború egy vasárnapi műszak bérét, gyermeke. 
ellen. A vasutas fiatalok nagy- 40 OOO forintot ajánlottak fel _ Emlékérmet kaptak a 10, gyúlésén Siffer Pál filmrende- a szabadságukért harcoló viet- illetve 15 éve eredményesen ző tartott beszámolót, aki nem- nami népnek. dolgozó tanácstagok a Gyön
rég tért haza Vietnamból. Az A gőzmoz.dony-osztá!yon gyös Városi Tanács Végrehajtó 
előadás után pedig levetítette megtartott szolidaritási gyúlé- Bizottságától. A kitüntetettek 
a Vietnamban készített „nven sen a debreceni Orvostudomá- között van Gulyás Elemér, 
ez a háború" e. dokumentum- nyí Egyetemen tanuló külföl- Szentgáli István, Nagy Béla filmjét. di diákok képviseletében meg- és Varga Lénárd, a MAV Ki-

A Szolnoki Pályafenntartá- jelent és felszólalt  Kha.lifer térőiYártó OV négy dol&ozója 
sí Főnökség VIiA, gépesített Nasszer ománi diák. A gyűlés is. 
pályafenntartási egységének után a vendég az Egyetértés 
KISZ-fiataljai április 3-án, kazánkovács szocialista üzem
vasárnap vietnami műszakot részben tett látogatást, mely
tartottak. A vasárnapi műszak nek végén bejegyezte nevét az 
alatt 300 vágányfolyómétert üzemrész díszkötéses naplójá
hoztak rendbe és 460 darab al- ba. 

KhaWer Nasszer t>e.lelD'zl 16.to«atásá& az EgyeUrt& kazán
kovács s-zoclallsta üzemrész naplójába 

(Seres László felvétele) 

Svéd szakszervezeti tanulmányi 

delegáció járt hazánkban 

- Megnőtt a továbbtanulók 
száma a debreceni jármdJavl
wban. Jelenleg 50 dolgozó ké
pezi magát a különböző okta
tási intézményekben. Leg
többen gépipari technikumba 
járnak. A technikum és a jár
m•-tjavító között egyébként 
baráti kapcsolat alakult ki. 
Az iskola megszervezte a 
gyengébb tanulók korrepetálá
sát Is. 

- Ké' korszerű fózlillstat 
kapott Békéscsaba állomáa 
flzeml konyhája. Azóta javult 
az ételek minősége, a szúk, 
zsúfolt étkezőre azonban még 
mindig panaszkodnak a dol&o
zók. 

- 35 mer véd adott 111 
véradó a Péceli MA V Tovább
kezelő Kórházban. Az önkén
tes véradókat a kórház vörös
keresztes aktivistái a község la
kói közül szervezték. 

- Oklevéllel és vándoner• 
leggel tüntette ki a IX. kerü
leti KISZ-bizottság a MA V 
Központi Szertár Kandó Kál
mán ifjúsági brigádját abból 
az alkalomból, hogy a válla
lati brlgádversenyben ők vé
geztek az első helyen. Rajtuk 
kívül még 3 brigád nyerte el 
a szocialista brigád címet. 

azután felkerült a sportág él- Aprilis 18-22 köwtt a szak- adásokat hallgatott és konzul
tált a magyar szakszervezetek 
szervezeti felépítéséről, a szo
ciális kérdésekről és a ma
gyarországi életviszonyokról. 
E2lenkívül ellátogattak a fe
rencvárosi pályaudvarra, a bu
dakeszi tüdószanatóriumba és 
a BVSC Szónyi úti t1porttele
pére is. 

- Vietnami múszakot tar
tottak Mezőhegyesen a szege
di pályafenntartási főnökség 
XII. pályamesteri szakaszá
nak dolgozói. A múszak ter
melési értékét, 4350 forintot a 
vietnami nép megsegítésére 
ajánlották fel. 

vonalába. Ott van ma ls. szervezet elnökségének meg-
- Tavaly a hatodik hel11ffl hívása alapján 40 tagú svéd 

végeztünk - mondta kérdé- vasutas küldöttség taTtózk.osü;1kre. - Az !dén szeretnénk dott Magl,'aror&zágon. A Göte-elöre!épnl. A ,ó munka. meg- . .. 
a.la.pozását érezzük J ele-nleg 

l 
1:>orgból Jott, fóleg mozdony

öt serdülő, két ifjúsági vezetókb61 álló csoport -
� egy utánpótláscsapatunJc egyrészü.k szakszervezeti ak
van a.z élvonalbeli eUlfÜttes tivista - három napon át elő
mellett. Idén megkezdtük a 
vízilabda-iskolai oktatást is, s 
reméljük, hogy szép számmal 

------------------------7 jönnek majd fel belőlük te- A szerkesztőség üzeni 1 LAKASCSERE 

- Túlteljesítették az elsi 
negyedévi élüzem-célkitűzése
ket Rákosrendező állomás 
dolgozói. A tehervonatok át
lagos terhelését 101, a kocsi
tartózkodási időt 95,3 száza. 
lékra teljesítették. A tehervo
natok menetrend szerinti In
dításánál 74,5, a raksúlykí• 
használásánál pedig 98,7 szá• 
zalékos eredményt értek el. 

hetséges vízilabdázók. Ed-
zőinkkel: Patyi Györ17U11el, vas Istvin Rilcosrendez6. Szl· Kemény Ferenccel, Ka.tona lidi Sándor Szeged, Felvégi Ist-
Andrással és Konrád 1. Sán- = =��a.K��ln�-·�.l'.f' i't, dor dr.-ra.l egy_aránt„ azon ya- Vojt.kó István Balassagyarmat, gyunk, hogy mmél több olyan Bakó .1ános Mlsl<olc. Foki István 
fiatal tehetség kerülijön fel 

I Bp„ Ugly.al Sándor Nyélclá<lhlla, 
az éwonalba, mint a két Né- ��

:tte'1'.,�� ir:• �i� 
rneth testvér, Hecsey, Kardos Közp. szertár cz�lédl Sándor 
és a többiek, akik amellett, Voloslnovszld ' J'inos Debrecen: 
hogy tagjai az ifjúsági válo- Kiss Laj°" Alaóőra, szentgáli Ist-
gatottnak, . �agy ígéretei a ���-Y��- �= �� vasutas VlZllabdasportnak is. MAV Péceli Továbbkeze16 Kórház, 

Maros Lánló �:�����x!"�;,.k<;:
b':!:

P
:� 

A Rlvalalos J.apból 

A HJvatalo.s Lapból a az.a.lcsZer
vezeU bizottságok és a dolgowk 
tlgyelmél>e ajánlj\tk a köVeU<ez6-
ket: 

anyagához felhasznlJjuk, 
Urbén Laj<MI Miskolc, Varga !U

roly, Fold Istvin BP., lliró .1inos 
Cegléd. Boldizsár Gyula Békhacsa
ba. Lakatos Károly Kevermes; 
Leveleiket We&6kes belyre iovib
bli<>Uul<. 

u számból: 108287/1966. 112. e. 
A középfokúnál alacsonyabb SZln- - Szépülnek a bala.tonl ál-
:e:.:fr6l ���

vt
1�1����. =: lomásoll.. Alsóőrs állomáson 

mú utasltás végrehajtása, 112 híganygőzlámpát szereltek 
109031/1966 I. 2. B A ,.Klviló fel. Korszerú fénycsővilág!tást 

Dolgozó"' kitüntetés · 1968. éV1 lét· kapott Káptalanfüred állomás szt-���"fr2.�
ál1

1e\�kezésl is. 
felhlvás az 1966/67 tanévben In
duló gazdasági mérnökképz�sre .. 

15. számból: 105466/1966. 1/2. B, 

Elesert!lnmi Gyáli úti 1 s-zo. 
!>a-konyha spe!zos, kertes szolgá· 
lati lakásunkat, plusz adunk a Jó
zsef körúton 2 szoba komfortos 
lakást. Cserébe khünk egy két 
vagy háromszoba Osszkomforto
sat, :erck,Jc!Odn! lehet: Fischer Ist
ván., Bp, IX„ Gyáli út lli,'27, 1. 
ajtó, egész nap. 

Kllez6ne&ayUvúúU.S. Mln<latok
nak, akik fele<..égem elhunyta aL 
kalmáb61 részvé!0ket fejezték ki, 
llletve utolsó búcsúztaU.SAn jelen 
volta� ezúton is köszönetemet fe
jezem Id. Gyenge Kálmán, 

Felhívás ! 

- Kazincbarcikai 2 szoba-hallo.s. 
&lszkomfortos, tanácsi, távfűté
ses, nagyméretú, földszinti, mo
dern lakásomat elC'3erélném szege
dlért, vagy szeged környéklért, 
esetleg Budapest vagy Budapest 
kömyék1ért. Clm: Szeged, MAV 
Igazgatóság, M, S, Len.ln krt. 30. 
Ill. 12, 

A MA V Tisz&képzó Intézel 
1935/36. &anévben végzett 
hallgatói 30 éves találkozóra 

�k�. 
ke

�:! 
1 

"t�������: készülnek. Kérjük azok� a 
plusz külön fürdőszobás lakást vol& hallgatókat, akik a talál-
=· :�-iu.f;;tJ� �öm��ii�'. kozón rész& kívánnak venni, 
:!;1"';,t�:.\ff.

m
� 

Bp. xm., sze. részvételüket irásban vagy ie-
- Elcserélném kettOszoba, össz· lefonon jelentsék be a követ

komfortos, kertes, telefono.s, MAV kezó címre: tgeni A&Ula, 
����,;;, �";:�

0
apes�

Yx9N. 
I 

MAV Utasellátó, Bp. V., Ve-
Szegedl út 74. eroekl0dnl : na- res Pálné utca 24. Telefon; pont.a 8-10-lg, vagy 20-� óráig 
20&-ll94-es telefonon. 186-227, üzemi <U-@5. 

A Magyar Allamvasutak havtbéres 
dolgozóinál alkalmazott jutalma
zási renQSzer szabályozása. 

108267/1966. I/3. A. Vállalati és 
hivatali üdülők ügyviteli szabily
zatának módosítása. 

Demokratikus iog Kevés a fiatal 

Nem 6rdemes testi tp• 
s6q0nket kock.tztatnl. 
Az emberek saját ká
rukon tanult4k meq, 
hoqy a közllton mt!q a 
leqcdbltóbb kaland Is 

61etveszt!lyes. 

108476 /1966. 1/8. D Harminchárom 
su\.zalékos menetkedvezmény en
ge<lélyezke a Budapesti Nemzet
közi Vésár látogatói részére. 

MAGYAB VASUTAl!I 

a Vasutasok szakszervezetének 
lapja 

Szerkeszti a szerkesztO blzottsds 
Főszerkesztő: Gulyás .1énoa 

] 

FeleMs szerkesztő: Vlsl Ferenc 

Budapest 
s

w__
ke

:���
é
!; utca u . 

.---11'! Telefon : véro,1 : 229-872 
0zeml: :19-'l'I 

Kiadja és terjeszti • a Népszava 
Lapkiadó Vállalat. Budapest vn,. 
Rákóczi llt 54 Telefon · 224�19. 

Felelő• kiadó: Gébor Mérton, 

FÖVÁROSI KÖZÚTI BALESETELHÁRÍTÁSI TANÁCS 
• Né;,.zava Lapkiadó Villalat 

lg•zgatója 
- · �1.r '<. :::.?Amla-;7ám: 75.915.00 t - K  95 

- Kénytelen vagyok itt megmondani a ma
gamét a férjemnek, mert otthon nem kapok 

szót 

- Azért vagyok én az úttöróvasúton, mert 11 
fiatalabbak a nagy vasúton van,1ak 

Szikra Lapnyomda ( Pusztai Pál rajzai) 
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Nemzetközi szakszervezeti konterencia 
lesz Budapesten 

Louis Saillant'nah. fflZ sz 1rsz lötit1'árá.n�d• tájéhot:Statója 

Mint legutóbbi számunkban 
hírt adtunk róla, Louis Sai!
lant, a Szakszervezeti Világ
!zövet.ség főtitkára. aki részt 
vett az SZVSZ alapszabály
módosító bizottságának bu
dapesti ülésszakán, a tanács
kozás után a nemzetközi szak
szervezeti mozgalom időszerű 
kérdéseiről tájékoztatót adott 
a magyar szakszervezeti veze
tőknek. 

Gáspár Sándornak. a SZOT 

meghívott fél részvételével -
haszpos véleménycserét foly
tattak, s több kérdésben kö
z.elebb jutottak a megoldáshoz. 
A célkitüzés az, hogy a kor 
követelményeinek megfelelő
en változtassák meg a. Szak
szervezeti Világszövetség fel
építését. Az SZVSZ szakmai 
tago:mtai 1967-től kezdve ön
álló alapszabályú szakmai 
szövetségek lesznek. Szó van 
arról is, hogy regionális szak-

szervezeti egységek jöjjenek 
létre a jövőben. 

Befejezésül Louis Saillant 
megállapította, példákkal alá
támasztotta, hogy a nem
zetközi szakszervezeti mozga
lomban az utóbbi hónapokban 
erősödtek az egységtörekvé
sek. Köszönetet mondott a 
magyar szakszervezeteknek a 
dominikai sebesültek meghí
vásáért, majd a résztvevők 
kérdéseire válaszolt. 

főtitkárának megn�·itója után ,---------------------------a Szakszen•ezeti Világszövet-
ség főtitkára üdvözölte a 
mag)•ar dolgozókat, majd az 
SZVSZ végrehajtó bizottsá
gának Ciprusban sorra ke
rülő üléséről szólott. Beszá
molt arról, hogy április ele
jén Prágában tanácskozott a 
monopóliumellenes tevékeny
géget összehangoló állandó bi
zottság, amelynek munkájá
ban olyan szervezetek is részt 
,·ettek, amelyek nem tagjai 
az SZVSZ-nek. 

Prágában elhatározták, hogy 
1966. december H-re Buda
pestre nemzetközi szaksze,-
vezeti konferenciát hívnak 
össze a kereskedelmi és 
gazdasági kapcsolatok fe;1esz
tésének elómozdítására. Erre 
a konferenciára nemcsak a 
szakszervezetek képviselőit 
hívják meg, hanem gazda
sági és műszaki szakembere
ket is. 

A konferencia alapiául az 
alábbi program szolgál :  

L Meg kell szüntetni a szo-
cialista és a kapitalista or
szágok közötti kereskedelem 
akadályozó tényezőit. 

2. Fel kell számolni az 
egyenlőtlen kereskedelmi kap
csolatokat a fejlett tőkés or
szágok és a fejlődésben levő 
országok között. A neokolonia
lista törekvésekkel szemben 
el kell érni a kölcsönösen elő
nyös gazdasági kapcsolatokat, 
s ezek egyik előfel éte!ét. a 
stabil nyersanvagárakat. Po
litikai és katonai feltételek 
nélkül kell fejlesz1esi segé
lveket nyújtani a nemrég fel
szabadult országoknak. 

3. Erősíteni kell a fejlett ka
pitalista orszagok dolgozóinak 
monopóliumellenes egység
mozgalmait, a monopóliumok 
hatalmának letörésére álla-

Vádoljuk 
az i111pe1.·ializm1Ist ! 
Forró hangulatú tiltakozó 

gyűlést tartottak a. rákOS1'en• 
dezói va.súti csomópont KISZ• 
fiataljai a Hámán Kató Fűtő
ház kultúrtermében. A fiata
lok között megjelentek a ha
zánkban tanuló afrikai és viet
nami <liákok képviselői is. A 
nagygyűlésen Domik Gyu.La., a 
XIV. kerületi pártbizottság 
titkára szólt a fiatalokhoz. 
Lőri ncz EndTe és Gömöri Gyu• 
láné a csomópont fiataljainak 
szolidaritását fejezte ki a sza• 
badságáért harcoló hős vietna
mi népnek. Felszölalt Do-Huu• 
Nha vietnami fiatal is. 

A Rákosi Motorüzem Főnök· 
ség dolgozöi vietnami músza-

kot tartottak. A kocsijavító 
műhelyben 25 kocsit javítottak 
meg, ebből 13 részleg,i.zsga, 3 
középjavítás és 9 futójavítás 
volt. Nem maradtak el a mo
torjavítö műhely dolgozói sem. 
A vietnami múszak alatt az 
M 44 050-es mozdonynál töl
tődinamót cseréltek, a 44 097-
es gépnél revíziót végeztek. 3 
Eb-motornál pedig különbözó 
javításokra került sor. Az ün
nepi múszak alatt még a ja
vítómotorok futópróbáját i.s 
megtartották. 

A Motorüzem Főnökség dol
gozói 778 forint készpénzt fi
zettek be a. vietnami szolida
ritási alapra. 

Tegyük szebbé, ottho1wsabbá 
gyermekintézményei,nket 

A Vasuti Főosztály 3. szak
osztálya és szakszen·ezetünk 
elnöksége 1965-ben is meghir
dette a Tegyük szebbé, ott
honosabbá gyermekintézmé
nyeinket versenyt. Az értéke
lésre az elmúlt napokban ke
rült sor. Az első helyre a 
Landler Jen.ó JármiljaL-ító OV. 
napközi otthona került, má
sodik helyen a szombathelyi 
igazgatóság bölcsődéje, a 
harmadik helyen pedig a pé-

, 

csi igazgatöság napközi ott
hona végzett. 

A szakszervezet elnöksége 
és a 3. szakosztály az első 
helyezettnek oklevelet és 2800, 
a második helyezettnek 2100, 
a harmadi k  helyezettnek pe
dig 1400 forint pénzjutalmat 
adott. 

A három első helyezett 
gyermekintézmény nagyrészt 
társadalmi munkában, a szü
lői munkaközösség segítségé
vel érte el eredményét. 
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T akarítólányból - diplomás vezető 
összegyűlt 72 vuutaa k� 
zött ó volt a.z ewedüli nó, 
Nem ijedt meg a feladattól. 
sőt örült, hogy újból tanulhat. 

15 éve vezető beoszt6sban 

Mindenki bizalmát élvezte 
akkor, amikor kinevezték a 
Szállítmányozási Főnökség ve
zetőjévé. Ennek 15 éve. S 
azóta? - már egyetemi diplo
mát is szerzett. 1952-57-ig a 
Marx Károly Közgazdasági; 
Egyetemen tanult. 

Nagy érdeme, hogy kialaki• 
totta a háztól házig szolgála\ 
ki tűnően képzett törzsgárdá• 
ját. Velük valósította meg 
elképzeléseit. A főnökség m11 
- éves viszonylatban - Z21 
ezeT tonnával több árut fuva
roz, mint a megalakuláskor. 

Horváth Jánosné a szokáso.s reggelt eligazga.tást !a.rtja. 
(Tőzsér Ernő felvetele) 

Élete legboldogabb percei• 
ről így beszél. 

Huszonhét éve annak, hogy 
a kedves mosolyú, barna ha
jú Jánv - Hornung Mária -
egy dombóvári vonatfékező 
lánya a Keleti Műszaki 
Kocsiszolgálatná! felvételre 
jelentkezett. 

Akkor még nem tudta, nem 
tudhatta, hogy ott a vasútnak 
örök hűséget esküdött. 

Utazó takarí!ónó 

tikai harcával is a népi hata
lom megerősödéséért dolgo
zott. Elsólc között lépett be a. 
pártba és a vasutasszakszer
vezetbe. 

Kivette részét az újjáépítés
ből Is. Fáradhatatlanul dol
gozott és dolgozik ma is. 
Boldogan nyugtázza sikerein
ket, s ebben a sikerben Hor
nung Máriának, illetve Hor• 
váth Jánosnéna.k, a MA V 
Szállítmányozási Főnökség 
vezetőjének is része van. 

1951-ben az első MA V ve
zetőképző tanfolyam hallga
tója lett. Az ország tájairól 

- Két olyan epizód 1'1111., 
amelyet sohasem felejtek el, 
Az egyik, a f6tanácsost kifle• 
vezésem után első találkozá• 
som édesapámmal. Könnyei 
szemmel adta tudtomTa, hogy 
nagyon büszke rám. En il 
sírtam. A másik, az 1958. évi 
va.suta.snaphoz fúz6dik. EkkM 
vettem át a Parlamentbe„ 
Dobi Istvántól, az Elnöki T11• 
nács elnökétől 11 Kiváló Vas• 

utas kitüntetést. 
A Szállítmányozás! Főnök� 

ség vezetője ma is olyan egy
szerű és közvetlen, mint 
amilyen volt régen a Keleti 
pályaudvar dolgozójaként. 

Tőzsér En!G 

Gimnáziumi érettségijét 
csak azért, hogy felvegyék -
eltitkolta. Igy lett utazó ta
karítónő. Ez a munka ke
mény, elszánt embert kívánt, 
és a 400-500 kilométeres uta
zás sem idegenítette el a 
vasúttól. A kolozsvári, a he- 1--------------------------
gyeshalmi és a gyékényesi 
gyorssal rendszeresen uta
zott. 

Közben érezte, hogy többre 
is képes. Újabb célt tűzött 
maga elé: átjutni a forgalom
hoz. 

Abban az Időben - bár 
semmi szükség nem volt rá 
- a személypénztári beosztást 
a gyors-gépiráshoz kötötték. 
J\,lit  tehetett? Gyorsf(ást „t;l-. 
nult. 

Kétévi takarítás után végre 
a személypénztárba került. 
10 .',vig dolgozott ott. Kifogás, 
oanasz soha nem hangzott 
el munkájára. 

Mint személypénztáros érte 
meg a felszabadulást is. Nem
csak lelkiismeretes, szorgal
mas munkával, hanem poli-

Válaszolunk 
munkaügyi kérdésekre 

Kik kaphatnak különélési pótlékot 

Ez év február 1-én lépett 
hatályba a közlekedés- és 
postaügyi miniszter 7/1966. 
számú utasítása az állandó 
lakóhelyüktől távol foglalkoz
tatott építőipari váLlalatok 
dolgozóinak különélési pótlé
káról, Azóta több szolgálati 
helyről fordultak hozzánk és 
az utasítással kapcsolatban 
különböző kérdésekre kértek 
választ. 

Változó munka.helyre alkal
mazott dolgozó naponkéntf 
haza.járás esetén kaphat-e kü
lönél,ési pótlékot? 

mosítani kell a fejlett orszá
gokban a kulcsiparágakat. 

4. A világ szervezett munká
sainak ki kell kém·szeríteniük, 
hogy az EgyesüÍt Aitamok 
szüntesse meg a Kuba. és a 
Vietnami Demokratikus Köz
társaság köré vont tengeri 
blokádot, általában is biztosí
tani kell a tengerhajózás sza
badságát, segíteni a fiatal ál
lamokat saját flottájuk kiépí
tésében, hogy megszűnjék füg-

, ,Edesanyánl'-nak 
sok-sol{. szeretettel . . .  ' ' 

Kikre terjed ki az utasítás? 
Az utasítás hatálya kiter

jed a MA V építési és pálya
fenntartási szakszolgálat alá 
tartozó építési főnökségeknél 
változó munkahelyre alkal
mazott, illetve változö mun
kahelyen foglalkoztatott dol• 
gozókra. 

A változó munkahelyre al· 
kalmazott dolgozók szállásra, 
llletve különélési pótlékra 
való jogosultságának alapfel• 
tétele, hogy állandó lakóhe
lyüktől olyan távol dolgozza• 
nak, hogy a munkakezdés ide
jére nem tudnának munkahe
lyükre érni, vagy bejárás ese
tén naponta legalább 10 órát 
nem tudnának állandó lakó
helyükön (lakásul<on, !lletve 
családjuk körében) töltenL 
Az ilyen dolgozók részére a 
különélési pótlék akkor is en
gedélyezhető, ha nem a MA V 
által fenntartott, illetve bérelt 
szálláson laknak. Ebből a 
szempontból közömbös az, 
hogy a dolgozó azért nem la• 
kik szálláson, mert a vasút 
nem tudott szállást biztosíta
ni, vagy a dolgozó a felaján• 
!ott szállást nem fogadta el 
(hazajár, albérletben lakik 
stb.). Ilyen esetben a külön• 
élési pótlék folyósítását az 
építési főnök a szakszervezeti 
bizottsággal egyetértésben en• 
gedélyezheti. 

gőségük a monopóliumok 

Többgyermekes anyákat jutalmazott meg 
szakszervezetünk elnöksége 

uralmától. Végül harcolni 
kell a kapitalista világrend
szeren belül megvalösítandó 
pénzreformért, a dollár és a 
font hegemóniája ellen. 

A vietnami problémát ele
mezve, Louis Saillant kitérl 
arra, hogy az amerikai szak-
szervezetek passzfrak, az 
AFL-ClO vezetői pedig 
egyenesen támogatói John
son agresszív politikájának. 
Éppen ezért az SZVSZ több 
szakszervezeti központtal 
együtt annak lehetőségét ta
nulmányozza, hogy delegáció
kat küldenek az Egyesült 
Allamokba és párbeszédet 
kezdeményeznek az ameri
kai szakszervezetek vezetői
vel. Szólt arról is, hogy a viet

Az anyál< napja alkalmából 
25 többgyermekes édesanyát 
láttak vendégül, jutalmaztak 
me"' a szakszervezet központ
jáb';,n. A kedves, ben.sőséges 
ünnepségen az elnökség nevé
ben Gulyás János titkár mél
tatta az anyák napjának je
len tőségét majd köszön tő sza
vai után jutalmakat adott át. 

Az édesanyák nevében Ud
varácz Endréné, a Dunakeszi 
Járműjavító OV. dolgozója 
mondott köszönetet. 

Az ünnepség után Vadas 
Lászlóné és Zábó Józsefné tár
saságában a fehér asztalnál 
beszélgettünk. Vadasné a MA V 
Kórház lifbkezelője 53 éves, 1 1  
gyermek édesanyja, s már 
nagymama is. Négy unokája 

nami nép iránti szolidaritás van. 
jegvében a szakszervezeti vi
lágkonferencia összehívását 
tervezik. 

AZ ÉLET 

l\IEGTANÍTOTIA Beszámolt a főtitkár az 
SZVSZ vezetőinek a genfi l8 Csendes, szerény asszony. Az 
hatalmi leszerelési értekezlet élet tanította erre. Tiz gyer
részvevőinél tett látogatásáról. meket szülni és felnevelni, 
a Nemzetközi Munkaügyi Hi- életre tanítani sok lemondás
vata.lla.l folytatott tárgvalásai- sal jár. O vállalta. Vállalta a 
ról, továbbá az SZVSZ és az gondot, a nélkülözést, mert a 
UNESCO együttműködéséről család bizony évról évre nőtt. 
néhány olyan országban, a.hol Az első gyermek 1932-ben, az 
az írástudatlanság leküzdésé- utolsó 1954-ben született. Ré· 
ért indít közös programot a gebben, Itt Pesten a Mun
két szervezet. kácsy Mil1ály utcában szatócs-

Ezután az alapszabály-mó- üzletük volt, de szegényesen 
dosító bizottság ülésszakával éltek belőle, ezért feladták a 
foglalkozott Salllant elvtárs. bolt.:,t. 
Elmondotta. hogy a budapesti Aztán férje Is, ó Is a MA V 
tanácskozáson - valamennyi Kórházban helyezkedett el. 

Később a maguk gondja mellé 
még más gondját is vállalták. 
A tíz gyermekhez a tizenegye
diket örőkbe fogadták. 

- A sógornőm 1956-ban 
disszidált - mondja -. 11 

éves gyermeke, a kis Karcsi 
itt ma.ra.dt. Örökbe fogadtam. 
Ahol tíz gyerek eszik, ott a 
tizenegyediknek is jut. 

Nem tudjuk, mit érzett és 
mit érez az az anya, aki hazá
ját, gyermekét i tthagyva, a vi
lágot járja. Gondolt-e egyszer 
is fiára? Az anyai szív egyszer 
is megdobbant-e benne? 0 
talán soha nem volt olyan ne
mes lelkű, jóságos, mint ez az 
ösz hajú, megtört asszony, aki 
a szó legszebb, legnemesebb 
értelmében édesanya. 

Zábó Józsefné Nagykanizsa 
állomáson takarítónő. Mind
össze 32 éves és már nyolc 
gyermek anyja. 

- Én csak kettőt szültem, a. 
másik hat a férjem elsó há· 
za.sságából való, de mindegyi• 
ket sajátoména.k érzem. A gye• 
Tekek is kivétel nélkül anyu
kának szólítanak, még a 20 
éves ka.tonafiú is. 

SZÜLETÉSNAPI 
MEGLEPETÉS 

Harminckét éves anya, 20 
éves gyermek. Első hallásra 
milyen furcsának tűnik ez. 
Aztán később megérti az em
ber, hogy a családban az anyai 
szeretet, a gyermeki hála, a 
megértés harmóniát teremtett, 

Itt a fehér asztalnál is köny
nyes szemmel, meghatott sza
vakkal emlékezik vissza ápri
lis 23-ra, a 32. születésnapjá
ra. A gyerekek ajándékot vet
tek neki és a kis levélkén 
nyolc gyermeki aláírás fölött 
szép, formás, gondos betűkkel 
ez állt: ,,Édesanyánkook sok
sok szeretettel . . .  " 

- Sírva öleltem maqamhoz 
óket - mondta elcsukló han
gon.. 

Polgár Istvánné 9 gyermek 
édesanyja, a szombathelyi pá
lyafenntartási főnökségen dol· 
gozik. A család gondját hosszú 
időn át ő viselte. Férjét 1964· 

ben üzemi baleset érte. A vo
nat kerekei úgy összezúzták a 
jobb lábát, hogy amputálni 
kellett. 1!:jt nappallá téve dol
gozott. Az édesanyák sorsa né
ha szomorú. De ő soha nem 
zúgolódott. Amit tett, férjéért, 
gyermekeiért tette. S ma, ami
kor a rokkant férj ismét dol
gozik, már könnyebb az éle
tük. 

- Ha. a gyermekeimre néz• 
tem, minden nehézséget, fá;
dalma.t elfeledtem. ltn minden• 
ről lemondok, csak neldk tud
jak a.dni. Ezen a ;uta.lmon is, 
a.mit most kaptam, a gyere
keknek veszelc ruhát. 

A 25 édesanyából - akik· 
nek összesen 130 gyermekük 
van - hármat mutattunk be. 
Ide kívánkozna a többi édes
anya Is, akik féltő gonddal és 
szeretettel, fáradhatatlanul 
dolgoznak családjukért. 

(szerén)'!) 

Az utasításban foglaltak 
nem alkalmazhatók: 

a) a pályafenntartási főnök
ségek pályamesteri szakaszai
ra, ide értve a G. M. P. Sz. és 
a G. P. E, szakaszokat Is. 

b) a távközlő és biztosító
berendezési építési, valamint 
fenntartási főnökségek, 

e) a vontatási szakszolgálat 
felügyelete alá tartozó építési 
és fenntartási szolgálat dolgo
zóira. 

A különélési pótlék mérté
ke: 

a) a vállalat székhelyén 
munkában töltött munkanap
ra családfenntartóknak 15 Ft : 
nem családfenntartóknak 10 
Ft: 

b) a vállalat székhelyén kí
vül munkában töltött munka
napra családfenntartóknak 20 
Ft; nem családfenntart.óknak 
15 Ft. 

A vállalat székhelye annak 
a. helységnek a.z igazgatási 
területe, ahol a vá.lLa.lat köz
pontja. va.n. 

Család.fenntartói minősítés
hez csak az együttélés Igazo
lása szükséges akkor, ha az 
érin tett dolgozó házastársával 
(élettársával) közös háztartás
ban él. Ilyen esetben közöm
bös az, hogy van-e még eltar
tásra kötelezett családtagja Is. 
Csa:ládfenntartói igazolás 
akkor szükséges, ha a.z érin
tett dolgozónak nincs házas
társa ( élettársa.), de van olya.11 
vele közös háztartásban éló 
családtagja., a.kinek vagy a kik
nek eltartásáról gondoskodnia 
kell. A nem családfenntartó 
dolgozó állandó lakóhelyének 
il!azolására a személyi igazol
vány szolgál. 

Ha a változó munkahelyú 
dolgozó helyben lakik, vagy 
hazajárás esetén naponta 10 
óránál több időt tölt állandó 
lakóhelyén (lakásán, családja 
körében), s emiatt nem része
sül rendszeresen különélési 
pótlékban, más helységbe 
munkára, értekezletre, tanács• 
kozásra, stb. történő elküldés 
esetén a küldő munkahely 
szerinti különélési pótlékra 
jogosult. A különélési ,:,ötlék 
fizetéséhez -, a.mennyibe·n a 
do!oozó mér, aznap visszatér -
legkevesebb 14 óroi távollét 
szükséges. A dolgozót Ilyen 
címen megillető járandóságot 
,.h"iilönélési pótlék" megjelö
léssel kiküldetés! rendelvé
nyen kell elszámolni. 

A segédüzemi nem változó 
munkahelyű, munkás állo
mánycsoportú dolgozók eseté
ben legkevesebb 12 órai tá• 
vollét szükséges ahhoz, hogy 
a különélési pótlék folyósít
ható legyen. 

A több napra történő kiren• 
delés esetén a különélési pót
lék 24 óránként jár. (24 órát 
meghaladó tái,oUét esetén 
kétszeres. 48 órát meghaladó 
távollét esetén háromszoros 
sn,. a kiilönéléSi pótlék mh
téke,) 



MAGYAR VASUTAS s 

A jó pálya korszerű fenntartást kíván 
Az új pályalelügye/eti rendszer tapasztalatai 
a kiskunhalasi pályafenntartási főnökségnél 

A J16Vekv6 forgalom min
cleD eddiginél jobban igénybe 
...i a pályákat, ugyanakkor 
c,re kevesebb lehetőséget 
..... t a fenntartáshoz szűk

anyagok hagyomány<>-> 
a, a pálya(elügycle: 

túára. A km-szerűbb épi
• felú;íttú e• fenntartási 

ek elterjedése a pa-
felfJqr/eleti n idős::akos 

latok rendszere nt>k kor
•~ =_..,-, _,,é,ét iB megl,ivanta. A7. 

tésl és pályafcnntartá,i 
tály kidolgoz! a és 196;;. 
l-t61 kísérleti celból a 

1 pályafenntartá·I 
bevezette a mó

pftott pályafelügye!eti rend
nert. Az új rendszer tapa.,z
tllatairól beszélgettünk Kum
aer lstvánnal, az I 6. B. osz
NlY' vezetőjével és Tánczo, 
fndorra!, a kiskunhalasi pá
t,afenntartá.sl fónökse vez;,-
16jével. 

--•tt a pályagondozók 
felel6ssége 

- Az úJ renaszer célja 11 

ll&UkOll1/ pályafelügyelet és 
fllliliakor ellenőrzés bevezeté• 
• - mondotta az osztályve
at4. - Hatékonyabbá keU 
•"' a pályák gyalogos ellen
lnúlt, meg kell valósítani a 
MtUi forgalomtól fúggetleni
Jltt cél- és munkahelyellen
lnl,t, tombbá a vonaLszaka
-1coft közlekedő vonatgépek
"'1 él leggyorsabb t'Onatokról 
alJrUn6 kombinált muszaki 
-leUfflÖ1-zést. 

vezetése nyomán látszólag 
rosszabb lett a főnökség fe
gyelmi helyzete, mert több la
zaságot tártunk fel, amelyne6 
nyomán a fegyelmi eljárások 
száma majdnem megduplázó
dott. Olyan lazaságokat fed
tünk fel az őrhe!yeken, külö
nösen az ejszakai ellenőrzé
sek idején, melyeket a koráb
bi mecllanll.us pályafelüg11elet 
nem tudott feltárni. 

Az új pályafelügyeleti rend
szer kedvező hatással volt a 
fenntartási munka szervezésé
re és a munkáltatás haté
konyságára is. A sínanyag ki· 
vételével minden fenntartá\i 
anyagot, nemegyszer a szer• 
számokat is közúti gépkocsin 
szállítottuk a munkahelyre. 
Megszüntettük az anyagszállí
tás miatti forgalomfeltartózta
tást. Elejét vettük a munkás-
csapatol. anyaghián11 vagy 
forgalmi akadály miattt. 
gyakran egész napi munkakí• 
esésnek. Az új rendszer beve
zetése óta lényegesen csök
kent az anyagmozgatási költ• 
sé� 

Javult a pálya ninósége 

Kiküszöböltük a munkakl
írási és átvételi formaságokat 
is. Az intenzív ellenőrzés ered
ménye a pálya minőségében i.l 
megmutatko::ik. A héza,gnél
küli felépítményen például 
4,63 hibapontos eredményt ér
tünk el. Fenntartási hiba kö
vetkeztében sebességkorláto-

zás a f6nök$ég terilleren nem 
fordult elő. A közúti teher
gépkocsival nemcsak az 
anyag- és szerszámszállítás 
gondjait oldottuk meg. Haté
konyabbá vált a gépesített pá
lyamesteri szakasz munkája 
is. Kár, hogy a rendelkezé
sünkre bocsátott gépkocsik a 
munkások szállitására nem al• 
kalmasak. Pedig to,·ább javí
taná a munkáltatás hatékony
ságát, növelné a termelékeny
séget, kedvező hatással lenne 
a fegyelmi helyzetre, nagy 
mennyiségű idő és emberi 
energia megtakarítását ered
ményezné, ha a dolgozókat is 
szállíthatnánk gépkocsival. 

Vonali őrhelyeink személy
zete és a műszaki vezetők e;;y 
része Idegenül fogadta az új 
pályafelügyeleti rendszert. Az 
idő bizonyította, hogy oktal:m 
volt az idegenkedés. Az új pá
lyafclügyelet során jobb em
beri kapcsolatok alakulnak ki 
a vonali őrök, a pályamunká
sok és vezetők között. Célsze
rűbb a mű.szaki irányítók Idő
beosztása. Több !dó jut a sze
mélyes tapasztalatokon nyug
vó munkaszervezésre, irányí
tásra és ellenőrzésre - fejez
te be Tánczos Sándor. 

Az intenzív pályafelügyelet
tel végzett munka eredménye 
nem marad el. Múlt évi ered
ményes munkájukért élüzem 
kitüntetésben részesü;\.ek a 
kiskunhalasiak. Példájuk bi
zonyítja, érdemes és eredmé
nyes új módon dolgozni. 

Kovács János 

URH adó-vevő ea mozdonyon 

Kisbanti Jóu;ef mozdonyvezető a forgalmi inolgálattevő ura• 
sitásait hallgatja 

- M 38-as jelentkezem • • •  
M 38-as jelentkezem. 

Kaposvár á llomas forgalmi 
irodájában gyakran hangzik 
fel az M 38-as Diesel-mozdony 
vezetőjének hangja. A vezér a 
kis URH berendezésen utasí
tásokat, vagy éppen segítséget 
kér a tolatási munkához. 

- A ,-ádióösszeköttetb 
megkön.nyiti, sőt meggyorsit;a 
a munkánkat - tájékoztatott 
Wéber Tibor szolgálattevő. -
Tizenöt kilométeres körzetün
kön belül tizennyolc ipartele
pet szolgálunk ki. A tolatári 

vezett Nagymalom környék! 
rakodóra, hogy hozza be a 
megrakott kocsikaL Közben a 
forgalmi irodát értesitetkK, 
hogy a Textilmfü·el ben be
fejezték a rakodásL Az URH 
adó segítségével pillanatok 
alatt közölték a mozdonyveze
tővel, hogy ejtse útba a Textil
műveket és mind a két hely 
elegyével együtt jöjjön az ál
lomásra. 

Megtörtént már az is. hogy 
a tolatómozdony kivitte az 
üres elegyet a Vágóhídra, köz-

ben a mozdonyvezetót a hely
színen arra ki-rték. hogy ren• 
dezze meg a gabonatárhaz né
hány kocsiját is. Az URH adón 
egy perc alatt megét-kezett a.t 
enrredélv. Az is megtürtént, 
az· Í\1 38-as éppen kint tartóz
kodo�t az AFORT-telepen, 
amikor a forgalmi �zo]gá!atte
,·ö kozöl!.e: azonnal jojJen�k 
az á!lomásra, mert olyan áru 
érkezett. a melyet gyor8an el 
kel! juttatni rendeltetési he
lyére. 

- Ha tőlem függ,i.e, minden 
tolatómozdonyt ellátnék URH 
adó-t·evő készülékkel - mon
dotta Kisha.r.ti Jőzsef moz
don,Tezet.ö. - Az URH segit
ségi!t·el gyorsan tudunk mo
zogni, ott jelenünk meg és ak
kor, amikor a ler1nag11obb 
sziikség t:an ránk. Egy baj 
t,an, néha meqhibásodik a 
berendezés. Ilyenkor napokig 
várjuk a szerelőket. Jó lenne, 
ha ők is gyorsan a hel11szí. 
nen teremnének. 

Kaposvár állomáson a múlt 
év őszén naponta 350-380 ko
cs.i be- és kirakását végezték 
el. A munka nem sokkal csök
kent azóta sem. Az állomás 
dolgozói a l�gfrissebb adatok 
szerint - s az részben az URH 
szolgálatnak köszönhető -
kocsi tartózkodási tervüket 
csaknem tí:i: százalékkal túl
szárnyalták. A vonatforgalml 
tervet pedig 65 százalékkal 
szemben 85 százalékra teljesí
tették. 

F. J. 

munka elvégzésére - 1963- r--------------------------
ban - kéi Diesel-mozdonyt 
kaptunk. Az URH irányítás
sal m.axim<ilisan kihasználjuk 
a mozdonyokat. 

Nemrég az M 38-as azzal az 
utru;ítással ment ki az úgyne-

Ésszerű j avaslat 
A hagyományostól eltér-5 r-------------------------------------

Indítsanak munkásvonatokat 

Józsefváros állomásról 
ftlldszerben növeltük a vonal• 
soodozók &zemélyes felelőssé
lk a pálya!elúgyeletben 
E7.ért őket a szakaszkezeló pá
lyamestet"ek közvetlen fel
tl«Yelete alá rendeltük. Az új 
nrulazer bevezetése óta a vo
tllllgondozók munkaidejük 
Wtlaarmadát pál11afelügyele!
Ul é, csupán eg11harmadát 
ei,lffk tntenzív munl.ái:al. Kél
hav«!ta e111Szer, a pályáme�
ter gyalogbejarása napján, a 
fe!Qgyeletére bízott vonalsza
kaszt a pályamesterrel közf,
aen Járja be és közvetlen hív
ja fel a figyelmét a rendelle
-sqekre, műszaki hiányo.s
ácokra. Felügyeleti tényke
dáilk kiterjed a vonalszaka.,z 
&-helyeinek, a vonalon doliio-
116 munkáscsapatok üzem-. 
munka, h személyblzlonsáe:-
181 kapcsolatos elóirások ba
llrtásának ellenőrzésére Is. 

- A pályamester felügyele
• aoloúlatát, ellenőrzéseit i� 
illUo,ttottuk - folytatta. -
A toNbbi felügyelet hel11ett 
lde.knt egyszer kézi 1,ag11 
'IIOfloroa hajtókát•al ;árja be o 
� éa ilyenl.or ellenőr
• & uapat által vég::ett mun
llA 1"'116,égét ts. Hetenként 
lllnncsak egyszer a leggyor
lllbb Járatú vonat mozdonyán. 
Mthavonként egyszer pedig a 
�kaszt teljes ho, záhm1 
'thdol Járja be és részletes 

; �t készlt a pálya mll
-.kt ülapotáról, ami a kö-

havt munkáltatá• 
Jtllbeni alapjául Is szolg� 1 

or a gyalogbejárá.• 
atalról a főnökség ve

Dlémökének Jelenté,t 

IZ elelórzés 

Új utakon az anyaggazdálkodás Derús, napfényes tavaszi 
délel6tL A pályaudvar csen
des. Az éjszakai „hajrá" utan 
szinte pihenőnek túnik ez a 
nyugalom. A 2161-es néhány 
kocsi\·al nemrég érkezett Fe
rencvarosból. 

/ádak, zsákok, cso,nagok vár• 
nak vámkezelésre. 

Mindössze két hónapja an
nak. hogy 140 szertárvezetó 
- az anyagellátáSi igazgató
ság zerve��n Budapes
ten - szakmai továbbképzé.. 
sen vett részL 

A szakanyag. amelyet a 
szcrtárvezet.ókkel előadás és 
konzultáció formájában Is
mertettek, az időszerű gazda
ságpolitikai kéTdéseket, az 
új gazdasá11l mechanizmus
nak az anyagellátási igazgató
ság, illet i•e a s=ertárakra vo
natkozó főbb s:empontjait tar
talma.:ta. 

Azért csak e főbb 11zem
pon tokat, mert az új gazda
sági mechanizmus rendsze
re jelenleg még kiforratlan. 
Több évre lesz szükség, amíg 
ez az UJ rendszer gyöke-ret 
ereszt, • eredményeit anya,gi
akban is lemérht>tjük. Mind
ezt azért bocsátjuk előre, hogy 
az emlltett szakmai tovább
képzéstől a szertárvezetők kö
zös tanác•kozásától. nem vár
juk és nem is várhatjuk a 
szertári munka roham06 fej
lődését. 

Érdekes kezdeményezés 

Az mindenesetre örvende
tes, hogy a továbbképzés be
fejezése után két hónappal 
már sok érdekes kezdemé
nyezéssel találkozhattunk. Ez 
is bizonyítja, hogy a 140 ve
zető összehívása eredményes 
volt. 

A napokban három 11zer
tárfőnökséget látogattunk 
meg - kettőt Miskolcon, 
egyet pedig Celldömölkön -
s az ott tapasztaltak alap
Jan nyugodtan mondhatjuk: 
a v:ertárfónökségek mu11-ká• 
jába n több az ésszeriiség, a 
survezettség. S az oktatás
nak ebben komoly uereptP 
volt. 

A miskolci fűtőMz s;,;ertár
fónölt.ségénél azerveseUebM 
vált az anyagmozgatú. A fék
tuskókat és a doböntvényeket 
eddig a fútóháztól 3-40/I mé
terre tárolták. A vasúti kocsik
ból Ide és innen pedli a tdt6-
házhoz szállították a szükséges 
anyagokd. Ma pedf(I ezekn.elc 

az anyagkivételezé.s p,><ilg szin
t.e a helyszínen van. 

Gazdaságos ez? Feltétlen az! 
Hely�, ha a vezető és beos:t
tott egyaránt, az adott leheto
ségeken belül � zerilen, jól 
gazdálkodik. Erre a megoldás
ra egyébként előbb is gondol
hattak volna a miskolciak. 

Helyesnek tartjuk azt a la· 
,•aslatot is, amit épp a mis
kolci Cútőház szertárfónöke, 
Fejes Endre említ.etL Az 
anyagelosztásná\ az eddigi elő
irányzáso.s, lehívru os h, kiuta
lásos rendszer helyett c.�ak az 
clóirányzásos rPndazert kellene 
megvalósítani. Sok készlethal
mozást előznének meg e7.zeJ. 
Azon persze lehetne vitatkoz
ni, hogy csak az el61rányzásos 
rendszer kell. ,•agy esetleg a 
kiutalásos is. Egy tény, a je
lenlegi három nem tökeletes. 

A szakemberek. ha elméleti 
úton Is. de megkereshetnék ,izt 
a legoptimálisabb elosztási mó
dot, amely eazdasáa;osabb az 
eddiginél. 

A Miskolci Tinai pályaud
var szertárfónök.ségénél a 
szakmai tanácskozás után az 
elfekvő anyagok listáját -
igazgatósági szinten - egymás 
között kicserélik. Erre minden 
páros hónapban sor kerül. Ez
zel nagyon sok felesleges kész
letet értékesíthetnek. 

Györkefalvt Elemér szertár• 
főnök rendezte a belső ÜIZV
rendet L�. A hivatalos iratok 
aláfrására minden nap 11 és 12 
között kerül sor. Ezzel nem
csak az ö munkáját tette köny
nyebbé, szervezettebbé, hanem 
megtette az első lépést egy 
olyan belső rend kialakításá
hoz, ami majd a munkamene
tet pontosabbá teszi. 

Pecze Lajoa, a 6-os szám• 
adóság vezet6Je elmondotta, 
hoc:, amióta Miskolc környé
kén végalk a vUlamosltást, 
nagyon sok fl!ldkAbelt kapnak. 
Ez Q8Zdasdgtalaa, mert nekik 
lct kell rakni, raktát"ba udllf• 
tani, , md.m4p e1etleg S1:e
renc,,-e k1l1denl. Azt javasolja, 
boa a KöZJ)OIIU Szertár a 
helyszínre szá!Utsa a kábele
ket. Ok ott átveszik 6s azonnal 
ki la adjik munkára. 

az an11aooknak kclzt,,itletl • Celld&nalki riltozuok ffl.úSMz mellett a ,-aJctclri 1'4-
gán11 klSzelében Wteritettek eot1 Naaon J6 benyomút -
külön lárolóheli,et. A klrakút reztilnk a celldl!ml!lkl 1zeriár
u61Utú n61kül elv� C6nöu6& IIWDk4Jér61 II. � 

raktározás kivétel nélkül min
den anyagnál rendezett, kön11-
n11en áttekinthető. A raktárak 
t1g\11,iágá�rt külön-külón 
mindegyik szAmaa�á& dicsé
retet érdemel. 

Az elmúlt két hónap alatt wi 
,áltozás történt. Gergye Endre 
5zert:l.r!ónök elmondotta. hogy 
a helyközi szállí tás - a vasúti 
raktárból a szertárig - saját 
erőből egy MOTA-tar2oncával 
töi ·.,énik. Az AKÖV munkájára 
i tt már nincs szükség. (Eddig 
ugyams ók vé11;ezték a szállí
tást.) 

E:::zel az új rendszerrel éven-
te százezer forint szállítcui 
költséget takarítanak meg. 

A szertár!ónökség munkájá
ban ;elentós szerephez ;utnak 
a szocialista brigádok is. A 2-
.,_, és a 4-es számadóság szocla-
1 ta brigádja hulladékvasból 
va.s .&rolót építet . A berui:erelt 
vasakat az elöírásnak mel(fe
lelóen az időjárástól védvf' 
rendben tarolhatják. 

Azzal azonban már nem ér
tenek egyet, hogy a szén elO' 
részét a szertár területén kell 
tárolni, mert addiL amíg a 
mozdonyokra kerül. négysr.er 
kP.11 megmozgatni. 

A megoldás kulcsa 
A megoldás az lenne. ha a 

Nagyl<:apo,-nokon gyártott és 
ide szarntott múszén mennyi
ségét csökkentenék, Uletve 
csak annvit hoznának Celldll
mölkre, amennyire feltétlen 
szüksé" van, s akkor a szén
klszerelőnél a rendes szénnek 
Ls helye lenne. Ezt persze 811• 
ját erejükb01 nem tudják meg
oldani. --....ez már a fels6 Vfll
zetés segítsé"e kelL 

E:sszenl és gyora a ruhák 
elo:ztása Is. Ládákba csoma
golva állomásonként küldik 
szét, s így nem kell minden 

A ltözelben taftalek moz
dony tolat. Lengenek a zász
lók, szólnak a sípok, nagyot 
csattannak az ütközők. Ké
szül a 2162-es, mely a raktá
raktól kikerült kocsikat viszi 
a ferencvárosi rendezőbe. Az 
V. és VI. vágányon, végelát
hatatlan sorban tartápykocslk. 

- Sokszor 3-4 hetet Is ítt 
töltenek, foglalják a helyet, 
akadályozzák a munkát -
mondja Temesvári Henrik 
oktatótiszt, aki Józsefváros 
állomásnak kiváló ismerő
je. 

1'1ozgalmas élet 

Szinte beleütközünk, - fel
hívják magukra a figyelmet 
- a fehér tejszállító kocsik. 
Ott tejet, amott Mátészalká
ról érkezett túrót ralmak ki. 
Nehéz tejszállltó autók dü
börögnek. Budapest tejellá
tásának egyik jelentős köz-
pontjában járunk. Havonta 
200-250 tejeskocsl fordul 
meg itt. 

- Bizony van mit „aprfta• 
ni" a tejbe - jegyzi meg de
rűsen az egyik raktárnok. 

A vámraktár előtt Is teher
autók ácsorognak. Kirakat. 
folyik. Vidra István raktár
nok !rányitja a munkát. Olyan 
ez a raktár, mint egy nagy 
perzsavásár: Auutriából hú
t6azekrén11ek, a Szovjetunió
ból megannllf miluer, a nyu
gatt országokból ajándékcso
magok, játék, �hanemú, Bul
gáriából oillamoaaágt cikkek. 

Mozgalma;; az élet a textil• 
ra ·tár előtt Is. Az úgyneve
zett e.;arnoki vágányokon a 3· 
as .szamú tartalékmozdony á!
litja össze, gyújtögeti az esti 
2076. 2676, 460 és 670/a vona• 
tok kocsijait. 

A körséta után arról a ja. 
vaslatról beszélgettünk. me
lyet a józsefvárosiak tettek. 
Azt javasolták. hogy a csarno
ki 1.•ágányokra a jelenlegi IP• 
h.erforgalom mellett Induló é, 
érkező munkásvonatokat le
hetne foaadnL 

em rossz gondolat ! 
A józsefvárosi öt vágány

nyal akár a Keleti, akár a 
Nyugati pályaudvart lehetne 
mente.!itenl. A II. és a IIL 
vágány felett még tetőszer
kezet i s  van. A vágányok 
hossza is kielégító. Sőt szük
ség esetén a VI. vágány u 
bekapcsolható. Köztudomású. 
a Keleti éa a Déli pál11audva,
évről évre nehezebben birkó
zik meg a reájuk háruló naor 
forgalommal Különösen sok 
gondot okoznak a munkásvo
natok. Ha csupán a munká► 
vonatokat Józsefvárosból köz
lekedtetnék, csökkenne a zsú. 
folL�ág a személypályaudva
rokon. 

Ha a józsefvárosi vasuta
sok segftő szándékú javas
lata érvényesOlhetne, nem
csak a nagy pályaudvarok 
látnák hasznát. hanem u 
utazóközönség Is. 

Ezzel a javaalattal nem 7ce-
11e1ebb munkát kémek Jó
zsefvárosban. hanem Ulbbet. 
A jószándék feltétlen becsü
lendő és a javaslat Is meg
fontolandó. 

Gers� 16-el 

S E G ÍT E N E K  
A S Z O C I A L I S TA B R I G Á D O K  
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A gazdaságirányítás új rendszere! 
a Csehszlovák Vasutaknál 

Balesetei 

elő:dekmeg 
Lapunk bale.seti krónika 

rovatában is közöltük, hogy 
február 13-án az 1086 sz. 
vonat Dunai Finomító állo
más bejárati jelzőjét megha
ladta és veszélyeztette a hely
telen vágányról vele párhu
zamosan bejáró 1910. sz. vo
natot. Az 1910 sz. vonat moz
donyvezetője a veszél11eztetést 
észlelve vonatját megállitot
ta és vészsipjelzéssel az 1086 

sz. vonatot is sikerült meg
állítania. tber szolgálat el
látásáért az 1910. sz. vonat 
mozdonyvezetójét, Mondok 
JózM!fet és vonatvezetőjét, 
Bodrog Vilmost a budapesti 
igazgatóság vezetője 1000-
1000 Ft pénzjutalomban ré
szesítette. 

Pista bácsi 
életben maradt 

Pinka István ezen a verő
fényes, napsütéses napon is 
úgy búcsúzott el .. a családtól, 
mint mindig, tobb évtize
den át. 1955. július 25-ét mu
tatott a naptár. A vezénylet
ben, ahol szolgálatra jelent
kezett közölték wle, hogy 
Bodajkra visznek szerelvényt 
a bányához. A vonat vezetőjé
vel ketten igyekeztek a vonat
hoz, hogy mielőbb Indulhassa
nak. A szokástól eltérően ez
úttal a komáromi és a veszp
rémi személyt e!zy vágány
ról indították, Sietve, sok 
teherrel megrakva mentek. A 
veszprémi vonat elhaladt 
mellettük, a komáromit pe
dig nem figyelték. A_ vezető
jével együtt a vonat urszelvé
nyében haladtak, amikor a 

komáromi személy mindket
tőjüket elgázolta. 

A Csehszlovák Kommunis
ta Párt XII. kongresszusa 
egyik legfontosabb feladat
ként jelölte meg a népgaz
daság tervszerú irányításának 
tökéletesítését és a gazdasági 
fejlődés tá\'latainak kialakí
t&sát. Ezek, a gazdaságirányí
tás új módszereire kidolgo
zott, országos érvényű alapel
vek általánosságban meg
egyeznek az MSZMP Köz
ponti Bizottsága által vi-

tára bocsátott irányel\·ekkel. 
A hasonlóság abban is meg
nyilvánul, hogy a Csehszlo
válc Kommunista Párt alapel
vei sem tartalmaznak kifeje
zetten közlekedési t:onatkozá
sokat és a közlekedés szak
embereinek az általános alap
elvekből kellett kiindulniuk, 
de tekintettel a közlekedésnek 
a népgazdaságban elfoglalt 
különleges helyzetére, sajátos 
úton haladtak. 

értéket megközelítse és a vas
út áruszállítási díjtételeire is: 

a) fix árakat, 
b) limitált (határok között 

mozgó) árakat és 
c) szabad árakat állapítsa

nak meg. 
A fi:,; áraknál a vasút adhat 

kedvezményt, de az nem tör
ténhet az eredmény rovásá
ra. A limitált és a szabad 
árakat alkalmaznák előszálli
tásoknál, idénycikkek szállí
tásánál stb. 

A PRÁGAI IGAZGATÓSÁGNÁL KEZDŐDÖTT A személyszállítási díjtéte
lek változtatásával egyelőre 
nem foglalkoznak, hanem 
vagy kiegyenlítést terveznek 
az áruszállítási bevételből, 
vagy dotációt. 

A közlekedés néhány ága
zatánál már hatékonynak 
könyvelik el az új gazdaság
frányitási rendszer bevezeté
sének eddigi eredményeit. A 

t•asútnál azonban eddig csu
pán a prágai igazgatóság te
rületén vezették be kísérlet
képpen az új módszer né
hány elemét. A tapasztalatok 
alapján 1967. január 1-tól a 
bratislavai igazgatóság, 1968. 
január l-től pedig a CSD egész 
területén megvalósítják az új 
gazdaságirányítási rendszert. 

A prágai igazgatóság terü
letén 1966. január l-től csölc
tentették a kötelező tervmu
tatókat. A szállítási terv csak 
Informatív jellegú és alapját 
az igazgatóság és a helyi ta
nácsok által végzett piackuta
�ó felmérések, valamint a 
szállítók és a szállíttatók kö
zötti fm·arozási szerződések 
képezik. A szállítási igények 
nagyobb részére kiterjedő fel
mérések eredményeit a mi
nisztériumok egyeztetik és a 
korrigált számok képezik 
alapját a fuvarozási szerződé
sek megkötésének. A szerző
ciések maximálisan egy é\'e
�ek, de sor kerülhet hosszabb 
Időre szóló szerződéskötések
te is. 

A szállítási feladatokkal 
kapcsolatos üzemi teljesítmé
hyek ter,·ében toi·ábbra is kö
telező tervszámként kívánják 
kiadni a dolgozó mozdonyok 
teljesítményeit, a kocsik ja
\·itási előírásait, a tehervona
tok átlagos terhelésének mu
tatóját és négy-öt fontosabb 
árunemre a teherkocsik átla
gos statikus t�rhelését. 

Kötelező tervszámként ír
jik elő egyes kiemelt anyagok 
- s=én, koksz, olaj stb. 
mennyiségét is. 

A távközlő és biztosító be
rendezési szolgálat részére 
csak informatív jellegú szá
mokat írnak elő. A pályaépí
tés! és fenntartási szolgálatnál 
,·iszont a pályafenntartási és 
ftlú iítási feladatokat tovább
ra is kötelező ten•számokkal 
határozzák meg. 

GARANTÁLT BÉR 

A beruházások jövőben tör
ténő finanszírozását úgy akar-

b) a vasút gazdálkodásától 
- eredményességétől - füg
gő, úgynevezett kollektív 
munka után járó bérrészből, 
melynek felosztási rendjét a 
kollektív szerződés tartal
mazza. 

SZIGORÚ KÖLTSÉG
GAZDÁLKODÁS 

A vezetőknél úgynevezett 
személyi számlát vezetnének. 
Erre kerülne befizetésre a 

vasút gazdálkodásának ered
ményességétől függő bér 
mindaddig, amíg az e címen 
járó évi bérrész felét eléri. 
A további részt nem fizetik 
be a számlára, hanem a veze
tők kézhez kapják. A szemé
lyi számlán levő 50 százalék 
bérrész az úgynevezett biz
tonsági alap arra az esetre, ha 
a vasút nem kellő eredmény
nyel dolgozik. Az új gazdaság
iránvítási rendszer bevezetése 
esetén a bruttó bevétel alap
ján kimutatott eredmény fo
kozása a cél. A pénzügyi terv
nek nagy jelentőséget tulaj
donítanak és az ötéves ferv 
viszonylataira is kidolgozzák. 
A költségszintcsökkentés mu
tatója a vasút számára nem 
jelent majd kötelező terv
számot, de ezzel szemben szi
gorú költséggazdálkodást �•e
zetnek be. A köMségeket 
kötelező költségnonn<1tiv;ák 
alapján - az igazgatóságokra, 
sót kisebb egységekre is le
bontják. Tekintettel arra, 
hogy a vasút bevételei köz
pontosak és igazgatóságonként 
nem határolhatók el, az igaz
gatósági költséggazdálkodás 
pontosítására a költségnorma
tivák nem elegendők. tppen 
ezért a költségnormativák és 
különböző tételek segítségé
vel úgynevezett „díjtételeket" 
képeznek. Ezáltal a költség
gazdálkodást igazgatósági 
szinten is biztosítják. Az új 
díjszabást a kormányrendelet 
értelmében 1968. január l-től 
kell bevezetni. Az új díjtéte
lek kialakításánál arra tö
rekednek, hogy egyik közle
kedés! ág sem legyen indoko
latlanul előnyben a másikkal 
szemben. Abból az eh·ből 
indulnak ki, hogy az ár az 

ÖNÁLLÓ 
NAGYVÁLLALAT 

A vasutat az új gazdaság
irányítás rendszerében önál
lóan gazdálkodó nagyválla
latnak tekintik, melynek egé
szébe szervesen illeszkednek 
az önálló egységként működő 
járműjavító és építőipari vál
lalatok. A javító és épító
ipari vállalatokat a szállítási 
alaptevékenység kiszolgálásá
hoz szükséges segédüzemként 
kezelik. Ezek az egységek is 
bruttó bevételre törekednek. 
de bevételilket a vasúti szak
ágazatnak fizetik be, mert az 
állam felé csak a vasútnak 
van befizetési kötelezettsége. 
Ebből adódik az !s, hogy a 
járműjavító és építóipari vál
lalatok fejlesztését a rnsúti 
szakágazat fejlesztési alapjai
ból tervezik megvalósítani. 

Az új gazdaságirányítás -
hangsúlyozták a csehszlovák 
szakemberek - nagyobb dina
mizmust igényel mind a ve
zetők, mind a beosztottak ré
széről. Ez a követelmény meg
fontolt és sokrétű mérlege
lést kíván és nem elégedhet 
meg csupán a felsöbb utasításo'< 
gépies végrehajtásával. Tehát 
a jö,·őben még fontosabb es, 
a dolgozók véleményének. ja
vasl.atainak meghall atása és 
figyelembevétele. 

Holló Lajos 
KPM Ill. szakosztályvezetó· 

helyettese 

* 

Április 13-án Jákónagyba-
jom állomáson a 4065 sz. 
vonatot előzetes értesítés nél
kül a 4099 sz. vonattal fog
lalt II. vágányra járatták. A 
4065 sz. vonat mozdonyveze
tője és fútője éber szolgálat 
ellátásának köszönhető, hogy 
a veszélyeztetés következmény 
nélkül maradt. A nagykani
zsai fűtőház létszámába tar
tozó Zoltán Ernő mozdony
vezetőt és Herman Pál fűtőt 
a pécsi igazgatóság vezetője 
dicséretben és pénzjutalom
ban részesítette. 

TRAGIKUS BALESET 

A baleset, s különösen a ha
lálos baleset, mindig mélyen 
megrendíti az embereket. A 
következő eset, amelyről szó
lunk. nagyon tragikus. Varju 
Irént, a gyomai tégla1111ár dol
gozóját 17. születése napján 
érte halálos baleset. 

Gyoma úllomás VI. vágá
nyán tolatás történt, s a 8292-
es vonat több kocsija külön 
csoportokban volt. A kislány 
gondatlanul és szabálytalanul 
a kocsik között ment át a sí
neken. A mozdony pont ak
kor járt a kocsikra, amikor ó 
állva bellipett két kocsi kö
zé. Az ütközők halálra nyom
lák a fiatal lányt. 

Ez a tragikus baleset is le
gyen figyelmeztető mindenki 
számára. 

Keresztesi József 
Gyoma 

Öröm és üröm 
őszintén örülünk, hogy az 

olajmécs-lámpák helyett ma 
már modern, a követelmé
nyeknek megfelelő akkumulá
toros kézilámpákkal dolgoz
hatunk. Orülünk, de örö
münkbe üröm is vegyül. Több 
lámpánál előfordul - és ez 
elsósorban gyari hiba , 
hogy a sav csepeg és tönkre
teszi a ruhánkat. 

Ezúton kérjük az illetéke
seket, hogy a kézilámpák el
készítésekor jobban ügyelje
nek, mert jó dolog az akku
mulátor, de csak addig, amíg 
a csepegő sav nem okoz bosz
szúságot. 

Szücs Ferenc jegyvizsgáló 
Hatvan 

ják megoldani, hogy a szá!Zi- ,------------------------------------------
tási tevékenységgel közvetle-
nül összefüggő beruházásokat 
saját forrásból képzett alapok
ból a vasútnak kell fedeznie, 
míg a társadalmilag szüksé
ges beruházásokat továbbra 
is állami költségvetésből fi
nanszírozzák. 1967-től. illet,·e 
1968-tól a beruházásoknak ál
lami költségvetésből történő 
megvalósítását fokozatosan 
csökkentik. A felújítás fo
galma - ellentétben a ná
lunk kialakult új állóesz
köz-gazdálkodási rendszerrel 
- továbbra is megmarad. A 
munkaerő-gazdálkodás terén 
- a jövőben mind a lét
szám-, mind a munkabérke
ret csak információs szám
ként kerül kiadásra - két 
új fogalom, a garantált bér 
és a pótlólagos befizetéssel 
korlátozott kiegészítő bér be
vezetésére kerül sor. A ga
rantált bért a vasút teljesít
ményétől függetlenül fizetik 
ki és az 92 százaléka az alap
bérnek. A pótlólagos befize
téssel korlátozott kiegészítő 
bér befizetésével a bérek nép
gazdasági ágak közötti meg
felelő arányát kívánják bizto
sítani. 

A fenti elvek figyelembe
vételével a munkabér két 
részből tevődik össze: 

a) alapbérből, melynek 
nagysága a képesítéstől függ, 
és mint említést nyert, 8 szá
zalékkal csökkenthető a vasút 
nem kielégítő erenményt fel
lnutató gazdálkodása esetén; 

Több segítséget igényelnek 
A szocialista brigádvezetők tan6cskozásának tapasztalatai a szegedi 

igazgatóság területén 

A szegedi igazgatóság terü
letén megtartott szocialista 
brigádvezetói tanácskozásokon 
megállapították, hogy a mcg
nóvekedett feladatok végre
hajtásában, az új gazdasági 
mechanizmus kiala kitásában 
továbbra is nélkülözhetetlen a 
szocialista kollektívák munká
ja. E mozgalom nemcsak a 
szocialista munkaversenynek 
leghatásosabb eszköze, legma
gasabb formája, hanem jelen
tős helyet foglal el a nevelés
ben, az emberek tudatformá
lásában, művelődésében, egy
más megbecsülésében és segí
tésében is. A közszellem is 
kezd olyan lenni, amely mind
inkább a gazdaságosságot, az 
utasítások betartását, a fegye
lem megszilárdítását tartja 
szem előtt. Nem túri az olyan 
közömbösséget, amely azt vall
ja, ,.kerül amibe kerül." 

A brigádvezetők kérték. 
hogy a szakszervezeti bizottsá
gok termelési felelősei beha
tóbban foglalkozzanak a moz
galommal az abban résztve
vők népszerföítésével. Kifogá
solták, hogy az utóbbi időben 

nem kapnak jel\•ényt. Ez nem 
használ a szocialista brigád
mozgalomnak. 

Szó esett az értekezleten ar
ról is hogy a brigádok létezé
sét, a brigádmozgalom köve
telményeit mindenkor az adott 
munkahely szervezési formái
nak sajátosságaihoz igazltsák. 
!gy például az állomási és a 
fűtőházi dolgozókból - az egy 
túrban dolgozókból - is ala
kulhat közös brigád amennyi
ben a szükséges feltételek biz
tosítottak. 

A brigádnapló vezetésére is 
szükség van. A napló ad ké
pet a brigád létezéséről a vál
lalások teljesítéséről. Csakis 
így teljes a brigád élete. Az 
is igaz, hogy a napló kifogás
talan vezetése külsősége a bri
gád munkájának, nem elsődle
ges feltétele. A fizikai dolgo
zók között különösen sokan 
vannak olyanok, akik szíve
sebben dolgoznak mint admi
nisztrálnak. Javaslatként el
hangzott hogy ahol a napló 
vezetése nehézkes, kérjék meg 
a KI SZ-szervezetet, illetve a 
szolgálati helyen levő fiatalo
kat a szükséges adminisztráci-

ós munka elvégzésére. A fia
talok minden bizonnyal szíve
sen segítenek. 

Ahhoz, hogy a brigádok 
ta11jai a lehetőséghez mérten 
együttmaradjanak, a szolgálati 
és a mozgalmi vezetők jó 
együttműködésére van szük
ség. Nekik kell ügyelni arra is, 
hogy a brigádok részére az 
előfeltételeket biztosítsák, 
munkájukat mindig egyforma 
mércével mérjék. 

A szocialista brigádmozga
lom egészséges fejlődéséhez 
sok segítséget adhatnak a ta
pasztalatcserék. Ezek megszer
vezése jórészt a helyi vezetők 
öntevékenységén múlik. Az 

sem rossz módszer, ha a músza
ki konferenciákon és a terme
lési tanácskozásokon egy-egy jó 
szocialista brigádi;ezetőt be
számoltatnak. Szükséges, hogy 
a külszolgálati vezetők mellett 
a szakszervezet! szerve: és az 
Igazgatóság együttesen több 
elvi és gyakorlati segítséget 
nyújtson a brigádok szerveze
ti és tartalmi egységének meg
teremtéséhez. 

Annus István 

A gyors vizsgálódás után 
Pista bácsira ügyet se na
gyon vetettek az összesereg
lett vasutasok, úgy könyi·el
ték el, hogy rajta már nem 
sokat lehet segíteni. A vonat
vezetőt ápolgatták, aki még 
beszélni is tudott, nem vesz
tett.e el az eszméletét. A 
mentőorvos életjelt tapasztalt 
Pista bácsinál is. űt is elvit
ték, de nem sok reménnyel. 

Rövid Időközökben csengett 
a kórházban a telefon, a dol
gozók érdeklődtek munkatár
saik után. Lesujtó volt a hír. 
A vonatvezető meghalt. Pista 
bácsinál nyakcsigolya- és ko
ponyaalapi törést állapitottalc 
meg. 

Megindult a küzdelem az 
életért. Nem kevesebb, mint 
100 órát volt eszméletlenül. Az 
orvosok azt mondták, hogy 
döntő lehet az erős akarat és 

erős szervezet, mely sokat se
gíthet a betegen - és segí
tett is. 

Tízhónapi betegség 
újra dolgozni kezdett. Köny
nyebb munkát biztosítottak 
számára, személyvonaton uta
zott 1965-ig. A közelmúlll>a11 

ünnepélyesen búcsúztatták, 
nyugdíjba ment. Több mint 
négy évtizedet dolgozott be
csülettel, elismeréssel. Helyt
állt veszélyben, hidegben, tik
kasztó hőségben. Nap, mint 
nap továbbították rendelteté
si helyére a mezőgazdasági, 
ipari és egyéb szállítmányo
kat. 

A baleset, a nehéz gyermek
kor mind csak rossz emlék. 
Ma inkább az öregkorról be
szél. hiszen bekövetkezett az, 
amit azon az emlékezetes na
pon senki sem remélt. Pista 
bácsi életben maradt - s ma 
boldog nyugcHias. 

Székelyhldi J'-

BalesetÍ krónÍka 

Április 29-én a Zichyújfalu 
állomásra bejáró 2871/Il. sz. 
vonat az állomás megállj állá
sú kijárati jelzőjét mJ?ghalad
va kijárt és kíméletlenül ösz
szeütközött az e!Zenirányból 
közlekedő 4918 sz. t•onattal. 
Az összeütközés következtében 
a két mozdony és egy előfogat 
szolgálatképteienné \'ált, több 
kocsi kisiklott, oldalára dőlt. 
Személysérülés nem történt. 
Az anyagi kár meghaladja a 
200 OOO forintot. A vizsgálat 
szerint a baleset oka a vonat 
megállításának késői kezde
ményezése. 

* 

Aprilis 29-én Somogyjád 
állomáson Jád! Istvá.n vonat
fékező az 5561/a sz. vonattal 
végzett tolatásnál kézcsonku
lásos üzemi balesetet szenve
dett. A balesetet az okozta, 
hogy nevezett rá.akasztás köz
ben a kocsik között elesett, s 
keze a sínre vágódott. 

* 

Április 30-án az 1219 sz. vo-
nat Szántód-Kőröshegy állo
máson a szabad III. vágány 
helyett a foglalt IV-re járt és 
kíméletlenül ütközött az ott 
álló kocsikkal. Az ütközés kö
vetkeztében az 1219 sz. vonat 
mozdonya szolgálatképtelenné 

vált. _ Z. kocsi kisiklott, sze
mélysérülés nem történt. A 
baleset váltóellenőrzés elmu
lasztásának következménye. 

* 

Április 30-án Vámospérca 
állomásra bejáró 1565 sz. ,·n
nat me�aladta a megállj ál
lású kijárati jelzőt és ve.;zé
lyeztette az ellen irányból szem
be haladó 5922 sz. vonatot. A 
veszélyeztetés az 1565 sz. w,
nat fékezetlensége miatt kö
vetkezett be. 

* 

Május 1-<'én Tuzsér állomá-
son a bejárati jelző visszavéte
lével és kézíjelzéssel megálil
tották az 1702 sz. gyorsvona
tot, mert a szomszédos vágá
nyon álló kocsisor egyik kocsi
jának ajtaja kíméletlen tola
tás miatt a gyorsvonat ,·á
gányútjába került. A ves?.é
lyeztetést a kocsivizsgálók 
vették észre. 

* 
:&lájus 2-án Záhony állomá· 

son súlyos lábsérüléses balese
tet szenvedett Agoston János 
segédmunkás. A baleset azlrt 
következett be, mert a kotró
gép markolója műszaki hiba 
miatt abba a kocsiba zuhant. 
ahol nevezett tartózkodott. 

Ajtók, ablakok. játékok, kerítések, 

konyhabútorok mózolósához 

PRO<iRESS - ZOMÁNC! 

Gyorsan szárad, csillogó fényes, 

tartós a 

PRO<iRESS - ZOMÁNC! 

fehér 1 kg 

pasztell színek 1 kg-os 

37,60 Ft 

36,- Ft 

Fesse - mázolja tárgyait sajátmaga, 

így olcsó/,/,! 
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Önkormányzat a kőszegi fiúnevelőben 
Na.gyoo régen volt, lehet 

már tíz éve, amikor láto
lgalóban jártam a Kószegi 
MÁV Fiúneveló Intézetben. 
Vasárnap volt. A park pad
jain egyenruhába bújt kicsi 

Fellendült 
a kulturá l is élet 
Hosszú évek óta csak egy

helyben topogott a Rámán Ka
tó Hltőház kultúrgárdáinak 
munkája. Hiába volt a szép 
kultúrterem, az öntevékeny 
.,kultúrosok" csak ritkán láto
gatták. 

Kongresszusra készülnek 

a vasutas eszperantisták 

' Yasutasok ültek mamájuk
kal, papájukkal, hozzátarto
:roikkal. A felnőttek a gyere
kek haját simogatták. a kicsik 
meg mesélték élményeiket. 
Csak hallgattam és irigyked
tem. szerettem volna egy-két 
hétig ottmaradni köztük. 

IV-EMCSAK A KÜLSÓ 

,VÁLTOZOIT 

Az intézet killsó képe nem 
yáltozott. Jobban mondva 
csak a homlokzati rész, mert 
az idó - akár az embert -
.,testesebbé" tette . .Megterebé
lyesedett: modern felsz,e-relésú. 
konyha, kultúrterem és torna
terem épült hozzá, 

A kerítésen túl, ahol bozót 
és dudva volt régen. most 
hatalmas játszótér terűl el.: 
tenisz-, 1'öplabda- és kosár
labdapálytik várják a gyere
keket. Ahogy körbejárom az 
épüleret, kíváncsiságom egyre 
nő. Ha a külső ennyit válto
zott, mit láthatok majd a fa
lakon belül? 

Kék melegítős kisfiút állí
tok meg az előcsarnokban. 

- Itt, a fehér a;tón tessék 
kopogni, éppen most ment be 
az iga.zgató bácsi. 

- Természetes, hogy kopo
gok - nyugtatom meg kis 
illem tanáromat. Körülbelill 
hétéves lehet, de tudja mi a 
fegyelem. 

Hortolányi Elemér igazgató 
csak köszönésemre, az idegen 
hangra emeli fel fejét. 

- KihasznáLom a cs-e-nde� 
dé!el.öttöt, ezek a nyugodt 
órá,k - mondja. - Miró! akar 
hall.am,i, mielőtt megmutatom 
az intézetet? 

- Mindenekelőtt a 370 gye
rekról. életnszon:vaikról. a 
gyermekek és szülők kapcso
latáról, a tanulmányi ered
mény .alakulásáról egyes osz
tályokban . . •  

A játékszobá.ban ön.feledfon játszanak a legkisebbek 
(MTI Foto Kovács Sándor felv.) 

- Elenyésző a számuk és a 
legtöbb esetben sikerült a 
6Zülőket jó útra térítenünk. 
Csak abban az esetben adjuk 
k i  a családi körünkből a gye
rekeket, ha nem látjuk veszé
lyezterettnek a sorsukat.. 

Az intézetbe a hónap min
den harmadik vasárnapján lá
togatnak el a hozzátartozók, 
akik az ország minden részé
ből jönnek. Ilyenkor a ne
velőt.estület tagjai 1s benn 
tartózkodnak, nemcsak az ér
deklődők miatt, hanem azokat 
a szillőket is helyettesítik, 
akik nem tudtak eljönni. 

JÓ KEZEKBEN VANNAK 

A nevelőkről legalább any
nyit lehet.ne írni, mint tanít
ványaikról : az újonna,n érke
zók tanu!má.nyi eredménye 
1'Övid idó alatt általában 40-

50 szcíza!ékot javul, ez nem
csak a taná.roknak köszönhe-

tó, ha.nem a gand.os nevelők
nek, akik egyben oktatókat és 
a szül.óket is helyettesítik. 
Csak rá kell nézni a vidám, 
egészséges gyerekcsoportokra, 
hallgatni beszéd.témájukat, s 
ebből lehet már következtet
ni:  ;obb kezekben nem is le
hetriének a 6-IO éves lurkók, 
a 13-14 éves kamaszok. 

- A nyolcadik általános 
elvégzése után elhagyják inté
zetünket. Minden gyerek el
helyezéséről gondoskodunk. 
A továbbtanulókat a szegedi 
intézet veszi át. Sokan ipari 
tanulók lesznek vasúti szolgá
lati helyeken. 

Az intézet később sem sza
kad el tőlük. Továbbra is 
figyelemmel kísérik sorsukat. 
Az is gyakori, hogy az inté
ze�ben tanult J:(yerek k közül 
többen visszatérnek látogató
ba. Sokan magukkal hozzák 
családjukat. Ú'!v keresik f<-1 
az intézetet, mintha a szülői 
házba jönnének. 

Horváth Anita 

Az elmúlt év végén Bakó 
Béla jiat<il vezető mérnök és 
Sipócz József motorszerelő 
megszervezték a Bo-Bo tánc
zenekart. Aztán megalakítot
ták a műkedvelőgárdát. Any
nyira belelendült.ek, hogy a 
KISZ-szervezet segítségével, 
újabb kultúralrtivisták bevo
násával, a színjátszók megta
nulták az Imádok férjhez 
menni című zenés vígjátékot. 

Kéthónapi eredményes tanu
lás után a kultúrcsoport már
cius 19-én és 20-án mutatta be 
a darabot. A bemutatón olyan 
sikert értek el, hogy azóta 
többször kellett ismételniük. 

Felvégi István 

Szarvasi gondok 
Szarvas állomás forgalma, 

az ot. dolgozó vasutasok mun
kája, évről évre nagyobb. A 
termelószövetkezetekkel és a 
vállalatokkal jó a kooperáció, 
a ki- és berakás zavartalan. 
Nem is ez foglalkoztatja most 
a szarvasiakat. Azért vannak 
nagy gondban, mert az elké
szült szociális létesítmény für
dőjében a vízmelegítő rossz. 
Nem tudják használni. 

Igéretet már többször kap
tak. Ja\'itani azonban még az
óta sem javították meg. A für
dő pedig csak akkor ér vala
mit, ha ott fürödn� lehet és 
nem bosszankodni. 

Boldizsár Gyula 

A július 30-tól augusztus 
6-ig Budapesten megrendezés
re kerülő Eszperontó Világ
kongresszus időpontja roha
mosan közeledik. Eddig 38 or
szágból több mint 3000 kül
földi jelentkezett. 

A vasutas szakcsoportokban 
ország.szerte lelkesen készül
nek, külö!lösen azok, al,ik 
majd rendezőként működnek 
közre. Népes tanfolyamok ke
retében tanulnak a nemzet
közi fordákban szolgálatot te!
;esító jegyvizsgálók és egyéb 
beosztásokban közremúködó 
állomási dolgozók. Eredmé
nyes a tanfolyam az Úttörő
vasúton is. 

Debrecenben, Miskolcon, 
Kecskeméten és Pécsett a vi
déki rendezvények előkészíté
sén dolgoznak. Budapesten az 
országos szervezőmunka mel
lett vasutas eszperantistáink 
eredményesen közreműköd
nek a Magyar Rádió napon
kénti eszperantó adásában is. 

Az előkészületek kimagasló 
eseménye volt április 14�n a 
budapesti eszperantó klubok 
közös klubnapja, melyet a 
nagy érdeklódésre való tekin-
tett.el a Vasúti Fóoszttily kul
túrtermében rendeztek. A kö
zös klutmapon részt vett és 

Csökkent a rakodási idő rendkívill értékes előadást 
tartott d1'. lvo Lapenna, az 

Miskolc igazgatóság terüle- Eszperantó Világszövetség el
tén az első negyedéV'ben nöke, a londoni egyetem gaz<:J>ii/<WL a 1'akc;idási idő. A ki- -daságt - és politikai tudottl!íés berakások gyorsabbá téte-
lére minden nagyobb állomá:- nyok főiskolájának jogi pro-

CSAL.4DOK H4ZA son komplex brigádértekezle- fesswra, az összehasonlító 
Kiváló határőr-jelvényt kapott tet tartottak, amelyeken a szovjet éS kelet-európai jog 

Ne hara.gud;on, hogy vasút és a fuvarozó felek köl- docense. 
közbevágok de nálunk nincse- A Magyar Népköztársaság határőrökkel. Mint később ki- csönö.;en megbeszélték a még A professzor elismeréssel. nek osztályok,, h.a.nem csalá- h . . k éd lme sak d~-'"t, az illeto- tiltott ha'·'ra· t- fennálló hiányosságolkat. nyilatkozott a hazánkban dok. Például ötödikesek csa- atarana - v e neme a == "" 

lád,·a, hatodik-osok család;'a és határőröknek s az erre híva- lépéssel akart külföldre távoz- A közös munka eredménye- szerzett tapasztalatairól. El-
igy tovább. A csalá.dvezetőket tott belügyi szerveknek, ha- ni. ként - az előző évhez vi- mondotta, hogy 1929-ben járt 
,naguk a gyerekek vá'lasztjá.k.. nem minden állampolgárnak A Határőrség Országos Pa- szon,itva - januárban 13-mal, utoljára Budapesten. A ter-
Az intézet közösségi élete ön- kötelessége. rancsnoksága és a Belügymi- februárba:- lOJ-mal, március- mészeti szépségek mellett 
kormá.nyzat ;ellegú, az úttö- Barbalics János poi."Og· nisztérium Kiváló határór jel- ban pedig 219 kocsival csök-

megragadta őt az a segítő-
ró szen:ezetre épül. Különbö- szentkirályi lakos, Csurgó á,1- vénnyel tüntett,e ki az éber =t a k.irakatlan kocsik szá-

készség, amivel a legmaga
zö munkaköri bizottságok lomás dolgozója, februárban vasutast.. 

sabb szervektől kezdve minműködnek - tanulmá.nyi, fe- szolgálat közben egy gyanúsa.n 

sal kapcsolatos megbeszélések 
során. 

Többek között ismert.ette 
az Eszperantó Világszervezet 
felépítését, munkáját, az 

· UNESCO elismerését a nem
zetközi nyelv sikereit illetően 
a világ népeinek kulturális 
kapcsolataiban. Részletesen 
utalt azokra a feladatokra, 
amelyek a rendező o-rsuíg esz
perantistáira vármi,k. Kiemel
te, hogy Magya1'0TSZá.g eddigi 
e1"ed-ményei a nemzetközi 
nyelv művelése terén minri
nyájunkat köteleznek a. pon
tos körültekintó sze-rvezó
munkára má.r csa,k azért i.•, 
hogy az metékes szervek ál.ta:l 
nyújtott anyagi és erkölcsi 
segítség, szín te páratlan segí
tőkészség minaenki számára 
meghozza a várt e1'edménye
ket. 

Hangsúlyozta, hogy a népek 
teljes megértése nem képzel
hető el a nyelvi problémák 
megoldása nélkül. Számos 
példát sorolt fel az ENSZ és 
az UNESCO szervezeti életé
ben sok millió dollár ráfordí
tás ellenére is tapasztalh,ü< 
nehézségekre, melyek az eru-
re nagyobb számban elfoga
dott hivatalos nyelvek köl
csönös fordítása. alkalmazá
sa. emberi és gépi tolmácsn
lása köv>etkeztében adódnak. 

A budapesti világkongresz
szus újabb nagyszerű bizonyí, 
téka lesz a tolmács nélkilli, 
kulturált tonnákban történő. 
különböző célú tárgyalások, 
megbeszélések zökkenőmentes 
folytatására. Itt kerül pl. meg
rendezésre a lll. Nemzetközi 
Művészeti Fesztivál is. és 
ennek keret.ében a Nyári Esz• 
perontó Egyetem 17. iilése. 
ahol 10 nemzetközileg ells• 
mert egyetemi tanár és tudo
mányos munkatárs tart elő• 
adást a matematika. a nyel• 
vészet, a nemzetközi jog, a ze
ne és a műv-¼zettörténet. or
vostudomány stb. köréből. A 
legkülönbözőbb szakülések, 
szakmai rendezvényeken kí
Vűl szónoki verseny, három 
színházban eszperantó nyely1,i 
előadás, irodalmi délutának 
stb. várják az ide érkező ven
dégeket. 

A jól sikerült közös klub-, 
est színvonalas megrendezé
séért elismerés illeti a buda-
pesti vasutas eszperantistákat, 
a vasutas eszperantista nő
bizottság tagjait. valamint a 
Szegedi MAV Nevelőintézet 
közremúködő népi zenekarát, 
ifjúsági eszperantó csoportjuk 
szavaló és énekes szereplőjét. 

gyelmi, egészségügyi, gazda- visefkedó egyénre lett figyel- Vá.rfalvl Gyula Bakó János denütt találkozott szakmai 
aági _ természetesen nevelók =· Eszrevételét közölte a Gyékényes Miskolc tárgyalása! és a kongresszus- nr. B. I. 
feLii.gyelete mellett. a1-u111111111111m11nnumu111mmu1tun11111111m111111N1nmnmn111111m111111m1nummummu1111111111111111111111111111mmnuunm111111111u11umu1111111111.nnnutUIIIIIIUIIMIUUlHIUIIUIIIUUlfllUIIIIUUIUtutnllllUUIIIIIHtlltllllllllllllllllllltlUHUllllflllllllUlflllUUIIIPH 

Valóságos államgépezettel E 
ismertet meg az igazgató: E 
pontosan kidolgozott re-ndsze- � 
ren és következetességen a'la- E 
PUl a há2irend, hetenként ta- E 
n.�cskoznak a ,,családok", a §  
törekvők jutalomkönyvet § 
kapnak, a hanyagok fejmo- § 

Vonattal a Núbiai Sivatagban 
sást. § 

Tel;es elfoglaltságró? E 
,ondoskodunk. Vannak gy<Yr- E 
rabban tanuló gyerekek, azok- a 

M 
fg hazánkban januárban 

nak nem kötelező kivárni a ;  altalaban azzal vagyunk 
liélutáni tanu/,á.si idő végét. g elloglalva, hogy a hótól meg
Ha végeztek, elhagyhatják a §  tisztítsuk útjainkat, vasútvo
termet és a kultúrteremben § nalainkat, addig Szudánban 
vagy a szabadban játszhat- a feLhót.:en ég alatt nehezen el
'.!lak, sportolhatnak. Barkács- § viselhető hőségben .közleked
múhely,be mehetnek, a virág- E nek a piszkos fehér színű vas
kertészetben, gyümölcsösben §  úti szerelvények. 
segíthetnek, egyszóval válo- s Szudán Afrika legna{lyobb 
cathatnak a hasznos i<lőtöltés � állam.a. legkisebb népsii.riJ,ség
különböző területei között. s gel. Talán a Jegek közöt,t nyu-

Vannak, akik zongorázni, g god,tan a legmelegebb ország• 
•egedülni tanulnak vagy ép- = nak is mondható. Területének 
�n az intézet fúvószeneka- § 60 százaléka homoksivatag. La
ranak tagjai. A foto-, a mű- E kóinak száma 13 miUió. A 
szaki-, a rtidió és a repiiló- a számtalan fajhoz tartozó, sö
�ll sza.kkörök is na.gy lét- § tét bőrű bennsrulöttek a fo
•�amúak. Az intézetnek kü· E lyók elsősorban a Nílus part
Jön r�d)�t�diój_a van, saját E ján 'élik a mi elképzelésünk 
isszeállttásu musort sugároz- ;; szerint hihetetlen igényt.elen •ak. § életüket. A 13 millióból 3 mil-

• A_ "�aládok'' házán.a� vé- § lió a néger, a többi arab, sé
ClgJárására nem sok 1d.? ma- § mi, núbiai és török keverék. rad: 'tppen csak b�néz� a § Az utóbbiak mind arabnak bálokba. .a tanuloszobakba. § vallják magukat és sértésnek Sok a zöld 1;1övénf, �- habfe- g veszik, ha valald négernek néhé:, ':'.agy szmes fuggony. Az s zi őket. """dlőb.-n t,,,n�<'.k. A cea- : . . . 
ládtagok négyen ülnek az asz- § A . harom � tartomán;Y 
�ál és annyit merhetnek a § Szudán legtermékeny� es 
tálból, mint otthon . . . Ott- § Legszebb része:i,t_ fogJalJa �-
1'on1! Hiszen ez igazi otthon 11 gábru_i. _Megfelelo egységes mu-
1:zámukra. Arv<ik, félárvák, § velésiran.yitás mel.lett , komoly 
•Lvá.!t szülök rn,e,'1'nekei és § kivite1t jelent.ene a délen ter
rgy-két olyan fiú, akiket a � mő gyümölcs, a sokfajta ner1;_es 
tle?71 megfelelő családi élet § fa. Erre azonban nem kerül
tniatt hoztak ide. Horto1ányi § het egyhamar so.r, mert na.gy 
Elemér igazaató az utóbbiak- § az eUentét a szudáni nége1' é! 
!Isi nem szí;esen beszél; ll arab lakosság között. Ennek u 

Úti jegyzet 
az oka, hogy a gazdag dél né-
pe nyomorog, mert csak egy
harmadát keresheti annak, 
a.mit egy arab vagy szudáni 
keres. AZ arab tisztviseló.k éle
tét délen a kölcsönös gyűlölet 
miatt a hadsereg védi nem is 
kis lét$zámmal. 

A déli néger tartományokba 
egy vasútvonal vezet. Ez a vo
nal is elég lenne, ha nem len· 
nének állandó villongások. Az 
ellentétek miatt ezen a vona
lon gyakoriak az 1-2 napos 
késések. Az esős évszak beáll
tával még rosszabb a közleke
dés. Pedig hetenként csak két 
vonat közlekedik. 

ll:szak- és Közép-Szudánban 
már jobb a helyzet. Legforgal
masabb a khartoum-atbara
port·sudani vonal a kereske
delmi élet fő ütőere. A Port
Sudan-i kikötőben megfordul 
a világ csaknem minden nem
zetiségű hajója, és a gyapotért 
hozzá:k a ;apán -rádiót, az an
gol légkondícionáló be-rendezé
seket, a szovjet Volga és 
Moszkvics aépkocsikat. Mi is 
exportálunk Szudánnak a töb
bi között vasúti tengelyeket ls. 

Khart.oumból a Núbiai siva• 
tag egykori székhelyére, Ka
reimá.ba utaztunk vonattal. 
Ezen a vonaJ.on is hetenként 
csak kétner, .szerdán és pén
teken indul vonat. A menetidő 
30 óra, óe már volit rá példa, 

hogy ez a homok.viharok miatt 
megduplázódott. 

A szerel vény kényelmes 
hálófülkés kocsi.k.ból és igazi 
fapados, másodosztályú kocsik
ból áll. HáJókocsit elóre kell 
foglalni, mert az utazó keres
kedők többen vannak, mint 
amennyi a hálófülkés férőhe
lyek száma. 

Tíznapi khartoumi tartózko
dás után zöld-sárga taxin ér
keztünk a pályaudvarra. Min
denütt hosszú, fehér hálóing
hez hasonló ruhás arab utasok. 
Gyorsan megtaláltuk kocsin
kat, és megkezdtük az ismer
kedést a részünkre fo2Ialt fül
kével. 

A ventillátor az ajtó felett 
keverte a plusz 30 fokos reg
geli levegőt. A fülke kismére
tű ablakát műanyag redőny 
védi az erős napsugárzág el
len. A füLkében két kényelmes 
fekhely biztosította nyugodt 
alvásu,ika.t, egyik az ablak fe
lett keresztben, a. másik lent 
egyben iilésiU is azoZgá.lt. A 
mosdó ,-ozsdamentes, falba 
siillyesztett ilgyes szerkezet 
volt. A víz a duplatetejtl ko
csik tartályaiból érkezett. 
Mintha csak szállodánk indult 
volna meg a sínen, úgy érez
tük eleinte magunkat. Ez az 
érzés azonban, ahogy a nap 
emelkedett, s ahogy elhagytuk 
Kha.rtoumot, megváltozott, U 

órakor már 39 foka$ meleget 
kevert a ventiUátor. 

Míg a Nílus közelében ha
ladt vonatunk, mindkét o.!da
wn termékeny, öntözött földek 
terül.tele el. Távolabb minde
nütt a sivatau az úr. A mé
lyebb részeken, ahol esős idő· 
ben összefut a víz, ernyös aká
cok és a vaddinnye indái lát
hatók. 

Mint nálunk a varjak, ott 
a hulladékra váró sasok pi
hentek, és forgatták fejüket, 
nem zavartatva ma�ukat a dü
börgő vonat közeledtétól sem. 

A sivatagi helységek. meg
állóiban hangosan k.inálták a 
citromot, portugánit, banánt, 
mangót a vonat érkezésére 
odasereglett assw.nyok és gye
rekek. 

A fülkében délután 4 órakor 
44 fokniil tetózött a hóség. 
Ilyen melegben életemben elö
ször voltam. Nehezítette hely
zetünket, hogy a zárt ablakok 
ellenére a vonat robogása ál
tal felvert por szinte ködként 
terjengett. A fekete terilén öl
töny piszkos szi/.rkén himbá
lódzott a fogcuon. Eleinte órán
ként le-lekeféltük, de mivel 
még csak az út elején tartot· 
tunk, beletörődtünk :sorsunk
ba. 

Egymás után hagytuk el 
Kadanit, El Migát és a többi 
sz.ép arab hangzású helységet. 
Zri-Dab után egy nagyobb 
helységben, Ed-Dllmerben á.Ht 
meg vonatunk. Ott úgy látszik, 
katolikus vallásúak 1s élnek, 
mert kéttornyú, keresztes 
templomot láttunk az állomás 
közelében. Ritka Zátván11 ez a 
minaretek fötdjén. 

Atbci�a, Snldán harmadik 

Legnagyobb városa következett 
ezután. Vasúti gócpont, és i:a
gongyára is van. Már alkonyo
dott. Sokáig álltunk, mert be 
kellett vtirni a Port-Sud.anból 
jövó személyvonatot. 

Mielőtt a nap lement, jel
legzetes arafi kép tárult elénk. 
A vonat vezetője, a kalauzok 
és az utasok nagy része le· 
szállva a vonatról. levetve ci
pőiket, lábmosás után imához 
kezdtek. Kelet felé forduloo, 
szertartásosan mormolták az 
ősi imát. Minden állt. aki ép
pen nem imádkozott. az vagy 
abbahagyta, vagy még készü
lődött. A sötétedéssel lassan 
befejeződött a vallási szertar
tás, és vonatunk tovább folv
tathatta útját. 

A vonaton étkezőkocsi is 
volt, ahol marhasült, sillt hal, 
sajt, vaj, tea, káve szerepelt 
az étlapon. Ita1ként gyümölcs
leveket, szódát vagy sört .k,a p
hattunk. Mindezeket a fülké
ben is felszoJgálták a Il".indig 
mosolygó vasúti pincérek.. 

Említettem, hogy Szudánban 
néha 1-2 napot is késnek a 
vonatok. De az sem ritka eset 
hogy korábban érkeznek. Mi 
is két órával a menetídö előtt 
futottun,k be Kareimába. Az 
állomáson senki sem várt ben
nünket, csal, a hőség. A hő
mérő higanyszála plusz 55 
fokot mutatott. Szerencsére 
gyor,,ao kaptunk taxit, így t'Ö
vid idő alatt szálláshelyünkre 
jutottunk. A núbiai királyok 
egykori székhelyén a fekete 
terilén ruha. a hófehér nylon
ing és a nyakkendő nem mu
tatkozott célszerű öltözéknek. 
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Felfendülőben a sport Békéscsabán 
legtöbb versenyzőt 
tató egyesülere. 
TST legmostohább 
Miért? 

foglalkoz
Mégis a 
gyermeke. 

Sikerek és kudarcok jellemezték a Békéscsabai MAV 
�E szereplését az utóbbi tí evben. Béké'sésaba egy idöb� a_va.sutas sport fellegvárai köze tartozott. Labdarúgásban NB !ll-as, férfi és női kézila�ban NB I-es, atlétikában pedig országos hírű csapattal rendelkeztek. öt szakosztálybazi .. 2_50 igazolt versenyző muködött. Még válogatott sportolójuk is volt. 

A lelkes, öntevékeny bé-

késcsabaiak eddig is sokat tet
tek már saját erejükből. Se
gítség nélkül azonban lassú a 
fejlődés, nehéz az előrejutás. 

T. J, 

A fénykort hanyatlás követte. Megszü,nt az atlétikai szakosztály. A labdarúgók kiestek az NB III-'ból. Alaposan 
�egc_sappant a szakosztályok 
lelszáma is. 

A atiort szerel-mesei azon
ban nem hacyták a.nnyiba.n 
Elhatározták, ho(J1J újból fel: 
l.e�ítik a vasu.td$ sportot. 
Tarsadalmi munkában rend
behozták a labdarúgó- és at
létikai pályát. Kispályás kézi
labdapályát is építettek. Mun
kájuk értéke csak.nem 100 
ezer forint. 

Megalakították a teke- és a 
k�rlabda szakosztályt. Ser
duloklkel újból életre hívták 
a� atlétikai szakosztá1yt, s ma 
hét sza.k,osztályba,n 300-a.n 
t'e:senyeznek az egyesület szí
nei.én. Kézilabdában a férfiak 
az 1:iJ3 I kapuját döngetik. 
F� és női tekézöik pedig 
lllár az NB II-ben játszanak. 

Szorgalmasan. edzenek a labdarúgó csapat tagjai 
(Tőzsér Ernő felvétete) 

__ Gondot fordítanak az egye
�ület erkölcsi és anyagi ere
Jének növelésére is. Erőtelje
sen folyik a tagtoborzás A 
pártoló tagok számát fél · év 
alatt 200 taggal növelték. 

Az egyesület egyik felada• 
ta: a labdarúgó szakosztály 
megerősítése. 

- Ebben az évben szeret
nénk visszakerüini az NB 
II�-ba - mondja Andó Ta
ma.s, a labdarúgók edzője. -
A fiúk 1,e'/.kiismeretesen ké
�züttek a bajnokságra. Szíve
sen fogadtak a. na,gyobb meg
terhelést jelentő alapozó edzé
�eket. Az első csapat át� 
eletk,o,ra 20 év. Hat olyan ifi 
;á.télros rúgja. a tabdát a „ na
gyok" között, akik a megyei 
ifi válogatottnak is ta,gjai 
Serdülő csa.pa.tunk már két 
C!Oe vá.rosi bajnok. Ificsapa
tunk a legutóbbi bajnokságot 
úgy nyerte meg, lwgy 99 gólt 
1'Ú{10tt. 

Egyesült a Szolnoki MÁV 
és a Szolnoki Vasutas SK 

Több mint két évtizede an
nak, hogy megbomlott a Szol
nok4 MAV SE egysége. Az ak
kori vezetők szűk látókörű in
tézkedései miatt a járműjaví
tó magára maradt. A szolnoki 
csomópont szolgálati ágainál 
dolgozó. sportszerető vasuta
sok azonban hamarosan új 
sportkört alakítottak. Igy tör
tént meg az országszerte szin
te egyedülálló eset, hogy a 
szolnoki vasutasoknak két 
sportegyesülete is volt. Méltó
képpen azonban egyik sem 
tudta képviselni a vasutas
társadalmat. 

Másfél évtized tett et, míg 
mindkét sportkör vezetői fet
ísmerték a külön út tarthatat
lanságát. Jóllehet, korábban is 
voltak már kezdeményezések, 
akadtak ol>tan sportvezetők; 
akik az erők összefogását sür
gették. 

A Szolnoki Vasutas SK el
nöksége 1966 elején újra na-

pirendre tűzte az egyesülés 
gondolatát. Végül is úg11 dön
töttek, hogy megszüntetik a 
sportkllrt és a felszerelésüket 
a létesítményeket átadják a 
Szolnoki MAV SE-nek. 

A Szolnoki MA V elnöksége, 
mint arról értesültünk, azon 
munkálkodik, hogy a testvér 
egyesület volt tagjai megtalál
ják helyüket az új egyesület
ben, vagy a tömegsportban, az 
üzemi bajnokságokon. 

A Csányi utcai spórtteleoen i---------------------------

d-élutánonként pezseg az élet. 
A labdarúgópályán 25 játékos 
gyakorol. Az atlétikai pálya 
vörös salakján 40 fiatal kö
röz. A kézilabda-pályán a női 
kézilabdások népes csoportja 
edz és legalább ugyanennyien 
nézik az edzéseket, fóleg fia-
1alok. 

Az egyesületnek gondja is 
tian, kevés a felszerelés. A 

!abdarúgó-szakosztályna,k há
Tom csapat részére mindössze 
Z garnitúra meze 1--an. Sok
szor még szappanra sincs 
!>énzük, nem felszerelésre. A 
Békéscsabai MA V SE a megye 

Biztonságos helyet a kerékpároknak 
Zalaegerszeg állomás dolgo

zói közül mintegy ötvenen, 
kerékpáron járnak munkába. 
Körülkerített, jól zárható ke
rékpármegőrzó azonban nincs 
az állomáson. Igy nagyon 
gyakran előfordul, hogy mun
ka után, amikor hazamenné
nek, hol egy dinamó, hol egy 
lámpa., vagy Zámpábót az égő 
hiányzik. Ez önmagában véve 

is elítélendő, de addig is, amíg 
a „sza.rkáka.t" nem sikerül raj
tacsípni, a kerékpárokat biz
tonságos helyen keltene tá
rolni. 

A vonatkíséróknek az a ké
résük, hogy kerítsék be a ke
rékpármegőrzőt, vagy biztosít
sanak olyan tárolási lehetősé
get, ahol illetéktelen szemt<
Jyek nem juthatnak a kerék
párokhoz 

Ma.rkos Jó7.5ef 

KERESZTREJTVÉ NY 
Vízszintes: J. Tisztesség..,.. be

csületes, angolul. 5. Zsirátíéle ál
lat. 9. Szent, sérthetetlen. 13. Ciil· 
ta� a Persens c:sillagkápben. 14. 
S.tinmüvészilnlc családi neve. 15, 
,•ejfedő. 16. Győr-Sopron megyei 
tözség, 17. Idegen női név. 18. 
a.ont ikerszava. 19. Gurul, a köze
o:!n. 20. A kályhának van. 22. 
:Xyőrt sportegyesület. 23. Lom, 
má&-salhangzói. 25. Előd.e. 26. Nem 

a tegnapi. 28. Vissza : német sze
mélyes névmás. 29. Apaállat. 31. 
zenei műszó ; ugyanaz a tempó. 
33. Román kiköt6város. 34. A moz
dony teszi. 35. Országos Terv
hivatal. 3'1. 549 római számmal. 38. 
Vissza: francia festő (18-!0-1926). 
39. Férfinév. 40. Juttat. 42. Kiet
len. kopár. 44. Főzeléknövény. 46. 
Lárma. 48. Elnyúve. 50 Német 
névelő. 52, Vissza: Veszprém me-

gyei község, 54. Intelem, szélek 
nélkül. 5ö. Nem holnap. 51. Ten
gernév növiclitve. sa. Balaton men
ti közs-ég. 59. Köz.pon1i Ei.lenörz6 
Bizottság. 60. Vcteménynek van. 
61. AZonos betűk. 62. Klmondotl. 

�tJi·ó 6!�vi��afiic 1:f:��- �: 
Lecsúszott a torkán. 

FQgg61eges: 1. Mese, monda. 2. 
llladól 3. Eszkimók félgömb alakú 
hóku.nyhója .  4. Jó Buda testvére 
Arany Jánosnál. 6. Csoma Sán
dor előneve. 1, A kongresszusi 
versenynek ezt ken elósegiten1. 
(Folytatása a fQggóleges 3G-ban) 
8. Női ivarsejt, 9. Somogy megyet 
község. 10. • • . Tourn, a liilomfé· 
lék családjának genusza. 11. Afri• 
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11. Végső vége. 21 Kalapos divat
árusnö. 2f. Dunántúli hegység. 26. 
Görög sz!get, a Clkládok egyike. 
21. Van, nérnetill. 29. Sereg. 30. 
Indonéz külügyminiszter. 32. Hal• 
féle. 35. Helyhatároz6sz6. 38. 11:1-
tetö föld. 39. Mezőgazdasági szer
szám. 41. Velencei nemes család. 
4.3. Húz. 45. Vaspálya. 47. Német 
politikus volt. 49. Megfontolt. 51. 
Arengedmény. 53. Torbágy tker
lcözsége_ 55. Nem mögé. 56. Köz· 
vetlen közelébe. 59. Szép vidék. 
61. Talál. 63. LY. 11:. 65. Igekötő. 
66 Ellentétes kötőezó. 61. N T. 

Bekilldendó: füi?góleges 7, foly
tatása a függ. :i&-ban. Beküldési 
határid6: június 10. 

Az el6zö rejtvény helya meg
fejtése: Céljaink megalapozottak, 
de megvalósításuk nem könnyú 1 

Könyvet nyertek: Adám Edit, 
Miskolc, Juhász A. u. 2. Szandi 
Tibor intéző. Sopron - Déll pu. 
Wéber Mihály ellenőr, Kiskunha
las. Vasút u. a Bereznal Paula 
ny. felü�y. Szeged. Aprills 4. út 48. 
Czeglédi Miklósné, Sződliget, Vö· 
rösmarty u. 33, 
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Ünnepi könyvhét 
Ebben az évben, május 28 

é8 június 5-e között rendezik 
meg az ünnep! könyvhetet. 
Mint minden évben, az idén is 
sok író látogat el a könyvhét 
alatt az üzemekbe, munkás
szállásokra, falvakba, a külön
böző helye-ken megrendezésre 
kerülő irodalmi estekre, író· 
olvasó találkozókra. 

Budapesten a Vác; utcában 
újból megrendezik a könyv
utcát. Ehhez hasonlóan Szege
den, Pécsett, Sopronban. Mis
kolcon és más vidéki városok
ban is felállítják a tarka, hí
vogató könyvsátor-<5orokat. A 
könyvterjesztő vállalatok a 
gyermek és ifjúsági könyvek 
lránti érdeklődésre számíta
nak az ünnepi könyvhét ide
jére eső gyermeknapon, május 
29-én. Ezen a napon minden 

1966 JÚNIUS 19 

elárusító helyen, könyvesbol
tokban és a könyvsátrakban 
megtalálhatók lesznek majd a 
gyermek és ifjúsági iroda
lom újdonságai. 

Az ünnep; könyvhéten nagy 
választék várja a felnótt olva
sókat, könyvbarátokat is. A 
könyvkiadók 64 irodalmi mii.
vet ;el.entetnek meg, mintegy 
835 ezer példányban. 

Az alábbiakban néhány 
könyvheti újdonságot ismerte
tünk: Hét évszázad magyar 
versei, Mesterházi Lajos: Is
ten, méretre, Crnnády János : 
Európai ősz, Veres Péter: 
Való világ, Oravecz Paula 
Tört ágak, Pethő Tibor: A 
háborúk ára, Rab Zsuzsa: Do
bok és fuvolák, Sánta Ferenc: 
Az áruló, Vészi Endre:' Arany
szoba. 

Vasutas, postás és közlekedési 

ifjúsági találkozó 
A KISZ Központi Bizottsá

ea, a vasutas- és a pastásszak
szervezet elnöksége, a KPM 
főosztályai és a közlekedési 
tárca KISZ-biwttságainak kö
zös rendezésében 1966. ;úniu, 
19-én Ba.tatonalmádiban kerül 
sor a XII. Országos Vasutas 
Postás é., Közlekedési Ifjúsági 
Tatálkozóra. 

A főbizottság már munká
hoz látott. A találkozó előké
szítése, zavartalan lebonyolítá
sa érdekében az igazgatóságok 
F7.ék!helyein, továbbá Szolnok 
P.S Hatvan csomóponton opera-

nv b'zottságokat hoztak létre. 
Ezekre a biwttságokra hárul
nak az előkészítéssel kapcsola
tos feladatok. A technikai jel
leeű feladatok elvégzése mel· 
lett, már a felkészülés idősza
kában 1s kifejezésre keU jut
tatni a. fíatalok békeakaratát, 
egységes kiállását, a hős viet
fl,Cmi nép mellett, az amerikai 
imperialisták agressziójával 
szemben. 

Az ifjúsági találkozó részle
tes programját lapunk követ• 
kezó 62lámában ismertetjük. 

Megfeszített munkót végeztek 
A tavasz; áradás országosan 

nem okozott nagy károkat és 
közel sem volt olyan mérvü, 
mint a múlt évben, de egy
\t�� ht,Jyen fennakadást jelen
tett. Gyu!a.-Sarkaci között is 
épp az árvíz miatt kellett el
terelni a forgalmat. Ebből a 
nagy munkából elsősorban 
Gyoma állomás dolgozói vet
ték ki részÜiket. Csak néhány 
adat: a.míg az árvíz előtt a 
raktárnát 7 312 kocsi fordult 
meg, addig az elterett forga
lom idején 11 494 kocsit küld
tek ide. 

Megfeszített munkát végez
tek a váltókezelők és a szol
gálattevők is. A 31 rendes vo
nat helyett 59 vonatot állítot
tak össze és továbbítottak a 
vésztői vonalra. Külön k.i kell 
emelni a gépek kiszerelésénél 
dolgozó vasutasokat és kocsi
rendezöket, akik kéz;i erővel 
2633 mázsa szenet kosaraztak 
a mozdonyokra. 

Ezt a nagy munkát az állo
más kollektívái saját erejük
ből végezték el. 

Pozsár András, 
Gyoma 

A Hivatalos Lapból A szerkesztöség üzeni 
A Hivatalos "Lapból a szakszer• ' Dancs József, Bo�nár Kál"oly 

vezeti bizottságok és a dolgozók rapolca; Boldizsár Gyula Békés
figyelmébe ajánljuk a következő- csaba; Kovács István Szombat· 
ket: hely ; Kápral László Kesztbely; 

17. számból: 109445/1966 If2.B. Glczi József Almásfüzitő; Vas 
MA V munkakört bértá'blázatok István Rákosrendező; Szűcs Fe-
felsó b�rhatáratnak módosítása. renc Hatvan ; Markos Józset za„ 

108150/1966. If2.B. Az épltőmun• laegerszeg, Várfalvi Gyula Gyé
kások bérezési rendszere és aa kényes; Pozsár András Gyoma; 
építőipari normák alkalmazása. Levetelket lapunk anyagához fel

Közlemény a vasutas vendég- haszná.IJuk. 
szobaház üzemeltetéséró!. Virág Károly Rákospalota-űj-

18 számból: 104606/1966. I/8 E pest „A cél felé" és Varga Jen� 
Rakodással képzett irányvonatOk Budapest „Tudjátok-e ?" e. ver• 
szervezésével, közlekedtetésével, seik közlésre nem alkalmasak, 
premizá.1ásá.val és az átvevők Sandek János Siklós, Hegedűs 
jutalmazásával kapcsolatos fela- Tivadar Sátoraljaújhely, Móric? 
datok szabályozása. Anna Tatabánya-Alsó, Farkas 

101415 /1966.. l/2.B. Alkalmazotti László _Csépa, !3oros Ferenc Kis• 
állomány csoportú dolgozók pré-- terenye . Leveleiket illetékes bely

miumrendszere az 1parl és épí- re tovibbftottuk 
tőlparl vállalatoknál. 

109980 /1966. I/3. c. Az államvasúti 
dolgozók tlsztitószere!látását sza
bályozó rendelet módosítása, 

tc,;���:�i l,��;,.:iat�!
Súti 

e�:; 
kérdések újbóli szabályozása 

Pályázati felhlvás a Marx Ká
roly KözgazdaságtudományJ 
Egyetem Közlekedési Szak esti 
levelező tagozatára. 

LAKÁSCSERE 

Elcserélném Gyáli úti 1 szo
ba-konyha speizos, kertes, szol
gálati lakásunkat. plusz adunk 
a Józse:f körúton 2 szoba össz
komfortosat. ErdekH5dn1 lehet: 
Fischer István, Bp. Gyáli út 15/ 
27. 1. aJtó. egész nap. 

- Alumínium teherkocsi& 
készítettek bauxit szállítására 
Franciaországban. Az aJu
mínium kocsik ma még drá
gák, de alkalmazásuk mégis 
gazdaságosabb, mert a 15 
tonna önsúiyú, 43 köbméter 
befogadóképességű vagonok
ban mintegy 65 tonna bauxit 
szállítható. 

Szocialista brigádveze. 
tök tanácskoztak Rákoaren
dezön. A brigádmozgalom 
mindössze ötéves múltra te
kint vissza, de a szocialista 
brigádok ez alatt az idő alatt 
is figyelemreméltó eredmé
nyeket értek el az állomáson. 

- Kiváló eredmények szü
lettek az első negyedévben 
Almásfüzitőn. Az állomá3 
dolgozói 34 608 kocsit moz
gattak meg, s a kocsikihasz
nálási tervet 99,48, a kocsitar
tózkodást ped lg 93,68 száza
lékra teljesítették. Az állo
más munkájában a szocialis
ta brigádok járnak elen. 

- Az é1íizemszint elérésé& 
tűzték célul Tapolca fűtöhá3 
dolgozói. Az első negyed
évben a mozdonyfelhasználás• 
nál 100,5, az üzemeltetési ön
költségcsökkentésnél 103,9, a 
szénfelhasználásn..íl pedig 
105 százalékos eredménY1 
értek el. 

- 8000 forint értékű tár• 
sadalmi munkát végez'. �k a 
keszthelyi Utaselláté dolgo
zói. A nagy nyári balatoni for
galom kezdet� előtt társa
dalmi munkában rendbe hoz
ták az utasellátó külső és bel
ső helyiségeit. Külön dicsé
retet érdemel a konyha és a 
felszolgáló személyzet. 

- 30 százalékkal emelik a 
vasúti díjszabást Ausztriá
ban. Az új osztrák kor
mány bejelentette, hogy ha
marosan 30 százalékkal 
emeli a vasúti személy- és 
poggyász díjszabást, 50 szá
zalékkal a bécsi gyorsvasút 
tarifáját. 

- Elkészült a szolnoki vas• 
úti rékonsfrukció legnagyobb 
vasbeton szerkezete, a ceglédi 
bejárati vágány és az újszá
szi bekötőúton épült 73 mé
ter hosszú és 14 méter szé• 
les kerethíd. 

- Elnyerte a szocialista 
munka szolgálati helye címet 
a füzesabonyi viJ!amos vo
nalfelügyelőség. A 45 tagú 
kollektíva az elmúlt évben 
111  százalékra teljesítette a 
karbantartási tervet. 

- Az Akadémiai Kiadi 
könyvkiállítást rendez a Bu
dapesti Nemzetközi Vásáron 
a Magyar Tudományos Aka
démia pavilonjában. A kiadó 
többek Között bemutatja a 
magyar és nemzetközi könyv• 
művészeti versenyeken díjat 
nyert könyveit. 

MAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok szakszervezetének 
lapja 

Szerkeszt1 a szerkesztO bizottság 
Föszerkeszt6: Gulyás Jánoo 

Felelős szerkesztő: VisJ Ferenc 
SzerkesztOség: 

Buc:!apes1 VI., Benczúr utca n. 
Telelon: városi : 229-872 

üzemi: 39-Tl 
Kiadja és te, jeszu . a Népszava 

Lapkiadó Vállalat. Budapes1 Vll.t 
Rákóczi tlt 54 Telefon, 22-19. 

Felelö� ktadó: Gábor Márton, 
B Néouava Lapkiadó Vállalat 

tgs,gatóJa 
Csekk3zámlaszám: ;s.915.001-K 95 

Szikra t,apn:uomda 
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N I N C S E N E K  R É G I V I C C E K . 

- Milyen nyelvet beszél? 
- A hangosbeszélőt fordítom 

gyarra . . •  
érhető ma- ] 

- Kérem, �em tud gyorsabban menni? 
- tn tudnek, de nem hagyhatom el a 

mozdonyt. 
(Pusztai Pál rajzai.) 
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663 millió forint 
társadalombiztosításra 

Beszámoló a központi vezetőség máius 13-i üléséről 

Szakszervezetünk központi 
.vezetősége május 13-i ülésén 
megtárgyalta a vasútegészség
ügy és a társadalombiztosítás 
helyzetét. A vasútegészségügyi 
szolgálat munkájáról szóló 
anyagot lapunk május 15-én 
megjelent számában már is
mertettük. Ezúttal a szakszer
vezet társa<ialombiztosítási 
tevékenységéről elhangzott 
beszámolót ismertetjük kivo
natooan. 

Krekó Ferenc, a társada
lombiztosítási osztály vezető
je vitaindító előadásában 
hangsúlyozta, hogy szakszer
vezetünk az elmúlt 15 év alatt 
;elentős fejlődést ért el a tár
sadalombiztosításban. Ez nem
csak a szolgáltatások állandó 
bővülésében és a kiadások nö
vekedésében, hanem az ellátá
sok minőségi színvonalában, 
az ügyintézési munka javulá
sában, továbbá a társadalom
biztosítás társadalmi üggyé 
tételében is lemérhető. 

A szolgáltatások állandó bó-
wlését mutatja, hogy 

amíg 1954-ben 203 millló 
voU." szaks,rervezet tá.tsa
dalombiztositási költség
vetése, addig 1966-ban 663 

millió forint. 

az állami egészségügyi ellátás 
világviszonylatban is az elsők 
között van. Olyan fejlett tő
kés országok, mint az Egyesült 
Államok, Anglia és Franciaor
szág, messze mögöttünk fog
lalnak helyet. 

Hazánkban nem fizetnek 
társadalombiztosítási járulé
kot a dolgozók. A tőkés or
szágokban nagy összeget tesz 
ki a betegbiztosítási járulék. 
Ennek ellenére kevés a szol
gáltatás. Nálunk a dolgozók 
időbeni korlátozás nélkül, 
ingyenes kórházi gyógykeze
lést kapnak. A legtöbb tőkés 
országban ez mindössze hat 
hónapra terjed ki. Nagyon ke
vés tőkés országban jár ingye
nes kórházi kezelés a család
tagok részére, ahol jár, ott leg
feljebb csak hat hétig. A szülő 
nők kapnak ugyan 12 hét sza
badságot, de nem kapják meg 
erre az időre átlagkeresetü
ket. Hazánkban 20 hét a szü
lési szabadság, s a szülő nő 
megkapja átlagkeresetét. 

A családi pótlék rendszer 
is mindinkább betölti az élet
színvonal alakulásában rá vá
ró szerepét. 

Egy ötgyermekes család 
havonta 850 forint családi 

pótlékot élvez. 
1966-ra 210 millió forint csa
ládi pótlék kifizetését irá
nyozta elő a szakszervezet. 

Nyugdíjtörvényünk a vilá
gon az elsők közé tartozik, 
mind a nyugdíj összegét, mind 
a nyugdíj korhatárt, mind pe
dig a nyugdíjellátásra jogosul
tak számát illetően. A felsza
badulás előtt a dolgozóknak 
csak kis része volt nyugdíjas, 
egy másik része alacsony ösz
szegú járandóságot kapott és 
csak a 65. életév betöltése 
után jogosult ellátásra. Ma a 
nőknél az 55., a férfiaknál a 
60. életév, a korkedvezményes 
munkakörökben a nőknél 50, 
a férfiaknál 55 év az öreg
ségi nyugdíjra való jogosult
ság feltétele. 

Ér<iemes megnézni, hogy áll 
ez egyes kapitalista országok
ban: Norvégiában, lrország
ban, Kanadában 70, Svédor
szágban 67, Spanyolországban, 
az USA-ban 65. életén betöl-

(Fol� a Z. oldalon.) 

'ö'sszkomfortos munkasszalló 
azoknak, akik a napi munka 
fáradalmait kulturált körül
mények között akarják kipi
henni. 

Átadták a Nyugati pályaudvar 
új indulási c�arnokát, 

Az új indulási csarnok néhány órával az átadás után 

szolgálati lakások teljes át
építésére is. Egyszóval az 
egész volt „Csemege-frontot" 
újjáépítettük, korszeriísítet
tük. 

A Déli pályaudvar után te-

(Bemző Károly felvétele) 

hát most a Nyugati is gazda
gabb lett egy tágas, modern 
indulási csarnokkal, amely 
mindannyiunk hasznát, javát 
szolgálja majd. 

(Szerényi) 

Az építkezést hosszú vita 
előzte meg. Marad a Cseme
ge vagy sem? A Nyugati pá
lyaudvar „albédőjét" si
kerü!!-e jobb belátásra birn:i? 
A növekvő be!- és külföldi 
forgalom, az utaslétszám 
emelkedése sürgetően követel-,--------------------------

te a Nyugati pál11audvar be
járati fol11osó;ának bővítését. 

Az elmúlt év közepén a Cse

mege-áruház elköltözött. Jgy 
már nem volt akadálya an
nak, hogy a szúk, keskeny, 
kis bejárati folyosót megna
gyobbítsák. 

- Nem is ezt a folyosót na
gyobbítottuk meg - tájékoz
tat Peták József mérnök ta
nácsos, a munkák irányító
ja -, hanem a volt Csemege
á,ruház helyén és a régebbi 
kuUúrvárótermen keresztül 
három bejárati ajtós, tágas 
folyosót építettünk a Lenin 
kclrúttól a pénzt(/:rfíl.rf(ékig. A 

régi kis folyosó bejárata pe
dig az Utasellátó éttermének 
utcai bejárata Zesz. (Ezt a 
munkát később fejezik be. A 
szerk.) 

Automatasor a Déli pályaudvaron 
1966-ban 1,1 milliárd forintos forgalomra számít 

az Utasellátó 
A vasúthoz hasonlóan az 

Utasellátó feladatai is évről 
évre nagyobbak. 1966-ban pél
dául 1,1 milliárd forintos for
galomra számitanak a vállalat 
vezetői. Ennek megfelelően 
növelik a szolgáltatásokat, 
több üzemben korszerúsíté5t 
hajtanak végre. Befejezéshez 
közeledik a Déli pályaudvari 
étterem korszerűsítése, s a 
tervek szerint 

június elejéig a Déliben 
felszerelik az Utasellátó 

első automata sorát. 
Az üdítő italokat, szendvicse
ket és trafik árut kínáló auto
mata sor éjjel-nappal ürem
ben lesz. 

tetnek. Ezzel kapcsolatban 
Urbán Szabó Béla igazgató el
mondotta, hogy az étkezőko
csik gyakori meghibáso<iása • 
miatt előfordul, hogy egves 
gyorsvonatokban napokig nem 
közlekednek. A vállalatnaK 
évek óta sok problémát okoz a 
„guruló étrermek" gyakod 
meghibásodása. Többször szó
vá tették már azt is, 

hogy indokolatlanul hosz
szú időt vesz igénybe még 
a kisebb javítások elvég-

zése is. 
Ahhoz, hogy a forgalomból 
javítás miatt kivont kocsik 
minél előtt visszakerülhesse
nek a műszaki kocsiszolgálr.t 
és a Dunakeszi Járműjavítú 
dolgozóitól várnak segítséget .i 

vállalat vezetői. 

Ez az összeg több mint há
romszorosa az 1954. évinek. 
Hasonló mértékű emelkedést 
mutat a nyugdíjra kifizetett 
összeg. 1954-ben 267 millió fo
r.nt nyugellátást biztosítottunk 
56 200 nyugdíjasnak, 1965-ben 
627 millió forintot kaptak 
a nyugdíjasok. Jóllehet, szá
muk ezidó alatt min<iössze 
?B százalékkal emelkedett. 

A magyar szakszervezeti 
társadalombiztosítás. a jelen
!eg érvényes nyugdíjrendszer, 

A tapokal új mu111kásszállót 
,márciusban avatták fel, s a 
környékbeli vasutasok máris 
jól ismet'ik a modern léte
sítményt. A kétemeletes, 108 
személyes munkásszálló a 
legkényesebb igén11eket is ki
elégíti. Hideg-melegvíz, télen 
központi fűtés, rádió, televízió, 
könyvtár és a társalgóban 
zongora áll rendelke:resre 

Az épület alagsorában egy 
kis házi üzletet is nyitottak és 
így a munkásszálló lakóinak 
még bevásárolni sem kell 
várOISba menniök. 

A terveket a Vasúttervező 
mérnökei, Gundel István, Si
raky Lóránd és Preisich Ani
kó készítették. A tervezők 
olyan anyagokat használtak 
fel, amelyek könnyen tisztít
hatók, tehát higiénikusak és 
.még a legkényesebb esztétikai 

a �lést Is kielégítik. 

Részletes tervet dolgozott ki 
a vállalat a nyáJ.i csúcsforg3.
lom lebonyolítására. A balato
ni állomásokat száz mozgó 
cirussal erősíti'c meg. A mozgó 
szolgálat naponta mintegy 
70 OOO üveg hűsítő italt hoz 
forgalomba. 

Tovább bővül az Utasellá.., 
együttrnűkö<iése a szocialista 
országokkal is. A MITROP.O. 
felkérésére például az NDK 
nemzetközi vasútvonalain a7. 
étkezőkocsikon 40 ma.gyaT 
szakács és pincér dolgozik. 
Ezenkívül több más szocialista 
országgal is szerveztek szaJ,. 
ember-cserét. 

Bognár Károly 

Határidő .előtt 20 nappal 
Budapesten évek óta sok 

Problémát okoznak a vasúti 
&arompók. A megnövekedett 
forgalom miatt gyakran 15-
20 percig is zárva vannak. 
Amióta az l-es és a 25-ös 
11utóbusz végállomását a Hő
Jök teréről áthelyezték a Ka
csóh Pongrác úti sorompó két 
oldalára, az átszálló utasok
nak különösen sok bosszúsá
got okozott az útátjáró so
rompó. Az illetékes szervek 
ezért úgy döntöttek, hogy 
gyalogos aluljárót építenek az 
átszállások meggyorsítása, a 
balesetek elkerülése érdeké
ben. 

A gyalogos aluljáró épttésé
\'el a Hidépitési Főnökséget 
l>izták meg. A hidászok ez év 
februárjában azt a feladatot 
kap:ák, hogy a célnak leg- · 
lnkabb megfelelő, gyorsan 
k!Vitelezhető aluljárót építse
nek. 

A, fonökség Na(J1J József tíz 
tagú szocialista brigádját 
bízta meg a kivitelezési 
munkák elvégzésével A ha
táridő: június 30-a volt. A 
IIZOCialista brigád a IX. párt
kongresszus tiszteletére vál
lal:a, hogy a határidő előtt 
husz nappal befejezi a mun• 
� A munkák jelenlegi ál
....,,.. arra mutat, hogy a hi
dászok tartják szavukat és 

Jdnius 10-re átadják az alul
járót. 

h 
A határidő húsznapos előre 
ozásával mintegy 240 pzer 

10rintot takarítanak meg :, 
llét>gazdaságnak. 

Az aluljáró betonelemeit daru segítségével emelték be 

(Hankiaz Ká.rol11 felv.) 

A kivitelezést a MAV Buda
pesti Magasépítési Főnökség 
végezte 8 millió forintos költ
séggel. Az építők ezúttal tar
tották a szavukat, mert pon
tosan az ígért határidőre, az 
úi menetrend életbelépésének 
napjára átadták az új, mo
dern vonalú oszlopcsarnokot. 

A csarnok padozata piszkei 
vörös mészkő, oldalfala bolgár 
kőburkolat, a mennyezet pe
dig gipsz, ízlésesen kiképzett, 
rejtett világítással. Az új in
dulási csarnokot a labrádi fe
kete gránitoszlopok impozáns
sá teszik. 

A bejárat bal oldalánál he
lyezték el a be!- és külföldi 
Információs szolgálatot. Ez 
nemcsak az új. csarnokból, 
hanem egy átnyíló ajtóval a 
pályaudvar nagycsarnokából 
ls megközelíthető. A bejárati 
csarnok középső bal oldalán a 
W.C.-csoportowhoz lehet le
menni, amelyet a volt Han
gulat bár helyén épitettek fe!. 

A csarnok emeleti részén az 
IBUSZ kapott helyet és a 27 
munkahelyen az összes ·szol
gáltatásaikkal (pénzváltás, 
szállodafoglalás, helyjegy stb.) 
a be!- és külföldi utazók ren
delkezésére állnak. Az IBUSZ 
csak pár héttel később nyitja 
meg új kirendeltségét, ugyan
is idő kell ahhoz, amíg ide
költöznek és !elkészülnek a 
várható nagy forgalomra. 

- Ennek az új bejárati 
csarnoknak az 6.tadásával -
mondja Gelléri József, az 
építkezés műszaki ellenőre -
már kultúráit körülmén11ek 
között közlekedhetnek a Nvu
gati pályaudvaron, s az a zsú
foltság és tumultus, ami ed
dig volt, reméljük, megszű
nik. 

- Ezzel a nagy munkával 
egyidőben - vette át a szót 
Füstös István főépítésvezető 
=: sor került a csarnok fe;letti 

Az Utasellátó jelenleg 82 ét
kező- és büfékocsit tart üzem
ben. Ereken egyes viszonyla
tokban speciális ételeket is 
{eJszolgálna,k. Hálókocsikat 3 
nemzetközi vonalon közlekecl- (vt) 

Borsodi múszaki hetek 

Az MTESZ Borsod megyei 
szervezete, a Szakszervezetek 
Borsod Megyei Tanácsa, a 
megyei művelődési ház és a 
Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulat május 16 és június 
2 között ren<iezte meg a bor
sodi műszaki heteket. 

A műszaki heteket maJus 
16-án a műszaki értelmiségi 
nagygyűlésen dr. Pásztor Pál, 
a . miskolci ii;:azgatóság veze
tője, az MTESZ Borsod me
gyei sze1-vezet elnöke nyi
totta meg, majd a harmadik 
ötéves tervről és az új gaz
dasági mechanizmus irányel� 
veiről Brutyó János, a Szak
szervezetek Országos Taná
csának elnöke tartott vitain
dító előadást. 

A műszaki hetek keretében 
több, közlekedési vonatko
zású tudományos előadás is 
elhangzott. Dr. Va,-ga László, 
a KPM 1/4. szakosztályának 
vezetője A vasút �zerepe • és 
;elentősége a népgazdaság 
deviz!loazdálkodásában cím
mel tartott már az első na
pon előadást. 

A Közlekedéstudományi 
Egyesület miskolci szerveze
tének szervezésében még to
vábbi három, a vasúttal kap
csolatos előadás hangzott el. 
Dr. Unyi Béla, a 6. szakosz
tály főelőadója A hézagnél-

küli vagany fenntartásának 
legújabb tapasztalatai, Va-rga 
Jenő, a 7. szakosztály helyet
tes vezetője A mérnök sze
repe és feladata a vontatási 
szolgálatnál cimmel tartott 
előadást, Kőhalmi József vil
lamosmérnök, a 7 'C osztály 
főelóadója a MA V V. 43: sor. 
szilicium egyenirányítós vil� 
lamos mozdonyának főbb ada
tait ismertette. 

A Közlekedéstudományi 
Egyesület miskolci szerveze
tének eddigi tevékenységét 
dokumentációs kiállításon mu
tatták be. 

Rugalmas pályaőr 
. Az elmúlt hét egyik regge

len Balatonfüred állomásról 
tolatás közben „megszökött" 5 
rakott vagon és a 10 ezrelékes 
lejtőben Aszófő állomás felé 
gurult. 

Palkovics József, a 35 sz 6r• 
ház pályaőre éppen a v�na
lat ellenőrizte, amikor gurulnJ 
látta az „engedetlen" kocsi
kat. Nyomban cseleked,;,tt 
Letette a lámpákat, a saruk� 
hoz rohant, és páros féksaru
val megállította a vagoilOlkat 
Cselekedetével egy esetlegeÍ 
balesetet előzött meg. 
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663 millió lorint 

társadalombiztosításra 
(Folytatás a.z 1.  oldalról.) 

téséig kell dolgoznia annak, 
a.ki nyugdíjat akar kapni. 

Az előadó ezután a társada
lombiztosítás szervezeti fel
építésében bekövetkezett vál
tozásokról tájékoztatta a köz
ponti vezetás'éget. A szak.szer
vezetek, mint a dolgozók ér
dekképviseleti szervei koráb
ban csak részt vállaltak a tár
sadalombiztooítás irányításá
ban. Ugyanakkor ma, közvet
len irányítói és in téwi a tár
sadalombiztosítási ügynek. 
Egyik wgfontosabb munka
terület a dolgozók egészségé
nek védelme, amelyen belül 
,iagy szeTepe van az üzemben 
tolyó megelőző tevékenység-
11ek. 

Az egészségügyi 
albizottságok feladata 
A szakszervezeti bizottságok, 

a munkavédelmi és a mun
kásellátási bizottság, a társa
dalombiztosítási tanácsok 
egészségügyi albizottságai az 
üzemorvoook közreműködésé
vel fáradoznak a dolgozók szo
ciális és egészségügyi ellátá
sának javításáért. A szak.szer
vezeti bizottságok nagyrészé
nél kielégíroen dolgoznak az 
egészségügyi albizottságok, de 
akadnak még olyanok is, 
a.melyek nem felelnek meg a 
velük szemben támasztott kö
vetelményeknek. Pedig az 
egészségügyi albizottságoknak 
mindenütt van tennivalójuk 
bőven. 

A vasútnál nagyon sok idillt 
beteg, de még munkaképes 
dolgozó teljesít szolgálatot. 
A; egészségügyi albizottsá-
gok szoros együttműködésben 
az ii.zemorvossal, szervezzék 
meg ezeknek a dolgozóknak a 
gondozását, segítsék őket ab• 

ban, hogy oTvosi utasítások 
szerint él;enek. Nyújtsanak 
segítséget ahhoz is, hogy ott
honi életmódjukban is bizto
sítani tudják az orvosi uta
sítasok betartását. Epítsenek 
maguk köré társadalmi aktí
va hálózatot, szervezzenek 
rendszeres családlátogatást. 

A központi vezetőség 1964. 
jűnius 12-i határozata a me
gyei bizottságoknak is kötele
zővé tette, hogy segítsék a 
megye területén a társadalmi 
aktíva hálózat létrehooását. 

A szolgálati helyeken és az 
üzemekben fontos feladat az 
egészségügyi felvilágosító 
munka. Különösen nagy sze
repe van az alkoholizmus el-
1,e,ni propagandának és járvá
nyok idején a megelőzésnek. 

Mint a fentiekből kitűnik, 
tláltozatos és sokoldalú ten
nivalói vannak az egészség
ügyi albizottságoknak. Még az 
a veszély sem áll fenn, hogy 
keresztezi a szakszervezeti bi• 

összdolgozólc létszámához vi• 
szonyítva mintegy 10 száza
lékTa tehető a csökkent mu-n
kaképességúek száma. A szak
szervezet VI. it:on.gresszusa 
és a központi vezetőség 1964 
jűnius 12-i ülése azonban kö
telezővé tette a szak.szerve
zeti szervek számára, hogy a 
csökikent munkaképességűek 
problémájának megoldásáért 
mindent kövessenek el. A jó 
szándék a vasút vezetőiben is 
megvan. Jelenleg azonban sem 
a táTca, sem a Vasúti Főosz
tály nem Tendelkezik azokkal 
az anyagi feltételekkel, ame
lyek nélkülözhetetlenek a 
problémák megoldásához. 

A vasutas dolgozók és 
igényjogosult családtagjaik 
betegellátásá.ra jól képzett 
orvosok, egé=égügyi kö
zépkáderek. jól felszerelt 
gyógyinté7,etek, rendelőinté
zetek és üzemi rendelők áll
nak rendelkezésre - hangoz
tatta az előadó. A szakszerve
zet továbbTa is egyik legfon
tosabb feladatának tart;a, 
hogy az anyagi lehetőségekhez 
mérten segítse a dolgozók 
egészségügyi ellátásának ;a
vítását, biztosítsll az orvosok 
részéTe a megfelelő munka
feltételeket. Ezért járult hozzá 
a f,él százalékos alapból 
több mint 3 5 millió forinttal 
- új orvosi rendelők építé
séhez. 

Hatékonyabb 

intézkedéseket 
A társadalom.biztosítási szol

gáltatások közül jelentőségé
nél fogva a táppénzes helyzet 
áll az első helyen. Sajnos, ez 
minden évben kedvezőtlenül 
alakul. Az ezévi kilátások sem 
megnyugtatók. Ez azt jelenti, 
hogy a tett intézkedések nem 
bizonyultak eléggé hatékony
nak. Addig, amig 1960-ban 5 
százalékos volt a táppé=es 
állomány és 107,5 millió forin
tot fizettünk ki táppénz cí
mén, addig 1965-ben a 6 szá
zalékos táppénzes állomány
ra 154,5 millió forintot kel
lett kifizetni. 

A betegségmegel6z6, a gon
dozó és gyógyító munka ha
tékonyságának, a dolgozók 
egés2Bégének megvédése, a 
megromlott egészség mielőb
bi helyreállítása a népgazda
ság és az egyén számára 
egyaránt fontos. Egyrészt ke
vesebb munkanap esik ki a 
termelésből, másrészt a beteg
százalék csökkentése a táp
pénzre kifizetett összegek 
csökkenését is jelenti a nép
gazdaságnak. 1965-ben 3 mil
lió 320 ezer táppénzes TLap me
rült fel. A táppénzes helyzet 
csupán 0,1 százalékos emel-

kedése 2 millió 600 ezer fo
rint évi pénzügyi kihatást von 
maga után. 

Kétségtelen, a vasutas dol
gozók egészségügyi és szo
ciális ellátása még nem ki
elégítő. Az is igaz, hogy a 
vasúti szolgálat nehéz, a dol
gozók ki vannak téve az idő
járás viszontagságainak. Ep
pen ezért a vasút területén je
lentős az orvosok szerepe. Hi
szen a dolgozót ők veszik táp
pénzes állományba, s a gyó
gyító munka is az ő feladatuk. 
Az orvosoknak arra kell tö
rekedniük, hogy a táppénzes 
állományba vétel ne legyen 
indokolatlanul hosszú. Számos 
példa bizonyítja, hogy egyes 
dolgozók nem 'betegség, ha
nem más okok miatt íratják ki 
magukat betegállományba. 
Erre legfőbb bizonyít.ék, hogy 
a járóbeteg felülvizsgálat al
kalmával több helyen a be
tegek 30-50 százalékát kiír
ják. Az is gyakori, hogy a fek
vő beteget ellenőrző orvosok 
a körzeti orvosok által fekvő• 
betegnek ;avasoltak mintegy 
15-20 százalékát min.ősítik 
munkaképesnek a látogatás 
alkalmával. 

Az elmondottakból is kitű
nik, hogy a táppénzes száza
lék csökkentése érdekében 
sokoldalú feladat vár a társa
dalombiztosítási tanácsokra és 
a beteglátogatási albizottsii
gokra, 

A beszámoló ezután a nyug
díjügyek intézé.sével. a ny,.1g
díjelökészító albizottságok te
vékenységével és a társada
lombiztosítási 5201gáltatások
kal foglalkozott. Az előadó 
ezzel kapcsolatban a tőrvé• 
nyes ügyintézésre és a jog
szabályok egyszerúsitésére, 
majd végezetül néhány hiá
nyosságra hívta fel a figyel
met. Szóvá tette, hogy egyes 
területi jellegű megyel bi
zottságok keveset foglalkoz
tatják a társadalombiztosítási 
munkabizottságot. Üléseiken 
is ritikán szerepel az adott 
igazgatóság táppénzes helyze
te. Nem hangolják össze elég
gé a tennivalókat, nem vtzs
gálják az orvosok, szolgálati 
vemtők ezzel kapcsolatos te
vékenységét, a törvényességet 
s az ügyintézést. Javításra szo
rul a megyei bizottságok és 
a szakszervezetek megyei ta
nácsai társadalombiztosítási 
szervei közötti kapcsolat is. 

A jövőben tovább kell emel• 
ni a megyei bizottságok és az 
egyes munkabizottságok mun
kájának színvonalát. Nagyobb 
gondot kell fordítani a káde
rek és aktivisták kiválasztásá
ra, állandó és tervszerG szak
mai, illetve politikai képzé
sére. 

A beszámolót élénk vita kö
vette. 

zottságok egyeu munkabizott- -------------------------
ságainak feladatkörét. Kül1?
nösen akkor nem, ha munka
jukat, az elvégzendő felada
tokat az egészségügyi komp
lex munkaterv is tartal
mazza. 

Társadalmi ügy 
Ahhoz, hogy az üzemegész

�ügy a szűkös anyagi lehe
lÖségek ellenére is tovább ja
vuljon, elengedhetetlen az 
üzemi orvosok elemző mun
kája. A betegstatisztikát be
tegségnemenként kell ell_en
őrizniök. Rendszeresen vizs
gálni kell azt is, h_?í!_Y a

, 
ked

vezőtlen munkakoTulmenyek 
milyen mértékben idézik elő 
a táppénzes százalék emelke
dését. 

A továbbiakban a csökkent 
munkaképességűek helyzeté
vel foglalkozott a beszámoló. 
Ez ma már társadalmi ügy. 
Mivel minden iparágnál meg
lehetősen magas a számuk, 
könnyebb munkakörben való 
foglalkoztatásuk nehezen old
ható meg. A vasút munka
ügyi szerveinek is behatóbban 
kell fogl.a.lkozniok a csökkent 
munkaképességűek munkába 
állításának és foglalkoztatá
sának lehetőségeivel. De a me
gyei bizottságoknak és a szak
szervezeti bizottságoknak is 
következetesebben kell har
colniok a csökkent munkaké
pességűek munkába állítá
sáért. 

Ez jelenleg rendkívül nehéz 
feladat. A wsúton ugyanis a.i; 

Elhamarkodott igéret 
- Apuuul Mi

kor érü-nk oda? 
- Apuuu! 

Mi.ért -nem izál
lunk le? 

Az ötéves, bar
na hajú, kék sze
mű kisfiú szájából 
csak úgy záporoz
nak a kfrdések. 
Az I. osztályú ko• 
csiban ütők hol 
mosolyognak, hal 
pedig bosszúsan 
tekintenek a gye-
1"ek felé, mert a 

· vonat indulása óta 
- s a.n-nak már 
vagy két óráj{t -
szüntelenül csa
csog a pici száj. A 
papa türelmes. 
Csodálom ót. Nyu
gadta-n, higgadtan 
be.szél a gyerek
kel 

Hamarosan, 
kisfiam. Még há
rom.szar áU meg 
a vonat, aztán le
szállunk. Addig 
nézd a tájat, <1 
sok-sok virágzó 
fát. Látod, müyen 
szép? 

- Szép, de mi
kor érünk már 
odar 

- Kisfiam! Ne 
légy türelmetlen! 
.tdesapa szavát 
adja, hogy amikor 
harmadszor áll 
meg a vonat, le-
szállunk. Tudod 
édesapa mind� 
betartotta fgéTe-
tét. A gyerek meg
n1fll{lszik, s <1 meg
állókat számolja. 
Egy • • • kettő . • • s 
az arca felderül. 

- Ha most 
megállunk, ugye, 
akkor leszállunk? 
- fordul örven
dezve az apjához. 

- Igen, kis· 
fiam, megígértem, 
é� egyébként is 
megéTkeztünk. 

A 00114t az ál
lomáshoz közeleg. 
A fiatal mama, a 
türelmes apa és a 
türelmetlen gye
rek már a peron 
ajtajándl te.szál
lásra váTnak. 

S ekkor történt 
a baj. Hogy, hogy
nem, a gyors1'o
natot a bejárati 
jelző-né! megfog
ták. A szülők 
meglepőd1'e néz
�k egl/ffi,(Í$1"a. 

- Hát a:kk<>r, 
szálljunk le 
mondja vidáman 
a gyerek, és már 
nyitotta is az aj
tót. 

- De kisfiam, 
ez még nem az 
állomá.s! 

- De apuuu! 
visított a gyerek, 
s szá;a sírásra 
görbült. - Hiszen 
sza1Xldat adtad, 
hogy ha harmad
SZOT áU meg a vo
nat, akkor leszál
lunk. Azt mond
tad, hogy nem 
csapsz be/ 

- Nem csaplak 
be, kisfiam! 
mondta az apa 
-, majd a felesé
gének súgta: nem 
tehetünk mást, le 
kell száUnunk. 

S ha soobályta• 
l.a.nul is, de a há
romtagú kis csa
lád leszállt, és a 
bejára.ti jelzőtől 
nagy--nagy békes
séggel elindult 
!11Jalog 4Z állomás 
felé. 
Szerén1i Jómd 

Kardos Imre 

Egy bizalmi'portréja 

Ka1"dos Imre az elmúlt évek
ben gyakran járt az állomás 
főnökénél és a szakszervezeti 
bizottságnál, hogy a rakodón 
rendkívül balesetveszélyes a 
munka. Hamarosan intézkedés 
is történt. A villás emelőtar
gonca ügyében is sokszor ko
pogtatott az llletékesekné1. A 
raktári munkásoknak ma már 
nem kell fáradozniok, mert 
megkapták a nehéz fizikai 
munkát megkönnyítő. emelő
és rakodógépet. 

Tóth Ferenc raktári mun
kás hattagú családról gon<ios
kodik. Néha szűkiben vannak 
a pénzzel, kevés jut a fi.:etés
ből öltözködésre. KMdos Imre 
bizalmi eddig mindig osztozott 
a nagy család gondjában. Ki
;árta nekik, hogy szakszerve-
2ett segélyt kapjanak. Leg
utóbb hétszáz forinttal enyhí
'1:ette a szakszervezet a rak
tári munkás gondjait. 

A mindig jókedélyQ Rózaa 
SándoT áruértesító a közel
múltban arról panaszkodott, 
hogy sokat szenved a reumája 
miatt, Hetényi Mihály raktár
nok a karját fájlalta. A bizal
mi béutalókat szerzett olyan 
gyógyüdülókbe, ahol táxsai 
felépülhetnek. Először Hévíz
ről, majd Harkányfürdőr61 
érkezett egy-egy színes levele
zőlap, amelyen a beutaltak 
megköszönték Kardos Imre 
fáradozását. 

Mint bizalmi a munkaver
�eny és a brigádok szervezé
sében is részt vállaJ.t. Külö
nösen az emberek kiválogatá
sában segített sokat. 

Nem húzódik vissza az úgy
nevezett „népszerűtlen" fel
adatoktól sem. Mindenkor 
bátran elmondja véleményét: 
ki érdemel dicséretet, kit kell 
,elmarasztalni. 

P. J. 

Kardos Tmre Hődmezóvá• 
sárhely állomás raktámoka, 
huszonöt éve vasutas. A szék· 
kutasi pályamester fia, apja 
nyomdokait követte. Először 
a pályán dolgozott, aztán né
hány év múlva Kiskunmajsán 
váltóőr lett. Egy hosszabb be· 
tegség után mint raktárkezelő

,--------------------------
dolgozott, később Hódmezővá-
sárhely állomás raktárnoka 
lett. 

Mozgalmi múltját felidézve 
kerek száimokat jegyezhettem 
fel. Szak.szervezeti könyvét a 
tel'5Zabadulás évében állították 
ki. őt évvel ezelőtt bizalmi
nak választották. 

- A bizalmi munka a szí
vemhez ,nótt - mondja. - Ez 
az a feladat, amely azzal a 
$Zép Tcötelességgel jár, hogy 
az em.bereken a Zehetil leg
ti.ibbet segítsek. 

854 ezer f otintot takarítottak meg 
N11ékládháza állomás kol

lektívája méltó a niemrég ka
pott vezérigazgatói dicséret
re. Az 1966. év első négy hó
napjában 84 800 tonnával több 
árut szállítottak el, mint a bá
zisidőszakban. A kocsikihasz
nálásnál is túl teljesítették a 
tervet, a 26 940 többlet 'Ionná-

val 1171 vasúti kocsit takarí
tottak meg. A megtakarított 
kocsikban elszállított án, fu• 
va,-díja B54 517 forint. 

Ennyi nyereséggel zárták u 
első négy hónapot a nyéklád
háziak. 

Uglyai Sándor 

Úi felvétel i  vizsgarends zer a MÁV 

Tisztképző Intézet -tanfolyamaira 
A MAV Tisztképző Intézet 

bármely tagozatára való fel
vétel - a korábbi időkben -
a KPM l/2. C. oktatási O<Sztály 
által előzetesen kijelölt felvé
teli bizottság előtt, fel vételi 
vizsgával történt. 

Az intézet hallgatói sorába 
csal; azok kerülhettek be, aki
ket a. kijelölt vizsgabi..."'DHság 
- az érvényben levő re:ndele
teknek megfelelő előfeltételek 
igazolása után arra alkal
masnak talált. Ez a - mind· 
össze tiz percig tartó, általá
nos műveltségi szintű - fel
vételi vizsga bizony°" tnfil"• 
!ékben függött a tanfolyamra 
jelentkező általános felké
szültségétől, de igen sok szub
jektív tén11ezőtól is. Sokszor 
éppen az utóbbi döntötte el, 
hogy a jelentkező felvételt 
nyert-e vagy sem. Legtöbb 
esetben az izgalmakka,J vegyí
tett testi és lelki hatások, jó 
vagy rossz fellépés, szimpati
kus, vagy antipatikus ma
gatartás és nem kismértékben 
a felvételi vizsgabizottság tag
jainál is fellépő szubjektív ér
zés dominált. Ezeknek rend
szerint az volt a következmé
nye, hogy sokan olyanok, akik 
egyéb körülmények között 
megfeleltek volna, de a fellé
pő zavaró körülmény akadá
[yozta képességeik kibontako
zását, nem kerültek be a tan
folyamra. Ezzel szemben akad
tak olyanok, akik jó fellépé
sükkel és némi összeköttetés
sel sikerrel vették az aka
dályt, majd az első félév fo
lyamán a tanfolyam követel
ményeitől megrettenve vagy 
egyéb okok miatt lemor:asolód
tak. 

Előkészítő tanfolyam 

Az új felvételi rendszernek 
célja azonos, de a m6dsze1"e 
gyökeresen megváltozott. 
Mint minden , felvételi vizs• 
garendszernél a cél az, hogy 
az arra rátermettek kerülje
nek be a tanfolyamokra. 

Az új rendszerű felvételi 
vizsgára a „féléves előkészítő" 
tanfolyam után kerül sor, ami
kor a jelentkezők a félévet 
követően végleges felvételi 
vizsgát tesznek. 

A felvételi vizsgán az elsó 
félévben oktatott valamennyi 
tantáTgyb6l vizsgát kell tenni. 
A vizsga az erre a célra kije
lölt háromtagú vizsgabizott
ság előtt történik. Az ered
mény (érdemjegye), - ameny
nyiben a felvételi vizs2abi• 
zottság a jelöltet a végleges 
tanfolyami hallgatók sorába 
felveszi - bekerül a hallgató 
leckekönyvébe és elismerést 
nyer az első félév, mint a 
tanfolyam első ciklusa. Az a 
ha!lgat6, aki egu tantárgyból 

eléatelent kapott, már a tan
folyamra nem kerülhet be, 
annak újabb előkészítón kell 
részt vennie vagy más terü
leten folytatja tanulmányait. 

A vizsgáztatás lezajlása 
után a felvételi bizot1ság at 
eredményeknek megfelelő 
sorrendbe osztja be a ballga
tókat. 

Előnyök és hátrányok 

Az Új felvételi rendszer
nek a régivel szemben igen 
sok előnye van. Módja és le
hetősége van például minden 
jelentkezőnek, hogy a félév 
folyamán szorgalmával és te
hetségével bebizonyítsa alkal• 
masságát, s egyben a félév ké
pet ad a tisztképző tanfolyam 
tanulmányi szintjéről és egyéb 
követelményeiről. Helyesnek 
bizonyul e ,-endszer abból a 
szempontból is, hogy a Tiszt
képző Intézet az előkészítő 
félé1' eredményei után már 
számíthat azokra a hallgatók
ra, akik a sikeres felvételi 
t.•izsga utáfl. a tanfolyamon 
maradta.k. 

Az új felvételi vizsgarend
szernek sajnos nemcsak elő• 
nyei, hanem hátTányai is van
nak. Például nem előnyös az, 
hogy a vizsgázóval nem köz
lik azonnal a, viz.sga eredmé
nyét. Igy az esetleges elégte
len eredmény után még a to-

vábbi vizsgiikat is le kell ten
nie, holott már felvételre nem 
kerülhet, mert ez esetben ja
vító pótvizsga nincsen. A;án
latos lenne a jövőben, hogy a 
vizsgabizottság a vizsgázóval 
azonnal közölné a vizsga 
eredményét, - ha a je(TIJ 
nagyságát nem ts ...... , de leg
alább azt, ho(TIJ megfelelt, 
vagy nem felelt meg. Ezzel 
egyidejűleg a jelöltet a t.ováb
bi vizsgára nem kellene köte
lezni, hanem - ha részére 
kötelező a tiszti tanfolyam el
végzése, - módo.t kell adni a 
következő előkészítő tanfolya
mon való részvételre. Az em• 
lített körülmény a vizsgabi• 
zottságban is bizonyos fokú 
kételyt támaszt, ítélőképessé
gét befolyásolja. 

Tekintettel arra, hogy az úJ 
felvételi vizsgarendszer az 
idén került először alkalma
zásra, . a jó eredmények és 
hiányosságok csak a közel jö
vőben k<?rülnek felszínre, 
ezért még van mód a hibák 
ki;avításáTa, illetve az eddigi 
előnyök továbbfejlesztésére. 

Az említett hiányosságoktól 
el tekintve, e fel vételi vizsgáz
tatási rendszer előrelépést je
lent, kisebb módosítások után 
alkalmas lesz annak elbírálá• 
sára, hogy ki kerüljön be a 
tisztképző tanfolyamra, illetve 
ki az, aki erre nem alkalmas. 

Dr, Csejtei István 

Ajtók, ablakok, játékok, kerítések konyhabútorok 
mázolásához 

P B O G B E S S - Z O M Á N C !  
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Az élüzem kitüntetés kötelez 
Eredményes t1 kongresszusi verseny 

a szombathelyi csomóponton 

A azomba.thelyi csomópont 
dolgozói az elmúlt évi jó mun-

' kájukért élüzem kitüntetést 
kaptak. Az a feladat, amelyet 
1965-ben kellett elvégezniük, 
nem volt könnyű, hiszen a 
nyugatdunántúli árvíz. egyes 
területeken két hónapon ke
resztül szinte teljesen meg
bénította a forgalmat, s a 
helyreállítási munka, vala• 
mint a szintén két hónapig 
tartó száj- ét; körömfájás aka
dályozta a tenrtelj esí tést. 

Becsülettel helytálltak 

Ennek ellenére a csomópont 
dolgozói becsülettel helytáll
lak. Ezt nemcsak az. élüzem 
cim igazolja, hanem bizonyít
ják azok az eredmények is, 
amelyek az éves értékelésnél 
papírra kerültek. 

Ki.u Ferenc állomásfónök
lrel az. eredményekről beszél-
11etün.k. Csak néhány adat: a 
kocsik átlagos tet'helését 110,38 
,zázalékra, a kocsítartózkodá
n tervet - a 86 százalékos 
élüzemszinttel szemben 
H,63 százalékra teljesítették. 
A tehervonatok menetMmd 
szerinti indítását 6,32 száza
lékkal, a t>onatközlekedési tl?1'
t>et pedig 7,72 százalékkal tel
jesítették túl. 

A csomópont dolgozói, az 
állomás és fútóház vezetői 
jól tudják. hogy az élüzem 
cím még jobb, még gaz.dasá· 
gosabb munkára kötelezi őket. 
Ez kifejezésre jut abban a 
nemes versenyben is, amely a 
Magyar Szocialista Munkás• 
párt IX. kongresszusa tisz
teletére a csomóponton kibon
takozott. 

Igy könnyebb és biztonságosabb a munka 

csijavítási részlegvlzsgatervet 
lOl,48, az egy motorkocsira 
eső kilométer tervet 108,84 
százalékra teljesitették. 

Hasznos újítás 

A fútőházlak különös gond
dal ügyelnek a balesetek el
kerülésére. Ezl a hasznos tö
rekvést szolgálja Kovács Jó
zsef múszaki felügyelő által 
szerkesztett magasított sze
relő állvány is, amelyról bi;:;
tonságosan végezhetik a kis 
mozdonyok s,énsuerelését. Ezt 
az. újítá6t egy hónappal ez
előtt vezették be. 

A fűtőház. egész munkájára 
intézkedési tervet dolgoztak 

(Adám Bálint felv.) 

ki, s eszerint minden műhely
nek, minden részlegnek az 
éves tervet és az élüzem szin
tet figyelembe véve, megvan 
a feladata. A végzett munkát 
havonta értékelik, s ahol keli, 
ott azonnal segítenek. A fűtő
ház kollektívája vállalta, 
hogy az önköltséget 1 száza
lékkal csökkentik, s az üzem
anyagnál 2 százalékos megta
karítást érnek el. 

A szombathelyi csomópon
ton nem tekintik kampány
feladatnak a kongresszusi ver
�enyt, hanem annak segítsé
gével olyan célokat valósíta
nak meg. amely elősegíti a 
terv teljesítését, újabb mun
kasikerek elérését. 

Szerényi József 

Eggyel 
ismét több . . . 

A szombathelyi igazgatóság 
távközlő és biztosító beren• 
dezési fenntartási főnöksége 
május 19-én adta át a for
galomnak Alsóörs áll.omás in
tegra-dominó berendezését. 

A növekvő forgalmi igé
nyek megkövetelik a balatoni 
vasútvonal korszerűsítését, a 
közlekedés biztonságát szol
gáló korszerű biztosító be
rendezések alkalmazását. 

Az alsóörsi berendezés le
hetővé teszi, hogy a forgalmi 
szolgálattevő a vezérlőasztal 
mellől állandóan figyelemmel 
kísérje a foglalt vagy szabad 
vágányokat. A váltókat táv
vezérléssel állítják, s a jelzők 
is gombnyomásra működnek:. 

A TBFF dolgozói még az el
múlt évben lefektették a ká
beleket. Az üzemi próbák 
több héten át tartottak. A 
teljesen hibátlanul működő, 
minden igényt kielégítő be
rendezésről az átadáson elis
merően nyilatkoztak a szak
emberek. 

A TBFF több brigádja 
részt vett az alsóörsi mun-
kákban. Különösen kitűnt 
Móritz István szocialista 
KISZ-brigádja, akik két éve 
foglalkoznak elektromos bizto
sító berendezések szerelésé
vel. A szombathelyi igazgató
ság területén sok állomáson 
ismerik őket. Azok a beren
dezések, amelyeket ők szerel
tek, kifogástalanul működ
nek. 

ha -

- Az élüzem dm mellé 
ebben az évben szeretnénk 
megszerezni az MT-SZOT vö
Tlls vándorzászlót ia - kap
csolódik a beszélgetésbe Gá
tai Szilárd mérnök-tanácsos, 
fútóházfőnök, 

Az első négy hónap eredmé
r.yei kimagaslóan jók. Az él
üzem szintet minden tényező
nél túlteljesítették. Nem is 
akárhogy. Az átlagos terhe
lést 2,92 százalékkal, a sze
mélyvonatok menetrend sze
rinti indítása 1,05, a tehervo
natok indítása pedig 14,64 szá
zalékkal magasabb az élüzem 
szintnél. 

Gyöngyösi váltókon 
- az ország kapujában 

fontos létesitmhiyeit ha.ma.
rabb átadhassuk a forga.wm
nak. 

Segítettek a fiatalok 

- Fóleg a fiatalok segit;;égé
re számítottunk - idézi az el
, .  1lt hónapok emlékét Gál 
G;;uJa, a KISZ-bizottság tit.ká-

jában gyö-ngtJösi ooltókon lük
tet haaink iparának érverése. 
Záhony szimbólum és éló va,Jó
ság lett. A felszabadulás és a 
szovjet-magyar barátság 
szimbóluma, másrészt a &ZO
cialista országok együttmúk:ö· 
désének é1ő valósága. 

Dr. Falll>kas László 

A vasút és az idegenforgalom 
A z. idegenforgalom minden 

esztendőben nagy feladat 
elé állítja a közlekedés, első
sorban a vasút dolgozóit. Ha
zánk kedvező földrajzi helyze
ténél, természeti adottságainál 
fogva az európai turizmus 
kedvelt célállomása, ahová f>ZÍ· 
vesen jönnek vendégek, mind 
a szocialista, mind a nyugati 
országokból. Közismert, hogy 
az utóbbi években mennyi jn
téz.kedés született elsősorban 
a vendégfogadó kapacitás nö
velésére. Új szállodák, cam
pingtáborok nyíltak. ahol kul
turált módon, kényelmet biz
tosítva fogadhatjuk a hazánk
ba érke?.ó turistákat. 

Az idegenforgalom azonban 
nemcsak a vendéglátó 5zer
vek, hanem mindnyájunk 
ügye. Azért, mert az jde· 
gen a látottak és az itt tapasz
talt bánásmód alapján sz.űri le 
következtetéseit hazánk tár
sadalmi, gazdasági és kulturá
lis helyzetéről . Ha ezek a kö
vetkeztetések kedvezőek. ak
kor s�íhatunJc arra. hogy jö
vőre• felkeresnek bennünket 
a nálunk járt külföldiek. 

Ez a legfontosabb propa�n
da, hiszen az. emberek szi'°e
sebben hisznek annak, alti ,,sa
ját sz.emével" győződött meg a 
hazánkban uralkodó állapotok
ról. mint a plakátoknak, a va
lóságot meghamisító újságok
nak. 

A hazánkba vasúton érkező 
idegenek az útlevél- és vám
vizsgálati szerveken kívül a 

vasutasokkal találkoznak első 
ízben. Minden vasutas, aki 
nemzetközi vonaton teljesít 
szolgálatot, vagy olyan pálya
udvaron. állomáson dolgozik, 
ahol külföldiek megfordulnak. 
kulturált viselkedésével. ;ó fel• 
lépésével, meg;elenésével ak
tív pTopaQandistájává válha.t a 
Magyar Népköztársaságnak. 

!gy van ez. a belföldi ide
genforgalommal is, hiszen sa
ját honfitársainkkal szemben 
:is ugyanolyan figyelmesen és 
kulturál1an kell viselkedni, 
mint a külföldiek.kel. 

T
ürelemre és körültekintés

re van szükség az. utas
forgalom lebonyolításánál. 
Minden felvilágosítást kérőnek 
pontos információt kell a.dni. 
Az idegenforgalmi szempont
ból látogatott állóll\á.,;ókon és 
a nemzetközi vonatokon lehe
tőleg idegen nyelvtudá.ssil 
rendelkező vasutasokat is szol
gálatba kell állítani. Az utazó
közönség elótt csak tiszta, ren
des. előírásszerű egyenruhában 
szabad megjelenni. 

A műszald kocsisrolgála1 
gondookodjon mindenütt arról. 

hogy a szerelvények tisztán, 
vízzel, s;;appannal feltöltve, jó 
akkumulátorokkal hagyjá,k el 
az. indulási állomásokat. Sen
ki se tűrjön meg hanyag,sás_ot 
és rendetlenséget, mert az ide
genforgalom előzetes sz.ámada. 
tai azt bizonyítják, hogy 1966-
ban nagyobb u.tastömeget kell 
elszállítani, mint a korábbi 
esztendőkben. 

Tavaly l millió 320 ezer kül
földi látogatott e1 hazánkba, 
az idén másfél millió látoga
tót ,·árunk. Az idén idegenfor
galmi szempontból olyan fon
tos események színhelye lesz 
Magyarország, mint az Atléti
kai Európa-bajnokság, amely
re 15 COO külföldi jelentette be 
részvételét. Mintegy 5000-
5000 :részvevőt várnak a Nem
zetközi Camping és Karaván 
Szövetség kongresszusára és az 
Eszperantó Szövetség világ
kongresszusára. 

1966 eJsó negyedévébe11 
1 19 495 külföldí utaz.ott be 
hazánkba, anú 64 százalékkal 
haladta meg az előző év elsóí 
negyedében beutaz.ottak szá
mát. A szocialista országokból 
95 541 vendég érkezett. a kapi
talista országokból 23 954-en 
keresték fel hazánkat. A szo.. 
cialista országokból érkeze\4 
vendégek sziáma 33 százalék
kal, a kapitalista országokból 
érkezetteké 31 százalékikacr 
emelkedett. 

Jelentős az.oknak a külföl
dieknek a száma, akik átutaz
nak hazánkon, hiszen az átuta
rok nagy része is a vasutat ve-
szi. igénybe közlekedési eszköz. 
ként. 

1966 első három hónapjában 
61 578-an utaztak át hazánkon. 
Ez. a szám 35 százalékkal volt 
több, mint 1 965 első negyed• 
évében. 

K étségtelen, hogy Magyar• 
országon az. jdegeneknek 

sok szép élményben lehet ré
szük, hiszen a Ba1atcm, a Hor
tobágy, a Hegyalja tájainak 
szkpsége és nem utolsósorban 
a magyar konyhaművészet 
mind fontos idegenforgalmi 
komponens. Az élményeket 
azonban könnyen lerombolja 
és elrontja egy piszkos vasúti 
kocsiban megtett több órás 
utazás, vagy egy meleg sör a 
t>onaton, illetve a pályaudt10-
ron. 

Apróságok ezek, de milyen 
fontos apróságok . . •  

Rajtunk vasutasokon is mú
lik, hogy ezekkel a bosszantó 
:>próságokkal ne ronmuk 
idegenforgalmunk hírnevét é., 
tekintélyét. 

Bermann István 
- A kongresszusi verseny 

eokat lendített a munkatem· 
p6n - mondja Pálmai János 
!ointéző, a szocialista brigá
dok irányítója. - Ebben a 
versenyben a SEocial ista bri • 
gádok élenjárnak, önállóan 
kezdeményeznek és vállalá· 

Több mint harminc évvel ez
előtt naponta átszálltam Zá· 
hony ál.lomásan. Rajtunk, .!tis 
gimnazistákon kívül akkor 
csak néhány parasztember 
utazott Kisvárdára. Mi is.!rolá
ba jártunk, ók ügyvédhez, a 
biró.ságra vagy orvoshoz igye
keztek. Pedig Záhony akkor is 
határállomás volt, de Cseh
szlovákia felé alig, a Szovjet
unió felé meg egyáltalán nem 
volt forgalom. 

ra. - A gyárban éi5szeluvtuk r------------------------------------

az. os.zlopgyártókat, a szerelő
ket e:. a különböző sza.kmwl
kásokat. Mondtuk, hogy be
csületbeli ügyről, az ország ka
pujáról 1,-an szó. A KISZ- véd
nökséget vállalt a rövidebb ha
táridöért. A K06Sllth brigád. 
Barna Sándor vez.et.ésével 
nyomban munkához látott, és 
a három Tóth: JáTU>s, László 
éa Ottó egymással és az idő

saikat úgy állítják össze. 
hogy az.ok tartalmao;ak és 
megvalósíthatók legyenek. 

Komplex szerzódés 

Sínek, mozdonyok . . •  

Záhony most megdöbben1ett. 
Végig, ameddig a szem ellát, 
sínek, mo:z.donyok, váltók, tor
nyok, daruk • . . És színültig 
megrakott vagonok. VaJóság-

Hasznos az a kezdeménye- gal dübörög alat.tuk a föld. 
7ks is, gmi az állomási Petőfi - Most értem iga.zán, hogy 
srocialista brigádtól indult miért sürgették annyira a lci
el : komplex szerzódést kötöt- térőket - mondta Bella Sán· 
tek a fűtőház ódor József dor, a Gyöngyösi MAV Kit.érő-
t>ezette szocialista brigádjá- gyártó üzemi Vá,l,Lalat gépla-
val. katooa. 

Sok olyan feladatot, amit - Azokat a fénysz6rótor-
eddig csak cívóclással, viták- nyakat is mi '71/ártottuk 
kal, felsőbb inté2lkedésre vé- szó1t köz.be Zeltner Imre tech
geztek el, most közösen, a ni.lrus. Mondott még valamit, 
legnagyobb egyetértéssel ol- de 57avait elnyelte a m.ellet
danak meg. Ezzel nemesak az tűnk futó tehervonat zakatolá
ügyinté2lés egyszerűsödik, ha- sa. 
nem nő a termelékenység is. Friss fenyóillat csapott meg, 

A szocialista brigádok kivé- a hosszú szerelvényen deszka 
tel nélkül magukévá tették a és épületanyag érkez.et.t, leg
csomópont célkitűzését aml aJább 70 vagonnal egy tét.el· 
jóval magasabb az élü1.em ben. Kicsit odébb vasérc alalit 
szintnél. Vállalták, hogy a sze- csikorogtak a kerekek. Feladó: 
mélyvonatok menetrendsze- a szovjetunió. Cí.nt2lett: Ma
rinti indítását 98,7, a tehervo- gyarország. Szemben, a határ 
natokét 79,50, az átlagos ter- felé magyar tehervonat indult. 
helést pedig 102 százalékra Az első kocsikon autóbuszok, 
teljesEtik. az IKARUSZ-gyárból. 

A vállaláshoz. az állomás és Egy darabig még néztük a 
a fúlóház vezetői minden se- szédítő forgalmat, aztán a be
gítséget megadnak. A két ve- ruházási felügyelőség irodájá
�tő a napi feladatokat kö• .ban beszélgettünk a gyöngyö
zo.sen beszéli meg, s ha kell siek és a záhonyi vasutasok 
segítenek egymásnak. közös nagy munkájáról. 

Gyakran előfordul, hogy a - Két éve adták át az új 
napi 1200-131)0 kocsit az öt felvételi épületet, de azóta is 
tartalékkal nem gyÖ?.:ik ren- telje3 erővel épitk.ezünk 
�ezni. A fűtőház. ilyenkor 2-3 tájé'.ko2ltat Lévai Zsigmond 
órára kölcsön ad egy hatodik műszaki tanácsos, a beruház.á
gépet is. • si felügyelőség vezetője. - A 

• A nemes versenyben a fú- fényszórótornyok, a sarnkido

tóh.'tz kollektívája sem marad bók, a kitérók, a különböző 
el. El.só l'.'egyedévi jó munká· biztositóberendezések és alkat· 
iukat - ami része a kong- részek gyártását a gyöngyösi 
r':;"'ZU'ii fP.lajánlásuknak - a MAV Kitérőgyártó Üzemi Vál
ko��tkező eredm6nyek is iga• 1alatra bízták. A szerződésben 
ZOIJ&k: llZ egy mozdonyra eső megszabott határidőt előbbre 
100 dkm teTvet 100,75, a ka- kellett hozni, hogJI aii ál� 

vel versengett. 
- Rédei Tibort, Komjáti 

Istvánt és Pa.ta.ki Józsefet is 
dicséret illeti - sorolja Zelt· 
n,er- Imre, aki nemcsak techni
kusként, hanem a KISZ szer
vező titkáraként is kézben tar
lotta a vállalást. 

- Már Ú'11/ Látszott, hogy 
anyaghiány miatt azégyenben 
ma.radunk. összedugtuk a fe
jünket, hogy a hiányzó alkat
részeket miből és hogyan 
gyártsuk. A gyöngyö&i öntöde 
vezetői és a :fiatalok segítet
tek. Mindnyájan örültünk. de 
talán Vidra Ferenc brigádve
zető volt a legboldogabb, hogy 
december helyett júmus 15-re 
vagonba raktuk, és Záhonyba 
indít.otbuk az. utolsó alkatrésze
ket is - rnond1ta Bella Sán
dor. 

Határidő előtt 

- A fénynórótorn11ok, a 
kitérők és egyéb bet'endezések 
határidó előtti szállításáool a 
gyöngyösiek .sokat segítettek, 
több fontos létesítményt hama
rabb tudtunk átadni a forga-
1.omnak. De Gyöngyös éa Zá
hony között nem szűnt meg a 
jó kapcsolat. Legutóbb már
cius 3--án tárgyaltam a MAV 
Kitérógyártó Ozemi Vállalat 
igazgatójával. A határidők le· 
rövidítésére újabb megállapo
dást kötöttünk. Köszönjük. 
anút eddig tettek, és továbbra 
is bízunk a gyöngyösi fiatalok
ban - mondta befejezésül Lé
vai Zsigmcnd. 

Záhon11ban, az or1z6a kapu-

Befejeződött Csajág állomás átépítése 
A Balaton észe'ki par-t.ián, 

szabadbatt11á11.-tapolcai és 
a hajmáskér-lepsényi vonala
kon közlekedő sz,emélyvona
toknál Csajág állomás fon
tos sz,erepet tölt be. 

A két vasútvona!l a mú!'bba!ll 
kü,Jön nyomon ha,ladva, Csaijág 
álfomástól mintegy 800 méter 
távolságban, ké;t Wll'len ke
resztezte egymást. Emnek kö
vetkeztében a személyvonatok 
átszálló utasainak mintegy 300 
méter hosszú, fárasztó gyalog
utat kellett megtenni, hogy a 
tapolcai v86Útvona1,ról átszál�
jana.ik a hajmáskér-lep<Sényi 
vonalra és fordítva. 

Ezenkívül a külön nyomon 
haladó vasútvonalak nem tet.. 
ték lehetővé a Balaton ész.aki 
és déli oldalá.naJk vasú-ti oo,sze
köttet:ését sem. A Barraton 
észa!ki pa.rtjáJll haladó vasút
vonadak, a II. ötéves tervben 
me�ezdett relújí1ásával Csa
jág állomás korszeríú;ítése 
megtörtént és az új, bővített 
áUom.ást, az új menetrend 
életbeléptetésével ez év május 
22-én adták á.t a forgalomnak. 

Az. új állomás nem a régi 
helyén épült, hanem a sza
badbattyán--'1Japolca.i vona,J és 
a hajmáskér-lep,sényi vonal 
taláLkozásánál. !gy a két vo
nalon közlekedó vonatok egy 
közös állomásban taláLko2111ak 
és a személyvonatok átszálló 
utasadna.k már nem kell gya
logolniuk. A vágányok között 
szigetperon is lé!Je6ült és az. 
u,t,asok a vágányokon való át
járás n,éLkül, aluljárón át köz
lekedhetnek. ú;, modern fel
t>ételi épületben, tágas váró
csarnok. és korszerű iroda
heluiséaek létesültek. Az állo
más biztosítóberendezést is 
kap, s a peronokat higanygőz... 
lámpák világítják meg. 

Az. új, egyesített Csajág állo
más most már lehetővé teszi 
a balatoni körforgalom megva
lósítását, valamint Hajmáskér 
felől Tapolca felé - és f.oroíL 
va - haladó vonatok beveze
tését„ 

A korszerű pályán, az edcligi 
55 k:m/6ra sebesség helyett 80 
km/óra sebességgel közleked
hebnek a vonatok, és a régi ál
lomás előtt és után. 10 ezrelé
kes emelkedések megszűntek. 
Ez utóbbi vontatási költségek
ben nagy megtakarítást jelent. 

Az építés 1964 ősren kezdó
döbt. A földmunkát és a fel
épi,tmény-fektetést a MAV 
Budapesti E:pitési Főnökség és 
a honvédség uasútépítő kato
nái, az új felvételi épület épí
tését a szombathelyi igazgató
ság. a hidak épínését pedig a 
MAV Hídépítési Főnökség dol
gozói végezték 

Az új á11omás és a csatlako
zó nyíl !vonali sz.alcaszok épí.té
se 35 millió forintba került. 

Szörényi Vilmos 

Az aluljáró befejező munkálatait végzik a hídépítők · (MTI Fotó: Kovács Sándor /elvétele) 
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Egy bírósági ítélet tanulságai 
A Budapesti Központi Ke

r,ületi Bíróság május 9-én hir
detett ítéletet a Pestimre és 
Ócsa állomások között j:indr 
!ll-én történt összeütközésé,-t 
hibáztatott vasutasok ügyé
ben. A mozdonyvezetót 4 évi, 
a vonatvezetót 2 évi és 8 hó
t1api szabadságvesztésre, a 
mozdonyfútót pedig 1 évi fel
függesztett szabadságvesztés
re ítélte a bíróság. 

AZ (RDEKHTEK a bíróság ha
tározatát megfellebbezték. 
Lehet, hogy a felsóbb bíróság 
döntése a büntetések kisza
bása tekintetében eltér a bu
dapesti bíróság határozatától, 
de az nem változtathat azon 
a tényen, hogy az elitéltek te
lelósek elsősorban a bekövet
kezett balesetért, illetve an
nak következményeiért. 

Akárhogy is alakuljon az 
Igazságszolgáltatás álláspont
ja, ezzel az ügyet nem szabad 

tanulságot. Ha egy forgalmi 
szolgá!altevő az érdekeltek
kel mindenkor időben közli 
az ellenvonat közlekedését, 
vagy akad egy jegyvizsgáló, 
aki nem látja a forgalmi szol
gálattevő szabólyszerú indí
tását és a vonat mégis elin
dul, intézkedik a vonat meg
állítására. Ha minden váltó
őr magánál hordja a je!ző
eszközöket, ha a mozdonyfútő 
az állomásból való kihaladás, 
vagy oda történö behaladás 
közben megfigyeli a váltók ál
lását, akkor mások mulasz
tását még időben jóvá lehet 
tenni &; el lehet kerülni a 
baleseteket. 

Ha minden vasutas ébe
ren dolgozik, az előírások sze
rint cselekszik, a vonaton uta
zók - vasutasok és utasok 
egyaránt - sértetlenül kerül-

nek haza családjukhoz. útjuk 
nem kórházba, börtönbe, vagy 
temetőbe vezet. 

Az igazságszolgáltatás el
södleges célja nem a vétkesek 
felelősségre vonása, hanem 
az, hogy a körüln\ények és a 
tények felfedésével felhívja 
a társadalom figyelmét: hibák 
és mulasztások elkövetésétől 
mindenki tartsa magát távol. 
Tehát tanító, nevelő je!legú. 

EBBÓL A BALESETBÖL, tanul
ni, okulni kell minden vas
utasnak. Legfőképpen azért, 
mert senki sem lehet biztos 
abban, hogy mások felületes
sége nem hozza-e őt olyan 
helyzetbe, mint amilyenbe az 
említett mozdonyvezetö, vo
natvezelő és fűtő került. 

Fehérvári József 
lezárni. Mert h, a jog szerint ,---------------------------
hibáztathatókat meg is bün
teti a bíróság, rajtuk kívül 
vannak még néhányan, akiket 
ugyan bírói ítélettel nem ma
rasztaltak el, de magatar'.á
sukkal nem kis mértékben j:i
rultak hozzá, hogy mind a 
mozdonyszemélyzet, mind a 
vonatvezetó elkövessék a bal
esetet okozó mulasztásokat. 

Anélkül, hogy a bírósági és 
a vasúti fegyelmi határoza
tok helyességét vita tárgyá
vá tennénk. fel kell vetni a 
kérdést: vajon az ügy többi 
szereplői - akár részesü!'ek 
elmarasztalásban, akár nem 
- hogyan érezték magukat, 
miként, gondolkoztak, amikor 
értesültek a bírósági határo
zatról ? Felmerült-e bennük 
egyszer is a gondolat, hogy 
ők is okozói - ha nem is köz
vetlenül - a balesetnek? És 
ha felmerült, levonták-e a 
megfelelő következtetéseket? 
Megfogadták-e, hogy ezután 
úgy látják el a szolgálatot, 
1iogy felületességük nem lesz 
segítője mások balesetet elő
�tiéző szolgálati mulasztásá
::,ak? 

HH YES LENNE, ha ebből az 
,r.;etböl nemc�.lk az elítéltek, 
l.anem mások is levonnák a 

IMI II IEZ ? 

Tévc,'éJ ne css�·c, ez nem fássufu.i. A képen látható széllel 
béleH r.z·anl f 1b · z, Komárom állomás tolató személyzet ·nek 
öltözője és eb dlöj�. , Ifg látványnak is rossz, hát még benne 

étkezni és tisztálkodnl! 

(Tózsér Ernó felvétele) 

. Vigyázat! - RT-szállítmány 
A gyakorlati életben röviden 

!tT-szállítmány néven sz.ere
pelnek azok a külö-nleges kül
llemények, melyeket méreteik 
vagy szerkesztésük miatt csak 
előzetes vizsgálat és engedély 
alapján vesznek fel fuvarozás
ra a vasutak. 

Sokan nem is gondolják, 
hogy az elmúlt évben a MA V 

a. legpontosabban tartsák 
be az elöírásolcat. 

E küldemények legnagyobb ré
sze ugyanis balesetveszélyt 
re;t magában. Sajnos, ez a kö
telezó figyelem nem minden 
esetben és nem mindenkinél 
van meg és így előfordultak 
az elmúlt évben is balesetek. 

A rendkívüli szállítmányok 
továbbítása többletteljes!t
ményt követel a vasúttól, így 
természetesen a fuvardíjat is 
pótlékkal kell növelni. Ugyan
ekkor e küldemények jelentős 
devizabevételt is jelentenek a 
MAV-nak. 

Gazdi Dénes 

L e ve lez ői n k í rjá k 

E/yórás vita egy forint miatt 
1966. május 3-án a 2210 sz. 

gyorsvonat egyik fülkéjében 
at;ra lettem figyelmes, hogy 
egy utas a jegyvizsgálóval vi
tatkozik. A. vita alap;a az volt, 
r.1ogy a személyzeti ;egy rövi
debb títra szólt, mint a céltá• 
,volság. A jegyvizsgáló udva
:iasan közölte, hogy 1 Ft-ot 
kell utánfizetni, mert a jegy 
,r,em elég Siófokig. Az utas 
•nem volt hajlandó az 1 forin
tot kifizetni. Amikor a jegy
•dzsg·•ló az igazolványát kér
te. a legudrnriatlanabbul el
ut�sitotta őt. 

Közben a vonat Siófokra ér
kezett, s a fülkében levó uta
-sok közül az egyik rendőrt hí
·vott. A makacs utas a rend
órnek sem akarta m• gát iga-

zolnl sőt követelte, hogy elő
ször 'a fülkében utazókat iga
zoltassa, mert neki szüksége 
van a címükre. A rendőr eré
lrcsebb felszólítására vé;;úl is 
átadta személyi igazolványát, 
amelvböl kiderült. hogy Sze-nt
irmai Károlynénak hívják, vá
sárosnaményi Jakos és vasutas 
hozzá tartozó. 

A vonat elindult, ml utaz
tunk tovább. így nem tudjuk, 
hogy az l Ft-ot végül kifi
zette-e vagy sem. Azt azon
ban határozottan állítjuk ; az 
ilyen viselkedés nem méltó 
egy vasutas feleségéh.ez! 

Bp. 
Krakkal Lajos 
Ferencvárosi Fútő-

ház. 

Nagyobb gondol 
vagonok liszlíl , sára 

A szegedi igazgatóság terü
let<n ns.gy mennyiségú gyü
mölr•, zöldáru és tenvész vagy 
,·<>gó állat kerül feladásra, 
ill t ve elszállításra. Ezek a 
küldemények különösen ki
fo1ústalan, az egészségügy! 
köi·etelményeknek meafelelo 
fedett vagonokat és hútóko
csilcat igényelnek. 

A mezódazdasági üzemek, 
állami gazdaságok Is mind 
több és több mútrágyát hasz
nálnak fel. Az ömlesztett ál
:opotban szállított mútrágya 
tS az építkezésekre érkezö je
lcn.tös mennyiségú cement és 
égetett mész kirakása után, 

mosótelepre kell utalni a ko
csikat. 

A szegedi igazgatósúg terü
letéról néha más terül�t krnl 
is Szeged-Rókus állomás mo
sótelepére küldik a fertötle
nítésre, mosásra szoruló va
gonokat. A mosótclepen dol
gozók a szűkös viszonyok mel
lett is egy músznk alatt 50-
60 kocsit takarítanak ki. 
Könnyíteni lehetne munkáju
kat, ha a kirakó állomások 
dolgozói és a szállíttat6 felek 
a szennyezó küldemények, éld 
állatok kirakása után előtaka
rítást végeznének. 

Szilád! Sándor 

Hu�avona egy villámhárító körül 
A Mátrai Elágazás szolgá

lati helyisége lapostcUis épü
let. Két évvel ezelőtt, amikor 
építették, talán tervezési hiba 
folytán, vagy egyéb okok 
miatt villámhárítóval nem 
szerelték fel. • 

A szolgálati helyiség nyfü 
terepen fekszik, sehol nincs 
körülötte kiemelkedő fa vagy 
épület, illetve olyan úlrgy, 
ami a villámot levezetné. 
Emiatt ki van téve •a villám
csapásnak. Tai:aly nyáron há
rom esetben égtek el a tele
fonok, szerencsére személyi 
sérülés nem történt. 

A villamos felvigyázó sze
rint, minden lapostetüs épü-

tályának vonalblztosa közölte, 
ho!?v a hatvan-füzesabonyi 
páfyafenntartási főnökségen 
keresztül folyamatban van az 
elintézés. Ennek is több mint 
egy hónapja, de Intézkedés 
még nem történt. 

Újra itt a zi,•ataros nyár 
és nem kellemes érzés vil
lámlások közepette egyedül 
egy kis helyiségben lenni. Hi
szen tapasztalatból tudjuk. 
hogy a nyílt terepen egyedül 
álló kis épületeket a villám 
g ·akran megkeresi. 

A huzavona helyett sürgős 
intézkedést kérünk. 

.Jászai Nagy József 

Búcsú a vasúttól 
Kovács János főellenör, 

Mezőhegyes állomás dolgozója 
régi vasutas. Mint fiatal pá
lyamunkás, Tatabánya-felsőn 
és Szabadkán dolgozott, ké
söbb Szegedre, majd 1946-
ban Mezőhegvesre került. 

A közelmúltban ennek az 
állomásnak a kollektíváia 
búcsúztatta János bácsit, aki 
négy é,·tizedes munka után 
búcsút IT"'V'lrlntt "' \':tC:•�1+nak. 

Kotormán Miháq 
Mezohegyes 

KIVÁLÓ DOLGOZÓ 

Lengyel Istránné, a béké�
csa bai szertárfónökiség IV-es 
számadóságának dolgozója 15 
évvel ezelőtt, 1951-ben került 
a vasúthoz. Munkáját mindig 
példamutatóan, szorgalom
mal, nagy szakmai szeretettel 
látta el. Tagja a számadóság 
Sebes György szocialista bri
gádjának is. A szocialista bri
gád edd:g kétsz�r·kapott zász
lót. 

Len,(yel Istvánnét másfél
évtizedes szor"almas mun
kájáért Kiváló dolgozó jel
vénnyel tün•ették ki. 

Boldizsár Gyula 

Éber vasutas 
Pál László málhazó, Bada

csonytomaj állomás dolgozója 
épp a peront söprögette. ami
kot· az 1167-es számú teher
vonat bejárt az állomásra. A 
mu9kával foglalatoskodó vas
utas arra lett figyelmes, hogy 
a vonat közepe táján egyik 
csapágy „fütyül"". Seprűjét le
dobva, versenyt futott a vo
nattal és mire a szerelvény 
megállt, már ott állt a forró 
csapágynál. Hogy a hönfutás 
nem járt következménnyel. az 
Pál László éberségének kö
szönhető. 

Bognár Károly 
Tapolca 

Négy évtized 
Mosonyi József raktárnok. 

Gyékényes állomás dolgozója, 
40 évi szolgálat után nyugdíj
ba vonult. Munkáját mindig 
körültekintően, lelkiismerete
sen vegezte el. M\mkamódsze
rét szívesen adta át a fiata
loknak és nagy megértéssel, 
szeretettel segítette őket. So
káig mint kocsimester is dol
gozott. 40 évi szolgálata alatt 
balesete nem vo't. 

Várfalvi Gyula. 
letre elófrás a villámhárító. A ,-------------------------
villámhárító felszerelése vé-
gett már a kisterenyei állo
másfőnök is írt a miskolci 
igazgatóságnak. .E:rdeklődé
sünkre az igazgatóság II. asz-

Cikkünk nyomán 

hálózatán mintegy 14 ezer .------------------------------------------ Az Avar utcai lakók 
olyan küldemény került enge
llélyezésre és irányításra, mely 
,_ rakszelvényen túlnyúlt, sú
lyuk vagy hosszuk miatt csak 
különleges feltételek mellett 
közlekedtek. Ide tartoznak a 
nemzetközi előírásoknak meg 
nem felelő különböző vonó- és 
vontatott jármúvek is. 

Az egyes országok iparoso
dásának eredményeként egyre 
több olyan küldeményt kell a 
vasutaknak elfuvarozniok, me
lyeket egy-két évtizeddel ez.. 
előtt semmiképp sem szállítot
tak volna. 

A MA V, mint tranzitvasút, 
különösen sok ilyen szállít
mányt továbbít. 

Voltak olyan küldemé
nyek, melyek átmérője a 
négy métert is meghaladta, 
volt 43 méter hosszú cső--

szállítmány, 
sót, volt egy húsztengelyes ko
csira felrakott olyan nehéz 
gép, melynél a kocsival együtt 
számított elegysúly elérte az 
500 tonnát. 

Az ilyen küldemények enge
délyezése külön tanulmányt 
igényel az egyes vasutak ré
széről. Ki kell választani a 
megfeleló kocsit, az egész út
vonalon végig kell vizsgálni a 
különbözó műtárgyak és pá
lyaberendezések adottságait. 
Sok esetben különmenetben 
kell a továbbítást biztosítani, 
nemegyszer csak nappali vilá
gosság mellett, állandó kísé
rőkkel. 

Mondani sem kell, hogy az 
ilyen küldemények továbbí
tása megköveteli a velük 
kapo,;olatban ténykedő for
galmi, kereskedelmi, műszaki 
� pályafenntarticsi dolgozók
tól: 

A famunkás brigád példát mutat 
A kecskeméti IX. p,1l}'"a.Ines

teri szakasz termelési tanács
kozásán - a szocialista bri
gádverseny uJ szabályainak 
megfelelően - a jelenlevők 
megszavazták a fatnunkás 
szocialista brigád részére a 
bronzplakettet. 

Az új versenyszempontok 
új minőségi szintek elérését 
és ezzel együtt új ki tünteté
sek adományozását teszik le
hetóvé. Azokna,k a brigádok
nak, amelyek 4 éven át meg
szakítás nélkül, folyamatosan 
elnyerik a szocialista brigád 
címet, bronzplakettet adomá
nyoznak. Ilyen brigád a Baláz.t 
Gergel11 vezette famunk.á.s szo
cialista btigád is. 

1960-ban 8 kivá16 asztalos-, 
ács-, bognárbrigádba tömörült 
és szocialista szerződést kö
tött. Egész évi teljesítményeik 
alapján 1961-ben elnyerték a 
szocialista brigád címet. Azóta 
oklevéllel egyszer, zászlóval 
háromszor tüntették ki őket. 

Munkájukat rendszerint ha
táridő előtt vég?jk el. Leg
utóbb a galambosi, a jász
szentlászlói és az orgoványi 
pályarne6teri épületek nyílás
záró sz.erkezeteit a kitűzött 
határidő előtt három nappal 
el készí tebték. 

Mindent megtesznek, hogy 
a gépek munkaidőkiesése mi
nél kevesebb legyen. Ennek 
érdekében elhatározták, hogy 
szombatonként - munkaidőn 
túl - végzik el a gépek. szo
kásos heti k4rbántartását. 

Egy Jtivételével mindnyájan 
kiváló dolgozók. Számtalan 
tettük bizonyítja, hogy J<l 
szakember�, és társadalnú 
munkát is szívesen vállalnak. 
Múhelyük szoms.zédsá.gában 
egyedül él, betegen id. Schur
mann János. Házát annyira 
rnegrongál-ta a belvíz, hogy 
lakhatatlanná vált. A brigád 
t..r�Eldalmi munkában lakható
vá tette az loos ember ottho
nát. 

Korábban Szekeres Káraly 
volt a brigád vezetóje. Az 

idá!; szalcmunkás egyik meg
beszélésünkön arra kérte mun
katársait, hogy mentsék fel a 
bri.gádvezewl tisztség alól. 

- Oreg vagyok én már a 
brigád összefogására - mond
ta elérzékenyülve. - Itt van a 
fiatalabb Balázs, legyen ó a 
brigádvezető. Majd segítek ne
ki. 

A k!gád ooljesítetre az 
„öreg szaki'. kérését. A vol1 
brigMlvezető megmar�r1t tisz
teletben álló szakmunkásnak. 

Tőzsér Ernő 

" A famunkás brigád tagjai munka. kilzben 

(Tóuéf' Ernő teiv�tele) 

• 

panasza Jogos 
A Magyar Vasutas 1966. ja

nuár 3-i számában Ki a fe
lelős? címmel az Avar utcai 
lakók problémáiról, a szolgá
lati lakások tatarozása körüli 
hiányosságokról irtunk. A 
cikkre Parajdi Bertalan, a 
budapesti igazgatóság II. osz
tályának helyettes vezetője 
válaszolt. A válaszlevélben a 
következőket olvashatjuk; 

.,Fűtés, ellentétben a cikk
ben közöltekkel, volt - egyik 
szobában a rendeletileg en
gedélyezett cserépkályhával, a 
másik szobában a régi leltári 
"askályhával, a konyhálrnn 
pedig a tűzhellyel. Nem volt 
t,iszont gáz, ami azonban 
csak a melegvíz-szolgáltatást 
hátráltatta." 

A válasszal ellentétben meg
jegyezzük, hogy mindez csak 
képzeletben volt, mert 1962 
decemberétól - ekkor köl
töztek be ugyanis a lakók -
1963 áprilisáig az I-es pavi
lon földszint! és I. emelet 1 
2., 3. és 6. sz. lakásaiban � 
ros&z kémények miatt nem 
leh.etett fűteni. Több helyen 
a kéményeket a szellózókbe 
kötötték be ( ! !) és ílµ' az 
éléskamrába, WC-be es a 
konyhába is bőven ömlött a 
füst. De hasonló volt a hely
zet a lakószobákban is. A 
kémények javítására is csak 
viták után került sor. 

Nagyon meglepő a válasz
levél következő része is. Idéz
zük: 

„Le kell Tögzítenünk, hogy 
az tM tpítóiparl Minóség-

vizsgáló Intézet - ,hint szak. 
értő - a perbehívás során 4 
szigetelés elhagyását nem ál• 
lapította meg olyan mulasz• 
tásként, amely a felnedvese
déssel, illetve foltosodással 
okozati összefüggésben vol� 
Véleménye alapján továb• 
biakban szigetelési munkái 
nem is végzünk." 

Nagyon határozott a kije• 
lentés, de ettól még a falak 
továbbra is vizesek marad• 
nak. A cikkben felsorolt hiá• 
nyosságok ugyanis még ma 
- a beköltözés utáni 5. év
ben is fennállnak. Ezek pe
dig sürgös intézkedéseket kö
vetelnek. 

A lakók jogos panaszát 
bizonyítja, hogy az I. ke
rületi Tanács építési osztálya 
25 263 '1966. sz. alatt április 
15-i keltezéssel az alábbi ha• 
tározatot hozta : 

.,Az I., Avar utca 2/4. s:i:. 
alatti épületre a használati 
engedélyt nem adom meg! In
doklás. lgy határoztam meri 
a felújítás még nem tekint
hetó befejezettnek. Bp. 1966. 
április 15-én, dr. Szóllósi Sá.,.. 
dor s. k., osztályvezetó." 

úgy látszik, hogy a tanácS 
átérezte az Avar utca 2/4. sz. 
házban lakó családok helyze• 
tét, a kivitelező, illetve a bu• 
dapesti igazgatóság II. osztá� 
lya azonban még ma ls csak 
magyarázkodik. Pedig már 
ideje lenne lezárni ezt az öt 
éve húzódó, egyre bonyolul• 
tabb ügyet. Mégpedig a lakók 
közmegelégedésére. 
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A vasutat 

választotta 
Elismerést,rangot szereztek 

A nyolcadik gyermek állt 
1949-ben a ceglédi famunkás 
apa elé. 

Sokoldalú program várja a dolgozókat a Dunakeszi Járműjavító 

József Attila Művelődési Htiztban 

Június első vasárnapján szerte a világon mindenütt 
a gyermekeket ünneplik. A kicsinyeket és picinyeket, cikik 
ma még gőgicsélnek, és gondtalanul játszanak, kacagnak, 
de holnap vagy holnap után• már tőlünk veszik át a sta
fétabotot, elkezdett munkánk örökét. A nemzetközi gyer
meknapon köszöntjük mi is őket, s kívánjuk, legyenek 
htuznos, megbecsült tagjai felnőtt korukban is társadal
munknak! 

(MTI Foto, Kovács Sándor felv.) 

- Ha befejezem az általá
nos iskolát, tovább akaTok ta
nulni - mondta a fiú. 

öt gyerek már érettségizett. 
Nem volt könnyű taníttatni, 
ruházni, ellátni őket minden
nel. Benő volt a család nyol
cadik gyermeke, őt is gimná
ziumba adta az apa Jól ta
mll t, sikeresen érettségizett. 
Az érettségi után Szolnokon 
akarta tudását növelni a Mű
szaki Egyetem közlekedés
ilzemméTnöki karán. Terve 
azonban nem slkeriilt, mert 
nem vették fel. Szegedre ta
nácsolták matematika, fizika 
szakra. De a szülők nem tud
ták vállalni a nagyobb kiadá
sokat. 

Cseh Benil azonban nem 
mondott le tervéről. trettségi 
bizonyítvánnyal a kezében 
1953 októberében felvételre je
lentkezett Cegléd állomáson. 
Senki nem volt addig a csa
ládban, aki a vasúti munkát 
választotta volna hivatásának. 
Tizenkét hónap helyett 8 hó
nap alatt szerezte meg a szük
séges szakvizsgákat. A tiszti 
tanfolyam következett, melyet 
kitűnő eredménnyel végzett el. 
Újra Ceglédre került, rendel
kező forgalmi szolgálattevő
nek. Három évig KISZ-titkár 
volt, majd párttitkár. 

Új erőt gyűjtótt és Szege
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<len jelen tll'ezett a Felsőfokú 
Vasútforgalmi Technikumba. 

Negyven esztendeje kezdő
dött az élet Dunakeszin. A 
századeleji vasúti kocsipark 
javításának igénye hozta lét
re a fóműhelyek családjának 
legfiatalabb tagját. Munká
sainak művelődési igénye pe
dig az akkori kultúregyesüle
tet. Az üzem és munkásai 
azóta nagy utat tettek meg. 
A negyven évből huszoriegyet 
már a szabad, szocializmust 
építő hazában élhettek. Ez 
alatt a fejlődés minden ko
rábbinál gyorsabb ütemű volt. 
A negyven év előtti dal- és 
önképzóegyesület ének- és ze
nekari, könyvtári tevékenysé
ge helyett ma az üzem min
den dolgozó rétegének érdek
ll5dési körét és ismereteit sok
oldalú szakköri tevékenység, 
tudományos ismeTetter;eszté1 
és kultúráit szóTakozás bb;io
sít;a. 

Beszélő számok 

A dunakeszi járműj�v!tó 
ma már a vasúti személykocsi
javítás mellett fejlődő, korsze
rű vagongyár is. Dolgozóinak 
szakmai tudása, műveltségi 
színvonala, kulturális igénye 
forradalmi változásokon ment 
keresztül az utóbbi tíz eszten
dőben. A járműjavító József 
Attila Múvelódési Házának 
elmúlt félévi statisztikája is 
beszédes bizonyítéka a kiter
jedt népművelési és kulturális 
mozgalomnak. 

Az üzem 28 dolgozója álta
lános, 88 kiilönbözó középis
kolában, 18 pedig egyetemen 
folytat tanulmányokat, a 45 

tudományos Ismeretterjesztő 
előadásnak több, mint három
ezer hallgatója volt. 782 
könyvtári olvasó, 22 500 kötet 
könyvet kölcsönzött a szak
szervezeti könyvtárból. 468 
filmelóadáson, 3 kiállftáson, 
28 gyermekelőadáson, 19 mű
soros és 23 táncesten több 
mint 50 ezer résztvevő volt. 
3269 színház- és operajegyet 
vásároltak a javítóműhely 
dolgozói fél év alatt. 

Minden eddiginél gazdagabb 
az idei és a következő évad 
művelődési programja. A mű
velődési ház, a dunal(eszieí;.
nek és a környékbelieknek 
egyaránt sokat jelentő pro�
ramjának csupán néhány ré
szét villanthatjuk fel e cikk 
keretében. 

A művelődés! ház vezetősé
ge munkásakadémiát szerve
zett az üzemi élet jogi kérdé
seiTől, melyben a tervtörvény, 
az újítások és találmányok, a 
munkaügyi Viták érdeklődés
re számottartó problémái fog
lalják el a fő helyet. 

Vezetők akadémiája 

A szakszervezet és művelő
dési ház vezetőjének bátor és 
dicséretes kezdeményezése a 
három esztendőre programo
zott vezetők akadémiá;a, ame
lyen a csopoTtvezetöktől az 
igazgatóig valamennyi üzemi 
vezető hasznos tudományos 
ismereteket szerezhet a veze
tés módszertanáról, techniká
járól és a dolgozókhoz való 
kapcsolat pszichológiájának 
elvi és gyakorlati kérdéseiről. 

A KISZ-szel közösen szerve
zett ifjúsági akadémia tema� 
tikája a jövőről. a filmművé
szetről, a barátságról, a szere
lemről, a házasságról, a szoli
daritásról, a békéről, a vallás
ról és politikáról valóban 
vonzó varázsa a fiataloknak. 

Az általános iskolában és 
az üzemben szakmát tanuló 
fiatalok részére szervezett tu
dományos ismeretterjesztő 
szakkör a fiatalok nagy érdek
lődését váltotta ki. A vasár
naponként tartott film vetítés
sel kísért előadásoknak rend
szeresen 80-100 hallgatója 
van. Jó úton halad a művelő- · 
dési ház a szülők és az ifjú
�ág közötti kapcsolatok építé
sében. Az asszonyok, illetve 
szülők klubjában havonta 
rendszeresen napirendre kerül 
a nevelés, a szülők és gyer
mekek kapcsolatának, a gyer
mekek társadalmi és szülői 
nevelésének egy-egy problé
mája. A pszichológusok és ta
pasztalt pedagógusok által 
vezetett klubfoglalkozásokon 
több mint kétszázan vesznek 
részt. 

A jármú.javítóban több 
mint ezer dolgozó versenyez a 
szocialista brigád cím elnye
Téséért. A művelődési ház ve
zetősége az awnos nevet vise
lő szocialista brigádok részére 
névadójuk életéről, a történel
mi korról, melyben éltek és a 
társadalmi haladásért végzett 
munkájukról ismertető előadá-
sokat szervezett. Ezenkívül 
irodalmi estek, kiállítások, 

Most végzi az utolsó félévet. 
Közben Ceglédtől - ahol há
rom �vtizedet élt - elbúcsú
zott. Valamikor turistaként 
járta a Vértest. Akkor azon
ban még nem sejtette, hogy ott 

Haladunk a kitaposott Ö&- ._. Már kaptam egv sz.ép alapozza meg életét. Alig fél 

történelmi műemlékekben 
gazdag városok megtekintése 
szerepel a programban. --------------------------1 A bejáró dolgozók százairól, 

A budapesti vasutas eszperantisták 
klubjában 

�nyen, a vasúti smek mel- könyvet, s ha a vonattal jövök éve ugyanis, hogy a ceglédi 
lett. Már kirajzolódik az őr- haza, azt olvMga.tom. Reggel forgalmistát állomásfőnöknek 
ház képe. Közelebb érve ku- négykor kelek, , este korán nevezték kt Balinkára. Egy
tyaugatást hallunk, az ajtón fekszem, mert a petróleum- egy vizsga alkalmával 600 ki
pedig egy idős vasutas néz lámpa fényénél olvasni nem- lométert utazik, de már nem 
bennünket, idegeneket. Mert ;n lehet sokáig. Néhány hónap múlva • • . h M ar Tele ..,,en · 

szaktechnikus! oklevelet kap. A második világháboru nyitJa, ogy a agy •. e
rre csa

k 
nagy 

r
itkán Járnak Lassan besötétedik, előke- De célját még nem érte el. után, 1957-ben kezdődött új- vízió május 12-én a budapesti 

emberek. rül a kormos cilinderú petr.S:. úgy tervezi, hogy egy évet ból országszerte, fgy a buda- vasuias eszperantó klubból 
- Jö;;enek bel;ebb! - in- leumlámpa. Az asszony el- pihen és utána jelentkezik az pesti vasutasoknál is az esz- sugárzott adást. 

vitái a házigazda, s hellyel kí- kezdi tisztítani, a gyerekek tpít6ipari és Közlekedési Mű- perontó-mozgalom szervezése. Krempl Ferenc, a Számvi
nál a takarosan rendben tar- pedig álmosan tekingetnek az szaki Egyetem közlekedési A csoportok tagjainak eleinte teli Fónökség dolgozója esz-
t.ott kis lakásban. Modern ágyra. üzemmérnöki karára. Újabb inkább csak a nyelvtanfolya- perantó bélyegekből álló gyúj-
__ ,......,_ mok keretén belül volt alkal- teményt mutatott be, Egri ==-=Y áll a szobában., Sötétség ü1J meg a Vértes tanulás, újabb vizsgák követ-

muk az eszperantó nyelv gya- Ferenc ny. MA v fómérnök a 

családjukról. a munkás-pa
raszt szövetség ápolásáról sem 
feledkezik meg az ez évi nép
művelési program. A környe
ző községek szakmaközi bi
zotts4gaival együttműködve 
az üzemi szakkörök, művészeti 
csoportok szoros együttműkö
dése alakult ki. A munkás
színjátszók, az énekkar, a ze
nekar, rendszeresen ad műsort 
Felsőgödön, Fóton és még töbli 
községben. 

Nyugdíjas klub könyvnek is volna helye, de lankáit. A kopasz fák köoott keznek majd. A fiatal állomás- korlására. Később azonban műszaki bizottság munkájáe1111et sem látni a polcokon. szúroo szél oson. Ügy világít főnök elég erőt érez ahhoz, a Vasutasok Szakszervezete ról számolt be, GaTamszegi A negyvenéves gyári múN; Pedig iskolás gyerekek is lak- a.z őrház ablaka, mint egy er • hogy célba érjen, gyermekkori 
a Benczur utcai központban Pál, a BVKH dolgozója pe- mögött nem kevés a nyugdínak az őrházban, Am:Lkor egy- dei elhagyott ház fénye. Pedig vágya teljesüljön. Hiszen még előbb egy, majd öt helyisé- dig a klub eszperantó nyelvű jasok száma sem. Figyelemre más mellé telepednek, úgy bent emberek laknak. Embe- csak 31 éves. get bocsátott rendelkezésükre. könyvtárát Ismertette. Bojtor méltó a velük való törődés is. festenek, mint az orgon36í- rek, akiket a távolság elzár a - Székelyhidi -

1963 óta _ a többi nagy Imre és Madarász Katalin, Nyugdíjas klub működik a pok. Egy-két év különbség világtól. Akik hetekig 11em ______ klubhoz hasonlóan _ előre ismert magyarnóta-énekesek művelődési házban. Emellett van köztük. A legnagyobb tud;já,k, mi történik a nagyvi- kidolgozott, színvonalas prog- eszperantó nyelven énakel- a nyugdíjasok részére díjtalan lány a városba jár dolgozni, !ágban. Pedig a közeli falu- rammal várja a szakcsoport tek, Bálint Szilárd külföldi mozielőadásokat szerveznek, a úgy mondja, jó helye van, ban már van villany, és nem Művészi alkotásokban tagjait. A látogatók ismeret- vendégeink szavait tolmá- művelődési ház műsoros elő-
most kap el&zör fizetést. sokon múlna, hogy az őrház- gazdag, színvonalas vasutas terjesztő és szórakoztató elő- csolta. Nyilatkoztak az eszpe- adásaira pedig díjtalan tfszte,. 

- Minden vágyam egy di- ban ls megszólaljon a bemon- képzöművésreti lclállftásra ke- adásokat hallgatnak _ teT- rantó nyelvről Jobbágy Ká- letjeggyel hívják meg voli 
wtos pulóver - mondja szen- dó hangja: rült sor Sz.egeden. A gazdag mészetesen eszperantó nvel- roly költő és Gergely Mihály munkatársaikat. 
Vedéllyel, s arca kipirorodik, _ Híreket mondunk . . .  tapasztalattal rendelkező, kül- ven. Gyakoriak a zenei mű- fró is. Az oktatásról pedig A vasutasszakszervezet Pest 
ha erről bes7.él. Nyolc általá- M kezd azí há • földön is elismert szegedi kéP- Pechán Alfonz, dr. Jáki Fe- megyei bizottságának szerve-
oost végzett, 5 beszédéből azt kö títé ':.� 

jük n zi zóművészek hazai tájakat, az sorszámok és a vetítettképea renc és dr. SzeTdahelyi lst- zésében, ebből a művelődési 
veszem ki, hogy többre is ké-

zve su · • • Alföldet ábrázoló festménye- előadások is. ván tanárok számoltak be. házból indult el a „Harcoló 
l)eS. Amikor irodalomra, ze- SzékelyhidJ János ket mutattak be. A klub sokszínű életét blzo- Krlstek Pál Vietnam" című vándorkiállí-
nére tereioo··tt zó tás a megye vasúti szolgálati o a s , netn.- �.,.,.,,.,.,,.,..,✓,..,,....,.,.,.,.,..,..,_.,,.,,,..u,.,✓.,.,,.,,.,.,.,,,.,,.,.,.,..,.,.,_,.,..,.,.,,.,,.,..,.,,.,.,..,,,u..,.,,.,..,.,,u-ADY,.,,,..,u,,,..,.,✓_.,.,..,...,,,�u-.,,,.,,u-,,,.,.,..,,.,,.,.,,.,.,,.,.,..,.,,��,,,.,�,�u-�nn�,,,.,�,.,,.,.,..,,u-,,,.,,..,� helyeire mel Vál.a.szolt kérdésemre § § 

• 
Nem ismeri Shakespeare-t· � § Az énekkar a járási és me-
nem látott még színházat d� § pé? napszámnak ;6 pénz .,,,. A férj már az eweteml pa- � gyei f�ztivál �ellett a szom-
m.lg színdarabot sem Üjs�got � volt a negyven fillér, hi- E 11' • b • 11' 11' dokat ia la88an maga mögött � bathely1 testverkórusnál 15 
ide nem hotz a posOO: Rádiót � szen 12 évével nem is volt lll"ott·l'o

�
,r "Zonryitil ,nnry hagy;a, amikor a feleség éTzi, � hangv�rseny-ez. Arra különö-

u C84k akkor hall.gat ha a � egész ember. A hatodik osz- I 1v,  J&., 11'. 11'. 6/&,11/ hog11 neki is önmaga után � sen büszkék a .  dunakesziek,, 
t>Onaton valakinél t�karádió � tály előtt á!Zt éa az esős nyár kell a társadalom megbecsii.lé- � hogy hatvan tagu kórusuk ern,-
azól. Nem ismer egyetl.en tele- � követeite a nagybirtokon a ka- 1ét megszereznie. Amikor � haTmada 25 évnél fiatalabb. 
iifztóbemondót sem. � válókat. A sötét szfnnel sze- szándékáról beszél, a fér; szá- � A ta_n�lás, a. népm�velési é.a 

. � gett kék, Tövidu;;ú trikó és a ruhában ;árt. A jegyzó és a megemberesedett egykori me- jából ekkor hangzik el az első §  kulturahs tevekenyseg rangod; 
Szavaí �ondolkodóba ejte- �fekete klottnadTág, olyanná tanító bricseszt és csizmát zítlábasra. Előfordult, hogy az idegenül cseng6 ítélet: az anya � ví:-7ott ki ;!- do��ozók és az ü_ze-

nek, de anukor megl,á� a � tette őt is, mi-nt a többi pa- húzott, ha nag11 volt a hideg esti szolgálatba lépéshez, a dé- nevelje gyermekeit, lássa el § m1_ vezetok_ korében egyarant. �leum1ámpát, mindent § Tasztgyerek. Mezftláb iárta a vagy a sár. li vonattal indult, mivel a dél- családját é, eléged;ék meg a � Elis�ert tarsadalmi_ Tang • 
rn� Ide méf nem ju- � földeket és csak azért nem sír- A csillagok a galléron, a utáni 1zövógvári műazakho.z fér;e után kapott tisztelettel. � k!'ltúTa, � műveltseg �rjeu-
tott villamosen_ergia. P;dig � ta el magát, amikor a tarló, szolgálat kívánta fényes cipő, azzal kelleU utazni. Mintha elfele;tette volna ni!- � tese az uze�ben. �gyu_tt al
riem az anya.gtakon m_úllk. � felsebezte a talpát, mert apja vasalt nadrág, 00 meg a ka.to- Az ágyúdörgés és bombahul- napi köszönt6;ének szavait: �  kotna� -�gyutt muvel<�.d�k, 
�lszen az ud:,,aron _tucatJával � szavai ;utottak eszébe. - •�Mi- nás vezényszavak: felszállás, lás közepette is embeT maradt, »Hazdnkban minden niS a tár- � művelik. on�agukat és �m�m-thatók tyúkok. hbák. � lyen katona !esz beloled, indulás, mind-mind valami ha- hiába fogták a rablószerelvé- sadalom egvenrangú tagja.• � me! . terJeszti_k a szoc13?-5ta 

- Mes&ze tmn a �al•• nem § fiam'" talmat látszottak adni ezek- nyek kísérői rá a pisztoly lgen, csak e1111 kivétel tian § kulturát az uzem vezetőinek 
... � .... ,. L. !' .., § 

• 
nek a különös, a falu életétől ., .. •t S .. én , az ö felesége. ' § példás támogatásával a Duna-.... ,�... "rté�íteni. a tejet, § Apja talpát a katonabakancs lakásuk miatt ia elkülönülő ace,csove • a na1111 tort e,- § keszi Járműjavító dolgozó! �� - veszi át a szót a �  és a bérescsizma vastaggá ed- embereknek. mt for�ul_ó, a felszabadulás A dac és az akarat azonban � K . Já · U<U:lasswny. - Nem neklem � zette. Sarkai szélén szögletes- után, milliókkal együtt vett páTosul, a ;6 ügy érdekében. §  ovacs DN 

Da.l6 már a hosszú utazás. § sé_ alakult a me_gvastagodott A polgárit elvégezte, és ta- részt az újjáépltésben. Ké- A __ meghitt . családi ott_honban � ,, __ , � l�n a véletlen hozta, hogy a sl5bb családiával a városba k k fű � �lgetés közben szóba §  bor. Akár mezítlab is eltapos- ki, áltomás közelében, a pá-. költözött, ahol még több mun-
onyve , zetek kerülnek a � 

kle!iut a mozi. A gyerekek � hatta az ég/S cigarettát. lyaszakaszon nagv munka kez. ka és sok-sok tanuláa vdrt T4. 
szekrény fehéTneműi alá és � RONT JA AZ A.LLOMAs ll"llerne fényesen csillog a szó� A szegényember örült a dódött. Kellett a munkáskéz Harcostár$ai között akkor a.z esti _vacsoTafőzést, mosást � "PET hallatára, de a szülóknek egé- § munkának és a kís pénznek, és ő ment, 1'illázott, megtanul- tnár ott volt az álmodozó sze- és vasalast még eUI/ olvasgató � 

IZell más a véleményük. � ami a nt1ár végére a negyven ta az alát>erést, az óvatosságot, múböl, tüzes szeművé vált fe-
óra követi A 1111erekek tanulá- � 

A b d 1 - Nem t>dgyódunk mi már � fillérek után is v�Zt vau11 ti- az életmentő feQtl_ elmet. leség, 4 két,,."'rmekes ��tal 
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al � se"-• l •-- · '· leél ' s e ~t h•'•z pengő A •- t d t ,_ 1 t t .,.,� ,- az m ra ,..,,.,.n11 azorgalmt s , & ..... -é ,....,.._ gy a,...r,u,,, n. az � z no,- - . ..,a onamun er „ eve e - asszony is aki eb/5 r,asutaa példát is megold ma d rietve � �onyban nem éppen látványoa , letünket. D�lgozni szeretünk, � A tanító, a pap mondta is, te �r. amikor a f�lomh-Oz ,mnikaheCtÍén. e1111 p4111audvari köténlle uebé� rnJ

r1 4 kis � idegenforgalmi kép fogadja a ke
t 
er;: neveljilk gyermekdn- � hogy szorgalma� és okos gye- került, tanuló „J)t"(&Zi lett egy rulJ.atáTban ma;d késl5bb e1111 fehér, telefrt lapokat . . .  � látog1;1tókat. Közvetlenül az el-• § rek - taníttatni kéne. lgy ín- málik állomáson. Hajnalban uemélypé�tárban dolgozott. § só vagány mellett egy kere-Valóban. Dolgozni szeret- � du!t a polgáriba, mert a falu- ment a munkásvonaton, amely Amikor ebbe a beosztásba S néhá•v lt> máltán, a.z � kek nélküli rozzant poggyász-� de az eladósorba lépő � tó! a nagyobb falu, a járási élete fordulópontját is hordoz- lceri.ilt, elhatározta, hogy 6 u 15szüll5 '1.aJ, az uifoaros ,zemek, � kocsi áll. A dolgozók hiába lány szeméből azt olvasom ki, �  székhely nem volt nyolc ktlo- ta, mert ez szállltotta az olcsó léf)lst tart az élettel megaze,,- s eg11-két ránc az arcon, teTem- � parkosítanak, hiába cslnosft• � szeretné utolérni azokat, � méternél messzebb. NyáTon munkaerőt a várost szövőgyár- 31 a htánvzó hetedik és nvol- nek még e1111 é.-ettségf bfzo- � Ják állomásuk környékét, ez a akik nagyon lehagyták. � gyatog, télen vonaton járt az ba. Akt életében a forduló- cadik általános iskolát. A az6- nyftvánt1t a c,aládnak. melyet � kocsi mindent elront. ... Szeretek a városba járni. � is�olába. llyenkoT .egy kic�it pontot felentette, - egv azép 7ce haJba /Saz szálak lopakod- az auzony úgy nyújt dt férjé- � A taksonyiak már regőta ott jobb. Az ottani lányok � mgyelte is a vasutasokat, akik sz15k�, álmodozó, de oalahogy tak é O rövidnek t4n6 loek nek, mintha bocadnatot kér- � kérik, hogy helyezzék másho
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�IAGYAR VA!-lUTA!-1 

Nagyobb segítséget érdemelnek 
a szegedi turisták 

Szeretik-e a nagy alföldi Yáros, Szeged vasutasai a természetjárást, szívesen barangolnak-e a távoli hegyek erdeiben? Erről érdeklődtem dr. Simándi Istvántól, a szegedi igazgatóság vasutas természetbarát szakosztályának ve
zetőjétől, 

- Az A:földön élünk 
mondja -, és éppen ezért 11onzanak bennünket a tu
risztika igazi paradicsoma! 
hazánk hegyvidékei. Azért 
is alapítottuk meg 1953-ban 
turista szakosztályunkat. Ak
kor tizenöten kezdtük, ma 39 
igazoU, aktív természetjárónk 
1>an. 

11ásváradra, versenycsapatunk 
pedig az országos bajnoksá
gon is rangos helyet vívott ki 
magának. Hátizsákos túrá
zóink is többet járták a he
gyeket. Mostanában sajnos 
ritkábbak a szakosztályi tú
rák. Ennek az az oka, hogy 
a szakosztályok nem vasutas 
foglalkozású tagjaitól „meg
vonták a szabad;egy-kedvez
ményt. Ezt az intézkedést a 
túrázókkal és a „tömegkirán
dulókkal" kapcsolatban még 
megértjük valahogy, valóban 
ne legyen a vasút utaztató in
tézmény, de a versenyzők 
esetében, akik vasutas színe
kért küzdenek és a tömegtú
rák idegenvezetői feladatait is 

Visszaesett a turisztika szívesen vállalják, már nem 
egészen helyeseljük. Annál is 

- A ritka, kedvező tavaszt , inkáb�, mert a sport_egyesül;
hogyan használják ki a szege- tE;� mas szakosztalya1ban mu
di vasutas turisták? kod?, , és nem vasutas foglal-

- Az évadot _ ha egyálta- kozasu versenyzők ".áltozatla
lén lehet ilyenről a turiszti- nul élvezik az e�1te;t kcd
kában beszélni, hiszen a mi vezm�yt. Igy az�n soKan el
iportunk télen-nyáron íízhe- hagyták szakosztályunkat és 
tó - azzal kezdtük hogy a sportbusszal rendelkező 
tészt vettünk a Vö;ös Me- AKÖV és a Kenderfonó sport
kor által rendezett országos egyesületéhez mentek át. 
Páli Ti_vadar elméleti ver- Az akarat nem hiányzik ,eny kozép- és felső fokoza
t.án öt-öt versenyzővel. E ver
seny szegedi felső fokú elő
döntőjében Mándoki József 
sporttársunk második lett. 
Később női versenycsapatunk 
egy mátrai tájékozódási ver-

- Miért nem állítják össze 
vasutasokból a versentcsapa
tot? 

- A forduló szolgálatos 
vasutasokat általában nem 
szívesen engedik el, mert ne-

héz helyettesíteni őket. Ezért 
láttuk szívesen körünkben a 
nem vasutas foglalkozá&ú 
sporttársainkat. 

A közelmúltban a KISZ-szel 
együttműködve ismét nagy ki
rándulóvonatot akartunk ln
dítta tn; Aggtelekre, de az ille
tékesek megszabták, hog11 
szombaton 15 és vasárnap 23 
óra között kell lebonyolítani a 
kirándulást. Ilyen gyorsan 
természetesen nem lehet Sze
ged és Aggtelek között meg
fordulni, így aztán ezt a ter
vünket sem tudtuk megvalósí
tani. 

Az Igyekezet, az akarat, a 
természet iránti szeretet nem 
hiányzik a szegedi vasutas 
turistákból. Hiányzik viszont 
a segítés, a mozgalom támo
gatása, felkarolása, amellyel 
az utóbbi időben nagyon is 
szűkmarkúan bánnak. 

Zámbó István 

senyen vett részt. Igaz, hogy ----------------------------
csak a hetedik helyen végez-
tek, de hát az alföldi lányok
nak nem könnyű eligazodni 
az ezerarcú zegzugos hegyek 
között. Az április 4-i ünnep
napok alatt az egyik túrázó 
csoportunk a Börzsöny-hegy
séget kereste fel, kerékpáro
saink pedig kihasználva a 
Szeged mellett bevezetett 5 
napra szóló úgynevezett „kis 
határforgalom" nyújtotta le
hetőséget, a szomszédos Ju
goszláviába, Szabadkára láto

az 
G3:zdag program 

ifjúsági héketalálkozón 
Mint már közöltük, a Xll. 

gattak át. 
- Ahogy most működünk 

Országos Vasutas, Postás és 
Közlekedési Ifjúsági Találko
zót, június 19-én Balatonal
mádiban rendezik meg. A ta
lálkozó rendez6bizottsága gaz
dag programot állított össze. 
Vasárnap reggel 6-tól este 8 
óráig szünet nélkül peregnek 
&z események. Az Almádiba 
érkező külön vonatokat a kú
kórösi vasutas ifjúsági fúvós
zenekar fogadja az állomáson. 
A nagyszínpadon 8 órától a 

vasutasszakszervezet központi 
ifjúsági fúvószenekara játszik. 
Ezt tánczenei műsor követi 
fiatal táncdalénekesek közre
működésével. 

- legyint lemondóan a szak-
osztályvezető -, tulajdon
képpen már csak „utózönge" 
ahhoz képest, ahogy 1958-ig 
ment itt a turistamunka. 

- Mi az oka a visszaesés-
nek? 

- Akkoriban száz-százöt-
tien vasutas kirándulót és 
hozzátartozót kalauzoltak 
szakosztályunk tagjai Szil-

\@ooBW,uöl ':? 
Moszkvár61 es 5zocsirol • 

1. Hány szb 6ves 
múltra tekinthet 
vissza a szovjet 
f6város7 

2. M i  Moszkva 
leghíresebb képtá. 
rának a nevel 

3. A város me
lyik pontján épült 
a Lon,onoszov 
eqyetem7 

4. Minek nevezik 

Szocslt viláqszerte7 
S. Szocslban úqy• 

szólván Ismeretlen 
a bon.As id6� örö-
kös a napsütés. 
Minek köszönhet.a 
ez7 

6. Szabadon nó a 
manqólia, zöldell
nek a pálmák: ez 
Szocsi. A város kö
zelében dús mér. 

M EGFEJTU: 

sékelt éq!lvi erd!lk, 
felettük havas 
hegycsúcsok, körös. 
körül pompásabb
nál-pompásabb ki. 

rándulóheiyek. 
Ilyen a zord szik

lák között dráqak6-
ként csillogó Ric.a 
tó, val.amlnt a ten
qerparti Gagra. Ml· 
röl nevezetes az 
utóbbl7 

1 .  Több mint 800 esztendósre. A 7 dombon álló települést - amelyet már akkor Is Moszkvának neveztek -, 1 1 47. 
ben emiltl először a krónika, 

2. Tretyakov képtár. 
3. A Lenln-heqyen. 
4. Szovjet Riviérának. 
5. Szerencsés fekvésének. A hegyek három oldalról ve

dlk a hideq szelek tlll, neqyedik oldalát pedlq a tenqer sf. 
moqatja láQt húllámaival. A leveq6, a qyóqyl0rd6k és a 
csodaszép környezet tette Szocsit ;u eqyik leqjobb kii. 
matikus és bal�eoloqia1 üdUl6hellyé. 

6. A város dísze a hatalmas szubtrópusi park, a park 
büszkeséqe pedlq eqy ritka parat!llqy ilqet, am.lynek 1 - 1  
fája 30 m maqassáqot I s  elér. 

4 NAP MOSZKVABAN - 8 NAP SZOCSIBAN 
13 napos utazás, oda-vissza repül6qéppel. Részvételi dlj: 
3525,- Ft 
De nemcsak Szocsi, a Fekete.tenqer t!lbbi Odül6helye, 
köztük a festői Mamala, Jalta és Várna is várja l:lnt. 

Jelentkezés és érdekl6dés az IBUSZ utazási Irodáiban. 
Budapesten . II . ,  Mártlrok ütja 67. 

IV. '�.(P':i'!l�.��l��r��:��n•��y 1:: 
13. 

VI., Dalszínház u. 1 .  
X. (Kóbánya), K6rös1 Csoma u .  3, 

Xl., Bartók Béta út 9. 
továbbá valamennyi vidéki IBUSZ-irodában 

A békena(lllgyúlés 10 6rak<w 
kezdődik. Ezt megelőzően az 
lszaki Jármiljavító Törek11éa 
Milvelődési Házának irodalmi 
színpada ad rövid mGsort, 
majd a oaffltasszakszeroezet 
központi vegyeskara mozgalmi 
dalokat énekel. Ebben az év
ben az ifjúsági no.gygyúlé11- • 
Vietnam m.llettí szolidarítáa 
jegyében zajlik le. 

A nagygyűlés után a eas
utas-szakszervezet központi 
szimfónikus zenekarának 
mGsora következik. A 
műsorban fellépnek: Aga11 
Karola, Palcsó Sándor, Tur
pimzki Béla az Állami Opera
ház művészei és Veres tva 
főiskolás. Ezután a Lottó Aru
ház divatbemutatója követke
zik. 

A kora délutáni órákban a 
sportolók veszik birtokukba a 
nagyszínpadot. Kétórás műsor 
keretében a BVSC, a Postás 
SE. és a Bp. Előre legjobb 
sportolói - köztük több vá
logatott versenyző -, adnak 
ízelítőt tudásukból. 

A sportbemutató után két 
színpadon .folytatódik tovább 
a színes, tarka műsor. A nagy
színpadon Idrányi Iván tánc
zenekara játszik. Az egyórás 
masorban két. Ismert tánc
dalénekes Zárai Márta és Vá
mosi János lép fel. A tánc
zenét öntevékeny együttesek 
bemutatója követi. A masor
ban közreműködik az :tszaki 
Járműjavító, Törekvés MGve

lődésl Házának tánccsoportja 
és népi zenekara, valamint ka
marakórusa, a Szolnoki Fűtő
ház Tisza táncegyütte�e. a 
Debreceni JármGjavító Műve
lődési Házának Bocskai népi 
együttese. 

A Kisszínpadon 14-tól 18 
óráig Vidám mű.sor fiatalok
nak címmel öntevékeny kis
együttesek lépnek fel. A mű
sorban közreműködnek az 
lszaki Jármú.javító Continen
tal tánczenekara, a Vasútgé
pészeti Technikum tánczene
kara, a Posta Központi Javító 
üzem if;ú.ságt tánczenekara, a 
miskolci fútóluiz és a 
MÁV AUT gitárzenekara, a 
Bp. 62-es Posta pengetőszene
kara és a Posta Helyközi Táv
beszélő Igazgatóság kultúrcso
portja. 

A találkozó napján két ki
állítás Is nyílik Almádiban. Az 
egyik a Szakma if;ú mestere 
mozgalomban részvevők leg
jobb vizsgamunkáit és a fiatal 
újítók újításait. míg a másik a 
vietnami nép életét, hősi har
cát mutatja be. 

A találkozóra Budapestről 
és az ország külön bözö na
gyobb városaiból 11 különvo
nat viszi majd a fiatalokat. 

Az álloniás példaképe 

1 - Több millió forintos súl· 
titási költsége& és nagyon sok 
vasúti iartálykocsit ta.laa,ríta
nak meg azzal a hetven ki,1o. 
méter hosszú olajveretéldcel, 
amelyet Nagylengyel és Deve
cser között építettek és a k.ö
zelmúlt.ban helyeztek üzenw:,e, 

Lukácsházi Istvánné munka közben 

Lukácsházi Istvánné vas
utas családból származik. Fia
talon jegyezte el magát a 
munkásmozgalommal. 1945-
ben már a vasutasszakszerve
zet tagja, majd bell!p a párt
ba Is. 

Hosszú időn keresztül s%ak
szervezeti bizalmi volt Duna
újváros állomáson. Ebben a 
funkciójában harcos erénye
ket csillogtatott meg. A Va.�
mű és a város építésének 
idején rögtönzött bódék
ban végezi.ék a menetjegyek 
kiadását. Nemegyszer szabad
napjukat áldozták fel erre a 
célra Ezekben a nehéz idők
ben edződött meg Lukácsházi 
Istvánné és vált - nemcsak a 
nódolgozók -, hanem az egész 
állomás példaképévé. 

Az állomás dolgozóinak bi
zalmát élvezve. 1955-ben a 
s7.akszervezeti bizottság tagjá-

(Tőzsér Emő felvétel,e) 

nak választották. Ugyanekkor 
lett a nőbizottság elnöke Is. 

Az állomáson sem óvoda. 
sem napközi nincs. Egyik leg
nehezebb feladata a vasutas 
dolgozók gyermekeinek férő
helyet szerezni. Az utóbbi h6-
napokban 8 család gyermekét 
sikerilit városi intézmények
ben elhelyeznie. 

Törődik a nődolgozók egés?
ségével is. Személyes közbeJ,
járásának eredményeként a 
személypénztárak cemente.� 
padlózatát parkettázták. 

Nem fél a nehézségektől 
Helytállt a legnehezebb idők
ben is. 1956-ban - az ellen
forradalom idején - a nők 
közül egyedül ó járt kj na
ponként az állomásra. 

Jó munkájáért trdemes oos
utas kitüntetésben részesült, 
és többször kapott soron kí
vüli kineve7.ést 

T. E. 

KÖNYVISMERTETÉS 

GONDA IRÉN: 

Baromfi a ház körül 

A háztájt árutermelésre 
több szempontból szükség van. 
Ezt segítik elő a megfelelő 
kormányintézkedések, de a 
termelés növelése nem való
sítható meg kellő szaktudás 
nélkül. A háztáji baromfitar
tók részéről van is ilyen 
igény, s ennek kielégítésére 

A HIVATALOS LAPBÓL 
A Hivatalos Lapból a sza.J<szer

vezet.l blzott.ságo.k és a dolgozók 
ftgyelmébe ajánljuk a kwetkező
ket: 

19. IIÚmból: 111 GOe '11166. I/%. e. 
SzakmunkáSképz6 lskoltlt végzet
tek továbbtanu!ása. 

108 100/1966. l/3. A. M.AV dolgo
zók résrere foly66!tható rcndldvilll 
segé!ye!k engedélyezésének újabb 
szabályozása. 

20. súmbót: Verseny!elh!vás a 
vasúti közlekedés és ipar JOSZ 
szervezeteihez. 

L A K A S C S E R E  
- JUromazobols, tllrdGszobás, te

lefonos lalcbomat elcserélném két
szer egyszobásra, JehelOleg kom
fortosra. ozv. Blltl Lajosné, tele• 
fon : 204-547. 

hivatott e könyv, amely az 
alapfogalmak rövid összefog
lalása után az egyes baromfi
fajok tenyésztésének, háztáji 
tartásának, takarmányozásá
nak legszükségesebb tudni
valóit ismerteti. Tanácsokat 
ad a betegségek megelőzésé
re is. 

A SZERKESZTŐSÉG ÜZENI 
Hllbel György, Bakó János, Fe

kete László Miskolc, Krakk.ai La· 

Jos Bp. Ferencváros, Bognár K.á· 
roly. Dancs Jó-zse:1. Tapolca, Ko
tormán Mihály Mezőhegyes, Sz.1-
ládl Sándor szeged, Uglyal Sán
dor Nyékládháza, Jászai Nagy Jó
zsef Kisterenye, Várnai László, 
Bánáti József Pécs, Marosán Pál 

Debrecen, Szücs Ferenc Hatvan, 
Bold!zsár Gyula Békéscsaba: Le
veleiket lapunk anyagibo:& fel· 
l>Mulf.lJuk. 

Sz.Ucs Ferenc Hatvan, Foki Ist
ván BP., dr., Bánldalvy Gyula 
Bodnár Károly Szeged, Dancs 
Miklós M1skolc, Márton Klilra 
Abony, Dunai Finomító állomás 
dolgozói : Leveleiket lllel�ku hely• 
re tovibbltottuk, 

- Elcser�lntm klett6 szoba, 66sz-
kom.fortos, kertes, telefonos •

. 
M.A V 1 - 500 kilométeres sebesség-

:J���u:��������
Y 

�,:_: gel közlekedó légpárnás vonat 
gedi út 74. Erdek16dni: naponta előállításán dol"ozik az angol 8-!(>-!g, vagy :11)-22, Óráig �• b 

es telefonon. Hovercraft-vállalat. 

- BefeJezódöU a Szomba&
hely-N agykanlzea közötti 100 
kilométer hosszú vasúti pálya 
korszerűsítése. Zalaszentivá. 
non új !)ályaudv-art építettek, 
több vasúti híd is készült. Az. 
új pályán már 80-100 kilomé
teres sebességgel kö2llekedhet. 
nek a vonatok. 

- A lapoleal fúto71áz 13 S1JC). 

cialista brigádjának Kapron. 
cza.i János, a fűtőház főnöke 
ünnepélyes killsóségek között 
adta át a szooialista brigád 
oklevelet és jelvényt. 

- Közös megbeszélést tario&
Wt május 13-án Hatvan állo
más utazó és Kassa állomás 
szocialista brigádja.inak veze
tői. A baráti e61Z.tnecsel'ére 
Kassán került sor. A magyar 
és a csehszlovák brigád már 
egy évvel ezelőtt szocial.ista 
szerződést kötött � 

- 36 lUer véri adtak a deb
receni fútóház önkéntes vér
adó! azon a vérad.ási napon, 
amelyet a városi Vöröskereszt 
és a fGtóház vöröskeresztes 
aktívái szerre:,;rek az elmúlt 
n.a,pokban. 

- Eredményes az újítómclz. 
plom a tapolcai fútóháznál. 
Nagyon sok többszörös újítót 
tartanak nyilván, s kö-LüJük la 
ki tűnik Sramli Lajos szocialis
ta brigádtag, aiki az elmúlt öt 
évben 43 újítást adott be. 

- Több MÁV-AKÖV közlll 
komplexbrigád alakuU az el
múlt években a miskolci igaz
�tóság nagyobb állomásain. 
A komplexbrigádok az els6 
negyedévben klimagasló terme
lési. eredményeket értek el. A 
k.ésetten kirakott kocsik meny
nyiségét 7,4 százalékkal csök• 
kentették. 

10 nyucdf.lba wnuJ6 
vasutast búesúztattak a mis· 
kolci fűtőh�. A nyugdíjba 
vonulók között volt Faragó 
Mihály, aki 44 és Bükösi Jó-
7.Sef, aki 34 évet swlgált a 
vasútnál. 

- A berllnl-Hpcsel nsút• 
vonal villamositásáh.oz a Du
nad vasma kiészíti az árboc
oszlopokat. Az üzem kollektí
vája vállalta, hogy a párt
kongresszus tiszteletére határ
Idő előtt két hónappal, már 
október végére átadják e.z 
1180 acélárbocot. 

- Kék Expressz e1nevezétt
sel állítják forgalomba Euró
pa leggyonabb vonatát, amely 
már az idén nyáron 200 kilo
méteres sebességgel közleke
dik a ha.mburg-müncheru vo
nalon. 

IIAGYAII VASUTA9 
1 Vasutasok Sta kszervezetéoek 

1apja 
Szerkeszti. a szerkesztO btzottU.1 

F6szerkeszt6: Gulyás János 
Felel6s 1Zerkeszt6: 1/1"1 Ferenc 

Szerkeszt6ség: 
Budapest Vl.. Benczúr utca n. 

Telefon: várost : 229-872 
Qzeml: 39-7'1 

Kiadja � te, J<szu a Nlpsza,·a 
Lapkiadó Vállalat, Budapest VTI., 
Rákóczi Ot 54 Telefon· Ut-319. 

Felelc5• kiadó: Gábor Márton, 
• Né::,szava Ulpkladd Vállalat 

Igazgatója 
Csekkszl.mlaszám : 75.915.001-K 9' 

Szikra c..apnvomda 

HIIIIIIIIIUlllllllllffllffllllllllnlllllnnmnm111111111n1111111111111m11111111111m111111111m11111111111nt1111111ttlllllllllllll11111111111111111111111llltttnlllllllllllllllfllllltl 

Az új menetrendben 

- Rövidebb !dó jut a takarításra. 
- Viszont rövidebb menetidő alatt keve-

sebb idő jut a 1zemetelésrel 

,, FENNTARTOTT HELY" 

- Foglal;on helyet! 
- Köszönöm, de nem fogl11fom el, amint 

látom, ez a mozdonyrezetók hPl11e. 
(Pusztai l'ál rajzai) 



A közlekedésnek jól képzett 
szakemberekre van szüksége 

Ankét az oktatási rei ormtörvényről 

AVASUTASOK SZAKS ZERVEZEThHK LAPJA 

X. itVFOLYAM, 12. SZAM Ára 40 fillér 1966. JONIUS 111. 

KISZ-fiatalok munkaversenye 
A Hivatalos Lap 20. számá

ban jelent meg a KISZ Köz
ponti Bizottsága, a Vasutasok 
Szakszervezete és a MÁV Ve
zérigazgatósága közös felhívá
sa a KISZ-sz.ervezetek között 
folyó munkaversenyre. 

A vasúti közlekedés és ipar 
KISZ-szervezeteinek teendőit, 
a munkaverseny feltételeit az 
alábbiakban, kivonatosan is
[llertetjük. 

A felhívás bevezetőjében ar
ra hívja fel a figyelmet, hogy 
a KISZ-szervezetek, a szolgá
lati hely, a vállalat és intéz
mény, párt, szakszervezeti és 
gazdasági vezetésével együtt
működve készítsék el akció
program;ukat, amelynek alap
;a a vasúti közlekedés és ipar 
1966. évi versenycélkitiizései
nek megvalósítása legyen. Ez 
kapcsolódjék a szolgálati hely, 
vállalat és intézmény intéz
kedési tervéhez. A KISZ-szer
vezetek vezetősége rendszere-

A KISZ-tagság mozgósításá- A KISZ-szervezetek között 
val segítsék elő a KISZ-szer- meghirdetett verseny 1966. 
vezetek a munka jobb meg- december 31-ig tart. A ver
szervezését, a vonó, a vonta• senyt év közben az igazgatósá
tott ;árművek, berendezések gok, vállalatok, intézmények, 
maximális kihasználását, a személyzeti és munkaügyi és 
menetrend szerinti közleke- érdekelt üzemi osztályai, " 
dés biztosítását, az állásidők Vasutasok Szakszervezete te
és veszteségidők csökkentését, rületi, megyei, üzemi bizottsá
a veszteségforrások felderíté- gai. a csomóponti vállalati 
sét és azok megszüntetését. párt- és KISZ-bizottságok, il-

Terjesszék ki a politikai ok- letve csúcsvezetőségek segítsék 
tatást és növeljék a szakmai és ellenőrizzék. 
állami oktatásban részt vevők A verseny a múlt évhez ha
számát. Mozgósítsanak és sonlóan, három kategóriában 
nyújtsanak segítséget a szak- kerül értékelésre. Az értéke
vizsgák megszerzéséhez, a lést, az elért helyezéseket az 
szolgálati hely, vállalat és előterjesztett javaslatok alap
intézmény szükségleteinek ján a KISZ Központi Bizott
megfelelően. Itr;ék el, hogy a sága, a Vasutasok Szakszerve-
8 általános iskolát e! nem zete és a MAV Vezérigazgató-

ság képviselőjéből összeállított 
végzett fiatalok mind na- bizottság végzi el. 
gyobb számmal kezd;ék meg A verseny eredményeinek 
a továbbtanulást és támogas• nyilvános értékelésére, a ;u
sák a fiatalokat az idegen talmak, oklevelek átadására 
n11elvek elsajátításában is. 1967. május 1-íg kerül sor. 

Csanádi György közlekedés- és postaügyi miniszter megnyitja az ankétot 

sére jól képzett szakembe
reket, széleslá tókörű vezető
ket neveljünk. 

(Németh Gyu,la felv.) 

sen ellenőrizze az akcióprog- .--------------------------
ram végrehajtását, s adjanak 

A Közlekedés- és Posta
ügyi Minisztérium és a Köz
lekedéstudományi Egyesület 
június 7-én nagyszabású an
kéton vitatta meg az okta
tás helyzetét és az oktatási 
reformtörvényből adódó fel
adatokat a KPM területén. 
A vasúti f-óosztály kultúrter
mében a minisztérium, a szak
á'gazatok, s az oktatási intéz
mények mintegy 300 vezetője 
foglalt heiyet a széksorok
ban. Jelen volt az ankéton 
dr. Csanádi Györg11 közleke
dés- és postaügyi miniszter, 
Horn Dezső, a miniszter el
ső helyettese, Földvári Lász
ló és Rödönyi Károly mi
niszterhelyettesek, Szabó An
tal, a vasutasszakszervezet 

- Elképzeléseink mát' ki
alakultak, mi mégis sokat 
várunk a mai ankétt6l 
mondotta befejezésül a mi
niszter, majd átadta a szót 
Horn Dezsőnek, a miniszter 
első helyettesének. 

hírközlés különböző ágaza
tainál foglalkoztatott mint
egy 340 ezer dolgozó szak
mai ismereteinek megfelelő 
szinten tartása és az utánpót
lás biztosítása nagy felada
tokat támaszt a közlekedési 
szakoktatás különböző formái
val szemben. Olyan szakem
bereket kell nevelni, akik a 
tudomány mű1felése mellett 
képesek a korszerű követel
ményeknek megfelelő, gazda
ságosan működő közlekedési 
ob;ektumok vezetésére, a ter
melés irányítására, a fel� 
adatok maradéktalan végre� 
hajtására. 

számot az elért eredmények
ről a KISZ-tagságnak, a párt, 
a szakszervezet és a gazdasági 
vezetésnek. 

A cél az, hogy a KISZ-szer
vezetek az eszmei, politikai 
fllml.nka eszkö:reként nöwljék a 
termelést segítő tevékenységü
ket, szervezzenek ifjúsági ter
vielési mozgalmakat, kapcso
iód;anak be a pártkongresszus 
�s.zteletére kibontakozott ver
seny1íe; szorgalmtizzak-a szo
cialista brigád, valamint a 
szocialista szolgálati hely, 
üzemrész, üzem cím elnyeré
séért folyó mozgalmakat. 
Ügyeljenek ugyanakkor az· 
t,gyéni versenyre is. Konkrét 
feladatok meghatározásával és 
végrehajtásával tegyék tar
talmasabbá mozgósító munká
iukat. 

A KISZ-szervezetek lehető
ség szerint növeljék az üjú
sági brigádok számát és tűz
z;ik feladatul azt, hogy ezek
nek a brigádoknak a többsége 
versenyezzen a szocialista cí-

Az osztrák kormány huszonegy évre 
meghosszabbította 

A miniszterhelyettes vita
indító előadásában részle
tesen elemezte az oktatás 
helyzetét, vázolta az eddig 
megtett utat, majd az ok
tatási reformtörvény végre
hajtásából adódó feladatok
kal foglalkowtt. Hangsú
lyozta, hogy a közlekedés és (Folytatás 4 2. oldalon.) 

a GYSEV koncesszióját főtitkára, ott voltak a mu-"1"""--------------------------. 

Csa,lmem 90 év telt el azóta, munkáját el�merte. J;:ppen -r,e!ődés és a munkaügyi mi-

a �,--'i'.�Elien- ,.zért _ör,öm.mel f�ík a nisztérium, va[amint � �r-

fuTti Vasutat ürembe helyez.. GYSEV igazgatooágán azt a nágos Tervhivata'I képvu;,e-
ték. Az 06Ztrák kormány ak- döntést, mely szerint az enge- lői is. 
kor engedélyt adott, hogy a délyt megho.,.szabbítja. Az ankétot dr. Csanádi 
GYSEV osztrák területen is Az erről szóló díszes Z:R György közlekedés- és posta
közlekedtesse vonatait. A 855-17-es számú „Konzess.ion- ügyi miniszter nyitotta meg. 
koncesszió, pontosabban az surkunde'' (engedélyokirat) Bevezetőjében elmondotta, 
engedélyokirat 1879. október átadása június elején volt hogy a felszabadulás után az 
28-án kelt és 90 éves időtar- Bécsben, a Közlekedés- és oktatás minden formájában 
tamra szólt. Vill.anyerőgazdálkodási Mi- figyelemre méltó eredménye-

A GYSEV azóta mind a nisztériumban. A miniszter ket értünk el. Az elért ered-
hazai, mind az osztrák terü- ünnepélyes �eretek közi?tt mények ellenére is sok még 
leten levő vonalain jelentoo adta át az okiratot Benkovics . aló 
befektetésekkel korszerúsítet- Dezsőnek, a GYSEV vezér-

/ 

a tenmvc · . A tárcáná!J. meg 

te a vágányhálózatot, moz- igazgatójának. Az engedély kell _terem� azokat az ok
dony- és kocsipa.rkját. l!J87. december 18-ig hosszab- tatás1 formákat, amelyek a 

Az osztrák kormány a bítja meg a GYSEV koncesz.. legalkalmasabbak arra, hogy 
GYSEV működését és jó szióját osztrák vonalain. a korszerű technika kezelé-

Ki nyeri a vándorzászlót? 
A vasút áprilisban is kielé

gítette a népgay;d.asági szállí
tá6i igényeket. Az előző év
hez viszonyítva mintegy l 
százalékkal több áru;t szállí
tottunk, az árutonna és utas
kilométer fizető teljesítménye 
az előirányzotthoz képest 1,1 
százalékkal jJ."11.l.t. 

ményt értünk el, amely az 
előirányzott célkitű7.és felett 
áll. 

, 

A teherkocsik statikus t,er-, 
helésénél a 19,20 tonnás cél-, 

kitűzést 19,46 tormára teljesí
tettük, a raksúly kihasználási 
normánál ezzel összhangban 
1,12 százalékoo túlteljesítést 
értünk el az eilőző évhez vi• 
szonyítva. 

mért. Foglalkozzanak rendsze- ,---------------------------------------
resen az ifjúsági brigádokkal, 

A személyszállító vonatok 
97,02 százaléka közlekedett 
menetrend szerint. A teher
vonatoknál elért 74,13 száza-1 

lékos menetrendszerűség 1,13 
százalékkal magasabb a cél
kitűzésnéL 

A teherkocsik tartózkodási\ 
hálózati szinten 2,17 százalék, 
kal csökkent, ennek eredmé
nye elósegítebte a kocsifor. 
duló idő kedvezőbb alakulá, 
sát. Ezáiltal növekedett a ko.. 
csipark szállító kapacitása. 

lássák el őket konkrét terme-
lési feladatokkal és ezek vég. 
rehajtását negyedévenként el
lenőrizzék és értékeljék. A 
brigádmunkába vonják be a 
fiatal műszakiakat és terjesz
szék ki ezt az adminisztratív 
dolgozókra is. 

Vállaljanak védnökséget a 
kiemelt beruházások és re
konstrukciók megvalósításá
ban, de ez a védnökség ne ha
ladja meg a KISZ-szerveze
tek eTe;ét. 

A vállalás teljesítésekor 
ügyeljenek arra, hogy legalább 
félévenként egyszer szerepel
jen a KISZ-szervezetek tag
gyülésének napirendjén a 
szolgálati hely, intézmény és 
vállalat 1966. évi intézkedési 
tervében vállalt feladatok tel
jesítésének értékelése, a ll\OZ
galmi szervek és gazdasági ve
zetés bevonásával. Ezekre a 
taggyűlésekre hívják meg a 
KISZ-szervezeten kívüli fia
talokat is. Szervezzenek tár
sadalmi munkaakciót a nép
gazdaság, a szolgálati hely, 
váUalat, intézmény felada
tainak sikeres megoldása ér
dekében. 

Nyújtsanak segítséget a 
KISZ-szervezetek a fiatal újí
tóknak az úfitási feladatteTv
ben ki;elölt témák megva.Zósí
tásához. Segítsék elő az újí
tások számának növelését és 
azoknak a javaslatoknak a 
bevezetését, amelyek a vasúti 
közlekedés és ipar igényeit 
figyelembe véve elsősorban a 
munkaerővel, anyaggal, ener
giával való takarékosságra 
irányulnak. A KISZ-szervezet 
adjon új lendületet a takaré-1 kossági mozgalomnak, s lépje
nek fel a pazarlás ellen. 

Víz felett, szabad ég alatt 
Egy hónapja is elmúlt, hogy 

árad a Rába. Kis.ebb-'llagyobb 
szünetekkel, ahogy a tavaszi 
esőket a vasi tájaik:ról és a 
Bakonyaljáról lehozza a Kis
alföldre. Néha sárgás, isza
pos, máskor meg zöld a vize, 
mint a mosoni Dunának. 

A hídépítők 27 mfüiméter 
vastag,' berozsdásodott acélszö
geket ütnek ki légkalapáccsal. 
A kegyetlen zaj tépi a dob
hártyájukat, a kalapács rázza 
izületei.ket, és talpuk alatt 12 
méterre ott hömpölyög az 
iszapos víz. 

A MA V Hídépítési Főnök• 
ség 12-es számú építésvezető
ségén.ek hidászai már tavaly 

óta Győrben dotgoznak. 1965-
re készült el a Rábát átszelő 
kétvágányú új vasúti híd. Ad
dig egy öreg provi.zóriumon 
közlekedtek a vonatok. Most, 
hogy két híd áll egymás mel
lett, s Hegyeshalomba az újon 
gördülnek a vonatok, a 
GYSEV is átépítteti a valamá
kor csak ideiglenestM!'k terve
zett mási.k hidat. 

A hídépítők azt mondják, 
ú; híd lesz az öreg tákolmány
ból, s olyan erős, hogy a.kár 
hetven évi,g se kell hozzányúl
ni. Egy NDK;-újítás.t próbálnak 
ki rajta. A hídgerendákat ol
dalt kötik le, a hossztartókat 
közvetlen a vágánydk a,Iatt 

Munkában a hídépítők 

helyezik el. Nagyobb lesz a te• 
herbírása is. 

A vizet fodrozó szél halsza
got hoz fel a magasba. A híd
javítók lek.iálta.nak a part. 
menti füzesbe. 

- Haaó, La;os! Len-e ebé
dünk? - Fri.s6en kát.rányo
wtt csónakban, ingujjra vet
kőzött férfi tartja a horgász-
1:>otot. Félig tréfásan, félig in
gerü1ten megrándítja a vállát. 
Gál Lajosnak a múlt héten 
szilánk pattant a szemébe. Azt 
mondják a többiek, neki most 
a legjobb. Késő délután, ha 
vége2Jtl.ek, Kucsera Mihály, 
Kovács János, Kiss Károly, 
Illés László meg a robbiek 
mennek le hozzá horgászni. 
Este a lakókocsiban rádióznak, 
ki-ki főz magára és később 
egy kis tereferére is jut idő. 

Hogy elégedettek-e ezzel a 
nomád élettel? A hét ember 
nem panasz.kodik. 

- A központból ma;dnem 
naponta le;árnak és mindig 
megkérdezik: mire van szük
ségünk - mondják. - Ez jó 
dolog, mert az i,mber itt fenn 
a magasban még tengeri be
tegséget kap, ha megfeledkez
nek róla. 

A hídépítők magukra van
nak utalva, mindenről nekik 
kell gondookodni. Eső meg a 
s.rei vel'i őket. Víz fölött és 
szabad ég alatt dolgoznak, de 
sehol sem olyan messze, hogy 
ne kollégálc és segítők között 
lennének. 

ferenczi -

A vonóerő fajlagoo felhasz
nálása - az egy m<YZdonyra 
eső 100 etkm teljesítmény -
valamennyi igazgatóság terü
letén jól alakult. 

A dolgozó mozdonyok 
napi hasznos kilométer 
teljesítménye azonban va
lamennyi vontatási nem
nél romlott a korábbi idő• 

szakhoz viszonyítva. 
Különösen szembetűnő a Die
sel- és villamos mozdonyoknál 
történt hasznos kilométer 
romlás. 

A tehervonatok átlagos ter-
helésénél 950 tonnás ered-

Budapesti lgazgatósái, 
Debreceni Igazgatóság 
Miskolci Igazgatóság 
Pécsi Igazgatóság 
Szegedi Igazgatóság 
Szombathelyi Igazgatóság 
A hálózat összteljesítménye: 

Az igazgatooágok munka
versenyének jelenlegi szaka
sza igen élénk és nagy erköl
csi ösztönzése van a kedve
zőbb eredmények elérésére. 

A forgalmi és vontatást 
utazószemélyzet termelékeny
sége áprilisban kedvezően 
alakult. Az előző évhez vi. 
szonyítva 

4,3 százalékkal javult az 
egy szolgálati órára eső 
vonatkilométer teljesít• 

mény. 
Az április havi ö.sszesített 

eredmények alapján az igaz. 
gat.6Gágok eredményei az alál:>,, 
biak szerint alakultak: 

Összteljesítmény 
%-ban 

102,40 
101,18 
102,75 
101,47 
101,74 
102,68 
102,15 

.Jutalom 
Ft-ban 

105 801 
79 501 

110 000 
79 5ot 
80 000 

llO OOI 

Az eddigi eredmények alap
ján a budapesti, a miskolci és 
a szombathelyi Igazgatóság 
közül bármelyik megszerez
heti a vörös vándorzászlót. 

A hidászok állták szavukat 
Mi'1t arról lapunk előző szá

mában beszámoltunk, a MAV 
Hídépítési Főnökség dolgo
zói vállalták, hogy a Kacsóh 
Pongrác úti aluljárót a IX. 
Pártkongresszus tiszteletére 
határidő előtt tfz nappal. 
június 10-re átadják rendel
tetésének. 

Vállalásukat becsülettel tel
j asi tették. Az aluljárót az 
ígért határidőre, június 10-
én reggel öt órakor minden 
külsőség nélkül átadták a 
forgalomnak. 

Példamutató munkájuk di, 
cséretre m@ tó. 
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vel. k galmanak helyzet�ól. Ezért na a tisztképzés immár men. A közéo!okú szakem- tették a brigádokból. Ez csa 
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berek képzése - a szakmun- da.sági technikum biztosítja. -
1 ·  . . nem t:.idJ"ci.k m,t kel! vállal . Az t-"b szocialista brigádmozg.alom 

A közlekedés szakmunkás- tanmuhely etes1tesét, a vi- " .,, , . - tudta akadalyoali. ov hatására született kásképzés kivételével - ki- déki tanulók továbbtanulci- ni. és az_ ,.el marado�tsag . fel- esetben fordult elő, hogy a ha-zarólag tanfolyami úton tör- szükslégleteinek kielégítésére szamo/.a.sanak szilk.segessegét" nyag brigádtagok részére 11 
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������ termelési tanácskozas nem 
Bánáti Józeef 

szb-titkár 
re nagyobb helyet kap az rendelkezésre. objektumok 1-étesítését vette munkrol. 

A szakemberképzés fontos feladat 
tervbe. Erre a célra 182 mii- Annak elismerése melil.ett, ,----------------------------. 

Ezután a miniszterhelyet
tes arról adott számot. hogy 
az oktatá•i reform milyen 
követelményeket tamaszt 11 
közlekedési szakemberképzés 
céljait szolgáló oktatás min-

moknak nemcsak szakembe
reket kell képezniök, hanem 
a hallgatókat szocialista vi
lágnézetre. .zocialista ember
ré kell nevelniök. Különö-

líó forint hitelt irányo�tak hogy a két negatív jelenség 
hat még a swci:ll!sta b.igád-elő. mozgalomban, mégis úgy vél-

Horn Dezső miniszterhe- jük, nem ez jellem.zó fön&ksélyettes előadását élénk vita 1,ii.nkre. 
követte. A mozgalomban részt vevő Vlsi Ferenc bngá<ija,in,k közül hal.éves fo

den cigá1Jal szemben, s eb- ,----------------------------
böl adódóan milyen felada-
1okat kell az elkövetkezendő 

lyamatos eredményes munka 
alapján ez évben 7 brigádot 

ezii.stplakettel, 2 bríaadot pe
dig oronzpLaketteL tüntettek 
ki. 

evekben megoldani. 
A középfokú oktatásban 

meg kelt valósítani a kö:tle
kedé� középfokú s7.akember
i;zúkségletét biztos• 6 szak
középi�kolai hálo:tat !<lalakí
tá.sát. A szakközep;sko!cik te
lepítési ten·ének összeállítá
sánál a miniszterium azt a 
körülményt vette fig11e!embe, 
hogy a közlekedés szakem
berszii.kséglete az egesz or
szág területén jelentkezik. 
Éppen ezért a szakközépisko
lák szervezését egyeztetni 
kell a helyi igényekkel és 
lehetöségekkel. A közelmúlt
ban a győri é„ a szolnoki 
tanács jelentett be igényt 
vasútfor11almi szakközépi ko
lai o..ztályra. 

Az ú.l t ípw;ú szakközépis
kolak szcn·ezésénél szem 
előtt tartják annak fontos
;,ágát, hogy mar az lndulás
'.rnr rendelkezésre alljanak a 
szükséges feltételek. A rnsút
!orgalmi �zak indulakat 1967/ 
88-as okta ási évb<>n ten·e-
zi:<. 

Az ágazati igén�·eknek meg
fe'.elően a tárca .sajutos,,ágai
nak és a lét.számok figye
:embevéte!é,·el a föi.,kolai 
.szakok követke7..Ö c,,oportosí
tá! át fogadta el a min;sz1é
r1um vezetése. 

Vasúti főiskola 

A vasúti szakok e11y h.e-
lyen, Szegeden n11ernenek el
hel11ezést, ahol a megle-L•ő lé
tesítmények toi:abb_fejleszte
•é z:el a �·asúti főiskola min
den hel11iség;yénye k;elégít
hető lenne. A ,·asúti Cóis
ko:a terYe a mar múködö 
,·a.sútforgalmi zak meilett 
,·asút11épé ·zeti. blzto�itóberen
dezési, valamint építé,,i és 
páh·afenntartási szak indí
tását tartalmana. A tervek 
�zerint erre 1968-ban kerül 
.or. 

Foglalkozott az előadó az 
oktatási refo:-m korszerű. tár
gyi és szemelyi feltételeinek 
megteremtésével is. Idószerú 
ez a kérdés. Annál b inkább. 
mi,·e! oktatási intézményeink
nei< és a különböző tanfolya-

[ 
Igaz viszont. hogy az 1965. 

é,i él el-és alkalmával a 26 
brigádból csak 16 teljesített.e 

· \ akai.asát. J,;nnck oka. hogy az 
értékelés során köveLkezete
sebDdl1 betartottuk a SWT és 
a szakmai kollégium társadal
mi jellegu v-.illa.lások fokoza
sára vocnatkoz.ó határozatát, 
va!amint a párt azon határo
zatát. hogy legyünk igénye
sebbek a swc:ia � ta bri.g.iidok 
tár.;adalnú tevékenységét, 
szakma.i és polit.i.kai fejlódését 
illetően. 

- Bé fater! Figyeljen egy kicsit ar; ülóbelyemre, nt'hogy 
foglalja valaki, amíg elmegyek a bütékocslba.! 

(Pusztai Pál rajza) 

el-

Nem je!lemzó 11 cikk11ek a.z 
11 1.-r.téte!e sem, ame!y szerint 
brigcidjaink nem tudJák, mU 
keU L•al!alni. A SZOT-határo
zatok, az j_gaz;;a\.ó.ság munka
ügyi osztálya és a va,;ut.as
sza.kszervezet Bard.llya me
gyei bizottsága alrtaJ közösen 
kiadott irányelvek, "-Jlarnínt a 

szocialis:a brigád.mo:zg,alom 
fcjles.ztó;á,e vonatkozó v;i.roei 
és vasutas pArttilzott.sági hatá
rozatok bő táj 'koztatást ad
tak a szociallsta brigádok vál
l.a¼sai hoz. A SZOCIALISTA ÜZEMRÉSZ CÍMÉRT 

A MAV "E:pületelem1111ártó 
Fonökség faipari üzemében 
hat szocialista brigád dolgo
zik. A brigádok célul túzték 
ki, hogy 1 966-ban megszerzik 
a s1,ocialista üzemrész címet 

Ennek elősegítésére még a 
muH -,v oszén egy múszald 
komplex brigád alakult. A bri
gád munkájának eredményei 
már mut.atkoz,nak. A faipari 
ü?.em, amelv az egész ország 
területén a pályafenntartás 
rendelkezésére bocsátott „zöld" 
laktanya és egyéb killöncélú 
kocsikat is k<!szíti, ennél 11 
munl;ánál bevezette a szalag
szerű gyártast. Idáig a havon
ta készített kocsikat két bri
gádnak osztották ki, akik a 
különböző, beépltendő darabo
kat külön igényelték, a mun
kafázisokat külön ,·égezték. A 
műszaki btigád ezeket a mun
kákat most egységesített.e, 
ahány kocsi, annyi anyagot 
készít elö Vadaszt Sámuel 
csoport,·ezetö. A megmunká-

lás pedig sza!agszerúen, fo
lyamatosan megy. ugyanaz a 
dolgozó, ugyanazokat a mun
kaműveleteket végzi el. 

A szigetelést biztosltó fóliá
kat eddig kézi munkával gyű
rögették, most Czirákí Albert 
művezető újításával, egy kézi 
mechanizmussal készítik. A 
műszaki brigád időnorma 
alapján elkészftette. rendszer
be foglalta az üzemben készü
lő termékeket. Ezeket a dolgo
zókkal is megbeszéllék, végül 
pedig norma �apként fo
gadtatták el. A brigád Almási 
Gyula és Kovács Pál vezetésé
vel részt vesz, illetőleg vezeti 
a szakmai és politikai oktatást, 
a fiatalokat a Szakma if;ú 
mestere-mozgalomra készíti 
elő. 

A dolgozók jól szervezett 
munkáját a brigád jelentősen 
elósegltette. Ennek köszönhe
tő, hogy a faipari üzem 1965. 
évi termelési tervét 102,7 szá
zalékra teljesltette, több mint 
negyedmilliós túlteljesítéssel. 

A cikk egyoldalúan tünteti 
fel a nyolc általános iskolával 
nem rendelkezők létszámát is . 
Arra utal, hogy szocialista bri
gJádmozgalmunk hatéves mú.it
ja nem hozott eredményeket. 

A beszámoló idején való
ban 107 olyan dolgozója volt 
fonö�gün:knek, aki nem ren
delkerett nyolc általa.nos isko
lai végzett.s-éggel. A 107-böl 
azonban 30 dolgozó 50 éven fe
lüli, közüli.ik nyo/.ca.n közvet
len nyugdíjkorhatár előtt áll� 
na.k, 46 állandóan változó mun
kahel11en, mere-lóc oportokban 
dolgozik. Az ő részükre fó
nök�égünk nem tudja biztosí
tani a továbbtanulás !eliéte
leit. Mindössze huswnöt olyan 
dolgozónk van, akiket mi,nden 
módon ösztönöznünk kell a 
nyolc által.a.nos iskola elvég
üésére. 

Hat év alatt éppen a szo
cialista brigádmozgalom ösz
tönző hatására 13-a.n fe;ezték 
be gimnáziumi tanulmányai
kat, 15-en végezték el az ál
ta!anos Iskola VIII. osztálvát. 

VÁLASZOLUNK OLVASÓINKNAK 

Hová kell benyújtani 
az újítási javaslatot 

Az utóbbi időben több olyan 
levelet kaptunk - !egul.óbb 
Dancs Miklós főlntézót&l, Mis
kolcról -, melyben arra kér
tek felvilágositást, hogy újí
tási javaslataikat milyen 
szervhez juttas5ák el. Mivel a 
kérdés kfüérdekú, azért a 
nyilvánosság előtt kívánunk 
vála,;zolni.  

A 2911959N. 10.) sz. kor
mányrendelet 3. §. (1) ki
mondja: ,.Az újítási javasla
tot an"-61 a uáUalatnál, újí
tási előadónál kell benvújtaní, 
a.mely annak megvalósitá.•ára 
az ú.jítá.s tárgyanál fogva h!
vatott. Ha a Ja�=!atot nem 
il11en vá.l!cilatncil nyújtották 
be. az újitá.� el.öadó 8 napon 
belül köteles a jat'a.slatot a 

megvalósftásra illetékes sun·
h.ez toi-ábbitllni PS erről az 
újí'"ót értesitenf.'• 

El:,böl pontosan m<:>g.állapít
h�!.6. hogy a javaslatot a me,,;
va'6.sitáis,-a illeték<"' 57.ervhez 
kell benyújtani. Ha esetleg 
n :n az érdekelt szervhe?, ha
ne-rn a !Ta !álmán'uf Hii_,a " 
nyújtották be az ú iftó ré.�zére, 
ez nt"m jeJ.mt e'�ób�et. A 
rendelet uizyani� kimondja, 
hogy csak a mPgvalós'tás-ra 
il!M.ékes szervnél való be
nyújt.1,..;al lehet az elsőséget 
biZ'losítani. 

Amennyiben a megvalósl
tásra hivatott s�t'Vet két.•é
get 'l<izáróa,n nem lehet meg
állapítani. v-a�y annál a beve-
7..etés nehézségbe ütközik, az 

újítást a megvalósit4Si profil 
szerint illetékes felettes 1.uro

nél kell benyújf-an.i. 
Előkész.ités. mű..szaki terve

zés, vagy kivitejezés alatt al.ó 
beruházá.Ta vonatkozó újí
tást általában a beruh.ázóhoz, 
vkzont ha az újítás a kivite
lt'?Jés technológiája berén je
lent megtakaritá,;t, akkor az>t 
a lcivitelezőhőz ikel1 becyúj• 
tani. 

A javaslatnak tart:almaznla 
kell a megoldás eszközét és 
módját. Az elbirá!cishoz azUk
séges leirast. rajzoknt, vagv 
esetleg mintapéldányt MII/U 
a ;a1,-aslath.oz mellékelni. 
Ennek hiánya azonban eluta
:.ít.ás i ndokául nem szolgálhat. 

A java ·latok ell>írálá.sáert 
egyszemélyile-g a vezető fele
lős. A helyes álláspont kiala
kitá�a végett aronban szakvé
leményt kér és ezeket egybe
vetve foglal állast a javaslat 
mellett. va,zy ellen. 

Az elbíráló kérhet SMlevéle
fflPnllt i,ajcit 11pparát11sa-nak 
t4 J<lltót, �-agy kilt.sö su.--vtol. 
Ezenkívül biz.ott.ságot hívhat
nak össz.e ecy-eizy nagy jelen
� újítás megvitatására, 
melyre termé�?.etesen helyes 
a ja,·aslatt.evót is mei(hívni. 
A sza kvéleményezó akár eey 
szemé.ly, akár bizottság. nem 
dönthet a javaslat bevezetését, 
,·acy elutasítását 11'1.etően. A 
döntés joga kizá..-ólagosan a 
megvaJósítás.ra Illetékes srerv 
vezetőjét illeti meg. 

Több m i l l iós megtakarítás 
A 6.  szakosz;tály magasépíté

si tevékenységét jelentös mó
don elősegíti a budapesti igaz
gatóság felügyelet.e alá tarto
zó MAV Epületelemgyárt6 Fó
nökség. 

Az. 1961-1965-ös években, a 
második ötéves tervidőszak
ban elsősorban a vasúti épüle
tek fa és tém nyflászárókkal 
való ellátását blzto.sftotta. Az. 
ötéves tervidőszakban 

a faipari üzem közel 20 OOO 
négyutméter ajtólaPOt és 
közel 15 OOO négyzetméter 

ablakot készített. 
A fémipari üzem pedig több 

munkát szolgáló laktanya-, 
múhelr- és épltésvezetói lro
dakocsikat állítják elő, ha
nem konyha-, fürd6- és kul
túrkocsik készítésével is szol• 
gáliák az egyre jobban.  nö
vekvő jogos szociáJ.is igénye
ket. 

A főnökség edd.lg minden 
évben teljesítette termelési 
tervét. és 

az elmúlt 
za.Jékos 

öt évet 101,4 ezá.. 
tl'rvteljesítéslel 

zá.rta. 
A termelési terv túl teljesfté
•ének értéke közel két és fél 
millió forint. 

-----------------------------------------------------, mint 7000 mázsa nvílászárót 
szolgáltatott a különböző le-

A legfontosabb termelé
kenységi mutató, az egy telje
sített órára eső termelési ér
ték az 1961. é,·i 58.60 forintról 
a tervidőszak utolsó évé1·e 
74.60 forintra emelkedett. A 
100 forint termelési értéket 
pedig az ötéves tervidőszak 
alatt a tervezett 83.10 forint 
heh·ett közel 2 forinttal ol
csóbban,  81 ,20 forintért állítot
ták elő. 

Az Osztrák-Magyar Mo
narchia összeomlófélben volt. 
\\'ekerle kormánya terrorral 
tudta csak a hatalmát tartani. 
Az országban mindennapos 
,·olt a katonai lázadás. 

Az urnl�odó osztály mindent 
megpróbált. hoi::- hatalmon 
maradjon. A hadbíróság töme
gesen hozta a hal:ílos ítélete
ket. A lakosság zúgolódott, a 
gyárakban mindennaposak 
�·o!tak a sztrájkok. A bérköve
telés é< választójogért való 
harc szinte napirenden volt. A 
munkásság már nem bízott, 
hogy parlamentári úton el !e
h€'! intezni az élethez yaló jo
gát. Mindinkább kezdték meg
érteni, milyen fontos szerepet 
jatszanak a társadalomban. S 
ott \·olt az orosz példa - a 

szocialista forradalom is. 
Az uralkodó osztály akasztó

fával és golyóval akarta a 
munkásokat elhallgattatni. De 
már k�őn, mert a munkásosz
taly felébredt é� kéczen állt a 
harcra. 

48 ÉVE TÖRTÉNT 
EGY VETERÁN VISSZAEMLÉKEZÉSEI 

48 esztendővel ezelőtt 1918. 
jú nius 20-an történt a MA
V AG-ba11. Délelőtt 9 órakor a 
munkások az igazgatóság épü
lete elé vonultak. Zselyonka 
Jó�sef őrnagytól, a MAVAG 
katonai parancsnokától, a gyár 
minC:enható urától követelték, 
hogy Zavady Fe-rencet és tár
. at. akiknek az volt a búnük, 
hogv bátran képviselték 400 
munkás ügyét, bocsássák sza
b:.>don. Ez nem tetszett a MA
V AG igazgatóságának. Kato
nai parancsra széjjelzavarták 
a munkásokat. Erre a IIIAVAG 
4000 dolgozója vonult te! az 
igazgatósági épület elé. Zse
lyonka a munkasok közé lőve· 
tett. Hárman a helyszínen 
megitattak, 19 munkás pedig 
súlyosan megsebesült. 

Az �zaki Fómúhely bizalmi 
tes ·üJete már régebben meg-

egyezett a GANZ-gyár és a 
MA VAG bizalmi testületevel, 
és az ország többi vasúti javí
tómühelyének. fútőházának 
bizalmi testületével. Ha a 
kormány retorzióval él - ál
talános sztrájkba lépnek. 

A MAV AG-ban történt vé
res tragédia hírére az Il:szaki 
és Istvántell<l Főmúhely, a 
GANZ-gyár, a Nyugati és a 
Keleti műhely rögtön leállt. 
Az Il:szakl Főmúhelv munkásai 
az Országház elé vonultak, 
ahol Landler elvtárs nagy be
szédet tartott. Este a vasuta
sok aktívái vidékre utaztak le
állítani a fútöházakat, javító
múhelyeket, a pá!yamunkáso
kal 

A kormány hlrszolgálata 
zárlatot rendelt el. Az István• 
telki és az :eszaki Főműhely 
aktívái. mint eg\•c7.erú balJ7l
zók induJtql, útMk. Kik vol
tak, akik ebben az akcióban 

részt vettek? Az Il:szaki Fő
múhelyből Lantos Bertalan, 
Egressy Lajos, Hoffmann Ar
pád, Hevest József, Miklós Im
re, Nemé-nyi Gyula, Jackwe-rth 
Ede, Hegyesi Lajos és Jack
u:erth Ferenc. 

EgVik múhely a másik után 
állt le, az országban teljes 
káosz uralkodott. A sztrájkot 
csak 10 nap múlva tudták le

törnt. Landler elvtársat és az 
Il:szakl Főmúhe!yből több 
munkást a rögtönltélő bíróság 
elé állltott:ik. 

A bíróságon a komédiát le
já iszották, de ítéletre nem ke
rült sor, mert II munkások 
tiltakoztak 11 let11rt6ztatások 
ellen, és általanos sztrájkkal 
fen11egetóztek. Szeptemberben 
szabadon bocsátottak bennün
ket és büntetésből berukkol
tattak katonának. Két társunk 
elesett a harcban. Ml élve ma
radtunk és tovább szerveztük 
a vasutasok mozgalmát. 

1ackwerth Ferenc 

tesítményekhez. A betonipari 
részleg a különböző födém�e
rendák és -elemek, burkoló
anyagok gyártásán kívül éven
te 3S00-4000 tonna kerítésele
met készft. A fútésszerelő épí
tésvezetőség a beruházási és 
!elúJltási gépészeti munkák
ból veszi k1 a részét. 

A pályafenntartás szociális 
Igényeinek kielégítésére Itt 
készülnek az eg�z országban 
jól Ismert. zöldszlnú pálya
fenntartási kocsik. amelvekból 
1965-ben összesen 133 darabot 
adtak át. Nemcsak a köZ\·eUen 

Az Il:pületelemgyártó Főnök
ség öt év alatt 3 millió 800 
e=er forintot takarított meg. 
Ezzel a budapesti igazga · · 
leggazdaságosabban dolgozó 
főnökségei közé kerültek. 

3 3 5 sínheges:z:tés havonta 

A hézag nélldili pályák 
mun,kálatainál komoly munka 

hárul a hegesztőbrigádokra. A 
heges2Jlési munkákat a MAV 
Budapesti Epitési Főnökség 
négy, ezüst plakettel !dtünte
tett szocialista bri" dja végzi. 
Köüillük is kitúnik az érdi 
sfnheg=z:tő B moz,:,;óbriiuíd, 
amely Szalai István kiváló if
jú technikus vezetésével 1960 

óta marad,éktaJanul te!jesltet• 
te vállalását. Mlg 1959-ben 
egy heges.ziés.re 8 órát fordi• 
tottak. addi� most ugyanezt a 
munkát 5 óra alatt végzik cl 
A s-elejt pedig 3 százalékról 
0,05 százalékra �ökkent. Volt 
olyan hónep. amikor a brigád 
33;; hegesztést végzett. 

Bánsági Jó-lMl 
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ÚJ KÖZÖSSÉG FORMÁLÓDOrf Mit jelent 
Vácrátót kis állomá.l. Mind

i\6sze tizenhárman vannak az 
allomásvezetővel Pintér La... 
,os fófelügyelővel együtt. Még 
tíz esztendeje sincs, hogy sár-
1enger, gaz. salakhegy övezte 
e kis vasúti szigetet. ahol a 
sínek, a 'llágányok jelentették 
az egyetlen kemény talpalatt
nyi földet Fát a tá\'oli Bör
zsöny. virágiot a napraforgó és 
búzatáblák, vagy a három ki
lométernyi távolságra le\'ő 
falvak kerti növényei jelen
teti.ek. Napi kétezer utas for
dul meg itt. De számuk egy
re nő, mert mind több idegent 
,•onz a híres vácrátóti botani
kus kert 

Terveztek és cselekedtek 

Ma tisztaság, gondosan 
,i,po!t állomás és pázsittal öve
zett sok uinú virágágyak mu
tat;ák be az érkezőnek és át
ut.azónak a kis ca.sutaslcol
lektívat. De mi okozott itt 
ilyen fordulatot, mi a titka az 
érdeklődésre szá.motlartó 
szépnek, a mindig tiszta, ta
vasztól őszig virágos kis állo
másnak? 

Az 56 éves fáradhatatlan 
állomásvezető immár 38 esz
ttnde;e szolgálja a vasutat. 
Nyolc éve került ide. 0 nyer
te-e meg az emberek szívét 
Yagy az emberek az övét. ne
héz ezt ma tisztázni. Tervez
t,ek és cselekedtek. Otthonuk
k<Í tették az állomást és kör
nyékét. Az is mar.ad, mint
hogy a szívük is a ,·asúté. A 
,·onal egyetlen állomása, 
amely tekinteteket csalogal 
Kit büszkélkedni. kit irigy
kedni. Mert a szépre irigyke
dó is van. 

Pedig n,em volt kön:n.lfÚ az 
it, amit ciz állomás dglgozói 
megtettek. A vezetővel együtt 
kérgesre dolgozta itt minden
ki a kezét, míg a közel tíz 
T<1gon salakot és földet meg-

Pintér Lajos 
főfelügyelő 

forgatták azért, hogy termő 
talajon virág nyíljék. Közel 
ezer haszon- és gyümölcsfát 
és legalább kétszer-háromszor 
ennyi díszcserjét ültettek az 
áJlomáson és környékén. Alig 
öt év alatt tübb mint ötezer 
munkaórát dolgoztak társa
dalmi munkában. Most is kö
zel ezer órát dolgoznak éven
te azért, hogy mindig csinos 
és szép legyen az állomás. 

Kilencszeres élüzem 

A vasúti munkában is dere
kasan megállják a helyükel 
A korábbi 22-25 órás kocsi
tartözlcodást 10 órára, a ko
csinkénti tolatási egységidőt 
18 percről 5 percre csökken
tették.. Két túr már a szocia
lista brigád cím és zászló tu
lajdonosa. ÉYente 5-6 ezer 
forintot takarítanak meg. !gy 
lett 8 �v alatt most kilenced
szer élüzem a kis állomás kol
lektívája. 

Uj közösség formálódott 
Vácrátóton. Olyan, amilyen a 

holnap nagy közössége lesz. 
ők kicsiben már a holnapot 
jelentik. A Rózsavölgyi test
vérek általános iskolában , 
Kaputa Lajos vasútforgalmi 
technikumban tanult. Rózsa
völgyi Mátyás váltókezelőből 
itt lett rendelkező szolgálat
tevő. Györfi Mária a legfiata
labb forgalmi szolgálattevő, 
kéthavonta növelte szakvizs
gáín.ak számát. Három köz.sé
gi tanácstag és önként.es rend
őr is van az állomáson. Tár
sadalmunk tükröződik a kis 
kollektívában. 

Nincs egyenlősdi 

Vácrátót állomás azok közé 
a kevesek közé tartozik. ahol 
nincs egyenlősdi. nincs soros
ság a jutalomban. Mindenki 
érdeme szerint kap jó szót és 
elismerést. öntudatos, az egy
mást becsülő. szerető emberek 
második otthon.a ez az állo
más. 

Pintér Lajos, az egykori 
géplakatosinas nemcsak állo
más, hanem szakszervezeti 
vezető is. Budapest-Rákos
palota-Vác vonali szakszer
vezeti bizottságnak elnöke 
már 1958 óta. l 961 óta pedig 
tagja a szakszervezet köz
ponti vezetőségének és a Pest 
megyei bizottságnak. Jól is
merik őt Szobon, Torbá{J'!Jon, 
Somoskőújfalun, Cegléden, 
Tápiószelén és Lajosmizsén, 
csakúgy mint itt. Vácrátóton, 
ahol a községi népfront elnö
ke is. 

Amiért másutt, megyeszerte 
munkálkodik, agitál és szá
monkér, seglt és bírál. azt sa
ját állomásán már megvaló
sította. A virágok és az embe
rek együtt teszik széppé küz
delmes életét. Őértük és velük 
együtt is küzd a holnapért. 

Kovács János 

418 kilóméter önköltségben 

az új gazdasági mechanizmus 
A

lig néhány napja jelent 
meg a gazdasági mecha

n izmus új rendszerére vonat
kozó páthatározat és mánis 
száze:arek vitatják szerte az 
országban e határoz;at jelentő
ségét, értelmezését és azokat a 
fecadatokat, amelyeket a hatá
rozat nyomán meg kell valósí
tani. A vita teljesen indokolt, 
hiszen az utóbbi évek legjelen
tősebb, az egész népgazdaság
ra. annak minden részére ki
ható határozatról van szó. Lá
zas tevékenység indult meg a 
külön-bözó szerveretek.né!, 
hogy 1008. január l-ig, a gaz
dasági irányítás új rendszeré
nek a bevezetéséig zökkenő
mentes é<; a kitűzött célokat 
eredményező változásokat vég
re lehessen hajtani. 

Mi az új gazda.sági mecha
nizmus lényege? 

Néhány szóban azért szüksé
ges erről írni, mert kevesen 
értik. hogy mH takar a me
chani:mnus meghatározás. En
nek elsősorban az az oka. hogy 
ez a klifeje7.éS már divattá 
vált. Igen gyakran hangoztat
ják.· ,,majd a mechaniz-mus
ban megoldódnak a dolgok". 
Ez egy-részt azért helyte-len, 
mert önmagától semmi sem 
oldódik meg. másrt<szt a gaz
dasági mechanizmust nem 
most találtálc lci. az míTJdenütt 
van és volt. ahol s:r.ervezett 
emberi tevékenység folyik. 

Hogyan határozhatnánk meg 
tehát a mechanizmus lényegét? 
A gazdasági mechanizmus az 
adott társadalom gazdru;á:gi 
alapjainak megfelelő. a társa
da1om céljait szolgáló, a fel
adatokat kifojezésre juttató, 
olyan srervezet (mechani:lllllus), 
amelyl>e l>eleértjük a párt- é& 
t.öinegszerve,-..eti, az állami és 
gazdasági, valamint más intéz
m6ny-ek-et, azok megjelenés,i és 
mükódési formáit, egymáshoz 
v:,• ; kapcsolataikat. feia<latai
loo.t és tevékenységük mócls1,e.
reil 

m!Zetéu segíti előre meghatá.- saját igényeinek a megterve
rozni a gazd.asá.gi i1'án1Jitás új zését, másrészt a vasút felada
mó(bzereit, egész rendszerét. tainak megtervezé.'>ét jelenti. 

E tervek elkészítése során fel
y;,eltehetjük a kérdést, hogy tétlenül szakítani kell a cent
J:' miért szüksége.s a gazda- ralizált, bürokratikus, a szük

sági mechanizmus új rendsze- ségleteket kevésbé igénybeve
rének kialakítása? Miért ép- vn tervezéssel. 
pen most van erre szükség? A szállíttatókkal való kap
Miért nem csináltuk korábban, csolatokat két irányban is 
vagy éppen nem kellene-e még rendezni kell. Egyrészt a vas
vámi vele? úti eszközök jobb kihasználá-

A kérdésekre egyértelműen �át biztosító kedvezményekkel 
azt lehet válaszolni, hogy ép- ösztönözni, m.,isrészt a szerző
pen most volt helyes ez a vál- clések be nem tartása, a VRS
tozt.atás. Kétségtel.en t.ény, úti fuvarozási eszközök indo
hogy a gazdasági irányítás je- kolatlan lekötése esetén mei;
lenlegi rendszerében is lehetne f<oleló szankciók alkalmazási, 
valamivel jobban dolgozni. val büntetni kell. Nagyobb 
Nekünk azonban nem valami- súllyal kell kezelni a vasút 
vel, hanem lényegesen jobban üzemeltetésének aazdaságossá
kell dolgozni. Sokkal gyor- aát. Ennek fontos feltétele. 
sabban kell előrehaladni a szo- hogy a szállított áruk értéké
cializmus felépítésében, a do]- hez jobban idomuló és egyben 
gozók életszínvonalának eme- a gazdaságo.� száll ítást megva
lésében. A jelenlegi helyzetben lósító mrifarendszert veres
e gyorsabb előrehaladást csu- sünk be. A komplex értekez
pán ré<lzintézkedésekkel nem Jet és a l�oordináció eddig se
lehet többé elérni. A szocializ- gített, de a gazdasági ösztön
mus építésének, az életsz/nvo- zők azok, amelyek végső so
nal emelésének meggyorsírúsa ron teljes egészében megold
azt követeli meg, hogy gazda- ják a te-nn;l'alókat. A gazda
sági e'rőforrá.sainkat sokklll ságossá,g szellemében keli dön 
jobban használjuk ki és gaz- leni a gyenge forgal mú vona
daságpolitiká.nkat is ennek lak és állomá�ok sorsáról is. 
megfelelően alakítsuk. Ezért Ha•onló vá1toztatások szüksé
nem Jehet részváltoztatásokkal gesek a MÁV létszám- és bér• 
ma már gyorsabban előreiultü. alap-gazdálkodása Yon,1tkoz, -
Az időközben bekövetkezett s:íban is. Jobban ki kell hns:
változások az egész gazdasAgi nálnf a t·asútban rejlii devizn-
struktúra megváltoztatását szerzési lehetőségeket. 
igénylik. 

E
hhez bizony05 strukturá-

Melyek ezek a változások?  l is változásokra is szük-
MJ,11deneke1őtt leraktuk a szo- ség van, elsősorban a kere,
cializmus alapjait, a szocial iz- kedclmi szolgálat irányitásá
mus diadalmaskodott falun is. ban. Ezek a feladatok egyben 
A nemzetközi munkamegosz- azt is megkövetelik, hog•: 
!.ásnak egy olyan új szakaszá- megfelelő helyen és szinten 
ba léptünk, ame-ly az e.,.•sz me:i(elelő jogokkal és köteles
gazdaságfejlesztési pol itikánk, ségekkel, felelós..séggel végez
az iparágak fejlesztési arányá- zék a munkát. Pontosan el 
na.k a felülvizsgálat.át teszik kell határolni, hogy mit hol 
szüksége!'.sé. Ezenkívül, olya11 kell megoldani, a felelősség é, 
he/.Jfzetbe került népgazdasá- a döntés azonos helye,i legyen. 
gunk, amikor gyorsabb ütem- Lényegesen nagyobb jogkört 
be-n rá.térhetünk a me!7"1öveke- és termésu,tesen felelősséget 
deit igimyek és sziiksi. -letek kell adni az igazgatóságoknak 

A K I ti "'tóh ' ·11 ültun" k fel. ,..,_gléden a fo~�I- haza, mert a motorszemélv- '
I 

A gazdasági mechanizmu., 1,;nyeqese11 maga•nbb szín- és a szolgálati helyeknek. A e e 4u az Vl amos- ,._., . ....  ·� m0stf0]0lo" hat"sko"r  t=z,· lehe-mozdony vezetóinek mozdony- mi szolgálattevő ezzel foga- zetnek kevés a szo!gá!ati órá- tehát n.e-m valami ú;, most ..-i.- vmialú kielégítésére. Mindez 
to-,·e; �a�z e"""é;i ke..::,�emén�e-forduló problémáiról és a ve- dott bennünket : az irányitó ;a és Békéscsabáig vállalták I talált meghatározás. E.Eenke- együtt.esen szüksége5,;,é teszi, 
zés széles körű ki�takozta-1.énylés gondjairól a Magyar azt üzente, hogv üljünk fel a vonatot. tgy h�jö�ünk J zó!eg, mi��g egy tá,_-.:;a?aJ�m hogy- részintézkedések he- tását. és ezzel eayütt a vasút Va-'Utas március 18-i számá- a Budapestig közlekedő vo- Debrecenbe. 418 k1lometert I tevékenysegenek a kifeJeZÖJe. lyett megfontolt és alapos. de " 

ban cikk jelent meg. A felso- natra és utazzunk Monorra, csináltunk ön l<öltségben és •  !gy van ez a tökés társada- teljes intézkedéseket tegyünk. előtt álló feladatok legjobb 
rolt n,ehézségek a debreceni majd ott érdeklődjünk. Mo- 13 6,ra szolgálatot". l-0mban .is, ahol a gazdasági megoldá,sát. 
fütóháznál is dőfordulnak. noroo a forgalmi s7.olgálatte- Lehetne még sorolni to- mioohanizmu.s lényegét egy Az új gazdasági mechaniz- A gazdasági mechanir.mnus 
Sót, a vezénylésnél és a rezsi vő a menetirányító utasításá• 

vább. Nagyon igaza van az uralkodó k isebbség érdeke, a mus természetszerűleg a vasút rr•ormja a szakszervezetekre, 
utazásoknál még rosszabb a ra felültetett egy újabb sze- minél nagyobb profit kisajto- sajátos müköd�nek megfele- í(l1J a Vasutasok Szakszen•eze
helyzet. mélp·onatra. hogy Pestlőrin• említett cikknek, amikor arról 

lása határozza meg. lő felooatok meghatározását is tére i.� vonatk,oZ'ik. A szakszer-
A debreceni fűtőház 1965- cen vártunk. Mikor Lőrincen bes?.él, 

Addig a:wn'-- ami"' más 
jelenti. Az elkövetkező másfél vezetek tevékenysége a gazda-

ben 26 darab M6�-- Diesel- leszálltunk, körülbelül 5 perc hogy a jelenlegi menet- .�., ., év alatt - 1968· ;anuár l-ig sági irányftás úi rendszerében - - • • - tt to A irányí� elavult, nem tud tt--sadalmi rends7,erekben ezek mire az ú; �asáoi frán1Jitá- lé bő ,  . 1 , mozdonyt kapott. A fűtőház mulva vegre JÖ a 1;1-0 r. felnőni a. követelmé- a változások többséal.\Jen ""'n- . .3- b _,., . k "l  
nveJ;!esen , u  es 1öbb vo-

mozdon�személyzete az elmúlt forgalmi szolgálattevo azon- .,... ..,.._ n ren.,,.zer eve-,esre eru natkozá..sban ,,áJtozik. Ezért új ' 
ba · 11·1 tt t nyekhez. tán zajlanak le, a mi tá.rsadal- 't · · •t 

• á. k íl évben nagy szorgalommal ké- n nem a ' 0 a meg, az - a. v,Mu irantl' as M u3 munka.�t, 11.� kialakítására tian ---'t ,.__ "! . .. •· f l a „ d mes v l illetékesek f"Unkban, a. szociali...-musi épí-pezte át magát moto,:vezetó- mv,iu a, ._,...,,,y u 1un,- e .<.or e O na az - tó ta'rs-.3-l�ba
- u 4 /oly-- r,miüurét is ki kelt dolgorni. szükséa. A szocialista dem.ok-vé és örömmel vették a Die- 2728-as sz. vonatra, mert Ceg- nek elgondolkozni ezen. mert 

mat tu:i:'�"A ;ált�zás tud;: ratfamu., kiszélesítése em,ik 
sel-mozdonyok honosítását. !éden lesz a váltás. A vonaton a fűtőház utazó személyzete ll.tel:vek azok a főbb terüle- fontos feltétele a mechaniz-
- gondolván, hegy a szoloálat az irányító már keresett ben· várja a hathatós Intézkedést, tossága egyben felt.ét.E-l=i az lU tek, amelyek feltétlenül mu.� reto-rmjának. Ez pedi,:: majd könnyebb lesz. A gya- nünket, mert Ceglédbercel- mind a stabil motorforduló ki- előre való meghatározottságot, változtatásokat igényelnek? eevértelmúen nagyobb aktivikorlat azonban mást igazol. Cserőn a motort félreállítot- dolgozására, és alkalmazására, az előrelátást is. Nem várhat- Felsorolásszerűen a teljesség t.ást feltételez a szakszervezeAz illetékesek ta. hogy ott váltunk. Ceg- mind a tájékozottság és a sze.. juk ?ll€g ugyanis. amíg a meg- igénye nélkül az alábbiakban tl"k rí,széről . Fokozni kell a lédbercelen Egedi Sándor tor- •1 ti i duló ki lakitá á levő inté:zmények és munka- k k k már hónapok óta kísérle- galmi szolgálattevő azzal f:o. = yze or a s - mód.srerek végképp csődöt körvonalazhatjuk. Változtatni �za szervezete ne a dolgozók 

ianek a mozdonytordu- gadott, hogy szálljunk fel az mondanak. A &ZOCialfzm.uaban szükségu 4 tia..rut terve�si Ve?--etésbe való bevonását. A lók.ka.1, de ezek nem vál- - "'nk Mar--�- p�• , . - b __,;_. t .,_, _, . _.,.,_�-rein. Ez res· zben a vasút szaks7.ervezet elnökséj(ének áll-
nak be. 1118. sz. VOn<ltra es me,,i1u .,...... ..,. e..,oa01' a.n a ,,..... u ..... oa �•1'1 N,.,...,,_ 

lnst kell foglalnia a vasút egé,-
A vonatok irányítása és ezzel s7Aát érintő minden kérdésben. kapcsolatos tájékozatlanság a .--------------------------------------------------------, a részkérd�kben oedi!! vala-
vezénylést is megnehezíti. A mennyi - 7..akszervezeti szerv-
személyzet éppen emiatt sokat 

� k /Ji le 
nézegetjük. A kon.gressztl.Ti nek. elhelyezkedésétől füe:-

utazgat rezsibe, mert az irá- 1,·11rke'n o·�rrire 'll .... 11tt a O e .. ,, "0 
tlerreni,t két szakaszban szer- J!óen. ú; módon kell fo11lal-

11yitó sem tudja megmondani. •�• ��A • v• • V 11 IP' I  vezték. Félévi zárással a vas- kozni a szakszervezetnek a melyik gép hol j<íT és meJ�,jk utasnap tiszteletére, év végi termelé.s segítségével. Helye.-állomáson kell váltani. Áll-
Jód. t . tr'k:át Csak öntödei homokból _ az értékeléssel pedig a ko11gresz- sen kell összehangolni a dol-

i<>n itt igazolásul egy-két eset. go;�:��i:
n
�és;�;::J::��r�.t :eri� H:l�e�t �zt n=. h�= ország öntödéit mi látjuk el szus tiszteletére tettek fel- gozók egvén i és közös érde-

P_áskuly Mihály mozdonyve- se nem az ő kenverük. He- gyan segíthetnek a másikon. - naponta 20 'V4gont rakunk a;ánLást- A kocsitartózkodás- kt":nek képviseletét. Lényege-, 
Xető az M62-006-os Diesel- !vettük az eredmények, a ki- meg. l!:s a belföldi szállítások nál a 92 százalékos élüzem- sen több joJ?a. de ezzel együtt 
mozdonyon februárban össze- ti.intetó oklevelek beszélnek. n:O, :i�:;;� k��!f

ál
::�e;��: mellett nagyon sok exportkül- t

zintt.el szemben vállal
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sen 210 órát szolgált. Ebből k'l I k ·t k" demény megy Csehszlová- ogy a vasutasnapra 94,5 s - '-" szerve ne·. erm ze-
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gatott, a partnerét ker.este. gatói, illetve igazgatói dicsé- szívesen végzik ezt a munkát ba. A két utóbbi országba fő- A kocsikihasználásnál vas- - a közeli jövőben rAszlet.<'-
Pá.ati Márton. az M62-022-es retet. A tizediket, a jubileumi is. Je� éló állatot s?.ál!itu.nk. utasnapra 98 százalék helyett sen és alaposan kJ kell dol-Diesel-mozdony vezetője 218 elismerést ebben az évben sze- - Nálunk az emberek nem Az állomásra egy hosszú 101 ,5 szá2l8lékos, a kongresszus gozni. szolgálati órából 49 órát utaz- retnék megszerezn i. úgy gondolkodnak, lwgy ez az szerelvény érkezik. Az szb- tiszteletére pedig 102,5 száza- Á ga7;dasálzj mechanlzmua &atott önköltségben. De min• Az utóbbi kívánságot Nagy én munkám és más nem érde- titkár elnézést kér, sietnie lékos tervteljesítést ajánlottak reformja jelentósé"ében den eddigin túlte5z Morvai Lajos állomásfőnök csak na- kel - kapcsolódik a beszélge- kell. Ő a tolatá.svezet6. fel. még nem mérhető fel elég� Gi/ula mozdonyvezető és gyon szerényen említette. ln- tésbe Molnár György, a szak- Az állomásfőnök ezubin Vállalták kí·�" h Egy azonban bizonyos: a re-Batai 111. János kenő ese- kább önmagának mondta, szervezeti bizottság titkára -, arról beszél, hogy a napi azon vw, ogy 
ménykönyvi bejegv-'se. Idéz· á k h 'nd' , 'k t k !lett , a forgalmi és a vontatási szol- form célja a szocializmu.s épi-
'"'"··. 

, ,,., mint a nyilvánoss gna . anem mi tg azt nezt , m mun a. me a part, a szak- gálat jó együttműködésével a tésének me,pgyo-rsftása. 4 dol-•= az állomás napi feladata. Ezt szervezet és a gazdasági veze- ·1c él t zí közösen vé'7ezziik. tés sokat fogla!ko1:tk az em- tolató és csapágyvizsgás vona- aozo e ,! nvonalá.nak gyor-„Jelentem a fútőházfónök- Szerényen dolgoznak tok menetrendben meghatáro- s,,bb iitemú emelése. Még so1c •éunek, hogy március 25-én a2 - Munka pedig akad bő- berek ügyes-bajos dolgaival is. zott tartózkodását az els6 munka áll a va,súti és a szak-l703-as sz. vo11attal, Szolnokra Nem akarunk mi feltú.- ven - folytatja az állomásfő- Az emberek pedig hálásak, félévben 2500 perccel, 4 má- szervezeti vezetők, valamint Utaztam, hogy az M62-042 sz. nést. Inká.bb dolgozunk szeré- nök - hiszen Bicske járási ha foglalkoznak velük, ha tö- sodik félévben pedig 2700 clo1�oz6k elótt egyaránt. E 
�

tor személyzetét leváltsam. nyen, mint dicsekedjünk vagy székhely, s 20 kilométeres kör- ródnek gondjaikkal. S ezt perccel megrllvidítik. Az cikk csupMJ egy erősen vázla-ZOlnokon 4 pár motorsz.e- nyilatkozzunk. zetben az áruszállftást ml bo- Bicske állomás vezetői is jól anyag- és energia !elhasználá- tos . . kivonatos. a tennivalókat tnélyZet szállt le velem együtt. nyolítjuk le. Ügyfeleink közé tudják. Tudják és élnek Is ez- sánál l0 százalékos megtaka- csak körvonalazó Igényt kí--
���!
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�� :�� �;��sf�!tt �!�:;:�1�:J�:::� � �:1:;�ny pedig soha- rítást érnek el. 
h!�es

ki
i�!�:�hi� m�:2 Jsezé� ló8 é-s Nagy Má.rton utazzon - ennyi ideje van itt az ál- zet, az Allatfo '!almi kiren- Papírra lovánkozik még az fejtenék vélemény(jket, a ni'Budapestre, Magó Ferenc Mo- lomásfőnök is - nem válto- deltsége, a TOzl!:P, a 14-es A kongresszus t·,sztelet.Lre 

is - s ez ismét jó munkájuk formmal ltaocsolatos el--= norra és én Ceglédre. mert a zott a létszám, e(l1Jetlen dol- AKOV. hogy csak néhán"at • mellett tanúskodik -, hogy do1á•,.ikat_. Az volna a le�.,;,.:: 1168. sz. vonattal Jön a gép é� gozó sem ment e! az állomds-
lf k „ k k 'd k- é, 1959 . á 4 6 s,:erúbb. h;i e mtink''-__'.:'-=• ott váltun,k. Mivel a 1703- ról. összeforrott gárl'á;;al dol- em tse - c,r ezi t e o, t g- Az állomásfőnök fróuzta- • Janu r 1 ta nem volt 

1 . tt •,..n 
as már elment, egy Szentestől goznak. Ezt kevés állomás la, szén, fa. műtrágya, darab- lából közben e16kenll a kong- balesetük. Twi vanos!<áe- minél s�le<ebb 
Ceglédig közlekedő vonatra mondhatja magáról. A zsör- áru. A feladá.8 nem kevés. resszusl versenyfelhívás. Ezt <-a

erényl) 
�örben nyűithatna 6<'srlt<é� 

s. I. 
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Mi lett velük? LEVELEZÖINK ÍRJÁK 
Vasúti üzemmérnökök találkoztak Pécsett Még nem késő 

Amikor 10 évvel ezelőtt be
fejezték egyetemi tanulmá
nyaikat, megígérték egymás
nak: ,.Találkozunk 1966-banr• 
Szavukat mos valóra is vál
tották az tpítöipari- és Közle
kedési Műszaki Egyetem köz
lekedési üzemmérnöki tagoza
tán�k első \·égzoo hallgatói. 
MáJUS 21-én, szombaton dél
után Pécsett, a Technika Há
zában találkoztak. Házigazda
ként Reményi Ferenc főmér
nök, a pécsi igazgatóság dol
gozf.ja fog;l.dta egyko1i évfo
Jyamtámait. 

Örömteli percek 
Tíz év nem nagy idő, de 

azért a találkozás örömteli 
perceiben ez a két szó hang
zott el legtöbbször: .,Mennyi
Te megváltoztálI'' 

Ez a tagozat, melynek 43 
volt hallgatója gyűlt össze Pé
csett, 15 évvel ezelőtt Szege
den kezdte a tanulást egy 
laktanyában, nem a legjobb 
körülmények között. Később 
Szolnokra „költözött" az 
egyetem és csak az utánuk 
következő évfolyam került fel 
Budapest.re, a kibővített mű
szaki egyetemre. Sok tekin
tetben úttörők voltak, hiszen 
közülük kerültek ki a vasút 
első üzemmérnökei. S hogy 
mennyire szerették egyetemü
ket, volt osztálytársaikat, mi 
sem bizonyítja jobban, mint 
az, hogy bármily messze so
dorta őket az élet, eljöttek a 
találkozóra. Simon István 
Bécsből, Szakál Dezső Prágá
ból jött haza, hogy újra lát
hassa egykori barátait. 

Az egyetem oktatóit dr. Tu
rányi István professzor képvi
selte a pécsi találkozón, aki 
Oszeczky Egon, a Közlekedés
tudományi Egyesület dél-du
nántúli �ek titkára 
üdvözlő szavai után köszöntöt
te egykori tanítványait. A 
kar valamennyi oktatójának 
üdvözletét tolmácsolta. 

Dr. Turányi István professzor beszédét hallgatják 
az egyetem egykori hallga.tói 

how ismét szemben állhatok 
veletek és beszélgethetünk -
mondotta a professzor. - A 

tíz év alatt, amióta nem lát
t11 k eg11mást, mérhetetlenül 
gyorsan fejlődött a tudomány. 
Ennek a fejlödésnek ti is ré
szesei volta.tok, de azért en
gedjétek meg, hogy megkér
dezzem, éLhetek-e az adott le
hetöségekkel, bóvítettétek-e az 
egyetemen szerzett ismerete
ket? 

Felhívta volt hallgatóinak 
figyelmét arra is, hogy a sok
oldalú és szervez.ett mérnöki 
továbbképzés mellett is az 
önképzés a legfontosabb. Nem 
mellőzhető az idegen nyelvek 
tanulása sem, hiszen ez ad 
lehetőséget külföldi műszaki 
folyóiratok és könyvek olva
sására és a külföldi tanul
mányutak sikerének döntő 
előfeltétele a nyelvtudás. 

Jól megállják helyüket 

(Fotó: Szabó) 

ágazataiban dolgozik, 
László ötödik éve a 
Fűtőház főnöke. Azóta 
tőház kétszer részesült 
igazgatói elismerésben. 

Bodor 
Keleti 
a fű
vezér-

- Másfél év óta csak t>il
lamosmozdonyaink vannak -
mondotta Bodor László. 
lgen sok lelkes fiatal szakem
ber van nálunk, öröm velük 
együtt dolgozni. A tanulást én 
sem hagytam abba. Most az 
egyetem Diesel-villamos szak
mérnöki tagozatára és a mar
xista esti egyetemre járok, és 
emellett németül tanulok. 

Szakál Dezső mérnök az 
OPW, a közös teherkocsipark 
prágai irodájában dolgozik. 

- Két éve vagyok Prágá-
ban. Mint az iroda egyik 
tervelemzö szakértője a 
gyorskiegyenlítési feladatok-
kal foglalkozom. öten va-
gyunk magyarok az iroddban, 
a Szovjetunióból és a népi de
mokratikus országokból de
legált kollégáinkkal igen jól 
megértjük egymást. Igyek
szünk előmozdítani az OPW 
eredményes üzemét. 

Balatonalmádi rurdő állo
mást az elmúlt időben több 
mint féLmillió forintos költ
séggel rendbehozták. A fel
vételi épu.Ietnek azanban van 
egy szépséghibája. Lehet, hogy 
csekélységnek tűnik, de em-

1 
litést ézdemel. A személ11- é3 
árupénztáron, valamint a ru

, határ ablakain nincs függöny. 
1 lgy az ott dolgozók kissé k,i
i rakatban érzik ma.gukat. Az 
I elmúlt időben az is megtör
' tén±, hogy a függöny.telen ab-
1 J.a,kon ke.""'e'SZtül vaaakinek na

gyon megtetszett egy szép leül-

i 
sejű bőrönd, kellő pill.anat>ban 
felnyomta az ablalkot, és ki

i emelte onnan. A függönytelen 
abla.k za1;-arja a jegykixuióka.t 
is. 

Bognár Károly 
Tapolca 

Ki a felelős? 
A zalaeg� fút.óhá2inál 2 

darab 376--os mozdonyt félre
áll!tottak, mert ümmeltetésük 
ga2ldaságt&1an volt. Ez eddig 
rendben is lenne. A baj =

ban ott kemődött, hogy a 
mozdonyokra nem ügyelt sen
ki, s a körny& gyerekei az 
össres mozgatható alilsalll'észt a 
MflR-illelk adták el. 

Igaz, hogy a fűtőház veze
tői már felfedeztéik a turpis
ságot, és részben v.isszaszerez
ték az eladott mo:zxlonyal:kat
rés2leket, de igy is jelent.ős kálr 
érte a � Ki a 
felelős mi11dezért? 

Ma.mos J{n;sd 
7.alaegerszeg 

Az ajkaiak 
jól dolgoztak 

- Nagy örömömre szolgál, Zádori Zoltán a budapesti 
A májusban megtartott ter-

igazgatóság III. osztályvezetó.. melési tanácskozáson Ajka ill
.--------------------------

, 

helyettese, Balogh János osz-
lomás dolgozói értékelték az 

tályvezető a pécsi igazgatósá-
első negyedévi eredményeket. 

L-�� t ··i� ,· k 
s hogy jól dolgootak, azt biz<>.. 

a U llt a Za 
n•••nn 

gon, Veszely József a Nagy- nyítják a következő számok 
U• U••U, kanizsai Fűtőház vezető mér- is: szállítási tonnateroüket 

A beszélgetés során kitűnt, 
hogy az évfolyam volt hall
gatói jól megállják helyüket 
az életben. Többségük vas
utas, vagy a közlekedés más 

Közös értekezletet tartottak Szegeden 
a MÁV, a SZÖVOSZ, a MÉK és az AKÖV képviselöi 

Csonpr6d és Bács-Kiskun 

megye· M:f:K vállalatai a bel
és külföldi zöldség- és gyü
mölcs szállításban előkelő he
lyet foglalnak el. Ez egyben 
azt is jelenti, hogy a szegedi 
igazgatóság területén különös 
gonddal kell készülni a zöld
áruk szállítására. Ennek érde
kében tartottak komplex ér
tekezletet a szállítási szakem 

időt töltse • vasúti kocsik• 
ban. 

Ez a közös tanácskozás is be
bizonyította, hogy az áruszál
lítási feladatok teljesítésének 
egyik fontos feltétele a fuvaro
zók és fuvaroztatók jól meg
szervezett, összehangolt 
együttműködése. 

Sziládi Sándor 

nöke . . . és SOll'Olhatnánk to- 17 76 ázal 
vább a neveket. Az elmúlt 10 1 , BZ ékra teljesítették, 

a betervezett 201 iTányvonat 
é� alatt a. gyakoi:)ati életh<::n helyett pedig 280 irányvona-
b1�nyftották u�mérno- tot továbbítottak. 
�k, hogy nem h1aba tanul- A vállalatokkal jó és ered-

i 
ményes kapcsolatot alakftot-

A pécsi találkozó sikerét mi tak k.i. A központi szénosztá
s,em bizonyítja jobban, mint lyozó például áprilisban jóval 
az, hogy elhatározták, a kö- több kocsit igényelt, mint az 
vetkező találkozóig nem vár- előző hónapokban, s az állo
nak újabb 10 é\;g, hanem két más dolgozói, ha megfeszített 
év múlva Szegeden lesz a ran- munkával is, de eleget tettek 
devú. ahol egyetemi tanulmá- a kl!résének. 
nyaikat ke-roték. 

Lőrincz János 
Németh Gyula 

Ajka 

Felelőtlen emberek 
Nyékládháza állomás mun

káját nagymértékben akadá
lyozza és sok ezer kocsióra ki
esést okoz, hogy az üres ko
csik gya.kron ajtó nélkül, pisz
kosan, vagy a kocsiban benne 
hagyott áruval érkeznek. Allo
másunklnak sem létszáma, 
sem ideje, de még olyan vá
gánya sincs, ahol a sok sze
metet ki lehetne takarítani. 
Az ilyen kocsik kisorozása. a 
kocsiajtők felrakása, bezárása 
sok munkával jár. Annál is 
inkább, mivel elég gyakran 
érkeznek ilyen kocsik. 

Ime, néhány példa: május 
11-én, a 474. sz. vonat 17. ko
csijában egyenként - 1-2 

mázsa mésziszap volt. A 1'1 
,,üres" kocsit Fábiánsiebestl/én
rőL Mezőhegyesre bárcázták. 
Vajon a mint,egy 30 mázsa 
mésziszap nem hiányzik a me
zőgazdaságnak? Ugyanez.en a 
napon a 466/a. sz. vonat egyik 
kocsijában az oldalajtók hiá
nyoztak, egy másik kocst 
homlokdeszkája olyan mér
tékben megsériilt, hogy rao
dáshoz nem lehetett hasmál
ni. 

Ezek a példák is lgarolják, 
hogy vannak még felelőtlen 
a szo!.gálatot hanyagul elllitó 
emberek. 

Uglya.i Sándor 
Nyé!kiládháza. 

•. 
. .  

. . ; . ••,• 
. . .. . . ,. : . • .. • • l •• • 

Szolgálattevő elvtársnőnek jelentem, én is módosítottam 
egy kicsit az egyenruhámon 

(Pusztai Pál rajza) 

Hol maradnak a hiányzó kocsik? 
30 éve utazom a vác-veres

egyház-budapestt vonalon. 
Leggyakrabban a 4417-es sze
mélyvonatot veszem igénybe. 
Ez a vonat egyike a legkihasz
náltabb szerelvényeknek, hi
szen ezzel utaznak munkahe
lyükre a Landler Jenő Jármű
javító, Rákosrendező, a Nyu
gati pályaudvar és nagyon sok 
újpesti üzem dolgozói. A kul
turált és gyorsabb utazás ér
dekében az elmúlt évben ezen 
11 vonalon felépítménycserét 
hajtottak végre, , tgy mind
annyian azt reméltük, hogy 
majd most, a munka befejez
tével és az új menetrend élet
beléptetésével nagyobb szerel-

vények közlekednek. Sajnos, a 
4417-es továbbra is csak 18 
tengellyel, azaz 9 kocsival köz
lekedik. Ez a kocsimennyiség 
akkor elég lenne, ha a Nyu
gati pályaudvarról Vácra kül
dött 18 tengely visszaútban is 
hiánytalanul közlekedne. 

Május 25-én a 4417-es '1 ko
csival, 26-án pedig 5 kocsival 
közlekedett. Emiatt M(11/0n 
sok utas a lépcsőn lógott. 

Nem tudjuk, hogy a hiányzó 
kocsik hová lettek, azt azon• 
ban állítjuk, hogy az ilyen je
lenség nem öregbíti a MA V 
hírnevét. 

Török Károly 
főintéző 

berelc, hogy ebben az évben is,---------------------------------------. 
gyorsan és pontosan bonyo
lódjék a szállítás. A feladat 
r.em könnyű. A két megyéből 

Ter,nelési tanácsko•as 

a tapolcai fűtőliá•ban 

a tervek szerint l'7 '722 va.• 
gon zöldségárut szállíta
nak, s ebből 9989 vagon 

eXl)ortra kerül. 
Különösen fontos feladatot 

jelent a kajszi és az ősziba
rack exportszállításának meg• 
szervezése, mert száraz, meleg 
időben ez a termék egyik nap
ról a másikra beérik, s bizony 
ez nagyon sok hűtökocsit igé
nyel. 

A vasút vezetői a jelenlevő 
szállítófelek tudomására hoz
ták az engedményeket is, ame
lyeket a MÁV saját üzemének 
terhére a:1Jért biztosít, hogy 

a zöldség és a gyümölcs 
csa.k a legszültségesebb 

Lelhiis-,neretesen 
Jolgos:snah 

A dorogi szénmedence és a 
Duna vonalától keletre fekvő 
vonalak forgalmában jelentős 
szerepet tölt be Rákosrendezö 
pályaudvar. Innen kapják az 
üres kocsikat a bányák, a kör
nyező állomások és üzemek. 
Hogy az üres kocsik elosztása 
zavartalan, zökkenőmentes, 
az elsősorban az állomás ktg 
dolgozóinak köszönhető. Va
lamennyien régi vasutasok. 
Vezetőjük, Valter Vilmos fel
ügyelő 11 éve végzi ezt a 
munkát. Irodájában szinte 
percenként szól a telefon, s ő 
az érdeklődőknek pontos út
baigazítást ad. 

Súlyos balesetekhez vezet 
az utasítások megszegése 

Hazánk gazdasági életének 
fejlődését a népgazdaság 
egyik legfontosabb ágának, 
az iparnak a fejlődése mutat
ja meg legmegközelítőbb pon
tossággal. Mivel az iparoso
dás egyben fokozott gépesítést 
is jelent, ez kedvezően érez
teti hatását a vasút életében, 
elsősorban a gépesítés tekin
tetében a múltban legjobban 
elhanyagolt építési, pályaépí
tési és pályafenntartási szol
gálatnál. 

Gépek segítségével 

Mindannyiunkat örömmel 
tölt el, hogy a pályaépítési és 
fenntartási munkálatokat 
mind nagyobb mértékben 
végzik gépek segítségével. 
Vasúthálózatunkon egyre na
gyobb számban találhatók 
modern munkagépek, kavics
rostálók, aláverök és azoknak 
a nagyarányú anyagigényét 
kielégítő segédegységek, ön
űritéses vasúti kocsik, teher
vágány gépkocsik, pályafenn
tartási kiskocsik stb. A pá
lyanfenntartás fokozott gépe
sítése a munkaintenzitás nö
velése mellett lehetővé tette 
egy-egy munka, illetve ren
delkezési terillet megnövelé
lét, a pályamesteri szakaszok 
összevonását. Ebből követke
.lik, hogy a:z: irányítóhelyek-

tói nagyobb távolságra kerül
tek egyes munkahelyek. Eze
ket a távolságokat ugyancsak 
fokozottabb gépesítéssel lehet 
leküzdeni. 

A fentiek következtében a 
pályaépítési és fenntartási 
szolgálat komoly mérvű ön
álló forgalmi és vontatási te
vékenységet ellátó szak.szol
gálattá növekedett anélkül, 
hogy az ilyen tevékenységeket 
ellátó pályaépítő vagy fenn
tartó dolgozók a forgalmi és 
a vontatási előírások betartá
sát magukra nézve olyan 
mértékben tartanák kötelező
nek, mint az már mindenki 
számára természetes a forgal
mi, illetve a vontatási szolgá
latnál. 

A jelenlegi helyzetet csak 
nehezíti az a tény, hogy a for
galmi szolgálat, amely ezek
nek a pályafenntartási mene
teknek a közlekedését szabá
lyozza, a meneteknek nem tu
lajdonít a többi vonatokra ér

vényes fontosságot. Jóllehet a 
forgalmi előírások nem tesz.. 
nek közöttük különbséget. 
Sokszor maguk Is elnézik 
f!Zeknek a meneteknek a sza
bálytalan közlekedtetését. 

Szabálytalan menetek 

A pályafenntartási menetek 
forgalmi tevékenységet ellátó 
dolgozói pedig - nem tudni 

miért - vállalnak mindent, 
sebességtúllépést, szabálytalan 
összeá!litású menetekkel való 
közlekedést, csak időben meg
érkezhessenek a munkahely
re, telephelyre, illetve vala
mely állomásra. 

Elismerjük, hogy a forgal
mi jellegű tevékenység nem 
kis feladat, és fgy nem válhat 
egyik napról a másikra a pá
lyafenntartási dolgozók ter
mészetes tulajdonságává. Eh
hez hosszabb időre van szük
ség. 

A problémákkal mégis fog
lalkozni kell, mert bár elég 
hosszú idő telt el az első gé
pesített egységek önálló köz
lekedése óta, ennek ellenére 
napjainkban is sok az utasí
tásellenes pályafenntartási 
menetek közlekedésének szá
ma. Jó lenne, ha mindenki 
belátná: súlyos balesetekhez 
vezet az utasításellenes mun
ka. A szabálytalanságok árán 
megszerezhető, legfeljebb 
csak percekben kifejezhető 
előnyökért nem érdemes fel
áldozni emberek életét, csalá
dok jövőjét és a népgazdasági 
értékeket. Az események azt 
igazolják, hogy sokszor né
hány percnyi remélt előnyért 
órákat fizetnek rá azok, akik 
megszegik a forgalmi előírá
sokat. 

Fehérvári 1ó7.Sd 

A tapolcai fűtőház termelési 
tanácskozásán Kapronczai J6.
nos fútőházfónök adott szá
mot az első negyedév munká
járól. A gazdasági mutatók 
jól alakultak, a mozdonyfel
h.asználásnál 100 százalékon 
felüli eredményt értek el. ör
vendetes az is, hogy a fiók
műhely dolgozói jó munkájuk
kal kiérdemelték a Szocialista 
munka műhelye címet. 

A beszámoló külön felhív. 
ta a dolgozók figyelmét a 
nyári tűzesetek megakadályo
zására. A szárazság idején 
egy szikra is elég, hogy ko
moly tűz keletkezzen. A fűtő
házból szikrafogó nélkül, 
vagy rossz szikrafogóval nem 
mehet ki mozdony. 

Dancs Józset 
Tapolca 

Eredményesen dolgozó 

munkavédelmi aklivislák 
A balesetek megelőzésében 

a balesetveszély elhárításában 
jelentoo feladatok hárulnak a 
mun.kaivédelmi ak.tivistákra. A 
debreceni járműjavítóban a 
munka.védelmi bízottsá,g által 
irányított 91 tagú munkavé
delmi őrhál6zat eredményes 
munkát végez. Rendszeresen 
fog'lalkozna,k az emberelffiel. s 
ügyelnek arra, hogy az óvó
rendszabályokat, utasításokat, 
munkavédelmi törvényeket 
kivétel néfilrul minden.ki be
tartsa. Az ellenőrzés során az 
őrség tagjai mindig felhívják a 
dolgoz6ik figyelmét a védőbe
rende7.ések és felszerelések 
haswálatára. 

A műhelybizottságok mun
kavédelmi felelősei naplóba 
jegyzik be az ellenőrzés ta
pasztalatait és airt azonnal to-

vábbítják a műszaki vezetők
höz. 

A munkavédelmi felelősök 
és a munkavédelmi őrök vala
mennyien tapasztalt kiváló 

dolgozók, szocialista brigádta
gok. Példamutató, fegyelme
zett magatartáswtkal hatni 
tudnak dolgozótársa.ikra. 

A vállalat területén 9 mű
helybizottság van, s ezek ikö
zül az I-es, VII-es, VIII-as és 
IX-es műhelybiwttságok mun
kavédelmi aktivistái végeznek 
lee:0re<lménve�ebb munkát. 
Ho!p József. Konkoly lstván, 
Cseresznyés László. Gulvás 
József munkavédelmi felelő
sök, Ponqor Tibor, Vencel lst• 
ván. Debreceni Sándor. Péte1 
József és Szi16gyi lll. József 
munkavédelmi őrök példamu• 
tató n,un'-·-lt vée:e:mek. 

Volosinovszki János 
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Külföldi vendégeink JÖN A VONAT! ! 
Kor0m&ötétség, A zápor 1 

MEMENTÓ 
Elnökségllnk meghívását el

fogadva, a közelmúltban al
gerún, angol, belga vas
utasszakszervezett küldöttség 
látogatott el hazánkba. 

A sOf't az algériai küldött
aég látogatása n11ította meg. 
A háromtagú delegáció, 
amelynek minden tagja első 
Jzben járt népi demokratikus 
országban, olyan szemmel néz
te az országot. beszélgetett el 
dolgozókkal. szakszervezeti ve
zetőkkel : ' hová juthat el or
száguk - amely a felszabadu
lás első évei éli - az anti
imperialista úton. 

Alkalmuk volt részt venni 
1 budapesti dolgozók ma1us 
elsejei színpompás felvonulá
sán, amelyről a legnagyobb 
eli.!merés hangján szóltak. A 
látottakhoz, az egység de
monstrációjához hozzáfúzték. 
hogy ez csak egv közös célert 
küzdó, belsó viszál voktól 
mentes országban lehetsé
ges. amel)Től náluk ma még 
korai lenne beszélni. 

Dunaújváros, a ferencvárosi 
rendezőpályaudvar, az Észa
ki Jármújavító, Szombatheh·. 
az Uttöróvasút, szociális és 
kulturális létesítménvek meg
tekintése szerepelt többek kö
zött a programban. A látottak
ról igen elismer/Jen nyilatkoz
tak, megállapítva, hogy mind
tz csak áldozatos munl.át·al 
tialósítható meg, s jelenlegi 
hazai ,·iszonyaikat figyelembe 
véve, a mienknél is hosszabb 
!dó, nehezebb munka vár rá
juk, amíg eddig eljuthatnak. 

Különösen nagyra értékelték 
azokat a beszélgetéseket, ame
lyeket a dolgozókkal, s7.ak
szervezeti vezetőkkel tolyta t
tak. 

Az algériai delegáció utan 
G. W. Brassington főtitkár
helyettes vezetésével megérke
zett az Angol Országos Vas
utas S=övetség háromtagú de
legációja. 1945 óta ez volt 
az első vezető szintú angol 
&zakszervezeti dele!!áció, 
amely hozzánk látogatott. 
Vendégeink a tíznapos tanul
máni•út során Budapesten és 
Yidéken 1öbb vasúti szolgálati 
helyet, szociális létesítménvt 
látogattak meg és tanulmá
nyozták a vasuta.sok élet- és 
munkakörülményeit. 

Az angol delegációt eluta
zásuk előtt fogadta dr, Csaná
di G11örgy közlekedés- és 
postaügyi miniszter és Szabó 

Közlemen1 

Antal, szakszervezetünk fő
titkára. A vendégek elragad
tatással beszéltek a hazánkban 
látottakról. 

- Budapest és országuk 
szépsége csodalatos - mondta 
G. W Brassington, amikor 
összegezte a számukra vára
kozáson felül sikerü!t tanul
mányút tapasztalatait. úgy 
vélekedtek, hogy a látottak 
meggyőzték őket arról, hogy 
Mag\·arországon szorgalmas 
épító munka folyik. 

Angol vendégeink Junius 8- csapkodja. a.z ablakot. A gep• án utaztak el, s ket __ nap mul- kocsi szúrós, 1,•a.ldtó fényú refva A. Tonneaux elnok vezeté-
1 !ektorsze� pásztázza. a.z utat sével megérkezett a Belga és rátapad a. fehérre meszell Vasutas Szaksz_ervezet_ ug'.'an: fak derekára. Rohanunk. 80- ' csak h�r�mtagu vezető �z1�tu I on táncol a sebességmutató. ?ele_gác1ó1a. B�lga vendeg�mk 
l 

Zúg a. motor, mintha egµ 1s tiz napot tol tenek hazank- oriás katlanban vizet forral· 
ban. S az algériai, \'alamint az nána.k 
angol delegációkhoz hasonló- \ Kan°

yar, 
an Budapesten és vidéken 1 . A rizfii.ggönyön,_aJ.ig lehet 
több vasúti létesítmény és szo- atlátni. Hirtelen osszeszon.tjo 

· • 1· 1 · te •t · gtek' t ' torkom a. rémület : közvetlen 1 cia is e s, meny m� tn e- elötlilnk kfoilágltott ablak.'lor. 
se szerepel programiukban. - Alljon meg!!! 

j Ki,ciltciscmira a t·ezetó bP!e
tapos a fél:pedá.lba, eles si
kollyal. csti.sznak a. kerekek., az ' 
autó keres.:tbe fordulva. meg-

1 
átz az úttest közepén. 

- Mi történt? - ria.dna.k fel 

I 
a hát ó ü.Lé.ren bóbiskoló kol 
lég&k . Zádor Jenő elhelyezi a 

Itt jön a vonat - n11ö• 
gö,a. elgyengüUen a f'1,elem-
tól. Az 1944. június 2-i fasiszta 

1 lt'lbámultam, és . . .  bomba�á..� vasutas hatot� 
A falu ha.tárában a terme- �ira _eml_�eztek a _ _ debrcce�• 

lószövl'tkezet száz férónel11e� 
1 

Jarmu1a�·1to dolgozo1. A .h�-
. 
•tá.U · "á k blaka"b -1 tt rom oran át tartó bombazas 

l 
is OJ 114 a. · ' 0 azo alatt az üzem �o zázaléka hafránysárga fény pisilák.ol fe . .. 1t 

' . s 
k lé k · ··1 kacs ·J, 

1 
semm,su meg es a romo 

1 
n . _Az epu et ma . Ul � ., alatt 121! ember vesztette éle-esze agaban stncs el.in<lulm. tét. Az üzem udvarán felál-

- nHa - litott emlékműnél kétezer em-

megemlékezés koszorújá& 

ber - közöttük az elesettek 
hoZ7.átartozói - rótta le ke
gye!et.ét a halottak előtt. 

A vállalat dolgozoi ne\·� 
ben a megemlékezés kOiSz:o
rúját Zádor Jenó helyezte el, 
akinek édesapja, Zádor G11t1· 
la kerékkovács is áldozata lett 
a 22 év elötti bombatámadas
nak. 

Szabó Anl.al főtitkár a.z angol delegáció kérdéseire válaszol 
(Hemzó Károl11 fekétele) 

Tájak, emberek 
A vonat fut. Eltii.n6 tó.jakat 1 

Sikerekben gazdag évadot zártak 
a MÁV Szimfonikusok 

nézek, vékony füst, felhő • fény alatt, 
s megórzöm az eltünót; a képek 
mozaikja adja az egészet: 
Ez a hazám . • • Ez terméken11 mezó, 
az kopar hegy, - a múlt jelenbe nő, 
legelő csorda, - ezeréves kép -, 
s dülóket tépó dűbörgll ekék • •  , 

Hol vagytok? Mint az 6r, jelentenek 
kemények, tornyok , állomás-nevek. 
S m1g a változó tájat s idebenn 
a változó társakat figyelem, 
közös gondjaik sineire váltok, 
- apró vttaik, kis állomáaok 
között a kiméri, futó idóben, -
& kószönnek, s kószönök - elmen6be11. 

Fazekas L&joa 

2042 esetben nyújtottak elsősegélyt 

l 
Ha a nagy francia zeneesz. hangversenyélet számontar

teta és író, Romatn Rolland tott eseménye lett. Az érd k
az év.s.zá?..ad elején arról pa- lódés körét tekintve pedig 

1 
na.s:z:kodott. hogy a zene - túlnöttek a szúkebb körú vas-
é\'ezredes ké5essel - csak uta,;közönség keretein 
mo-;t kezdi el1oglalni méltó amelynek zenei igényességét 
helyét a \'l.laittőrténelemben, akarták elsődlegesen felfej-

1 akkor mi keserú bü.�zkeség- leszteni - é; hanzyersenyeik 
gel vallhatjuk. hogy nálunk a fővárosi zeneélet jelent& 
széles rétegekben ez a múvé- tényezőjévé vá1tak. 
uet csak két évtizede t•ált ál: A most befejezódött 1965-
talánossá. Az addig  csupán f.6-os évad is a további sikerek 
egy szűkebb körű, k i\·áltságos jegyeben telt el. Bár a prog
eiit nórakoztat.ását szolgáló ram zenei anyagának ös..«ze-
,.nehéz" 2le'rn! belépett min- állítása - az ész évet ösz. 
dennapi életünkbe s társadal- szefüggésében vizsgálva 
mi szükségletté vált. Ennek a korántsem volt olyan cgysé
tudat- és gondolatvilágot át- ges, mint az elmúlt korábbi 

években (19G3-64-ben Bee-
1 formáló. ma is szüntelenül thoven valamennyi szimfóniá-folyó múvészebi. revolúclónak ja, 1964-65-ben nagy orató

A N11U9a.ti páli,audva.r Vö- Rendszeressé vált az önkéntes hazai élvonalában küzd 8 Ro- riumok álltak a műsor közép
röskereszt szervezetenek títká- vérad s, s a 42 donor sok em- mam Rolland-i hcly!oglalá- pontjában), mégis ez a sokré
ra egy év munkájáról számolt berélet megmen�t segítette. sért a MAV Szimfonikusok tú műsor a barokk muzsikától 
be. A vöröskeres7'1es aJctívahá- Zenek.ara. napjaink legmodernebb zené-

az öszi VIII. Budapesti 'em. 
zetközt Zenei ,·erseny gyózte
ret hall hattuk, aki azó1a mind 
idehaza, mind külföldön em
lé-ke,,..ete; sikereket ért el. Az 
elhangzott öt Mahler-dal 
(Kindertotenlieder ciklus) ma
ga, zínvonalú előadása szá
munkra maradandó élményt, 
a fiatal múvés?,nönek pedig 
ragyogó - azóta is emelkedő 
- pályakezdést jelentett. 

Az utóbbi évek egyik leg
slker(iltebb Mo,zart d-moll 
zongoraverseny�t a MAV 
Szimfonikusok Fi.�cher Annie
i-ol adták elö, s a forró han
gulatú koncerten Lukáu 
M tklós hitele-. interpretálásá
val a nagy rnúvé,sz:nóhöz mél
tó partnernek bizonyult a ze,. 
nekar. 

Egy kis számvetés 
A többi között elmon,dotta, Józat eredményesen dolgozik. jéig, néhány �észen kivéte- S hogy egészségügyi srolgá!atuk Ezt bizonyítják azok a zúrö- 16 koncert les élményszerú produkcióval ha most a számvetés so-

A Vasutasok Szakszerven- csak az elmúlt évben 2042 vizsgálatok is - trahorna, tü- gazdagított bennünket. r.1n csak egy-két nagy prod.úk-
tének Zeneiskolája az 1 966 esetben nyújtott elsősegélyt. döátvilágítás, !ogvizsgálat _ a Zeneakadémián ciót emelünk is ki, ez semml-
, s,-es ta.névre felvételt hlrdtt Az Utasellátó vezetöivel tör- , A legifjabb múvészgeneráció képpen sem jelenti a2lt, hogy 
• következő tanszakokra : kla- tént közös mee,állapodás er- �e� szep számmal moz-

1 
Ma már szmte hagyomá- megismertetésének jegyében a többi belesüppedt volna 

rinét, sz&kszofon, trombita, telmében a pályaudvaron be- g()6lt.ották az embereket. nyoo;&á vá.l.t 16 7.a1eekadém1ai áUott mindjárt a szezon ellő m�nth�tetlenül . a repert.oé.r-
barsona, gitár, hacmonik3, nüntették a. pálínkaá.nuitan. - l"J koru:ertJuk évente, a teh hangversenye. Hamari Júliát el,OO;<l�':k 

Só
hétko

és
zna.pi egyhan-

zolfézs, zeneelmélet :zongor� 
gusaga .. · t, • ebben látjuk: 

ber�ü és • ek v ' t k 
1 �·,,,,.,.,.,,.,.,.,.,,..,,,.,,,,...,,..,/,"N"✓,,N..,.,,H'AIVi"N.H',,.,��,.,.,.,,,.,.A,Jl""_,,.,.,.,_.,...,.,.,,.,.,.H',✓-'"L.I'""'"""''''''''_,,..,,.,,,,,,,,,,�,,�,,,,�,,,,,,,,,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. az egyuttes muvészeti veze� 

en · asu MSza • § � sének sze · k · · · · t szervezeti tagoknak é& hozzá- § _______ melyek közi/.! a. legjelentősebb � · k 
r�cses 0':.1Ce)?CJOJa_ : 

&arto1ólkna.k évi 200 forint � -
N I H 11 d' , b 4 Delta.-Plan mun.kálatok § csa nem _ _ minden eloadas mu-

(gitár tanszak év! 300 forint) � yo e nap O an 1a an megWGintése volt, A kong- � ��;�n 
n

�:J::::i a
�:ia b_� i�II 

::,:n sf,akszervezeti_ tagoknak � reuzus részvevői Rotterdamig � újszerűsége, �kár el�:ia,!�: 400 forint (git�� tanszak � 
�tta.l tették meg 4": _uta_t, � ;a tekintetében részletesebb� 

� fori�t), a tand1J, amely � 
un' JEGYZET 

ma.;d innen Dordrech.t iranya- � is lehetne szólni Gondolunk arom reszletben fizethető. � ba.n ha.jót>al utaztak to-vá bb � itt Járdánlli Pál
. 

nagy slkerret 
�ratkozá.s_ Június 22-én, i az ép(tkez_ések színhelyére. s fogadott új zenekari művére !3-a,., 2�-én � s_zeptemb�- h_o � la.tt S. A. Poathumm, a. hol- nritok nem közlekednek Hol- Hata.!.� gatakat !Pite-nek a � (Vivente e mmiente) vagy a 

l-én, _2-an delelott 10 oratol § land közleked.é$űgyi miniszté- landiá.ba.1L A {/1/01'Svona.tok tenger tns=szoritasára. � Ferencsik Jáno, vezényleté-
dHutan 6 őrá.lg a Zenei kolá- � rium titkára, aki ell!/Útta.1 a u� sebes.sége h,elyenként Jól. sikerilltek a. kongresszus � vel elhangzott felejthetetl.e11 
ban, Budapest, Vll� Rózsa Fe- � Jcon<rreaszus fllvédnöki tisztét eléri a. 13(}-140 kilométert ii. munka.ülései is. Orömmel ér- �  Brahms IV. szimfóniára, 1 
renc u. 22. � is ellá.tta. Ezután K. G. de Mindezeket e.s..-,,era.ntó nyel-- tesúltünk cseh.szlo-t>á.k éa bol- § mindennek ragyogó betet&é-

� Jon.g, a. Nemzetközi Vasuta..! ven közölte az áilomásfónök., Qár kollégáink újabb si-kerei- � seként a má.ius 20-i záróhan&-r------------, 
� Eszperantó Szövetaég elnöke aki ;ál beszélt ani,anyelvén röt a. nemzetkózt va.suta-8 esz- � versenyen elhangzott - és ra-

Szaksiervezeti � mondott ünnepi beszédet. Em- kívül a. német, francia és an- perantó mozgalom. terén. Az � gyogóan megoldott - Venll: 
� lékeztetett arra, hogy a sző- gol nyel1.--et. Az e&zperantót a ifjúság is ef/1/Te inkább aktív � Requimre. Lukács Miklósnak 

kultúrosok figyelem ! § vetaég eredménves munk;lt konqressz1u tiszteletére ,a.já.- szerepet vállal a. Nemzetközi � itt a hangzások és hanghatá-
i Amf.g '2<? Orient és a. Wioe-n- végzett. Növekedett a. va.111tas tította. el. Vamta.a &zpera,:itó Szövet- � s?.k, a drámai foko7.ás?k 9 

Az . ,,EXPRESS" lfjús6gi és � Holland expressz elröpiti uta.- dolgozók nemzetközi kapc•<>- A hoUa.nd emberek 1laat/ ségbe�. Az _elmult télen az § sul1yesztések olyan finomsá-
D,6k Utaz6si Iroda fel- § sait Budapesttól Bécsen át Ut- Ia.ta.. s ezt kiválóan segítette gondot fordítanak a. bal.P.setek a.usztna.i, Krtmmlben péld�ul � gát és ga:rl3gságát sikenllt 
oj6nlja szolg61tat6sait a � . eló a,z eszperantó nyelv. El- megelőzésére. Ipen nll{1l/ a hat orszagból 100 vasutas fia- §  produkálnia, amely ennek u 

csoportos kir6ndul6sok § re:.hhg, e!l'll �ei;�s napra. va.n mondotta, hegy ez évben m<ir körúti fOf'ga.l.om, -ren{leteg a ta.l vett részt sftáborozá.son § évente többször í, felhat14zti 
S , 'h J ' . . § szuk:ség es 3ónehány pecsét ,._ • . t Jó 'ka'- 1 · § d á  I ó • zervezese ez. uhus es § ke 

.. 1 '
tlevélbe lg történt nyolc Of'Sz.,.,, vasuti mene • gépkoc•i és a kerékpár, bal- a. ..,,,. tio t ez a. sport § r ma orat rmmna k emléke-

augusztus hónapokban két � ve[!nk
az

;; a.mik�r ! közel- rendkönyvében közölnek esz- e.�etek mégis ritk,ín fordulnak mellett a nyelu�ya.korlásro.. � zetes élm.Snyét jelentnte. 
nag_yobb tsemóny szerve• § , • . . h perantó nyelvű tájék.ozta.tó eló. Killönös c,ondot fordít.a,- Erdekes tervekről 1s hallottam § s · ak' 
zés�h.ez n7.újtunk segítséget § multba.n a. holl.andia, Utrec t uöveget. na.k a gyermekbalesetek ffU'9- a kona,-easzu.ron JövlJ ét-ben � rru, lk ezt az együtt.est 
A 1uhus -18-ig megren· � vó.rosba. utaztunk 4 18· Nem-

ziak ná kozá8 k e!.ózésére. A forga.l.masa.bb út- a francia fiatalok európai k- § hozzánk mindig közelebb '1-

dezésre kerülö � zetközi Vasutas Eszperantó A a mai ta cs 
• 

0 
uona.la.kon el.tósorban O ultazdat azerr, k f 1�

- � lónak tekintjük, az idei _. 

.,SOPRONI ONNEPI I KongressztUNI. aorán érdekes elóadás
ta.k

ha
f

ng-
j re11(11eli óró.kba

n
, az bkola.f elő- lrik ldllönb::e ors 

3
6 

e
k ,,_ � da� pr�m után váral«Jú&-

HETEK.. § H . , , • zott d a holland t'aSu e - a z CfJO t·as- § teli reménvekkel nézünk s usz orsza.g negyszaz oo.,- !/Jdéaéről, valamint a va1úH />s adások megkezdése elótt - um., es2Pffltntlsta fiataljait. § , · ;  a 
valamint a júli'us 23-tól � uta., eszperantista. kiildötte közúti szállító vállalatok kö- kisegftll rendőrök, di<ikok, 1961 - � u; koncertevad elé, omel11 Ili-

augusztus 20-ig tartó � ad.ott itt taló.!kozót egv,nás- zótti e{1'11ilttmúködé•r6l. Az 1,t- éde an11á k  segítik a köz- ö ·
ben 

° 
Német Szo-vet&é- § hetóleg e1711sége&ebben ftfl'-

.,SZEGEDI SZABADTl:RI � na.k. Jóleső érzé3 volt felfe- recht! központi pál11<1udt,aron lekedilsi rendőr munkáját. � K ztár�áo. Fulda t>árosá- � kesztett músorát>al 2� f•J-
JÁ TtKOKRA", i dezni &ok ilmerlls arcot, talál- L. Kaaje ,momá.•fón-Olc tájé- Az autóhtuzok kén�lmeaek, nust�

z
•� � konqrr 

z- � lödésO.nket mlr, jobbcat1 aol-
3.4 vagy « fö esetén kü- � kozni barátokkal, kollégákkal, k.oztatott II hoUa.nd vuuta..ook nem z...-ú.folta.k. Ennek oka. Fra._:.,_ __ ,._ !. Bulgária, � gáljn majd. 
I" § ismerősökkel akik ugyancsak Is · b '"'....,,..z,,v ""' Olászornág § 
16� k��t�

u
!��a� ::díf:�k � h.os„ml évek 

0

óta vesznek részt :i:'á.�:;:!!{.61� �,,�:�•:gii�� �r%;: ,th:r�n
h
d�mi;;;:��� kéri a. kongrelffiL& megrende• � A nagy slkenl zárókoncert 

száll6ssal, étkezéssel, �az eszperantó-mozgalomban. er,éaz.<égii.(11!• hel<1Zrtrról. Meg- vesen t1álasztjá.k helyette a 
zésének Jot,dt. �l��d,tatott tapsvlhariban, a 

egyéb tartalmas I Utrecht alkalmas kongresz- fÍQ!/ettPm például. hogy a krrékpárt. Mint egyik ismer.S- Ba.rátainla61, lsmerőaelnlc- ozon><eg soraiból � ml 
programmal � szusok rendezé•ére. Mint 1,,a.a- t1<il11<1udt>ar ta.ka.rftá•át gipi sünk elmondotf<I, flolla.ndlá- ttJ_l ilehiz volt elbúcsúrnt. � rózsa repU!t az együttes felé. 

Áraink mérsékeltek! l úti csomópont és 1.'0.SÚtigazgti• úton végzik. a hulladékot az ba.n a kerékpár szinte te�t- 'l'obbe-r& lönnek le tdén nycir011j Fejezze ki ez a virág mllld-
Karhot6r: 1 �30 évi § tósá.g! sztlkhely a legal.kalma- utazőközönséa zárt, fedöt•el r�szévé vált 4Z embernek. el- hamtl.kba., ezért 4111 b1ksúz- § anny!unk köszönetét az 1185 
CimDnk: .,EXPRESS" i sabb t'árosnak bizonyult a ellátott tarttiluba ltelvezl Ez vála.szthatatla.n tllle. Valóban tunlr el tóZO.k: Gu revtdo m �-1?°· év� élményekért a MAV 

lfJus,ql és D"k uuusl f 1,-a.,utas eszperantisták kong- na.ovmt!rtékben ,emH eUI a 'nv Is van. Budapesti - Vill:ontlátásNI � Szimfonikus Zenekar minden 
■p. v., sz!�����q tér 16_ � reszu3ának �bonyolitá.sára. A l<-1,lhtrált utuást, Az 1fllt>"l•h- A kcngresazua bőuel�tt Budapeaten, oz E6�ntó Vf- s egves tag!ának, karmesteret. 

Telefon: 317_777 § k<»tqrr,szus íinnepélye., mea- fónl5k elm.ondt>tta m�" lionv s,zórakoztatö programokban ür. l4akongresszuaonl § nek � mtí,•..,.7.etf vezet6!,wk. --------,-----' l nyttásó." megjelent és fel.szó- éjszaka a azemll11szcillít6 tJO- Ide tarta.müc a ktrá.ndulciaok, Dr Feren-v Imre O •e U••-. -., r. • _ .,.._ 
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MAGYAR VA!'-l'T �� 

Egy hétköznap délutára a nyíregyházi 
vasutas sportolók között 

A �yiregyházi VSC sport
telepen „nagyüzem" fogad. 
Több mint száz fiatal atléta 
végzi napi edzését a salakpá
lyán. A zöld gyepen pedig az 
NB III-as labdarúgók edzó
mérkózése folyik. 

- Hat szakosztályunk mű
ködik - mondja Papp Imre 
az egyesület elnöke. - Leg
eredményesebb az atlétikai s 
legfiatalabb a jégkoro;,_g
szakosztály. Felszerelésüket a 
Budape1ti VSC-tól kapták 
ajándékba. Ezúton is köszön
jük a segítséget. 

Az ez évi országos mezei 
bajnokságon a nyíregyházi 
atléták kitűnóen szerepeltek. 
Kalaki János a serdüló baj
nokságon 3., felnőtt 10 OOO 
méteren Kiss József a hatodik 
lett. Csapatban a serdülók az 
5, az ifik a 3., a felnőtt fér
fiak ugyancsak a 3. helyet 
szerezték meg. 

Bánfalvi Mikl61 edzótól a 

siker titkai iránt érdeklódünk. 
- Jó eredményeink elsó

sorban a szakképzett vezetók
nek köszönhetók. Közülük is 
kiemelkedik a fáradhatatlan 
Pálosi László szakosztálvve
::etó, aki hosszú idón keresz
tül rúdugró csúcstartó é• 
1936-tól 1960-ig a vasutas at
létikai bajnokságok első he
lvezettje voit. 

A minőségi javulás meg
gyorsítására áttértek a napon.. 
kénti edzésekre, sót a váloga
tottak, Fehér László és a töb
biek naponta kétszer is edze
nek. A fiatalok köZJiil Lenuvel 
Eva gerelyhajító a legtehetsé
gesebb, aki az ifjúsági orszá-

'I 

A fuiók norgalmasao róják a köröket a salakpályán, tudják, 
a jó eredményekért meg kell dolgozni 

(Tőzsér Ernó felv.) 

gos bajnokságon 46,64 méte- szent a régi. Ebból pedig csak 
res dobásával második helye- szűkösen lehet gazdálkodni. 
zést ért el. 

- A tömegsport tovább Tőuér Emő 

szélesítésére seregSzemléket 
szervezünk. Akik ott jól sze
repelnek, azokat bekapcsol
juk a rendszeres edzésbe -
folytatta Bánfalvi Miklós� -
Különösen az ügyességi szá
mokban kell utánpótlást ne
velnünk. A tömegSport kiszé
lesítéséhez azonban hiányza
nak a feltételek. Kevé, a mez, 
a tornacipő. nHiánvcikk" a 
gerely, a kalapács. A minősé
gi sport fejlődésével nőttek az 
utazási költségek. Tl!bb a baj
nokság, a pénzügyi keret vi-

Könyvkiállítás 
Ferencvárosban 
Olyan itt Ferencvárosban. 

az ország vasúti közlekedésé
nek füstös, kormos sz.ívében, 
a mavelődési klub barátságos 
helyisége, mint sivatagban az 
oázis. Már a belépéskor nagy 
betűs hirdetmény szólít fel 
a könyvkiállítás megtekintésé
re, melyet az ünnepi könyvhét 
alkalmából rendeztek a góc
körlyvtkban. 

Gondos kezek munkájáról 
tanúskodik itt minden: a jó 
e1rendez.ésű, solk ezer kötetes 
könyvtár, az új megjelenésű 
könyvek propagálása, a „Ta
nulj! Olvass/ Múvelódj!" 
nyomtatványok elhelyezése és 
a kiállítás külön helyisége. 

A vendégkönyv ék� bizo
nyítja a látogatók megelége
<Ms.ét, tetszését: ,,Nem is lehe
tett volna ;obban, szebben 
megrendezni a kiállítást. Kul
túránk, fejlődésünk tilkre az, 
amit itt lát a szemlélő'' - ír
ja a többi között Palik János. 
Nehéz munkához swkott ke
zekJcel jegyzik be véleményü
ket vaoo.1.fékezők, fú:t.ók, Ja.k:a-
1.osok, pályamu.nkárok, mer 
torszerelók. Néhány diáklány 
és általánoe iskolru tarntló di
cséretét is olvashatjuk. 

Vitéz Béláné könyvtára!; 
sz,épér?Jékét dicséri a könyv
társzoba hangulatos huzattal 
díszített bú_1orai, a fehér csip
kefüggönyök, a sok virág, az 
ízlésesen elhelyezett vitrinek, 
bennülk középen a könyvhéten 
megjelent újdonságokkal: Mes-

1 

terházi Lajos: Isten méTetre, 
Zalka Máté: A bol11gók vissza
térnek, Szabó Pál : Szivárvány 
erdő, hogy csak néhányat em-
lítsü.nk. - lí• -

NFILMCSILLAGOK" Gátat vetnek a földmozgásnak 

a Józsefvárosi pályaudvaron 
Pereg a film. A nézók önfe

ledten szórakoznak. Senki sem 
gondol arra, hogy néhány órá
val előbb a film még a vasúti 
kocsi egyik sarkában, bádog
dobozban hevert. 

- A filmküldem.énvek tuva
t"ozásával külön szervezet fog
lalkozik - moru:lja Tóth Ti
bor, a Józ.sefvárosi pá],yaudvar 
„Háztól házig" szolgálatának 
vezetóje. - Nag11on fontos, 
hogy a vidéki mozik idóben 
kapják meg a filmeket, és ne 
cseréljük el azokat. Ehhez 
t"endkívül pontos munkára 
van szükség. 

Felkeresem a „filmcsillago
kat", ahogyan a józ:sefvárosiak 
a 11 tagú filmcsoportot becé
zik. Az iroda valóságos „fő
hadiszállás". Hat íróasztal 
zsúfolva k:imutat.ásokkal, ren
delkezésekkel, fuvaxlevelekkel. 

- Itt az adminisztrációt vé
gezzük - ismerteti a csoport 
munkáját Horváth Anna cso
portvezető. - A MOKF:P-tól 
naponta kapjuk a megbízáso-

kat. Ezeket a vonatokhoz ren
dezzük. Kiállítjuk a fuvarle
velet é1 elkészit;ük a ;áratok 
meneteit. 

Naponta 25 film sorsát in
tézik. Erek nagyrésze játék
film. Súlyuk eltérő. A kot"zikai 
testvérek például 49 kilo
gramm.. 

- A járatkezel6k megkap
;ák az elkészített munkater
vet és az okmán11okat. Beosz
tásuk felelősségtel;es, mert a 

filmek esetleges elcserélése :za
vart idézhet eló. A ;áratok 
délelőtt a vidékről érkez6ket, 
délután a vidékre címzetteket 
szállít;ák. Huszonöt éve inté- • 
zem a filmszállítást, de rekla
máció még nem volt - mcmd
ja a csoportvezető. 

A többiek Is régi szakembe
rek. Az orszá.g valamennyi mo
ziját névről ismerik. Hocváth 
Anna főintéző kétszer érde
melte ki a Kivá,16 dolgozó jel
vényt. Ez év április 4-én pe
dig vezérigazgatói dicséretet 
kapott. - te -

DolgozlJr. a földkotró 

A győr-sopron-ébenfurti 
vasútvonalat 1876. január 3-
án nyitották meg. A forgalmat 
azonban nem sokkal a meg
nyitás után leállították, mert 
Sopron és Balf-Fürdó körott, 
az 1 kilóméter hosszú bevá-

(Finta Béla felv.) 

gásban, ré7.Sil szakadás történt. 
A földmozgás azóta is gon

dot jelent a pályafenntaMók
nak. Legutóbb 1965-ben, a 
rendkívül csapadék0s időjárás 
miatt az 52-es őrháztól jobbra 
és balra a rézsüben repedések 
keletkeztek. 

K E R E S Z T R E J T V É N Y  
A szombathelyi igazgatóság 

javaslatára a soproni pálya
fenntartási főnökség most két
fázisú munkamenetet dolgo
zott ki, mellyel megakadályoz
zák a további földmozgást. 
Az 52-es őrház és Balf-Fürdő 
között a munkák során 6000 
köbméter földet mozgatnak 
majd meg, és az új bevágást a 
vágánytengelytól 10 méterre 
helyezik el. 

YÍZ..ft.Zintes: I. Balatonalmidi. 
U6ti, Június 1'. (Folytaul.sa a rilg
goJeges 5'•ban). 13. Az USA egyik 
ailama. 14. Jelenléti könyvbe 
tesszük. 15. Etellzesltő. 17. Álla
ml jövedelem. 19. Kis harang. 20. 
,'\.ngol világos sör. 22. Harap. 24. 
,)9szevissza szedi. 25. Somogy 
megyeJ község. 26. Filiszteus ls
, en. Haltarokban végződő szakál
las férfinek ábrcizolták. 28. 

am See osztrák Odillllhely. 29. 
Nagyon kevés. 30. Román nép 
az Alpok délkeleti Oldalán. 32. 
Görög-tattn nyolc. 34. Este, köl
tőiesen. 35. Egysz.erü gép. 38, 
Vissza:  község Komárom megyé
ben. 38. Afrikai állam. 39. De
rékszlJa. 40. Szeretne belllle. 41. 
Spanyol város. U. Szüretel. H. 
Könnya fém • .s. Dtls hajzat. 46. 
Részvénytársaság. 48. Nem mögé. 
49. Somogyi község. 50. Hasadék 

a Dunánttllon. 52, Ellld. 53. Arab 
név. 54 Váro• Arábiában. 56. 
Egy vallútajta. 57. Blbllal név, 58. 
Tanul. 60. Autómárka. 61. Mo
dor, franciául. 63. Átnyújt. 

Filggllleges: 1. Arc, ábrázat 
tranclául. 2. Téli sporteszköz. 3. 
T nélküli tudat. 4. Ritka férfi
név. 5. Csapadékféle, névelővel. &. 
Mint vizazlntes 15. 7. SzlbériaJ 
lolyó. 8, Perc rövidítése. 9 . ... Ben
venuto, olasz restö (lfBl-1559). 10. 
A harc istene a görögöknél. u. 
. . •  land, kikötllváros Eszak
Angliában. 12. Angyal, németül 
(ék. rei.). 16. Földtani formáció 
a harmadkorból. ta. Latin mes
ter, elöljáró, rllnök. 21. Majdan, 
vagy hajdan. 22 . • . . in Hungary. 
23. Tönkre teszed. 26. Oro!IZ, he
lyeslés. 27. A XIX. század.! Orosz
ország rllvárosa. 30. Háziállat. 
31. Központi ellenllrző osztály. 33. 
Tök szélei. 35. Dyen növény Is 
van. 38. AngllaJ nép. 37. Vissza: 
borfajta. 39. Szinmfivész családi 
neve. 41. Pr!mitlv népek törzsi 
jelvénye. 42. . . .  Angeles. u. Nem 
kételkedem tovább. 47. Enekhár
mas. 49. AJtöldJ városunk neve. 
röviden. 50. Egy vegyértékll kénhid
rogén gyök. 51. Híres Indián 
törzs. 53. Egy másik Indián 
törzs. 54. • . •  Lisa. 55. Gépkocsi. 
56. A vfzsdntes 1. fotytati5a. 57. 
Régi slllymérték 59. Test magas 
h6foka. (ék. hiány). 61. Szemé-
1yes névmás. 62. Tetejére. 64:. 
ókálahang. 

BekQJdendő: vlzszlnte• 1, foly
tatása n lllgg. 56-ban. Bekilldésl 
batArld6: 1ú11us 10, 

Az e:16z6 rejtvény helyes meg-
feJté�ért könyvet nyertek: 
Keszthelyi Béla ny f6-
lelO!fYcl6 Ujszász állomás. Sinkó 
László Szombathely. Hunyadi Já
nos űt 3., Székely Mária személy-
pénztáros Szombathely. Heve,JI 
A. u. 9., Hidvégi Gyula MÁV 
Közn Szertár Bp., IX.. Péceli u. 
1 .• Bitó Júlia, Bp, xnr., Kádár u. 
10. 

A második fázisban pedig 
az 52-es őrház Sopron felőli 
oldalán a megcsúszott földré
szek eltávolítását végzik el 
földgépek segítségével. 

Perla.kl Gyula 
Sopron 

A JO MUNKA EREDMtNYE 

Nyékládháza állomás 1965. 
évi jó munkájáért vezérigaz
gatói elismerést kapott. A dol
gozók közül hárman Kiváló 
dolgozó-jelvényt, Gönczy Mik

lós főellenőr pedig a Munka 
erdemrend bronzfokozata ki
tüntetést kapta. 

S hogy nem méltatlanok a 
vezérigazgatói elismerésre bi
zonyítja az is, hogy 1966 első 
negyedévben az élüzem célki
tűzés valamennyi tényezőjét 
túlteljesítették. A teherkocsik 
kihasználását 1,12 százalékkal, 
a személyvonatok menetrend 
szerinti Indítását 1,5 százalék
kal, a vonatközlekedési tervet 
pedig 15,1 százalékkal teljesí
tették túl. Az első negyedév
ben árukár és baleset nem 
történt. U. S. 

A nyári menetrend élet
belépésével Dorog-Komárom, 

Budapest-Veresegyháza
Vác Budapest-Székesfehér
vár ' Budapest-Dunaújváros 
és 'Salgótarján-Somoskóújfa
lu közötti vonalakon is beve
zették az ingaközlekedést. A 
mozdonyszemélyret betanftá
sát a HáJná,n Kató fűtőház ta
pasztalt mozdonyfelvigyázói 
végezték. 

- Zenés műsoros rstet ren
deztek az És"z.aki Járműjavító 
szocialista brigádjai család tag
jaik és hozzátartozóik részvé
telével. A műsorban fellépett 
Fón.al Márta é6 Madarász Ka
talin is. Az üzem életében 
ez volt az első olyan rendez
vény amikor a szocialista bri
gád�gok hozzátartozóikkal 
együtt fehér asztalnál talál
k<1ztak. 

- A békéscsabal XV. pá
lyafenntariásl szak�z do�o
zói a vasutasnap tiszteletére 
vállalták, hogy tíz nappal a 
tervezett határidő elótt elké
szítik Békéscsaba állomás 120 
tonnás vágányhídmérlegét. 

_ BUSZonhét nyugdíjba vo
nuló vasutast búcsúztattak 
Szeged Tisza pályaudvar dol
gozói. Az állomás szakszerve
zeti · bizottsága nevében Kasza 
Lajos kÖ6'zöntöt� a 1_1yugdfj
ba.vonu!Mcat, maid mtndenld
nek kedves kis emlékt.árgy31t 
nyújtott át. Az ünt?,epség után 
vacsorán is vendégül látták a 
nyugdíjaookat. 

FelhÍvás 

Azok a vasutasok, akik a 
Budapest Ferencvárosi Műsza
ki Tiszti tanfolyamot 1941-ben 
fejezték be, a 25 éves találko
zó megszervezéséhez cimilket 
június végéig juttassák el 
Potyondi Dezsőhöz. «_?íl!:'e: 
Győr, Pályafenntartási Fonok
ség, MAV állomá6. 

A Hivatalos Lapból 

A Hivatalos Lapból a szakszer
vezeti bizottságok és a dol�ozók 
figyelmébe aján!Juk a követl<ező
ket· 

zi sz4mból : Statisztikai lep a 
KISZ-szervezetek munkaversl!nYé-

n�. �=ir1��;Íl2/1966, I/B. _F. A 
MA v rakod isi szolgálat körzet
bat.áralnak módoliltása. 

A s,:serhe,nstőség 
ü,:seni 

Felvégi István Rimán Kató 
Fütőlláz, Kiss Lajos Alsóörs, 
Cz.eglé<l1 Sándor, Vo!O&inovsz.kl 
János. MaroSán Pál Debrecen. 
dr. Bánld,alvy Gyula, Szll�di 
Sándor szeged, Dancs József, 
Bognár Károly Tapolca, Boldi
zsár Gyula Békéscsaba, Vas I t
v,ln Rákosrendew, Uglya! Sán
dor Ny6kládháza, Várnai László, 
lllés Gyula Pécs, Török Károly 
KrisZt1navárosl Pft. Főnökség, 
Markos József, Zalaegersze,J:!, 
Bánsági Jó-mef. Bp. !:J)itési Fő
nökség. Németh Gyula Ajl<O : 
Leveleiket lapunk anyagi.hoz re1-

�Jul<Mlklós Miskolc, Molnár 
Sándor CS!brák. Molnár Arpád 
Bp. FerencvárOI!, Ménes MlhAlY 
Vámospércs. Kocsi.s Imre Pápa; 
Leveleiket Illetékes hell'Te to-
vá�bJ!0't.�a PEcs: .,Békét aka
runk„ e. verse közlésre nem al
kalmas. 

19G5. J"'•"':us 111. 

- A Szakma ifjú mestere 
mozgalom vizsgá.ln vasúti föld
rajzból, matematikából és más 
szakmai kérdésből adtak szá
mot Rákosrendező állomás 
fiataljai. A vizsgabizottság 
két fiatalt ezüst. hatot pedig 
bronzjelvénnyel jutalmazott. 

- Békét Vletnamna.k. Ez 
volt a jelszava annak a tilta
kozó nagygyű:ésnek, amelyet 
Pécs állom.ás szakszerve-zeti 
bizottsága Pécsett, a Fegyveres 
Erők Klubjában rendezett. A 
nagygyűlés szónoka Makai 
György, az Ország-Világ kül
politikai rovatának munka
társa \'Olt. 

- 9663 forintot ajánlottak 
fel a vietnami nép m.egsegf
té.sére a MA V Adatfeldolgozó 
Főnökség dolgozói. Ezt az ösz
szeget egy hónap alatt a viet
nami műszakok munkájával 
keresték. 

- l;jraválasrlották a bír6-
sági né.Pi ülnököket a debre
ceni jánnűjavítónál. Erre a 
feleló.sségtelje,; társadalmi 
munkára az üzem kollektfvá
ja 29 olyan dolgozót javasolt, 
akiknek több6ége az üzem tár
sadalmi bíróságának is tagja 
és közmegelégedéssel végzik 
munkájukat. 

- 500 gyermek részvételével 
sport és kultúrmúsorral egy
belr-".1ött gyermeknapot ren
dezett a Hámán Kató fűtőház 
szakszervez.eti bizottsága. Er
re a már hagyományossá \-ált 
ünnepélyre 268 vidéki szülő is 
felhozta gyermekét. A vállalat 
KISZ-szervezete és a nőta
nács 34 gyermek gyűjteményé
ből gyufacimke-, bélyeg-, bo
gár- és szalvét.akiállitást is 
rendezett. A legszebb kiállftá
si tárgyakat díjazták. 

- A vietnami sebesültek 
megsegítésére a Budapest VI. 
kerületi Vöröskereszt önkén
tes véradó napot szervezett a 
Nyugati pályaudvaron. A ke
rület va-;utasai közül ezen a 
napon több százan adtak Yért, 
hogy ezzel Is segítsék a viet
nami népet. 

- Új köntösbe öltözött Al
sóörs állomá . A peronokat és 
az állomás szabad t.E-rületét 
sárga gyöngykaviccsal szór
ták fel és virággal ültették be 
a felvételi épület környékét, 

Lakáscsere 

- Eleserélnim Bp„ VII. nem .. 
blnszky utcai I. emeleti egy szoba 
komfortos (autógeizer, telefon, 
cserépkályha, olcsó béru) kismé
retű, főbérleti lakásomat két szo,, 
ba összkomfortosra. t::rdek16dni 
lehet: este 212-354, nappal 11-¼ 
óráig 224-868-as telefonon . •  

MAGYAR VASUTAS 
a Vasutasok Szakszervezetének' 

JapJa 
szerkeszti I szerkesztő bl,ottdl 

l'Oszerkesztő: Gulyá• Jáno1 
8"elel0s uerkesztO: Vl!II Ferenc 

Szerke,zt6ség : 
Budapest VI.. Benczúr utca fL 

Telefon: városi: 229-872 
Qzem!: 89-77 

Kiadja és terjeszti· a Népszava 
Lapkiadó Vtl!lalat, Budapest vu., 
RákóC7.1 t!t 54 Telelon • 224--819. 

l!'eleJO! kiadó: Gábor M�rton, 
1 Né::>328V8 Lapkiadó Vállalat 

lgR?gatóJa 
Csekks2ámlaszém: 75.915 001-K 91 

Sztkra Lapnyomda 

Falburkoló csempe 
Kiváló import minöségben kapható 

♦ 

Fővárosi Vas- és Edénybolt Vállalat 

Csö és Szerelvény vasboltjában 

Budapest 1., Batthyány tér 5. 

Telefon: 359-386 

♦ 

Nyitva: 8-16 óráig 

szombaton: 10-15 óráig 
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Aszázhúsz éves szakma 
tiszteletet ébreszt. A mai 
magyar vasút történelmi 

hátteréül szolgáló százhúsz 
esztendó, nemcsak a szakma 
története. A tisztelet elsősor
ban azoknak a mélyreható 
forradalmi változásoknak szól, 
amelyek a világ arculatát az 
emberi életet és benne a vas
utas szakmát is - a gőzmoz
donytól a Diesel-elektromos 
mo:r.donyig - lényegesen újra 
formáltálk. 

Mégis hadd legyen a XVI. 
vasutasnap inkább a lelkes 
Ezakmaszereteté. 

A történelmi múltat tisztel
jük, mégis a táv!latokért lel· 
kesedik az ember. Külö
nösképpen így érzünk ma, 
néhány nappal azután, hogy 
az arszággyűlés törvénybe ik
tatta a harmadik ötéves ter
vet. A távlat a vasutarok új 
feladata elóttünk áll szá
mokiban, am,e'!yeket .képesek 
vagyunk felfogni és életünk 
valóságáihoz viszonyítva érté-

A harmadik ötéves terv• 
időszakban a fővonali állomá• 
sokon tovább folytatjuk a 
korszerű biztosítóberendezé
sek fe<Ls:wrelését. A krampá
cwlást felváltják az aláverő
gépek. A pályafenntartási gé
pek bes:rer2lésével a pálya
munkások magasabb technikai 
színvonalon dolgozhatmak. 

A 
szolnoki 300 ágy® MAV. 
kórház, a debreceni 800 
személy elJátásáTa a,1-

kalltl4S sizakO'TVosi 1"endelő 
megépítésével és a vídélei. o,r
vosi eUá,tás kiszéle.sítés-ével to
vábbja.vul a vasutasok egész
ségügye. A tervezett 360 új 
lakás ugyanannyi vasutas csa
ládnak nyújt új otthont. Az 
új tanműhelyekkel gyarapodó 
technikumok, a vidéki tanuló
kat váró kollégiumok, a szapo
rodó üzemi konyhák és más 
szociális, kul turá!is, sport és 
munkavédelmi beruházások 
mind, mind jelzői nemcsak a 
harmadik ötéves tervnek, ha.
nem a vasutasok életkörülmé-

kelni. nyei javulásának is. 

A Magyar Allamvasutnk 1965-ben a vontatási fel-

sok ezer kilométeres há:lóza- adatoknak csupán egyharma
ta, műszaki berendezése ma
Qas. szinte csillagászati szá
mokban kifejezhető értéket 
képvisel. EgyeUen bel!öldi 
gyártású villamosmozdony ára 
13 millió 600 ezer forint. És 
ez még csak a mozdony fo
rint értéke! A mozdony pe
dig drága árukat, vagy ép· 
pen embereket továbbít. Ez a 
felelősség egyben a vasutasok 
�a.ngját is jelzi a társa.dalom
ban. 

A feladat, amely a hanna
dig ötéves tervben a vasutas 
dolgozókra vár méltó meg
bízatás olyan emberek számá
ra, akik a szocializmus meg
valósításáért képesek fele
lösséget válialni. 1965-höz vi
szonyítva a következő öt esz
tendőben 11 százalékkal több 
utast és 15 százalékkal több 
árut sz3.llit majd a MA V. A 
terv szerint az utaskilométer 
12 százalékkal, az árutonna 
kilométer teljesítmény pedig 
20 százalékkal fog növeked-
ni. 

dát látták el a, korszerű Dleisel• 
és villamocsmozdonyok. Ez az 
arány a gőzvontatás rovására 
már 1967-ben. 500/o-ra emel• 
kedik, 1970-re pedig a von
tatási összteljesítmény 7 5-80 
százalékát a Diesel- és villa.
mosmozdonyoktól várhatjuk. 

Folytatjuk a ter,vidőszak-
ban a va.s,úti fővonalak 
és fontosabb nsomópon-
tok rekonstrukcióját és kor• 
szerűsítését. A növekvő Die
sel- és villamosvonta.tás a ré
gi felépítmény felújítását kí
vánja. Újabb 2000 kilométer 
hosszban korszerű hézagnél
küli felépítminyt léte
sítünk. A személybiztonság 
érdekében elsősorban a fővo
nali állomásokon szigetpero
nokat, aluljárókat építünk. 
Folytatjuk a vonali és állo
mási biztosítóberendezések 
szerelését. 380 kilométeren 
önműködő térközbiztosító be
rendezés, 100 állomáson kor
szerű állomási biztosítóbe
rendezés létesül. üzembe he• 
lyezzük a Szerencs-Nyíregy. 

Ehhez a feladathoz min- háza vonalon a központi fo,-• 
dent megkapnak a vas- galomvezérló berendezést. 
utasok, amit a népgaz- Vonatbefolyásoló berendezést 

daság adni képes. kap 75 villamos- és Ddesel-
A társadalom figyelme, meg- mozdony. Csaknem 200 út

becsülése sokféleképpen nyil- áJtjá.rónál vonat által múköd
vánul meg. Akik annak idején tetett fél• és fénysoronmpót 
a 70-80 kilogrammos kosa- szerelünk fel. 
rakat emelgették a szénsze- Ekkora összeget még soha 
reló állványra és onnan a nem fordítottunk a közlekedés, 
mozdonyok szerkocsijába, azok a vasút fejlesztésére, mint az 
ma meg tudják becsülni a elmúlt két-három esztendő• 
helyettük dolgozó csúszdákat, oon, illetve az új ötéves ter
darukat, szállítószalagokat. So- vünkben. Ez egyben a kultu• 
kan beszélhetnének a forgal- rált személyszállítás feltételeit 
mi, a kereskedelmi és egyéb is megteremti. A harmadik 
szakszolgálatnál a régi 24/24- ötéves terv számai roppant 
es fordulószolgálatról, a 360 anyagi erőt képviselnek. Arni
munkaórás hónapokról. Ma kor ez a terv valósággá válik, 
'llár nem fordul elö havi 240 elmondhatjuk, hogy modern 
>rát meghaladó mun!rnidő a vasútnál teljesítünk szolgála
fordulószolgálatnál. Sót a köz- tat. 
beváltás rendszer bevezeté- A tervszámok valóra vál
léve1 a nagyobb állomáso- tásához azonban nemcsak az 
kan 210 orara csökkent a anyagi erő nagyfokú ÖSS2'· 
hlvl igénybevétel. . pontosításá,•a van szükség. 

Emberi helytállás nélkül, a 
régi jó vasutas hagyomá
nyok, a vasutas családokban 
apáról-fiúra szálló llivatás
szeretet nélkül aligha képzel
hető el vasútunk jövője úgy, 
a.hogyan azt szeret-nénk. A 
nagy cél megvalósításában 
számottevő szerepük van a 
munkás kollektíváknak, el
sősorban a szocialista brigá
dok közösségi szellemének, a 
magasabb fokú munkafegye
lernnek. 

A XVI. vasutasnapon a tár
sad.a.lom megbecsülésén túl 
jóleső érzés azt tapasztalni, 
hogy szállítási feladatainkat 
nem magunkra. hagyva, ha· 
nem a közvélemény által tá
mogatva végezzük. 1962-63 
óta, a szállítás legnehezebb 
éveitől mindmáig bóvúlő, 
egyre hozzáértőbb köz-
vélemény körében teszünk 
eleget a vasútra háruló fel
adatoknak. A megyei szállítá
si bizott)sá,gok való.ságos aktíva
ként dolgoznak velünk és se
gítik munkánkat. Ma már 
éppúgy figyelemmel kíséri a 
közvélemény a közlekedési 
dolgozók, a vasutasok tevé
kenységét, mint amilyen ag
�ódással figyelik az időjárást, 
mert együttéreznek a mező
i:azdasáe:ban dolgozókkal. 

N
épünk rokonszenve, 

együttérző támogatása 
és minden eddigit meii

haladó anyagi áldozata a 
vasútért, 1,ötelezi a vasutas 

dolgozókat jobb minéségű, 
ga.zda.sánosa.bb munkára. 

Öröm látni, hogy ennek tu
datában vannak a vasutasok. 
Pártunk IX. kongresszusát is 
ebben a felfogásban vállalt 
munkával készülnek köszön
teni. A kocsipark gazda
ságosabb kihasználásá
ban, a kocsiforduló csökken
tésében, a tehervonatok átla
gos terhelésének emelésében 
keresik az idösz,erú munka
vállalásokat a pártkongresszus 
tiszteletére. Az idei mun
kára. az a jellemző, 
hogy a nagyobb teljesítményt 
kevesebb dolgozóval érte el a 
vasút. A forgalmi u tazósze
mélyzet egy órára eső teljesít
ménye 1965 első félévéhez vi
szonyítva 5,71 százalékkal 
emelkedett. 

Egyenletesebbé vált a szál
lítás: a második negyedévben 
elérte, sót esetenként megha
ladta. az eddigi őszi forgal
mak csúcseredményét. Ez�k a 
példák azt mutatják, hogy a 
vasutasok képesek új mó
don, gazdaságosan dolgozni. 

A
z eddigi sikerek, a vas
utas helytállás megany
nyi példája biztosíték 

arra, hogy a harmadik ötéves 
terv célkitűzéseit is sikerre 
viS6ZUk. 

Teljes szívemből kívánom 
valamennyi vasutasnak, hogy 
a harmadik ötéves tervidő
szakban sikerrel törekedjenek 
mind ga:r.daságosabb eredmé
nyekre, szocialista hazánk 
hasznára, mindannyiunk és 
kledve,s családjuk ja vára. 

VIETNAMI SZOLIDARÍTÁSI NAGYGYŰLÉS 

A nagygyűlés elnöksége 
(Ri,port a 3. oldafon) 

NAPIRENDEN: 

a vasút helyzete és le/adatai 
a harmadik ötéves tervben 

Szakszervezetünk közpan,ti 
vezetősége június 28-án ülést 
tartott. Az elnökségben helyet 
foglalt dr. Csanádi György 
közlekedés- és postaügyi mi
niszter, Pánti Béla alelnök, 
Szabó Antal főtitkár, Gulyás 
János titkár. Harmati Sándor 
és Szücs Zoltán vezérigazgató
helye-tt.e.s, Mészáros Vilmos, a 
Budapesti Pártbizottság mun
katársa és Rimóczi László, a 
Vasúti Föosztály pártbizottsá
gána!k titkára. Részt vettek az 
ülésen az igazgatóságok veze
tői, valamint a KPM több fő
osztályVezetője. 

A központi vezetóség ülését 
Pánti Béla alelnök nyitotta 
meg, majd üdvözlő szavai 
utáa átadta a szót dr. Csa
nádi György közlekedés- és 
postaügy; miniszternek, aki 
a vas1ít jelenlegi helyzetéről, 
jövőjéről és a vasutasokra. há-

ruló feladatokról a.dott tájé
koztatót. 

Bevezetőjében azokról a 
problémálo:ól szólt, amelyek 
az elmúlt években gátolták a 
vasút nagyobb teljesítőképes
ségének kibontakozását. Külö
nösen a kapitalista országok
ban volt tapasztalható az a 
tendencia, hogy a vasút szere
pét fokozatosan átveszi a gép
kocsi-közlekedés. Ez a nézet 
már megváltozott. Erre leg
jellemzőbb példa az Egyesült 
Allamok, ahol a vas,úti rend
szer teliesen m<1g�ézben 
van. Az USA-ban a vasutat 
eddig úgy tekintették, mint 
bármilyen más részvénytársa
ságot, vállalatot. Ezt bizonyít
ja, hogy Amerikában közleke
dési minisztérium s,incs. Az 
utóbbi időben azonban rájöt
tek arra. hogy a vasutat ne-m 
lehet egyszerű kereskedelmi 

vátlalkozásnaik tekinteni. A 
szenátus ez év tavaszán már 
tárgyalta azt a határozatterve
zetet, mely szerint szüikséges
sé válik a közlekedési mínw
térium felállítása. 

Káros szemlélet 

Az elmúlt évek-ben nálunk 
is Yolt olyan szemlélet, amely 
lebecsülte a közlekedés sze
repét, jelentőségét, s fejlesz
f.és.ére sem fordítottak kellő 
gondot. Ez azt eredményezte, 
hogy 1962-beii, de főként 1963-
ban a lfözlekeaés - ezen be
lül a vasút - nem tudta lct
elégíten! az áruszállítási igé
nyeket. Ez a tény már-már ve
szélyeztette a népgazdaság fej
lődését. 

A kö2llekedési szakemberek 
felismerték a helyzetet, s a 
közlekedéstudomány megala0 

pozott téziseivel igazolták, --------------------------, ho{J'!J a vasútna,k igenis van 

A pártkongresszus tiszteletére 

Pécsi kezdeményezés a vasút 

és az autóközlekedés 
együttműködésének fejlesztésére 

A pécsi igazgatóság forgal
mi-kereskedelmi és vontaitási 
osztályainak operatív csoport
jai az Autóközlekedési Vezér
igazgatóság pécsi területi áru
irányítóival a. IX. pártkong
resszus tiSzteletére szocialista 
komplexbri,gád szerződést kö
töttek. A szerződés az áruszál
lítás középfokú irányításának 
fejlesztését célozza, a vasút és 
az autóközlekedés szervei 
&szhangjának javítása révén 
,,rejtett tartalékokat" igyek
szik feltárni. 

A pécsi igazgatóság terüle-
tén évente 

iöbb tízezer forintos meg
takarítást ererunényezhet 
a két közlekedési ágazat 
szervezettebb együttmű• 

ködése, 
ami a rakodási és áll1ásidők 
lerövidítésében, a torlódások 
elkerülésében jut kifejezésre. 
Az együttműködés javításában 
rejlő lehetőségek felismerése 
vezetett a kölcsönös segítsé
get ígéró szocialista komplex
brigád szerződés megkötésére. 

A szerződés, amelyet fél
éven.ként értékelnek majd, 
részletesen felsorolja a felek 
tennivalóit. 

Az autóközlekedési áruirá
nyító.k például vállalták, hogy 
a központosított vasútállomá
sokon a bázishoz viszonyítva. 
3 százalékkal csökkentik az 
egy vasúti kocsim jutó átla
gos Ta.kodási időt. Olyan szer
vezó munkát végeznek, hogy 

területükön 30 százalékkal 
csökkenjen a késetten kezelt 
vasúti kocsik száma. 

A pécsi igazgatóság fómo
netirányítóit arra kötelezi a 
szerződés, hogy biztosítsák a 
forda- és irányvonatok aka
dálytalan, megbontás nélküli 
közlekedtetését. Az ilyen vo
natok érkezését 

10 órával korábban közlik 
az Autóközlekedési Válla
latokkal, hogy a tehergép
kocsikkal időben felké
szülhessenek a küldemé• 

nyek fogadására, 
a vasúti kocsik gyorsabb ki
ürítésére. A gépkocsik és a ra
kodómunkások ácsorgásának 
elkerülése végett szükség ese
tén szorgalmazzák a vasúti 
kocsik beállítását a rakodóhe
lyekre. 

A vasút fóáruirányítói 
ügyelnek arra, hogy egy-egy 
fogadóál1omásra a.z AKÖV he
lyi kapacitását meghaladó 
kocsimennyiség oo.gy több 
irányvonat egy időben ne ér
kezzen. Az irányvonati terv
től való eltérést azonnal közlik 
az autóközlekedési áruirányf
tóval, éjjel pedig az érdekelt 
AKÖV-vel. Szűkség esetén a 
MA V rakodási részlegeivel és 
a KISZ-brigádok mozgósításá
val is segítik a vasúti kocsik 
gyors kirakását. 

Tartalmazz.."l a szerződés a 
mozdonyirányítók, az elegyto
vábbító csoport � a kocsiin
tézóség felajánlásait is. 

L. J, 

jövője, és nincs olyan közleke
dési ág, a.mely a vasúttól -' 

(Folytatá;s a 3. oldalon.) 

Vasutasnapra 

készülnek 
A Szombathelyi Járműjavítá 

ÜV Ságvári Endre KISZ-szer� 
vezetének kezdeményezésére 
az üzem dolgozói elhatároz
ták, hogy a XVI. vasutasnap 
tiszteletére háromhetes ünnepi 
műszakot tartanak. 

A mozdonyjavító osztály 
dolgozói vállalták, hogy min
den hónap dekádtervét 100 
százalékra teljesítik. A kocsi• 
javító osztály kollektívája pe
dig felajánlotta, hogy 199 da
rab futó-, és 46 személykocsi 
fővizsgáit, továbbá 29 pogy
gyász fővizsgát teljesítenek. 

A KISZ-szervezet tagjai ki
vétel nélkül felajánlották, 
hogy munkájukban példamu
tató fegyelmet tanúsítanak és 
igazolatlan hiányzás, mulasz
tás nem fordul elő. 

A szolnoki járműjavítóban a 
vasutasnapra indított mu,nka
\"erseny során szín tén szép 
eredménrek születtek. Terjéki 
Béla alvázlakatos brigádja az elmúlt öt hónap alatt 98 ko
csival javított meg többet 
mint amit a terv elöírt s így 
105 százalékra teljesítették fel
ajánlásukat. A vasutasnapi versenyben Fülöp Béla bognár brigádja _55_. Mihály Antal bognár bngadJa pedig 54 kocsival javított többet. 

A _ facse,re javító részlegnél Kovacs Jozsef, Matusinka FeTenc és Reszeli László mind��t e�k�vet,nek azért, hogy az aJtok es ingo alkatrés,ek megfel_el? mennyiségben a sze�előbrigadok rendelkezts:re álljanak. A facsere javító rés-,leg 1300 mázsa új faanr11got és 374 q OH faanyagot gyártott le. 
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A vasút helyzete és feladatai a harmadik 
ötéves tervben 

(Foll/fefitta 11Z I. oldalról.) 
�/Jkén,t fl4QI/ t4v�okcm -lll tudnó venni • tömegciru
•zclllfedat. Ebben az időben 
pártunk és kormánYtln.k 16 
•7.árno.s intéz:kedést ho:r.ott. Er
re l�őbb biwnyiték, hogy 
• vasutl közlekedés 60hasem 
kapott olyan nagymérvű be
ruházási lehet&éget, mmt a 
máeodik öté'V'es terv utolaó ,.."" 
évében. 

"""' 

. - A 1'41'Útra • követkn6 
evekbe11, a harmadik öteve, 
tervben i.s rena.kivül IUIQY fel
adatok várnak - hangsúlyoz
� a miniszter. - Az egvi,k 
kerdé8. aimelyról beszélni &ze
retnék az, hogyan alakul a 
t:a.&út hely.zete az ti; mecha
nizmusban. Nem kívánom a 
központi vezetÓSég fi,iyelmét 
arra irányítani, hogy részle
tesen ismet1essem awkat az 
elképzeléseket. rendelke?..ése
.ket, amelyek a közlekedést il
letően a közeljövőben napvilá
got látnak. A minisztérium
ban a tárcához tartozó szak
mák fötita.áraLnak je!eruét.é
ben éppen tegnap fogadtuk eJ 
azt az ütemtervet, amely a 
közlekedésnél és hirközlésnél 
kerül beveze•ésre. Mindene!<
.,.lott tisztán kell lát.ni : lxi.r
niilyen formában is jelentke
zik az ú; mechanizmus, a i,as
utat nem a3�rint ítélik meg, 
hogy mennyire lesz nyereségei 
vagv veszteséges. Nagymérték
ben veszélyez:etné ugyanjs a 
népgazdaság fejlcidésct., ha a 
,·asút nem rendelkezne ele
gendő szállítási kapacitással 
A ti<1sút teljeJ<1tóképes égének 
jokozása., megfelelő szinten 
tartása továbbra i., eJ.sőrendú 
kcteleS&ég. Ez amnban nem 
jelenti azt. h gy az új mecha
nizmus nem hárít nagy fel
.adatokat a vasútra és a vas
utasokra. Jelenlei: legfonto
sabb feladataink ko,..é tar:to
aik az új ár-polltika. arus,.állí-
1.isi t.arifa kialakítása. 

Új áruszálhtási tarifa 

szertl VOl!lt&tásl nem aránya a út klalak.!tása óta dolgozunk gőzmozdonyvontatással szem- a jövóben már nem dolgozJ1a� ben, Nagyot lépünk elóre a tun.k. A korszerű t-"11.Sút korvasút automatizálásában és azeru irányitást, korszerú vea korszerű pályák kialakltásá- zetést igényel. Ennek kialakiban is. A harmadik ötéves lása sem lesz kón.nyü feladat. terv már oég1eg biztosítja, Rendkívül megalapozott munhOQY 11 közlekedéa - ezen be- kával, megfontoltan kell c,ellil 11 t,asút - olyan teljentó- lekednünk, mert ha ebben képe&Ségoel rendelkezzen, nem tudunk elórelepni, ko-4meU11« minden.kor meg tud- moly akadályok keletkeznek Ja oldani azál'ftáaj feladatait, az előrehaladás útján. 
A vasútnak ilyen felkészültség A mellett már nem.csak azt kell 

miniszter a kisíorgalmú 
elérnie, hogy minden szállítás- állomások helyzetét 1s erln
ra felkínált árut gyorsan és tette tájékoztatójában. A fel
biztonság063Jl rendeltetési he-

mérések szerint még mintegy 
lyé,re juttasson, hanem azt is, 

400 olyan állomást tartanak 
hOQy javítsa az ország fizeté1d 

nyilván, ahol az elkövetkezen
mérlegét, ma.s szóooJ, devizát 

d6 időben sor kerül az árufor-
galom közútra terelésére. De 

�zerezzen a népgazdaságnak, ez csak akkor következik be i1letre devizakimél.ést ér jen el. ha a fel tételek biztosítottak. Á Ezre! kapcsolatban a minisz-
ter a következőket mondotta: 

�for?8lmú, gyenge felcpit-
M' 

menyu vonalak egyébként is - indent el kell követ- mindinkább gátjává válnak a nünk annak érdekében, hogy ko 
a közlekedl?s 11 népgazda:;ág ' rszeru közlekedésnek, 

fizetési mérlegének javitá3á- Befejezésül dr. Csanáw 
ban jelentős wnyezóvé vál}Oll. György arra kérte a központi 
Erre hazá nk geográfiai hell,'- vezetóség tagjait, nyújtsanak 
,iete i& nagy lehetőséget nyújt. segítséget ahhoz, hogy a t-'(I.S

Itt elsősorban a tranzitazáUí- út a harmadik ötéves tervben 
tásokra gondolok A mási.k 11 lehetőségeket k!ha3ználua, 
adottság külkereskedelmünk- maradéktalanul elei,et tehe1>
ben rejlik. Népgazdasagunk- ien fel.adatainak. 
11ak 11 nemzeti jövedelem A központi vezetőség a ml
mintegy egyharmadát a külke- nlszter tájékoztatását tudorná
reskedelem termeli. Ha az ex- sul vette, majd 11 harmadik 
port- és importszállítá.sokat ötéves tervben szerepló s::o
hazai közlekedési eszközök.kel ciális és munkavédelmi léte
tudnánk lebonyolítani, jelen- &itJMnyekról tárgyalt. Az el
tós demzcit taka.rithatnánk nökség tájékoztatá. a alapján 
meg. Ezek a lehetőségek Mm- - mely szerint az elmúlt 
esa.k a t>aslit, hanem a hajó- években a szociális jellegű be
ozá.s. az autóközli-kedés é& a ruházásdk nem valósultak 
légiközlekedés tekintetében i.s meg a tervezett ütemben -
számottevóelf. éppen ezért e teldntetben na

Korszerű irányítást 

Mint említettem, a vasút a 
harmadik ótéves tervben már 
felzárkózik a korszerű vasutak 
möge. Ez mindannlliunkat 
büszk.e&égc,el tölt el, de egy
ben újabb feladatoloat is je
lent. Azt jelenti. hogy azzal 
a szcruizeltel és olyan mód
szerekkel, amellyel mi a vas-

gyobb előrelépésre v:m szü"
ség. A központi vezetóség ép
pen ezért indokoltnak tartja a 
tervek újbóli felülv1zsgá.l�sát, 
hogy a harmadik ötéves terv-
1/en nagyobb ö-<szeg jusoon a 
vasűt szociális és munkavédel
mi jellegű beruhá1.ása.ira. 

Ezután a központi vezetó
!iég szerve7,eti kérdés kröl 
t.árzyalt Majd az ülkt Pánti 
Béla alelnök zárta be, (vf) 

Ennél a kérdésnél a mi
nlsz'.er nyomatékosan felh,vta ,-------------------------

.a figyelmet arra, hogy a köz
véleményben el terjedt h1rek
kel ellent ben nem kerül 1or 
változtatásra a vasut jelenle/lÍ 
,zemélys=állító-3i ta.nfarend• 
,:erében. majd ,gy folytatta : 

- Az ÚJ aru.<callitasi ia rija 
beL-ezetésélól sokat ,,árttnk. 
J elcntósége elsősorban a gaz
da�os szallilárok kialakíta· 
1ában mutatkoúk majd mea. 
Mindenkinek tudomásul kell 
venni, hogy a szállítási költ-
6eg a termelési költség egy 
része. és ha ezi .s'J:.erül csök
kenteni. a termelési köl t.ség is 
csö:-ken, ez pedig a jö,·óben 
minden vállalatnak érd€.'ke. 
Eddig a tava.�z.i és a ny ri 
honapokban arra agitáltuk a 
szállíttat.ó!tat, hogy amit le
het, szállítsak el idóben. mert 
az óSzi hónapokban nem kap
nak l;.ocsit. A: ÚJ ta rifa beve
zetése utan, amelyre előreláJ
hatólag 1967 vagy 1968 ja
nuá.rjában, a népga.zdasá.g kii-
1:etclmén11eitől fiiggóen kerül 
sor, már 11em kell agitál�• 
senkit. Aki időben szallit, es 
L'(I.Sar1iap is ralwdik. az ked
vezményben részesül. Itt kívá
nom megjegyezni, hogy rövid 
távolságokon megemeljük a 
vasúti díjszabá ·t. ezáltal ol
csóbbá válik a közúti szállítás 
Ez is arra ösztönzi majd a 
szállíttatókat, hogy meggon
dolják: rövid távon a drágább 
L-asúti szá.llítá.st válasszák. 
vagy pedig az o!csóbb gépko
csi-közlekedést. Mint látják az 
elvt.1rsak. az új áruszállitási 
tarifa �egíóbb alapelve a td· 
je,;itmenyek jobb kihasználá
«a lesi;. 

36 milliárd 
a közlekedés fejlesztésére 

Ezután a harmadik öté'v<:5 
terv célkituz.éseiról szóit a mi
niszter. A 1'?rt:idószakban . 11 
kormányzat mintegy 36 mil
liárd forintot fordit a köz_lekP

dés és hírközlés fejlesz tescre. 
Ebból jelentős összeg ju.t _11 
vasút korszeríisltésére. 1970-,g 
a vonóerő mintegy 73-80 szci
:alékát képezik már új, kor
s:erü vi'lamos és Diesel-moz
donyok, Jelentós szám ez, ha 
figyelembe ves:szük, hogy né
hány é�el ezelött mi ndö,sze 
»--25 százalék volt a kor-

Szépülnek a somogyi állomások 

A kaposvári pályafenntartá
si fónökség gazda.sági, párt
és szakszervezeti vezctöi közös 
érteke7leten vitatták meg a 
,.Tegyünk többet Somogyért" 
mozgalom eddigi eredménveit 
és az elkö,·etkezendó idók fel
adatát, 

Ennek a mozgalomnak az a 
célja, hogv Somogy megye ál
lomásai is - tekintettel a 
nyári balatoni forgalomra -
csinosak és szépek legyenek. 

A kaposvár-fon11ódi ,·onal 
á épité:e már befejezéshez kö
zeledik. csupán a somogyjádi 
ré.,z ,·an átépítés alatt. A 
munkák során szükségessé 
vált egyes magasépítmények 
elbont.1sa, átépítése. A meg
maradó épületek felújítását 
pedig szalagmunka keretében 
rekonstruálják. A régi vako
latokat leverik és új, színes 
vakolattal látják el az épüle
teket. 

A munkát Feketebézseny 
megállóhelyen már megkezd-

A 
Vértes tövében találkoz-
tunk, a végállomáson, 

Már nem fiatal, de koránt 
sem gondol élete végállomá
sára. Akkor sziiletett, amikor 
az első világháború felrázta 
Európát. Apja a vasúton dol
gozott. Akkoriban a vasút so
kat jelentő munkahely volt. 
Gyerekkorában mindig arra 
gdndolt, hogy apja örökébe 
lép. Ifjú korában azonban a 

bányához keriilt. Ott dolgozott, 
s mint segédvá.jár küldte fel
színre a szenet. Szerette a 

bányát, de a uasút jobban 
uonzotta. Jött volna ő szíve
sen, de nem volt felt•étel. Csak 
1937-ben érkezett meg számá• 
ra az örömhír, édesapja 
hozta: 

- Na, fiam, felvesznek pá
lyamunkásnak. 

Örőmmel 1:á.llalta, mert tud
ta, hogy ha igyeks:::ik, előbbre 
juthat. Igy is történt. Hamaro
san vonatkísérő lett, az ország 
legnagyobb állomásán, Ferenc
városban. Már tombolt a má
sodik 1:ilághá.ború, amikor éle
tében újabb lépéi következett: 

ték. E munka befejezése után 
még ebben az évben sor kerül 
Osztopán, Somogyvár és Len• 
gyeltóti állomások csinosítá
sára is. 

A vasútvonalak korszen1sí
tése során új felvételi épüle
tek is készülnek. Somogyjád 
új állomásépületet kap, állo
másfónöki és pályamesteri la
kássaL Somogyjádra még rak
tárt, pályafenntartási telepet 
és minden igényt kielégítő 
szociális létesítményt építe
nek. 

A megállóhelyek és vasútál
lomások virtigositasát, csinosí
tását mindenütt megkezdték. 
Az állomások dolgozói t..arsa
dalmi munkában vadrózsatö
veket szedtek, s azokat már 
be is oltották. Tekintettel ar
ra, hogy a balatonboglári ker
tészet nem Ls tudja vállalni a 
,·onalak csinosítását, i;:v azo
kat kivétel nélkül mindenütt 
társadalmi munká,·aJ hozzák 
rendbe, 

É letú t  
forgalmista lett. Siófokon irá
nyitotta a forgalmat. 

Hét év után került uissza a 

megszokott t-•értesi tájra, Mór
ra. Ott is forgalmista volt. A 
második világhá.borti. megtize
delte az embereket, sokat el
vittek a vasútról is katoná
nak, Volt, amikor hosszú ide
ig ketten maradtak az egész 
á.!lomá.son, később ő volt a 
főnök és beosztott egysze
mélyben. A felszabadulás után 
pedig, amikor a szükség úgy 
hozta, újra csákányt fogott, 
hogy helyreállttsak a megron
gált vasúti pályatestet, s meg
induljon az ország vérkerin
gése. 

S amikor a kormdny hatá
rozatot hozott, hogy fel kell 
tárni a Vértes szénmedencéjé
nek addig nem ismert terüle
teit. Puszta�·ámon vasútál
lomás létesú!t• ho1111 a kiter� 

Ki miben látja a siker titkát 
a győri aomóponton 

A győri csomóponton IÍID' 
vélekednek az emberek. hogy 
a mindennapi helytállás felér 
egi• gyózelemmel. S hogy ki 
miben látja a siker titkát, ar
ról mór kúlönbözóek a véle
mények. 

A mozgalmi vezetók azzal 
magyarázzák a jó eredményt, 
hogy a textilgyáriak után a 

me1111lbe!l 6k ueroe.iték meg 
elac5nek a kongresazusi mun
kai,ersenyt. A brigádokat Is 
ú'jászervezték, Ma már egy 
ugyanazon a területen a két
három brigáddal szemben csak 
egy működik., !gy kerültek a 
váltóörök, kocsirendezők, for
galmisták közös brigádba. 
Munkájukat a versenyfelelő-

------------- .sök mindet\ hónap 10-íg rend-
szeresen értékelik.. 

számolták, hogy az e'la6 -
gyedévben minden egyes meg
rakott kocsi 0,31 tonna áruval 
többet vitt el, így a kocaiki
hasznáJási tervet la túlüár
nyalták, Igen jól kamatozott • 
győrieknek az ípartelepekkd 
kötött ,zocialista szerződé,e i&. 
Ennek alapján sikerült leszo
rítaniuk a kocsik állási idejét, 
s ezzel 6275 órát takarítottak 
meg, Szállítási tonnatervúk
ben több mint ötezer tonnával 
haladták meg vállalásukat. Két mai fiatal 

Amikor a mai fiatalokról 
esik szó, az idősebb vasutasok
tól rendszermt ezt hallani : 
,.Más volt az, amikor én kezd
tem a vasutat, 1!:vekig voltunk 
pcilyamunká.sok, fékezők, míg 
levizsgázhattv.nk." Ami a vé
leményt illeti, valóban így 
volt. Dc hogy a mai fiatalok 
is becsülettel helytállnak és 
megdolgoznak a pénzükért, 
hadd álljon itt bizonyításul 
két példa, két fiatal példája. 

Csikó& 1!:va jeles érettségivel 
került Szeged állomásra. Hét 
hónap alatt összes szakvizsgá
ját kiváló eredménnyel tette 
le, alig 1 év után pedtg az ál
landó önálló szolgálata mellett 
- 12/24-es átmenesztő - a 
tiszti tanfolyam levelező hall-

Csikós f::va 

gatója és a Szakma ifjú mes
tere ;elvény aran11 fokozatá
nak a tulajdonosa. 

Nem marad el t61e Bakos 
Lajosné .fm, akit az általános 
iskolai végzettsége u taka
ritón nek alkalmaztak. S míg 

Bakos Lajosné 

ebben a minóségben Deszkröl 
járt be dolgoz.ni, három szak
\izsgát is letett. Ekkor lett 
kocsife!iró. A negyedik szak
vizsgája után mo t mint t.ar• 
talékos személypénztáros tel
jesít szolgálatot.. 

Soltvadkert, Csongrdd, 
Nagykőrös volt az első tanuló
helye, s közben a Szakma if
jú mestere jelvény arany foko
zatát 1s mei:szerezte. 

Dr. Bánkfalvy Gyula 

melt szenet vasúton tudjdk el
szállítani. Az új állomáson 
Kökény János lett az állomás
főnök. Egy vágánnyal kezdték, 
épületek nélkül, Sok-sok gond
dal, bajjal kellett meglcü:::deni, 
de ma már tá.volínak tűnnek 
az akkori gondok. Az állomd
son több épiilet sorakozik, a 
felnőtt az utánpótlá.s ís. A kol
lektív szellem kitún6, 1958 
óta minden évben teljesítették 
az élüzem szintet. Az eredmé
nyek Kökénu Jáno& állomás
főnök példamutatásának, a kis 
kollektlva szorgalmának � 
szönhetók. Az alapkövetel
mény a 8 á.ltalános iskola 
megszerzése. Az állomásfőnök 
már tovább lépett, 47 éoe& 
volt, amikor beiratkozott a 

dolgozók középiskolájdba, a a 

napokban érettségizett. 
Öt évtized van már mögötte. 

Három évtizede szolgá.lja a 
vasutat szívvel-lélekkel. En-
11ek elismeréseképpen kapta 
meg nemrég a Munka f!:rdem
rend ezüst fokozatát. 

- Slékeb'hiill -

A szakszervezet régi kérése 
is telje&ült: o kongresszusi 
mullk4ver1en11 kezdete óta új 
premizálá&í 1'1!ndazer szerint 
történtk a kocairendezók bére
zéae, A:r. új premizálás ser
kentőleg hat. 

Az elmúlt napokban tanács
kozásra jöttek ös-sze a szocia
lista brigádvezetők., Beszámol
tak arról, hogy miluen ered
ményeket értek el, a miben 
kérik a mazgalmí vezetók &e
gít,égét. Ez az összejövetel is 
híven tükrözte, hogy a csomó
pont közös vállalásával nincs 
baj. 

Az állomás vezetői is arról 
beszéltek, hogy nem volt hiá
bavaló a fáradozás, ez új utak 
keresése. Már az első negyed
évben terheltebb vonatokat 
továbbítottak. Ezt a munkát 
sikerült úgy megszervezniük, 
hogy 1111 ezer tonnával több 
árut szállítottak a bazisidö
szaknál. A kocsitartózkodási 
!dó is jól alakult. A:r.t is ki-

A tútóház dolgozói is hoz
zájárultak a sikerhez. A ter
vezett 100 etkm tervüket 7 , 
1záza.lékkal teljesítették tül, 
bár a kongress-zus tiszteletére 
csak 3 sza7.alékot vállaltak. 
Csökkent a fajlagos szénfo
gyasztás is, 

A pályafenntartási szaka. 
szok munkájával sincs bej. 
Acs és Győrszentíoán között 
az elavult ágazatot felújítot
ták, s ma már a 14.4 kilomé
teres szakas-zon 75 km/óra se
bességgel közlekedhetnek a 
vonatok. A mozgó szakasz la 
eredményesen dolgozik. 

összegezve a tapas-ztalatokat 
elmondhatjuk, hogy a gyön 
csomópont dolgozói tisztában 
vannak azzal, hogy a kong
re�szusi versenyben akkor ér
nek el jó eredményeket, ha 
minden nap derekasan helyt
állnak a munkában. 

-Is-

44 év egy munkahelyen 
Horváth Tibor 1921. szep

tember l-én, mint esztergá
lyos tanonc került .a Debreceni 
V agoogyárba. 

Az eltelt 44 #N alatt az egy
kc,,rl tanonc kiváló szakmun
kássá, az esztergályos szakma 
m�erévé vált. Egy emberöl
t6& dolgozott egy munkahe
l11en. Talán családi tradíció is 
\'Olt ebben az üzemben dol
goznia. hlszen nagyapja és 
édesapja is itt kereste a ke
nyerét. 

Horváth Tibor, vagy ahog1 
az üz.emben nevezik, Tibor bá
csi az elmúlt években vala
mennyi forgácsoló gép kezelé
sét megtanulta, s gazdag ta
pasztalatokat szerzett. A fel
szabadulás után művezetö lett. 
A közelmúltban mint norma
technológus búcsúzott kedve.s 
munkahelyétől. mert az el
múlt napokban nyugdíjba vo
nult. 

Voloslnovszld János 

Válaszolunk 
munkaügyi kérdésekre 

Hogyan ken elszámolni a rendszeres 12/24-es 
fordulószolgálatban foglalkoztatott órabéres 

dolgozók munkabérét ? 

. A; józiefvcirosi pályafenntartási főnökség több dolgo; 
zó1a evek ota 12/24-es fordulóban teljesít szolgalatot. 
M�nka.�érüket óraberben állapították meg, s azt úg) 
sza�l1ak el, hogy a havi 210 órára megkapják átlagke
resetuket, az ezt m,eghaladó órákra pedig személyi óra-
bérük 50 azazalékcit kapják. Ezt az elszámolast sérelmes
nek t�rtjá.k. Reklam_ációjukra a helyi számfejtő szercek 
azt valas::oltak, igy ir;a elő a MAV rendelete. Kérdezik, 
elfogadható-e a szá.mfejtó szervek i•álasza, és hol jelent 
meg a hivatkozott rendelet. Ha pedig nem helyes a ka
pott tájékoztatás, milyen rendelet és hogyan szabalyozza 
az ó munkabérük elszámolásá.t?. 

A helyi bé'reliszámolók nem 
adtak helyes választ. Érthető, 
hiszen bérüket sem szám.fej
tik helyesen. Az alkalmazott 
rnódsz.ert a Hivatalos Lap 
1954. éví 19, námciban közzé
tett 32, 56/1954. 1/4, A. sz. ren
delet írja elő, de csakis a for
duló.szolgálatban he!yette.�itő 
óra béresek elszámolásának 
szabályaként. E rendelet sze
rint az általában egy hónap
nál rövidebb időre t.örténó he
lyettesítés esetén „A helyette
sítő dolgozót annyí órára kell 
dtlagkeresettel elszámalní, 
ahá ny órá.val 11 rendszere& 
munkaideje megrötn.dült. 
Am,ennyíben a helyettesítéssel 
eltöltött szolgálati ideje en
nél több, a többlet időt ké
szenléti díjjal (a 1zemél11! bér 
50 1z<i.zalékáv11l) kell elszá
molni" - írja eló a fenti 
rendelet 2. pontja. 

V. P. � társai esetében 
azonban nem lehet helyette
sítésről beszéJnj, mivel évek 
óta saját munkakörüket lát
ják el és a rendszeres 12 124-es 
fordulóban átlagos havi mun
kaidejük 240 óra. Az Ilyen 
beosztású dolgozók elszámo
lására tehát ez a rendelet 
nem alkalmazható. 

A:r. állandóan 12/24-es for
dulóban foglalkoztatott órabé
res dolgozók elszámolásának 
kérdereit a 132300 1960. I. 
Fkv. C. sz. rendelet (megje
lent a Hi,vat.aloci Lap 1960. évi 

54. számának mellékleteként), 
illetve az 1961. évi 4. sz. Hi
vatalos Lapban közölt 
102344, 1961. L Fkv. e. sz. ren
delet ,.s·• fejezete szabályoz
za. Ezek szerint a 12  24 órás 
forduló szolgálatot teljesíió 
órabéres dolgozónál a havi 
210 órán felüli teljesitett órá
kat pótlékolt órabérrel kell 
elszámolnL Részletezve: 25 
százaléko& pótlékkal felemelt 
bér ;ár szolgcilat011ként eou -
havonként legfeljebb 20 órá
ra, az ezt meghaladó - te
há.t a pótlék nélküli (rende, 
munkaidőben teljesített órák) 
és iz 25 százalékban pótléko!t 
órákon (túlórákon) feWli 
órákra pedig 50 százalékoa 
pótlékkal felemelt órabért 
kell elszámolni, A 25 százalé
kos és az 50 százalékos pótlé
kot nem a sz.emélyi órabérek 
helyett, hanem azokon felül 
kell kifizetni. Igy pl. a havi 21 
szolgálat esetén ledolgozott 
252 óra elszámolása a követ• 
kezó: 

210 órárii pótlék n.élkaU 
órabér, 20 órára 25 azázalék• 
kii! felemeU és 2Z órára 50 
százalékkal felemelt őrabé1 
számolandó el. 

Amennyiben az ilyen l,e,; 
osztású dolgozó valamilye11 
okból nem egész hónapban 
végez munkát (pl. betegség 
stb. miatt) akkor a 210 órának 
aránvooan csökkentett hánya-. 
dán felüli órákra kell a pót
lékolt órabért elsúmolnl. 
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Akik,yől még nem szólt a krónika 
Valamikor régen. még a hu

s= évek 1.áJán a falu véget, 
Nagyatád szelet a vasút je
lezte. A két acél ·fnen tul csak 
Somog} ország dimbes-dombos 
lája, 7.i\1deló. föogó erclói Jn
tei:ett<-k a vonattal érkewk
nek. 

Minde,;t Ormai József áru
kiadó pénztáro.st.ól, az a!lomás 
le�öre0ebb ,·asuta.,á tól tudom, 
m�rt. ma az állomásfónök1 in>
da ablaka elótt elterü)ö te
metó kopott . öreg fejfái árul
kodnak = a régi település
ről. 

Azóta bizony sokat, nagyoo 
roh--a,t vá!towtt Nagyatád. A 
hajdani ra.;uszél - a temetö 
és a vru-út - a falu közepére 
kerúlt. 

Szeretik állomásukat 

Khin Gyula álJomá.,főnök 
arról be,-,-..él, hamarosan ü1-
ro. ,á ny,lvánítják majd e ked
ves somogyi községet. sza,ai
ból érződik. hogy szereti a fa
lut Ped1� mindös�z,c 15 éve 
,•an 1tt. De Nagyatádot. az ál
JomiL t. Somogy meg�·e vadre
gényes tájait magáénak vall.i�-

sárló, a Somogy megyei út
épftó Vallalat. a Talajjavító 
Vallalat, a Dohányfermentáló, 
a 13--as AKOV, és a Vetőmag
ellató, hogy csak néhányat em
lítse·. De ez a rakodó nagyon 
ide-dlis. A reflektorok fényé
Ml éjszaka is dolgozhatnak. A 
ki- és berakással nincs is sem
mi baj, hiszen az épülő Nagy
atád. az iparooodó nagyközség 
komoly munkát igényel. 

Nagyatád valóban ipar� 
dik. Konzervgyára már orszá
gos hírű. S termékei ugyan
ú,:Y, mint a Cérnagyát· árui. 
ki.ilföldön i.s elismerést arat
nak. A fejlódés évek óta ro-
hamléptekkel halad. Nagyob
bí jálk a Konzervgyárat, bőví
tik a Fonalgyárat és egyre 
szaporodnak a házak. a lakó
negyedelk. S ez a sokrétű mun
ka itt. ezen a távoli rakodón 
ömle,,,;t,·e je,ent.kez.ik. 

Nem könn11ű a 11<19yatádi 
vasutasok munkaja, hiszen a 
fejlődéssel, a uasút nem tar
tott lépést. Az állomás ma már 
62Ú"knek "bizonyul. Kísérőim is 
ezt panaszolják. Pedig az ál
lomás fejlesztése, korszerűsí
tése indokolt lenne. 

A jövő ígérete 
Utunk következő aJlomása a 

Konzervgyár. Itt most kezdő
dött a cukorborsó szezon. Tóth 

Ferenc szállítási osztályvezető
t.öl kapott információ szerint 
180 vagon zöldborsót várnak. 
Az egy iparvágány itt is ke
vés. A bővítésre csak az e!kö
vetikezendó években kerül sor. 

Az idó már dél felé jár. K1-
sérőimmel az állomáshoz me
gyünk. Közben arról es,k szó, 
ha megépül a Konz.ervgyár új 
csarnoka, akkor egy vágány
nyal több lesz az állomá.."Ofl !•. 
De ez sem jelent sokat, his7.en 
a munka, a rájuk váró fel
adatok is nőnek. 

Hai·onta csak a leadás 1200 
-1600 kocsi, a feladás pedig 
3-400 vagon. Erős a személy
forgalmuk is. tervteljesitésük 
mégis dicséretes. Majus hó
napban a kocsitartózkodásnál 
98.54 szá:alékot, a kocsikihasz
nálásban pedig 103.73 szá=alé
kot é:tek el. A leadás 1200, a 
felad.ás 192 kocsi Mlt. Z::t•ek 
óta élüzem szinten dolgoznak. 

Jó munkájukat csak a té
len történt 5ajnálato:s baleset 
árnyékolja be. A nagyatédlak 
azanban bizonyitani akarják, 
hogy mindaz c,,ak véletlen 
volt. 

A jövó mást !gé". 
Szerényi Jó-zael 

- Ha valamit, vagy t'alakit 
megszeret az ember, arról csak 
szeretettel beszél. l{lll t·agyok 
én Nagyataddal mondJa 
ked,es mosollval. - Otthont 
találtam itt, s benne sok-sok 
kedces barátot. De nemcsak 
én, hanem munkatarsalm, az 
a1lomas 28 do!go:ója tS IOY vé
lekedik•. Szeretjük ezt a ki.� ál
lomást gondjait:al, bajaival 
eg11üt1. 

Vagonba kerül 
Az ab1akon bekacslngató a kecskeméti barack 

reggeli nap,;ugar a szabadba 
h{v Sétára indulunk 

Nézem a tájat, a takaros fel
Yetcl í "puletet. a ho:, 7.an nvú
'ó sineke az állomáson túli 
új utcasort, " a távo:i tcxtil
gyár.it. 

A kecskeméti kajszi- és ró
zsabarack szállítása minden 
évben júliusban kezdődik. 
Előzetes s,ám tá, szerint Kecs
kemetról 100-120 vagon ba
rack indul a be!- es a kill
földi üzletekbe. A kú'só rakodóhoz me-

1:}"l.ink. Velünk tart méi:: Far
kas Lajos ra�tárnok i. , c-:ak 
úgy ön zorga:omból, mert ma 
szabndnapla lenne. 

A kecskeméti va�utasoknak 
sok a tennivalójuk. Mindenek
előtt biztosítaniuk kell, hogy 
az ugynevezett „száraz" ko
csik Jegk�óbb a rakodá nap
ját megelőző éjszaka foly -
mán önsulyozá.st nyerjenek, a 

A Bác�-Kiskun megyei MtK hútókocsik pedig a délelőtti 
Vállalat és a szegedi igazga- gyorstehen-el, a megrak be-
to,ag ,·eze•vi a barack- és h·ére érkezzenek_ 

- lgy i-an ez mar mindig -
magyaráz nvugo·l kézmo,du
latokkal. - S:ahadnapomo11 
sem tl'dok piherin1. l.ehet. 
hogy megs:okás, t'<Jfll/ talán 
ros.sz szokás ez

J 
de ket'P..(;en 

ragyunk, a munka meg .,ok. 
Ilyenkor a ráltótár. amnak is 
seg,tek. Ha en ,·agyok szolga
latban, ó is meglátogat. 

zóldáru,7.állítást közösen be- . . 
széltek meg. A feladatok na- A sz:i!htóf�l:k és a v�utas 
g ·o1· . Az ez éri gyümölcser- dolgozok _ kozo• n:iun�áJával 
port a miílt ·ét1hez t•i.�.:onyít- • azt . Is el� !<ell seg.item, h()gy 
1,a 20 sza:alékkaL nörek�zlk. az iparv:i�apyokat is !d�ben ' kiszolgálJak. Egy zóva.l a zóld

A barack mintegy 80 száza- áru és a barack fuvarozása 
lékát TEEM-,·onatok továb- nem szabad, hog,, banml •en 
bítiak. Ez azt jelenti, hogy más áru rovására tö,tén,ien. 

- A pthen . • n kikapcsoló
dás n m hián,•z ·?  

elé,:: sok hútók= ira l� z szük
ség. SL S. 

- Majd dé1után, amikor itt 
minden rendben lesz, pihenek. Komplexbrigád szerzödést kötöttek 

Éjszaka is dolgoznak A Budapesti Kőolajipari 

Kózben a küL,ó rakodóhoz Gépgyár Peatlórinc állomás 
érunk, A külső szó ,t ,'aló- egyik legnagyobb szállitó!ele. 
ban helyénvaló, m rt ar. állo- A "kózö munka jobb elvégzé
má� 1.2 kilométerre van ín- séért, az állomás és a gépgyár 
nét. kollektívája komplex szerző-

- A mi szempontunkból dést kötött. 
nem a legideálisabb e= a tá- A szerződés értelmében az t·oti rakodó - mondja az ál- állomás dolgozói vállalták, lomásfónök - mert bizony na-
ponta sokat kell gyalogolnunk. hog11 a g11ár iparvágányára a 

De mégi� örülünk ennek, az k,- és berakás.-a keriiUS vago-
1500 méter hosszú rakodótér- nokat id6ben kiállíl}llk. A 
nek. mert itt epyszerre 39 ko- gyár kirakó brigádja ezzel 
csat kezelhetúnk. Az a'.lomas! szemben megígért.e. hogy a 8 
rakodó\'ágán)·on pedig csak órás atlag rakodási időt 2 és 
13-at. Sokszor még ez i kicsi, fél szá7,alékkal csökkentik. A 
h;szen o!i·an 57,.i1l itó fc'eink ia- es berakások meggyor itá
\ annak, mint a Gabona! lva- 1 sával az 1966"-os kocsiállásdí-

Egy 
fekete 
mondta . 

folísmerhetetlensé-gig 
arcú íiat.alember 

- Ha már ,ehol sem ta
lálja a fűtőház fónoköt, naw 
az allomás terulete, ne.:=e meg 
talamelyik mozdo1111 kórúl. 

Igy lgazitotlak útba Hegyes
halom állomáson. 

Fekete lstván fűtőház főnö
köt valóban nehéz megtalálni, 
mert ha az ember a sok vágá
nyon át eljut a fútóház pisz
kos-szürke. huzatos csarnoká
ba, és a nagy hangza,·arban 
megközelítette a mozdonyokat, 
tnég mindig nem tud semmit. 

A mozdony 
gyomrában 

Már negyedórája kerülget
tem egy öreg gózöst. amikor 
észrevett valaki, és odaszólt: 

- Menjen fel a mozdonyra. 
Felkapaszkodtam a lépcsőn. 

A kazánból hideg \ilágosság 
azüródótt kL Lehajolok. egy 
embet fekszik a tűztérben. 
Ke7A!ben vaspálcára csavart. 
kormos lánggal égő ola.ins kóc. 
Nem néz hátra, úgv kérdezi , 

- Ki 1-eres? Vár;on, még 
•tnézem a füstcsöveket. 

El sem tudom képzelni, 
hogy bújt be azon a kis ajtón, 
amelyiken a szenet lapátolják 
a mozdonyba. Kis idő múlva 
végez, s lassan mászik ki a 
kazánaitón. Egy fejjel maga
sabb nálam, birkózó típus. 

- Fekete István - mutat
kozik be. A ruhája Is, az ar
ca is fekete. Lemászunk a 
mozdonyról, mert még egy 
másik mozdonyt is meg kell 
néznie. Kazán.kováca az ere
deti szakmája, s ha Ideje en
gedi, mindig segít a javítá
soknál. Míg várakozom, egyik 
munkással a főnökről beszél
getek. 

- Milven ember? - kér
deztem. Méltatlankodva vála
szol : 

- Láthatja. 
Egy fiatal és egy idősebb 

munkás szegődik a nyomába. 
A 22 év körüli világít a ka
nóccal, restelkedve, mert nem 
l(yózl követni a fónökH. Tü
relmetlenül várom a talál
kozást. 

Jat az 1965. évhez viswny{tva 
10 &7.ázalékkal kívánják c�ók
kenteni. 

A komplexbrigád tagjai kö
zö1,en ügyelnek arra, hogy a 
kocsik tiszta állapotban kerül
jenek Ismét a forgalomba. A 
balesetmentes rakodás érdeké
ben, közösen bale.setelhárítási 
oktatáson vesznek ré zt. 

Ezzel a komplex szerzódés
sel a !n-igád 500 kocsiórát ta
karít meg. Havonta eg LCr 
közös értekezletet tartanak, 
amelyen együttesen be,zeltk 
meg az elmúlt hónapban v g
zett munkát, az e eUeges hiá
nyosságokat. 

Az iroda elc5tt leveszf a d· 
pójét, kibújik a szerelóruhá
bóL, , úg11 Lép be. A főnöki 
Irodában rend és tisztaság. A 
jutalmakról kérdezem. 

- Az elsőt 45-ben kaptam. 
A vagong11árban dolgoztam, , 
a miniszter hozta el a jutal
mat: az országnak adott el.só 
teherautókért és traktorokert 
kaptuk. A többi jutalom csak 
apró ajándélc. 

Komáromban kezdte 

1945-ben érettségizett Győr
ben, a Gépipari Technikum
ban. Két évig a vagongyír
ban dolgozott, aztán a vasút
hoz ment. Már az iskolában 
is a mozdonvok érdekelt<'!<. 
Vasutas pályafutását Komá
romban kezelte. Kevés olyan 
szakma van a vontatásnál, 
amiből ne tett volna ,·izsgát 

- Mit s7.eretne még elérni ? 
- Az új t,asUtasgenerdció 

nerPléséhen ser,ftkeum. A 
mai fú&talok114k .szokatlan e.z 

Vietnami szolidaritási nagygyűlés 

a Balaton partján 
Min.clen �n gondoo sz:er

vew munka clozi meg a va&
uta.s, postás és közlekedé:s.i it
júsági találkozót. A reridezó 
b1wttság az dén iJ; gazdag 
programot állttott össze. S 
hogy a program mennyiben 
szolgálta a talá!Jwzó 12 OOO 

részvevójének szórako:.;tatá.!át, 
a...--t mi sem bizonyit;a. jobban, 
mint az a teny, hog11 a kultúr
müsort és a sportbemutatót 
ezrek tek.lntették meg. A mí!
sorban fellépő ismen müvé
szelmek, táncdal- és maiorar
nóta-ónekeseknek, öntevékeny 
együtt:eöeknek egyaránt nagy 
s.i kerü.k volL Nem volt baj az 
ellátással sem. S az időjárás 
1s kedvezett. Ország.szerte 
mindcnutt esett az eső. csak 
éppen Balatonalmádiban nem. 
Legalábbis addii nem. míg a 
színes program véget nem 
ért, mert alkonyatkor mác ott 
is megnyíltak az ég csatornáL 

A részvevők 11 különvonat
tal érkeztek Almádiba. Vala• 
mennyi szerel,·ényen transz
parensek, jelmondatolk hirdet
i.ék a fiatalok szolidaritását ru: 
amerikai imperiaJistá-k: ellen 
harcoló hős vietnami nép mel• 
lett. A 11 ,!l!Zerelt-én11 tl.&zt<IM• 
gat, kulso dekorációját �
gálva, a szombathelyi, a deb
receni es a szegedi kűlöni.-onat 
volt a legszebb, legtisztabb. S 
h« a külsőségek mellé odaál
,1tJuk a fiatalok fegyelmezett 
viselkedését, a szombathelyiek 
kli>.melkedtek valamennyi kö
:r.úl. A m ór'kezés után fe-

·elmewtten zi1llak ki a vo
nalból s egyu t indultak el a 
nazygyú1és szinhe,yére. Kár, 
hogy a többtek nem köt:ették 
péld.a.jwkat, A jövőben a 
KISZ-,·ezetőknek, a vonat- és 
kocsiparancsnokolmak soldtal 
nagy bb gondot kell fordíta• 
niuk a felvilágao:itó munkára, 
mert a fegyelmezett vtsel/ul• 
dés, a nagwyu!.ésen. való 
reszi. tel l'/lllik fokmérője a 
fa1álkoz6 síJoerenek. 

A szolidan sí nagy-gyúl 
amelyen megjelcint.ek a Viet
nami Demokrati:rns Köztársa
ság nagyko,·etségének és a 
Dél-vietnami Felszabadítási 
Front budapesti irodájának 
kép,.iselöi, Szabó Antal, a 
vasutass7,akszervezet főtitkára 
n),itot meg. majd Kárpáti 
Sándor, a KISZ Központi Bi
zottságának tltk.ára mondo't 
ünnepi bCS?.édet. Beszédében 
kiemelte, hogy a vasutas-, a 
postás- és a :közlekedési fia
talok oll/On ídóben fejezik ki 
szolidaritásukat a vietnami 
néppe.l, amikor a 1nagl/<l-1' fia
talok küldöttsége éppen Viet
namban tartó;,kodik, hOf111 át
adja a magyar ifjúság ajá.nd4-
kait. 

Az ünnep-ég befejero aktu- ' 
saként. Szabó Antal a vletna
mJ ,·endégeknek átadta azo
kat az albumokat. amelyek
ben a találkozón részt vevó 
12 OOO fiata· aláírásával fejez• 
te ki til tnkozó at az imperia
hs:a a,gress.ció ellen. 

- rt -

a kemén11 munka. ltt nem ter
vezl,etnek elóre, s a szolgalat 
i.s nehé:. Még szerencse, hoflll 
a múve=etók régi emberek. 
Egy é,•e helyeztek ide, hogr; 
teremtse/: rendet. Nem kím-'
lem magam, /rogy másoktól is 
megkóretelhessem az oda
adást. Egyik legfontosabb fel
adatunk, hogy Csehszlovákiá
nak továbbítsuk a tengeren 
érkező árut, A Murakeresztúr 
felól érk�zó tranzitot négy 
g?.ppel v!ssztik át Rusovcére. 
Hihetetlenül hosszú Idő alatt. 
Egy gépünk 12 óra alatt átlag 
90 kilométert tet;esít. Azaz 
egy oda-vissza utat tesz meg. 
Ped"g az lenne a jó, ha a te
herforgalmat is menetrend 
szerint bonyolithatnánk le. 
Akkor egy mozdonvt megta
karíthatnánk. A forgalomnak 
az a kényelmes, ha átállitÓS<'k 
a gépek Igv kisebb a kocká
zat. Félrecillíthat3ák a szerel
vényt az al!omásokon 4-5 

órára is. Ezt nem túrhet
jük . . . 

- Mi nem forintért dolgo
zunk, hanem svájci frankért. 
Meg kell fognunk a pénzt. 
magunknak Is és az ors7.ágnak 
is - mondotta befejezésül. 

- ferenclli """! 

Szabó Anta.1 flifükár megnyitó beszédét mondja 

A kiskőrösi va. utas úttörli w:mekar fogadta az állomásl'll 
érkező külön vonatok fiataljaU 

Az Eszaki JármúJavitó Törekvé Müvelódési Házának tánc= 
csoportja bikeresen szerepeU a ialálkozón 

Háztól házig 
Harmadik éve, hogy a deb

receni igazgatóság Hajdú-Bi
har megyei területén megszer
vezte a háztól házig szállftást 
A részleg 12 gépkocsival dol
i;:ozlk. A közelmúltban a 44 ra
kodómunkásból két brigád 
alakult, s elhatározták, hogy 
megszerzik a smclalista bri
gád címet. Célkitúi&éseik kö-

zött =repel " gép:-ocsik iobb 
kihasználása, a rakodási ldlk 
csökkentése. és a szakmai tu
dás növelése. 

A házhoz szállítást 1�6 helv• 
, goen végzik a résZ:eii !:<'p
kocsijai. Munkájukkal min
Jenütt meg vannnk elégedve 

Kósa .Jen6 
Debrecen 
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LEVELEZŐI1VK ÍRJÁK Terven felül 
vállalták 

Megnyílt az út Aggtelekről Domitára A SEGÍTSÉG 

NEM KÉSETT 

A diósgyől"i. keskeny nyom
.l<özú fútőház a Miskolc kör
nyéki bányák kiszolgálása 
mellett a Lenin Kohászati Mú
t·ek belső szállításait !s segíti . 

A csehszlovák és magyar 
idegenforgalmi szervek kö
zött létrejött megállapodás 
alapján 1966. május 25-én 
megkezdödött az aggteleki Ba
radla és a csehszloeák Domica 
cseppköbarlang kölcsönös lá
togatása. Az egyezmény értel
mében a Csehszlovák Szocia
lista Köztársi:ság területén Je
vó Domica cseppkóbarlangot 
tan1:1lmányi. diák-, turista- és 
egyeb csoportok az aggteleki 
barlang túravezetöjének kísé
retében külön határátlépési 
engedély nélkül látogathatják. 

A határátlépés Aggtelek és 

Domica között közúton törté
nik, augusztus 31-ig 8-18 óra 
között, szeptember 1-V,l októ
ber 15-ig, 8-16 óra között, ok
tóber 16-tól a következó év 
április 30-ig az átmenó for
galom szünetel. 

A csoportok a szomszédos 
Csehszlovákia területén legfel
jebb 4 órát tartózkodhatnak és 
csal, a barlanglátogatással 
kapcsolatos útiholmit vihetik 
magukkal. 

Hábel György 
Miskolc 

Karnics Miklós zalaeger
szegi jegyvizsgáló családjával 
együtt felesége szüleinél lak
tak. Június 10-én váratlanul 
leégett a házuk, s egyik óráról 
a másikra hajléktalanná vál
tak. Zalaegerszeg állom.'is 
párt- és szakszervezeti bizott
ságától kért segítséget. A 
gyors intézkedésre a városi 
tanács még azon a napon a 
bajbajutottaknak kiutalt egy 
2 szoba, összkomforto lakást. 

Munkájukat példásan vég
zik. Ezt bizonyítja az is, hogy 
három év óta élüzem szinten 
dolgoznak. 

Az éves tervfeladat teljesí
tésén kívül a IX. pártkong
resszus ti3zteletére vállalták, 
hogy a 496-5001. számú moz
dony főjavitását terven felül 
elvégzik. Ezzel a munkával öt
venezer forintos megtakarítást 
érnek el. 

VILLA .NEGRA 

Az azonnali l'ltézkedést, a 
mozgalmi sze=vek segítségét 
Karnics Miki66 :;:.úton is meg
köszöni. 

Markos J 6zsef 
Zalaegerszeg 

A fútőháznál tíz brigád 148 
tagja a szocialista brigád cím 
megszerzése után, ebben az 
évben már az eredményesen 
dolgozó brigádokat megillető 
bronzplakettet szeretnék meg
szerezni. 

Fekete László 
Miskolc 

Oja.bb „ultramodern" létesítméunyel gazdagodott szerkesztő
ségünk fényképgyújteménye. Ez a falusi fészerekhez hasonló 
tákolmány Békéscsaba állomás szállítmányozási, fizikai dol
gozóinak öltözője. Meddig túrlk az illet-ékesek ezt az áldatlan 

állapotot? 
(Tőzsér Ernő fel,) 

Félmillió forint újításokból 
A szegedi igazgatóság má

jusban megtartott újítási an
kétján értékelték az eddig el
ért eredményeket és meghatá
rozták azokat a feladatokat, 
amelyek clósegítik az újítási 
mozgalom fejlódését. 

Az igazgatóság területén 
1966. év elsó negyedévében 184 
;avaslatot nyújtottak be. Ez 
ugyan 13-mal kevesebb, mint 
az elmúlt év hasonló idősza
kában, de az eredményt fi
gyelembe véve minőségi javu
lás tapasztalható. A benyújtott 
javaslatokból 11,04 százalékkal 
többet fogadtak el, mint 1965 
első negyedévében. Az elfoga
dott újítási javaslatok népgaz
dasági eredméllye 522 101 fo
rint. 

Meg kell azonban említeni 
azt is, hogy az első negyed<'v
ben csökkent az egy javaslat
ra jutó megtakarítási összég. 
Ez azt jelenti, hogy több volt 

a kisebb jelentőségú lljítás. Az 
egy újításra jutó újítási díj 
365,50 forint volt. 

Az ankéton szó asett arról 
is, hogy a jobb és eredménye
sebb újítási mozgalom érdeké
ben fokozni kell a népszerűsítő 
propagandamunkát. A tapasz
talatok azt bizonyítják, hogy 
az igazgatóság egyes szolgálati 
helyein az úfitási propaganda 
bizottság nem végez eredmé
nyes munkát. Éppen ezért a 
gazdasági, a párt- és a szak
szervezeti vezetóknek hatha
tósabb segítséget kell nyújta
niuk az újítási mozgalom ki
bontakozásához. Erre annál is 
inkább szükség van, mert az 
újítómozgalom fontos szerepet 
tölt be a Yasút 1966. évi terv
teljesítésében. 

Szlládf Sándor 
Szeged 

Közös a munka - közös a szórakozás 
A debreceni jármújavitó 

kazánkovács Egyetértés sz.o.. 
cialista üzemré."7.ének dolgo
zói a közelmúltban családi 
összejövetelt, ismerkedési es
tet rendeztek. A családtagok
gal együtt több mint 300-an 
vettek rés:,;t a rendezvényen 
é:, ezt megelőzóen az üzem
rész kövérek és S'.>vúnyak kö
zötti labdarúgó-méú:ózésen. 

A meghívotta!t előtt Korpo
nai Lajos, az üzemrész párt
titkára ismertette a szocialis
ta brigádok munkáját, eddig 
elért eredményeiket é; a szo-

cialista brigádmozgalom cél
ját és feladatát. 

Az Ismerkedési esten rés:,;t 
vett Kha!ifer Nasszer ománi 
diák, az üzemrész fü;zteletbeli 
�zocialista brigádtagja, akinek 
Nyéki Sándor múhelybizottsá
gi titkár szocialista brigád ok
le,·clet és jelvényt adott át. 

Ezen a bensóséges ünnepsé
gen került sor az üzemrész 
két dolgmóiának. Riskó Fe
rencnek és Tóth Kálmánnak a 
nyugdíjazás elólti búcsúztatá
sára. Voloslnovszki János 

Debrecen 

Tanévzáró az óvodában 

A vasutasszakszervezet Benczúr utcai óvodájában a kicsinyek 
kedves músorral és társasjátékkal búcsúztak egymástól és az 

óvónénik tói. 
(T6z.5ér Ernő fel.v.) 

Baráti találkozó 
Hatvan állomás Haladás 

szocialista brigádja a közel
múltban Kassán tett látoga
tást. Az utazókból álló brigád 
három éve baráti kapcsolat
ban áll a kassaiakkal. Leg
utóbbi találkozásuk alkalmá
val kölc;önösen tájékoztatták 
egymást az elért eredmények
ről, s ez év végéig meghosz
szabbították a már korábban 
kötött szocialista szerződést. 

Korszerűtlen eszközök 

elavult munkamódszerek 

A kassai vasutasok július 
10-én, o1 XVI. va�utasnapon 
viszci:,m::5.k a lfo.:.Ogatást. 

Szücs Ferenc 
Hatvan 

A kulturéílt utazast 

szolgálná 

Alsóőrs állomás átépítése 
folytán a Budapest felől ér
kező vonatok 200 méterrel tá
volabb állnak meg a felvéte
li épületnél. fgy az utasoknak 
versenyt kell futniok - kü
lönösen meleg időben -, hogy 
egy kis húsitó italhoz jussa
nak. Helyes lenne, ha az 
Utasellátó mozgó árusokkal 
oldaná meg ezt a problémát. 
Egy ilyen intézkedés az uta
sok kén}·elmét és a kulturál
tabb utazást szolgálná. 

Kiss l.a,i'ls 
Alsóőrs 

HARMINC ÉV ÓTA EGYHELYBEN TOPOG A KOCS/TISZTÍTÁS 

A Nyugati pályaudvar han
gosbemondója gyakran szólit
ja „mú.soron kívü,l" ehhez 
vagy ahhoz a vonathoz a ko
csitisztítókat. Egy ilyen közle
mény mindig azt jelenti, hogy 
valami nincs rendben. Egy
szóval baj van a tisztasággal, 
pontosabban a tisztátalanság
gal. 

- 'Evek óta gondot okoz a 
kocsitis.zt!tás - mondja Pát

kai Béla csoportvez.ető, akivel 
a tlsztítócsoport munkájáról 
heszél2etünk. 

Félig takarítanak 

Egy-egy túr általában 44 
dolgozóból áll. Nézzünk csak 
egy napot - mondjuk május 
29-ét. Ezen a napon a Május 
1 és a November 7 szocialista 
brigád 350 négytengelyes ko
csit takarított ki. Egy ember
nek 40 kocsit kell kiseper-ni. 
A portörlóknél még rosszabb 
a helyzet. Legtöbbször csak 
két „poros" dolgozó jut a sze
relvényekre. Ennek a két em
bernek kell valamennyi érk<>
zó és induló szerelvényt belül
ről portalanítani, törölgetni. A 
, sele Jtmen t es munka" elkép
zelhetetlen, 

Sok panasz hangzik el az 
ingaszerelvények miatt is. 
Nincs idő a takarításra. mert 
érkezés után legtöbbször azon
nal fordulnak. A taka.rltósze
mélvzet ezeknél a vonatoknál 
csak a munka nagyját végzi 
el. Eqyszóval félig t.akartta
nak. Több idő, sajnos, nem áll 
rendelkezésükre. Persze, az is 
baj, hogy az utasok egyi.k-má
sik vonalon nem ügyelnek a 
tisztaságra, a rendre. 

Bai van a nemzetkö:::i vo
natok tisztításával fs. A 15-
20 perces tartózkodási id.ó nem 
elég arra, hogy mindent rend
be tegyenek a kocsitisztítók. 
Emiatt gyakori a panasz. 

- Sok panasz hangzik el a 
kocsik ablakainak tisztasága 
ellen iJ; - jegyzem meJ:. 

Kezdetleges módszerek 

- Az ablaktisztító brigád
l>o.n 6 kiil.sős és 5 belsős dol
gozik. Ezek egy műszakban 
125 kocsi 3500 ablakát mossá.k 
le. Ugyanakkor egy nappali 
szolgálat alatt négysrz,er 
ann11í kocsi érkezik, mint 
amennyit a korS1Zeriítlen tisz• 
tftóeszközökkel le tudnak 
mosni

! 

- Felettünk, sajnos, m�
állt az idó - kapcsolódik a 
beszélgetésbe Hegedüs József. 
a müszaki kocsiszolgálat vete
ránja, atki 1936-ban került a 
Nyugati pályaudvarra. - 'Ep

pen olyan kezdetleges mód
szerekkel, eszközökkel dolgo
zunk, mint 30 évvel eizelótt. 
Egyetlen ablakmosó kocsink 
némi segítséget jelent ugyan, 
de az is akadályozza az utas
forgalmat. A kocsik mosását, 
az ablakok tisztítását régen 
gépeslteni kellett volna. A 
modern pályaudvarokon a sze
mélykocsik külső tisztítását 
kocsimosó berendezések vég
zik. Ilyen berendezé&e vol
na szükség a budape5ti sze
mélypályaudvarokon is. S ak
kor a me,glevó munkaeróvel a 
belső takarítást már győz
nénk. Természetesen a gépe
sítés ott sem nélkülözhető. 

A m11szaki kocsiszolgálat 
munkamódszere, technológiá
;a valóban elavult. A 30 év
vel ezelőtt használt eszközök
kel ma már nem lehet azok
nak a feladatoklllak megfelel
ni, amelyek a műszaki kocsi
szolgálati főnökségekre hárul
nak. 

Gel'l'ely Jóuef 

t?G& . .TOLms t. 

Másfél évtized Dunaújvarosban 

Fekete János raktárnok darabáru küldemény,t szolgáltat ti 

(Tőzsér Ernő felv.) 

Fekete János raktárnok 
csendes, halk szavú ember. 
Dunaújváros állomáson szinte 
éo-zrevétlenül irányítja az áru
mozgatók munkáját. Figyelme
sen tárgyal a felekkel, és kész
ségesen ad felvilágosítást fia
talabb munkatársainak Is. 

1941-ben a rácalmási pálya
fenntartási szakaszon mint 
vízhordó, majd pályamunkás 
kezdte a vasúti munkát. 1948-
ban pedig Budapestre, az Ist
vántelki fómúhelybe került. 
Nemcsak szorgalma miatt sze
rették, hanem ügyességéért is. 
Szakmunkások helyett is dol
gozott. Felettesei átképzósnek 
akarták beosztani, amikor 
1950-ben önként jelentkezett 
Dunapentelére: az állomás vál
tókezelője lett. 

1950 májusában kezdődött a 
mai Dunaújváros építése. At 
elsó építési anyagokat szállít6 
vasúti kocsik részére ő állítot• 
ta a váltókat. Másfél évtized 
távlatában is emlékszik az elsó 
szállítmányra, amely 1 vago11 
mészból, 2 vagon cementból, f 
vagon téglából állt. 

Ez volt a kezdet s következ• 
tek a nehéz, fáradságos napok. 
Fekete János a munkában 
mindig élenjárt. Sokszor juta!• 
mazták kimagasló munkatelje-
sítményeiért. Négyszer kaptll 
meg a kiváló dolgozó címet. A 
közelmúltban pedig a vasútnál 
töltött negyedszázados munká• 
jáért jubileumi jutalomball 
részesült. 

le. 

Nyílt levél 

a székesfehérvári fűtőház 

két dolgozóiához 
Önök - akiknek e pár figyelmeztet3 sor szól -· ;ól tud• 

ják, hc;gy súlyosan vétettek a szolgál.ati szabál11zat, a vasút
biztonság ellen, akkor, amikor 1966. június 21-én déli 12 óra
kor Balatonkenese állomáson a 411-es mozdonyukról leszáll• 
va az állomás büféjében sörözgettek. 

Egyikük - a mozdony fütóje -, bizony már eléggé illu• 
minált állapotban volt. Nem tudtam megállni szó nélkül, hi• 
szen szolgálatban voltak, s Önöknek még haza keHett jutniuk 
Székesfehérvárra. 

El6ször az állomás forgalmi szolgálattevöjét kértem meg, 
hogy figyelmezetease Önöket. A mozdonyvezető azonnal el• 
hagyta a söntést, de a fűtő továbbra is ott maradt bár d 
friss levegőre inkább szüksége lett t•olna.. 

' 

Ezt az egész esetet a forgalmi szolgálattevőn és rajtam ki• 
vül látta az almádi pályamesteri szakasz néhány dolgozója is. 

Nem ébredt fel Önökben a lelkiismeret, a hivatástudat, 11 
felelősségérzet? Igaz „csak" gépmenettel voltak, s így elsö• 
sorban saját életüket kockáztatták. Nem gondoltak arra, hogf 
a család, a társadalom, mindent számonkér? 

On, a mozdony vezetője azzal érvelt, hogy mire este I 
órakor tovább indulnak, a fűtő már tökéletesen rendben lesz, 
meg hogy nagyon vigyáznak. 

Lehet, hogy fgy történt, de azért legyen ez az írás fi• 
gyelmeztetö Önök és mindazok számára, akik szolgálatban ai 
italos pohárhoz nyúlnak, 

Üdvözlettel 
Szerényi József 

FlORO\\f f 

Evekig tükörfényes a parkett a 

F L O R OVIT PARKETILA,KTÓL 
Oj vagy gondosan felsúrolt régi parkettára ecsettel 

va.gy szivaccsal egyenletesen, vékonyan, 
legalább 2 rétegben kenjük fel. Gyorsan szárad, 
korszerű parkettlakk a FLOROVIT. 1 kg 24,- Ft, 

10-12 m• parkett bevonására elegendő 
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a Haladás Férfikar 
JUBILEUMI  DALO STALÁLK OZÓ S Z O M B ATH E L Y E  

Több, mint ezer dalos ta
lálkozójának színhelye volt 
1966. június 18-án és 19-én a 
szombathelyi múvelódési és 
sportház. 

A kétnapos ünnepségre hu
szonöt együttest. köztük kilenc 
vasutas kórust hívtak meg a 
jubiláló szombathelyiek. 

A hangverseny szombaton 
este 19 órakor kezdódött. A 
jubileumi műsort ünnepség 
előzte meg, melyen megjelent: 
S=űcs Zoltán vezérigazgatóhe
lyettes, Szabó Antal, a vas
utasszakszervezet !ótitkára, 
Kovács Antal, a megyei párt
bizottság elsó titkára, Gonda 
György, a megyei tanács el
nöke, Magyar Gyula, a Szak
szervezetek Vas megyei Taná-

Majakovszkij t.éren találko
zott az 1200 részt vevő, s a 
közös számok elpróbálása 
után felvonultak a műveló
dési és sportház elé. Ravadits 
István főművezető itt elmond
ta dalostársi üdvözletét a ju
biláló kórus nevében, majd 
dr. l',Iakra Sándor Vas megye 
Tanácsa VB művelődésügyi 
os.ztáJyának népművelési C50-
portvezetóje köszöntötte a da
losokat. Ezután felszalagozták 
valamennyi kórus zászlóját és 
Batta Ferenc elvtárs átadta az 
emléktárgyakat. 

Lenyűgöző élményben volt 
része a délelótti ünnepségen 
résztvevőknek. Az 1200 tagú 

összkar ajkáról egyszerre 
szállt fel a da.l :  Kodály-Ber
zsenyi : Magyarokhoz kórus
dalát Maklári József Liszt-dí
jas karnagy vezényelte. 

A hangverseny a művelő
dési és sportházban tovább 
folytatódott. A kétnapos da
lostalálkozó minősítési ered
ményhirdetéssel végződött. 

A szombathelyi Haladás és 
a Dunakeszi Járműjavító kó
rusa arany, a ceglédi vasutas 
vegyeskar, a nagykanizsai kó
rus, a székesfehérvári, a pé
csi vasutas kórus és a Land
ler Jenő Járműjavító Testvé
riség férfikórusa ezüstkoszo
rús díjat kapott. 

IL A. 
csának vezetó titkára, Vamos 1---------------------------
József, a városi pártbizottsá� 
f'lsó titkára. 

Az ünnepeltek köszöntése 

Szúcs Zoltán megnyitó be
szédében méltatta a kórusok 
tevékenységét. Külön megem
lékezett a jubiláló kórusról. 
Szabó Antal elvtárs is kö-
1zöntötte az ünnepelteket és 
átadta az elnökség oklevelét, 
ierlegét. Ezután a megyei ta
nács részéról Molnár Lászlóné 
főelőadó, a járműjavító részé
ról pedig Batta Ferenc, a 
vállalat igazgatója köszöntötte 
a dalosokat, a jubiláló kórus 
minden volt. és jelenlegi tag
ját. Végül Füzfai Imre ismer
tette a nagyhirű és közkedvelt 
kórus hetven esztendejét. 

Fi lmvetítés a váróteremben 

Záhony állomás dolgozóinak 
mintegy 95 százaléka a kör
nyező községekból jár be. Szép 
számmal varrnak olyan vas
utasok, akik naponta 30-40 
kilométert is utaznak. Mivel 
minden vonat indulását nem 
lehetett; úg_v megoldani, hogy 
a szolgalat letelte után a vidé
kiek nyomban utazhassanak, 
sok problémát okoz: a bejá,-ó 
dolgozók. hogyan, mivel tölt
sék el szabad idejüket. Az el
múlt években megfelelő prog
ram hiányában gyakori volt a 
munkaidő utáni italozás, kár
tyázás, s még nagyobb volt 
azoknak a száma. akik célta
lanul, semmittevessel töltötték 
el az időt. 

Ezen az állapoton a szak
szervezeti bizottsággal közösen 

a múvelódési otthon vezetősé
ge segített. Első lépésként az 

új felvételi épület tágas elő
csarnokát használták fel film
vetítésre. A műsort úgy állí
tották össze, hogy az ne csak 
szórakoztató, hanem nevelő is 
legyen. Az eddigi tapasztala
tok azt bizonyítják, hogy az 
érdekes, szórakoztató játékfil
mek felüdülést jelentenek a 
napi munkában elfáradt dol
gozóknak. 

A bejáró vasutasok orom
mel , vették a szakszervezeti 
bizottságnak és a művelódési 
otthonnak ezt a kezde.ménye
zését, s jóleső érzéssel nyug
tázzák, hogy a szolgálati idó 
után is törődnek velük. 

Németi Sándor 
Záhony 

Hanw�rseny a cseppkőbarlangban 
Az Európa hfrú acgteleki 

cseppkőbarlangban a Borsod 
megyei Idegenforgalmi Hiva
tal rendezésében a Debreceni 
MA V Filharmonikus Zenekar, 
Rubányi Vilmos érdemes mű
vész vezényleté,·el július 
17-én vasárnap délelótt 10 
órakor zenekari hangver
sen}'t rendez. 

A természet ál1al alkotott 
monumentális föld alatti csar-

nok színpadán különlege. vi
lágítási et!ektui;ok mellett a 
szimfonikus zenekar a követ
kező műsort adja elő: Erkel : 
Himnusz, Liszt : Les Preludes. 
Beethoven: Egmont nyitány, 
Berlioz: Rákóczi induló. 

A hangverseny belépőjegye 
egy rövid barlangi túra árá
val együtt személyenként 25 
forint. 

Három évtized 

a zalai 

dombok között 
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!\farkos József 

Markos József hosszú évek 
óta levelez a Magyar Vasutas
sal. Az utóbbi években kevés 
olyan lapunk jelent meg, 
amelyben ne találkoztunk vol
na az ó nevével. Sokszor fo
gott tollat, hogy a zalai vas
utasok gondjairól, problémái
ról írjon, mert hozzánk kül
dött soraiból mindig a segite
rti akarás, az önzetlenség de
rül t ki. 

Markos József 36 év; szol
gálat után, május végén nyug
díjba ment. Harminc évet a 
zalai dombok között töltött el, 
mint utazó. Utoljára személ11-
vonat-vezető volt. Feljegyzé
sei szerint - a három évtized 
alatt - 1 millió 400 ezer kilo
métert utazott. Szerette a vas
utat, szerette a fiatalokat, so
kat foglalkozott velük. 

Munkahelyén a hivatalos 
búcsúztatás, a munkatársak 
baráti kézfogása már megtör
tént. S most, amikor e soro
kat olvassák, Markos József 
már nyugdíjas. 

A vasúthoz és lapunkhoz 
azonban továbbra is hú ma
rad, mert mint legutóbbi le
velében írta : .,. . .  azért ezután 
is tudósítok a zalai vidékről". 

Józsi bácsi leveleit, észrevé
teleit lapunk továbbra is vár
ja. 
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A XVI. vasutasnap központi programja 
Budapesten, a múlt évihez 

hasonlóan ebben az évben is 
a BVSC Szónyi úti sportte
lepén rendezik meg a XVI. 
vasutasnap központi ünnepsé
gét. 

A sportversenyek már JU
Iius 9-én, szombaton délután 
megkezdődnek. A budapesti 
szolgálati helyek közötti röp
labda, labdarúgó, asztali tenisz, 
és sakk-mérkőzésekre 14 órá
tól kerül sor. Vasárnap fél 
10 órai kezdettel a vasutas
szakszervezet és a színészek 
labdarúgó-mérkőzésével foly
tatódik a program. Ezután, 
11,30 óTakor, ünnepélyes kül
sőségek között avatják fel az 

ú; vasutas tiszteket. 

Délután a i:öplabda-pályán 
a BVSC, az Utasellátó és két 
meghívott női NB I-es röplab
dacsapat küzd az első he
lyért, az uszodában bajnoki 
vízilabda-mérkőzés lesz, a 
BVSC és a Csepel Autó csa
pata kőzött, majd a mérkózés 
végén toronyugró bemutatót 
tartanak.. 

Szerepel még a délutáni 
sportprogramban atlétikai 
verseny, tornabemutató, ke-

rékpáros üldözőverseny, repú• 
ló modellező bemutató, ököl• 
vívó-mérkőzés és labdarúgó
mérkőzés is, 

Kulturális rendezvények-
ben sem lesz hiány. Július 7-
én, délután nyitják meg 11 
XVI. Országos Vasutas Képző• 
művésuti Kiállítást a Yas
utasszakszervezet Népszínház 
utca 29. sz. alatti Központi 
Képzőművészeti Iskolájában. 
Július 10-én a Szónyi úti ké
zilabda-pályán vidám gye'l'
.mekmiisorra, ki mit tud t,er
senyre kerül sor. A vidám 
műsorban neves fővárosi mű
vészek lépnek fel. Este 19,30 
órától a vasutasszakszervezet 
központi szimfónikus zeneka
ra és énekkara, az Északi Jár
műjavító Törekvés Művelődési 
Házának nep1 együttese ad 
műsort. A műsorban fellép
nek : Eszenyi Irma, Veres ll:va. 
Domahidy László és Palcs6 
Sándor, az Operaház magán
énekesei, Kürti Éva, Mada
rász Katalin és Bojtor Imre 
magyarnóta énekesek. A 
szimfónikus zenekart dr. Ha
mari András, az énekkart 
Tóth Béla vezényli. 

.,Aki a magyar dalt ápolja, 
terjeszti, az a magyar dalkul
túrának tesz jó szolgálatot.'' 
E gondolat jegyében alakult 
meg a Haladás férfikar 1896-
ban. Először 1907-ben szere
pelt a kórus dalosversenyen 
Egerben, onnan a népdalcso
port első díjával tért ha?.a. A7 
első világháború okozta kény
szerű szünet után a kórus rö• 
,•id időn belül országos hír
névre tett szert, s egymás 
után aratta sikereit; 1925-ben 
Sopronban, 1927-ben Szege
den, 1928-ban Kaposváron, 
1929-ben Firenze, Nápoly. Ve
lence és Miláno eárosokban 
csendült fel magyar dal a 
munkáskórus ajkán. Szé.kesíP
hérvárról elhozták az országos 
dalosverseny nagydíját, a Ki
rály-díjat, a vele járó ezüst
szobrocska vándordijjal, mE>lv 
Tinódy Lantos Sebestyént áb
rázolja. Ebben az esztendő
ben Szófiában vendégszere
pelnek. 

A kórus a felszabadulás óta 
lelkesen szolgálja a szocialista 
kultúra ügyét. Ott van min
den nagyobb dalostalálkozón, 
minden kulturális megmozdu
láson. Siófok, Budapest, Gyu
la, Miskolc, Nagykani.zsa, 
Szolnok, Székesfehérvár. Sop
ron és Esztergom városok vol
tak tanui sikereinek, 1962-ben 

/ lelkes és jó munkájukért. 
megkapták a Szocialista kul-

Az angol vasút - mag)1ar szem1nel Megannyi ci,linder és kemény
kalap. 

Tovább utaztu.nkban nem 
mindennapi élmény volt talál
kozni Stockton állomáson, az
zal a szerelvénnyel, amellyel 
1825-ben Stephenson az első 
utat megtette Stockton és Dar
lington között. 

mányzati funkciója ennek 
sincs. Mint ahogyan Na.gu
Britanniának irott alkotmánya 
sincs. Az alkotmányt parla
menti határozatok, törvények, 
alkotmányi szokások és bíró
sági döntések összessége he
lyettesíti. 

túráért jelvényt. 

Tíz vendégkórus 

a találkozón 

A 
mikor Ostendeben a belga 
vámti.szt olvashatatlan 

jelet rajzolt a bőröndünkre, s 
kezünkbe nyomott egy angol 
nyel vü űrlapot, ezzel egyben 
azt is jelezLe: engedélyt kap
tunk a rra, hogy felszállhatunk 
a belga hajóstársaság átkelő 
hajójára, amely Doverbe szál
lít bennünket. 

Az ünnepség tíz vendégkó
tus fellépésével folytatódott. 
Másnap, vasárnap reggel, 

A hajó tömve. Hiszen egyet
len átkelőhely ez a vén Euró
pa és Anglia között, amelyet 
az angol tergerész sztrájk  meg 
nem bénított. óriás daruk 
emelik a csomagokat, bö,öndöa ket, hogy a hajón ki-ki kivá-

Szorgalomból jeles 
A Szakma ifjú mestere moz

galomnak Zalaegerszegen ha
gyományai vannak. Nagyon 
sok ifjú vasutas büszkélkedhet 
a Szakma ifjú mestere jel
vény valamelyik fokozatával. 
Tóth Aladár és Kósa István 
jegyvizsgálók külön dicséretet 
érdemelnek. 

Tóth Aladár 1 1  éve vasutas. 
Ez idő alatt kezelóvizsgát, 
vonatvezető-vizsgát és gimná
ziumi érettségit szerzett a 
Szakma .ifjú mestere mozga
lomban pedig a múlt években 
kapott bronz és ezüst fokoza
tú jel vényekhez ebben az év
ben megszerezte az aTany fo
kozatot is. 

Kósa István nemrég kapcso
lódott be a Szakrna ifjú meste
re mozgalomba, a bronz foko
zatú jelvényt már megkapta, 
s nagy szorgalommal tanul és 
Végzi munkáját. 

M. J. 

lassza a. .sajátját. Európa szin
te minden nemzetségének kép
viselóje keven�dik itt a tenge
rentúliakkal. Rövid hajókürt-
bömbölés, kötelek repülnek, 
gépek dohognak s hajónk mél
tóságteljesen tá,·olodik a part
tól. Aki csak teheti, a metszó 
szél ellenére a fedélzeten áll, 
hogy utolsó búcsút intsen a 
parton maradottaknak. 

Az élelmesebbek ezalatt 
nyugszéket szereznek, amelyek 
támláján ott a felirat „Gratis", 
Nem mindennapi előzékeny
ség. ,,Ingyen" szék egy hajó 
fedélzetén! 

Néhány perc, s máris a La 
wanche csatornán hajózunk. 
Hangszóró invitálja az étte
rembe a vendégeket, ahol be!• 
ga pincérek díszes egyenruhá
ban sürgölődnek. S a tízes 
számrendszerhez szokott euró
pai először találja magát 
szemben a konzervatív Ang
liával. Két pohár sör 3,6 + 3,6 
= 7 shilling!? Mert ugyebár 1 
shiilling az 12 penny. 20 shil
ling az 1 pound, 21 shilling az 
1 guinea. (Ilyen pénz egyéb
ként ma már nincs is. Jelen• 

leg csak számolásj egységként 
szerepel.) Ráadásul a legtöbb 
pénzdarabon nincs számozás, 
csak angol szöveg. 

H árom és félóra múltán fel
tűnnek „Dover fehér 

sziklái". Rövid félóra és Ang
lia földjén vagyunk. Egy hor
dár szinte szó nélkül kapja kl 
kezünkből a bőröndöt. Egy 
számot nyom a markunkba, s 
szint.e fut már, amikor utána 
kiáltjuk, hogy Londonba 
igyekszünk. 

Az útlevél vizsgálat:n.ál már 
szerepe] a nevünk egy vaskos 
könyvben. A formaságok ha
mar lezajlanak: méltónak ta
lo.Uattunk, hogy egy hónapnál 
nem hosszabb ideig Anglia 
vendégszeretetét élvezhessük. 

Dover vasútállomása volt 
első találkozásunk a vasúttal 
a vasút szülőhazájában. Kissé 
megleptek a látottak. Ala
csony, szűk kocsik, csak kívül
ről nyitható ajtókkal. A fo
lyosón két ember nem fér el 
egymás mellett. Pedig mintegy 
a pocakos európaiak idomához 
igazodva, kifelé domborodik a 
kocsi fala. A kocsiban kényel
mes ülés, a mosdóban, WC-ben 
forró és hideg víz. A vészfék 
az ablak felett kifeszített 20 
centiméter hosszú viz.sz.intes 
lánc. 

A vasúthálózat 90 százalékát 
még a XIX. században építet
ték, a többit az első világhá
ború után. Ez egy kicsit rá is 
nyomja bélyegét. A hegesztett 
sínek, modern biztosító beren
dezések, Diesel-mozdonyok 
mellett régi kocsik, Tégi állo
másépületek. Aránylag kevés a 
villamosított vonal. A közle
kedési ágak között.i öldöklő 

verseny ellenére Is jól tartja 
magát a vasút. A belső teher
áru forgalomnak 60-65 száza. 
léka esik a vasútra. 

Percnyi pontossággal vá
gunk neki a London felé 

vivó útnak. Gyorsan robogunk. 
Alagút alagút után. S mint az 
angliai utakon, a vasúton is 
balra hajts van. 

Közben valaki a bőröndjét 
keresi. Kísérőnk nyugtatja, 
.,nálunk csak vonatokat rabol
nak ki és a Rímet Kupát ve
szik át megőrzésre". Igaza van, 
néhány perc múlva megkerül 
a csomag. 

Hegesztett síneken robo
gunk. Nem egy helyen három
négy sínpár fut egymás mel
lebt. A magyar szemnek ap
rócskának tűnő kéttengelyes 
teherkocsik ácsorognak az ál
lomásokon. 

Rövidesen szin-te az egész 
kupé álomra szenderül. Arra 
ébredünk, hogy valalti gyengé
den felrázogat. A vonat áll 
Kísérőnk elnéz,ést kért, hogy 
menetrenden kívül megállt a 
vonat. s emiatt nem érkezünk 
pontosan Londonba. Ami a 
menetrenden kívüli megállást 
illeti, szinte otthon éreztük 
magunkat, Csak az udvarias
ságnak e magas foka lepett 
meg bennünket. Az igazság. 
hoz tartozik, hogy ennek elle
nére pontosan érkeztünk. 

Lond�, Víctoria. pályaud
var. Taxi taxi után, benn a 
csarnok alatt. Félóra múltán 
ml is szerzünk egyet. A vasu
tasok fekete egyenruhát visel
nek. Mindegyik sapkáján egy 
fémtáblácska jelzi a beosztást. 
Hordárok rohannak, furakod
nak, utat vágnak a tömegben. 

A pályán dolgozó munkások 
vállán vállvédőszerű sárga vá
szcm. Figyelmeztető a moz
donyvezetők részére. 

M ível vasutasok között va
gyunk, természetesen a 

legtöbb szó a vasútról esik. 
Örömmel újságolják, hogy áp
rili8ban nem volt halálos bal
esetü'k. Ezt csúcseredménynek 
tekintik, de mint mondják, 
nincs okuk a derűlátásra, ha 
figyelembe vesszük, hogy ta
valy 106, 1964-ben 105, azt 
megelőző évben pedig 125 volt 
a halál<>s balesetek száma. A 
múlt évben a dolgozók 38,3 ez
reléke szenvedett egy napon 
túl gyógyuló balesetet a vas
úton. 

A szúk étkerokocsiban. ha 
lehet, még a belgáknál is dí
szesebb egyenruhájú pincérek 
szolgálnak fel boszorkányos 
gyorsasággal. A kiadós ebéd 
után ciz első pohár bort a ki
rálynőre ürítjük. A királynőre. 
aki a Brit Nemzetközösség fe
je, a hadsereg főparancsnoka, 
összehívja és felaszla tja a par
lamentet, kinevezi a minisz
terelnököt és a minisztereket. 
Mindezek ellenére azonban 
csak uralkodik, de nem kor
mányoz. A tényleges hatalmat 
.,Őfelsége kormánya" gyako
rolja.. A királynő mellett mű
ködik a körülbelül 300 tagú 
titkos tanács, mint a legfelsó 
jogi bizottság, amelyben részt 
vesznek a királyi család és a 
kabinet tagjai, a legfelsőbb bí
rák és egvéb kinevezett sze
mélyek. De tényleges kor-

Anglia nemcsak a vasútnak, 
hanem a futballnak is &;ha
zája. A közelgő világbajnokság 
lázában ég szinte az egész or
szág. Abban valamennyien 
megegyeznek, hogy Anglja 
nyeri a világbajnokságot. A 
helyezéseket lato:!!assa más. 

A brit vasutak is lázasan 
készülődnek a nagy esemény
re. 50-80 ezer külföldi láto
gatót várnak a küzdelmekre. 
Növeli a nehézséget, hogy a 
világbajnokság éppen a nya
ralási idény három forgalmas 
hetében veszi igénybe a vasu
tat, amikor a kapacitás szinte 
a végsőkig le i·an kötve egyéb
ként is. A vasút és a sz�n·e
ző iroda mindent me11te.sz, 
hogy az utazási igényeknek 
megfeleljenek. 

A brit vasutak egy 20 olda
las brosúrát küldött szét a 
világ minden tájára. Az ismer
tető részleges fel világosítást 
ad a menetrendról, a viteldi
jakról London és a vidéki 
mérkóz�sközpontok vonatko
zásában. 

R övid�en eldől, ki tippelt 
helyesen. Az is bebizo

nyosodik, hogy jó! felkészült-e 
az angol vasút a nem min
dennapi forgalomra. De ezek 
múló dolgok. Az viszont a jö
vő már. hogy a vasút őshazá
jában lázas ütemben folyik a 
korszerűsít-és, elsősorban ,a 
biztonság fokozása. Vita vitat 
köv�t a va;�út jövőjéről, gaz
dasagosabba tételéró'. hege
móniájának m�görzéséröl. 

Gul)-ás JÚIOS 
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N ÉGYEN AZ ÉLVONALBAN 
Bemutatjuk a vasutas női sakkmestereket 

Nyolc magyal" és hat külföldi női saklaneste1· részvételéviel június 25--én nemzetközi egyéni sakkverseny kezdődött Budapesten. 
A nyolc magyar versenyző !tözöt,t négy vasu la.sversenyzó IS helyet kapott. Sillye J enóné � Honfi Károlyné a budapesti 1g3Zga.tóság, Kmetovics Erzsébet és . Ve,öczi z�uzsa pedig 

a Vasutépító Törekvés eakk
csapatának a tagja. 

A négy női sakkmester közül hazai és külföldi ered
ményeit tekintve 

SILLYE JENŐNÉ 
• legi.;.mertebb. Háromszor 
nyert magyar b,ijnokságot. 
1965-ben a máwclik 
végzett. 

Sillyéné a nemzetközi ver
senyeken megállta a helyét. 
Az 1957. évi női sakkolimpián 
a magyar női csapat tagja
ként a legtöbb pontot ó sze
Tezte. (A magyar csapat 
egyébként ezen az olimpián a 

teri cimmel tüntette Id. Je
lenleg az Eötvös Loránd Tu
dományegyetem hallgatója. 
1965-ben negyedik lett a ma
gyar bajnokságban. 

külföldön is. JugoozJ.áviában 
egyéni versenyeken, a Szov
jetunióban és Lengyelország
ban pedig csapatversenyeken 
vett rész,t. Női sakkmestereink 
közül Honfiné rendelkezik a 
legnagyobb önbizalommal. Ez 
már sok nehéu;égeken átsegí
tette. Harcos, küzdő sakkot 
játszik, és nagyon sokat fog
lalkozik elméleti tanulmá
nyokkal is. Honfiné a MA V • 
Anyagvizsgáló Főnökségen 
vízügyi csoportvezető mérnök. 

VERŐCZI ZSUZSA 

KMETOV/CS ERZSÉBET 

� 

már 15 éves korában elsőosz
tályú versenyző volt, később 
mesterjelölt és az 1963. ev1 
bajnoki szereplése alapján a 
sakkszövetség elnöksége mes-

a legfiatalabb, 17 éves. Má, 
1960-ban általános iskolai baj
nokságot nyert. 12 éves korá
ban bekerült a magyar női 
bajnokság középdöntőjébe, 
két évvel később I. ooztályú 
minősítést sz.erzett, 1963-ban 
pedig mest.erjelölt lett. Két
szeres országos ifjúsági baj
nok, kiváló tanuló, középis
kolai tanulmányainak elvég
zése után a vasútnál szeretne 
dolgozni. 

Sillye Jenő 
sakkmester 

A MÁSO D I K  H E LY E N  

V E G E Z T E K  

Az USIC (Nemzetközi Vas
utas Sportszövetseg) az NDK
beli Eisenachban rendezte meg 
a vasutas sportolók nemzetkö
zi országúti kerékpáros baj
nokságát. A magyar színeket 
Juszkó, Horváth és Pataki, a 
BVSC versenyzői képviselték. 

A magyar versenyzők az 
erős nemzetközi mezőnyben 
is megállták helyüket. Külön 
említést érdemel a gazdag ver
senyző múlttal rendelkező 
Juszkó János teljesítménye, 
aki az egyéniben második he
lyen végzett. 

Eredmények : Csapatverseny
ben az NDK végzett az első 
helyen, megelőzve Magyaror
szág és a Szovjetunió csapa
tát. Egyéniben 1. Mickein 
(NDK) 3 :57 :24, 2. Juszkó Já
nos 4 :OO :25, 3. Zannier (Fran
ciaorszilg), . . .  9. Horváth. 
. . .  12. Pataki. 

Tapaszlalatcsere. A - A kongresszusi verseny-
nagykartizsai és a veszprémi ben derekasan helytállnak 
pályafenntartási főnökség mű- Nyékládháza állomás dolgozói. 
szaki szocialista brigádja Az év első öt hónapjában a 
Veszprémben találkozott. A bázisidőszakhoz viszonyítva 18 
tapasztalatcsere keretében a százalékkal több árut szállf
két brigád megtekintette a 

tottak el. A kocsik jobb kiHajmáskér-Pétfürdő közötti 
használásával 1580 vasúti kovágánykorszerúsítési munká-

latokat. A vendégek ott lát- csit takarítottak meg. Az él
hatták a veszprémiek által üzem célkitűzéseket minden 
tökéletesített fvszabályozási szinten túlteljesítették. A 
módszer alkalmazását. versenvben Agoston József 

forgal� szolgálattevő brigád
ja jár az élen. - Sikeresen fejezték be az 

1965-66-os oktatási �vet a 
Hámán Kató Fűtőházban. A 
beiskolázott 104 vasuta.sból 
101 tett vizsgát. 1962-től 378-
an végezték el az általános is
kola nyolc osztályát, 75-en 
pedig középiskolai érettségit 
szereztek. 

- Onkéntes véradó napot 
tartottak a szombathelyi jár
műjavítónál. Az üzem dolgo
zói közül 169-en adtak életet 
mentő vért. 

- Befejeződtek a Szakma 
ifjú mestere mozsalom vizs
gái Debrecen állomáson. 
Negyvenkilenc fiatal közül 7 
arany, 11 ezüst., 10 pedig 
bronz fokozatú jelvényt ka
pott. A debreceni fiatalok 
mestermunkáiból 4-et Bala
tonalmádiban is kiállítottak. 

- Május óta közbeváltás
sal dolgoznak a kocsirendezők, 
a forgalmi szolgálattevők és a 
váltóörök Sreged rendezópá
lvaudvaron. A közbeváltás 
bevezetését az állomás kollek
tívája örömmel üdvözölte. 

- Az Egyesült Államokbaa 
a vasúti kocsik ágytokjainak 
ellenőrzésw-e infravörös su
gárzás felhasználásával olyan 
berendezéseket használnak, 
melyek közül egyik magának 
az ágytoknak, a másik a ke
rékagynak a hőmérsékletét 
méri. Az előbbinek az optikai 
részét úgy állítják be, hogy 
a mellette elhaladó vonat 
ágytokjainak infravörös suga
rai felmelegítsék az elektro
mos „hídba" bekapcsolt ter
misztort. A másik berendezJs 
is hasonló elven működik, de 
optikai rendszere a jelzéseket., 
a pálya hosszában és a fény 
oldalához viszonyítva adja 

- Hatvan állomás Haladát 
szocialisla brigádja június 
29-én megiekintette az Or
szágházat. A parlamenti láto
gatáisra - amely1re a szak
szervezeti bizottság szervezé• 
sében került sor - a brigád• 
tagok hozzátartozóikat is el• 
vitték. 

Nagy erőpróba előtt a vasutas birkózók 
- Hat ezüst- és négy bronz

jelvény talált gazdára a 
Szakma ifjú mestere mozga
lomban részvevő fiatalok kö
zött Hatvan állomáson. A jel
vényt szerzett fiatalok több
sége az utazók közül került ki. 

l\funka,·édelmi zenés, 
táncos kabarémüsort rende
zett a Debreceni Járműjavító 
ű. V., az üzem múve1ődé,;i 
otthonában. A műsorban ne
ves fővárosi művésrek, töb
bek között Lórán Lenke, Vay 
Ilus, Csikós Rózsi szerepeltek. 
A műsor ket·etében került sor 
az üzem szakszervezeti bizott
sága által kezdeményezett 
munka,·édelmi totószelvények 
kiértékelésére is. 13+1 talála
tot Demjén Pál, a VI-os mű
helybizottság munkavédelmi 
őre ért el. 

negyedik helyen végzett.) Sily
lvéné 1957-ben és 60-ban vi
lágbajnoki zónaversenyen is 
szerepelt és Krakkóban 5-6., 
Sinaiban pedig 8. lett. 1957-
ben Leningrádban legyőzte 
Rubcova volt női t•ilágbajno
kot is. 1951 óta a Vasúti Fő
osztály gazdasági hivatalában 
dolgozik. 

HONFI KÁROLYNÉ. 
- " 

1961-ben nyf"rt magyar baj
nok:ságoL Azóta ké.:szer lett 
második. Többször sz.erepe1t 

Nagyszerű múltra tekint 
vL-sza a magyar vasutas bir
kózó sport. Az 1930-as évek 
elejét.ól nagy srerepet játszik 
a magyar birkózó sportban. Az 
igazi „aranykor" a felszabadu
lás után következett be. Bó
bis Gyula 1948-ban a londoni 
olimpián arany, Szilvássy 
Miklós ezüstérmet nyert, az
tán Helsinkiben Szilvássy 
aranyra váltotta fel az ezüs
töt és Hódos Imre is elhozott 
a finn fővárosból egy arany
érmet. A különböző világbaj
nokságokon is ragyogóan kép
viselték hazánk színeit a va
sutas b;rkózók. A ceglédi Gál 
József Stockholmban első lett, 
Bóbis és Kot:ács Gyula a má
sodik, a debreceni Németi 
Gyula a harmadik helyen vég
zett. 

Ez lenne hát a múlt. de lás
suk a jelent . . •  

Eziistérem 
az Európa-bajnokságon 

- Kétségtelen. hogy 1950 
után megtorpanás következett 
- mondja Pintér István, aki 
mint edző 1947 óta vezeti, irá
nyítja a BVSC birkózó szak
osz;tályát. 

- Az egykori nagyok közül 
sokan visszavonultak a helsin
ki olimpia után, legtöbbjükból 

edző lett. Még igy is nyugod
tan mondhatjuk, hogy az or
szágban működő 16 vasutas 
birkózó szakosztály változatla
nul jelentős helyet foglal el a 
magyar birkózó sportban. Sok 
tehetséges fiatal nevelődött fel 
szakosztályainkban, akiket az

után jobb anyagi lehetőségek 
biztosításáual más egyesületek 
igazoltak át. S;inte minden 
nagy egyesületben találkozunk 
olyan birk6zókl;al, akik ná
lunk, a vasutasoknál nevel
kedtek. 

A BVSC ifjúsági csapala 
legutóbb négyszer egymás 
után nyert országos csapatbaj
nolcsá11ot. Azt hiszem, ehhez 
nem kell különösebb magya
rázatot fűzni. Idén a fiatal 
Steer Antal örvendeztette meg 
a magyar sportközvéleményt 
az esseni Európa-bajnokságon 
elért ezüst.érmével. 

- Nem vagyunk elégedet
lenek - folytatta a kitűnő ed
ző - de azért úgy érezzük, 
hogy több támogatást érdemel
nénk. A katonasá2tól leszere
lő fiataljaink rendszerint más 
egyesületbe mennek, mert 
nem tudunk a számukra 
megfelelő beosztást biztosíta-

----------------------------1 ni. Még szerencse, hogy a 
szakszervezet megérti nehéz-

Vasutas szívvel 
sűrűn peregtek a 
könnyek. útle-
veleiket, menet-
jegyeiket, cso-
magjaikat, pénzíi
Tcet elvitte a vo-
11.a.t. Ijedtükben 
taxit, repülőgépet 
emiegettek. 

hán. Egy másik 
�·asutas elkísérte a 
társaságot - kí
vánságuk szerint 
- a Margitsziget
re. 

Délben már 

ségeinket, és gyakran segít 
gondjainkon. Ez töt·tént pél
dául legutóbb Hornyák és 
most Steer esetében is. 

A válogatott már kialakult 

A „tarhanyapirító" nyflri 
melegi:>en is kemény munka 
folyik: a vasutas birkózók az 
USIC (Nemzetközi Vasutas 
Sportszövetség) szeptember 
3-án és 4-én Finnonszág-
ba.n sorrakerülő versenyé-

napjában 47 versenyen vet
tek részt tanít\·ányai, a BVSC 
birkózói. A 47 verseny során 
38 első, 37 második és 21 har
madik helyezést értek el. Vi
tatha!.iUan. hogy ez a „mér
legelés"' már maga is felér 
egy értékes gywelemmel. 

v. J. 

Hajrá, 

Simonyi, család! 

Nem mindennapi labdarúgó
mérkőzésre került sor június 
20-án Miskolcon a Népkerti 
Sportpályán. A Miskolci 
MÉMTE öregfiúk és a Simo
nyi-család mérte össze tudását. 
A legifjabb Simonyi 16 éves, 
a MÉMTE labdarúgója, a leg
idősebb Simonyi a hajdani 
idők híres labdarúgója, aki 
megjárta a külföldet, s játszott 
a francia Lille, Socheaux, Red 
Star csapataiban is, 52 éves. 

A Simonyi ,családban tehát 
reg1 hagyományai vannak a 
labdarúgásnak, hiszen a csa
lád rnlamennyi férfitagja, ki
vétel nélkül labdarúgó és évti
zedeken keresztül a Miskolci 
Vasutas Sportklubban játszot
tak, illetve játszanak. A mér
kőzés külön érdekessége volt, 
hogy a pályát lcörülvevó lab
daszedő gyerekek is a Simo
nyi családhoz tartoztak. 

A labdarúgó-mérkőzés 1 :1 
arányú döntetlen eredménnyel 
végződött. A O :0 félidő után 
először Csorba II. János, a 
MÉMTE labdarúgója talált há
lóba, majd nem sokkal később 
Simonyi Ferenc, az MVSC, a 
Debreceni Honvéd, a DVSC és 
a BVSC volt labdarúgója 
egyenlített. 

- Hat kitérő csoportot ké
szítettek soronkívül KISZ
védnökséggel a Gyöngyösi 
Kitérőgyártó űV fiataljai, a 
győri és a miskolci házgyá
raknak. A kitérőket már ren
deltetési helyükre szállították. 

A SZERKESZTŐSÉG 

ÜZENI 

Szi'..ádi Sán<lor. dr. BánkfalvY 
Gyula Szeged, Hoffmann József 
veszprémvaraány. BOgná.r Károly 
Tapolca. Markos J67.set Zalaeger
szeg, Czeglédi Sándor Debrecen, 
Felvégi István, Hámán Kató, ft.h., 
Ugtya! Sándor Nyékládháza, Ko
vács István Szombathely. Szücs 
Ferenc Hatvan, Hábel György 
Miskolc. Boldizsár Gyula Béká>
c,,al>a, Kiss Lajos Alsóőrs : Leve• 
lelket Lapunk anyagáboz !elbasz 
náljuk. 

BoldlZ5ár Gyula, Gyu?'kovlcs Fe
renc BékÉ6CSaba, Baja ííitóhdz 
dol.gozói, Handa István PécS: Le
veleiket illetékes helyre tovl.bbl
tottuk. 

Névtelen � dm nélkQU levelek
kel nem foglalkozunk. 

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapból a SU!.kszer

vezeti bizottságok és a dolgoz6k 
Ugyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

24. számból: 107 966/1966. I/3. e. 
A vasútalka.lmasságl és egé6zség
védelm! orvosi vlzsgálatokkal kap
csolatos eljárásokat szabályoZó A. 
2. sz. Ut.a6itás egyes rendelkezé
seinek hatályon kivill helyezése éS 
módositása. 

112 614/1966. I/4. e. Jövedelem
adó levonása blztosflás! Jutalékból 
és j utalomból. 

25. számból : 104 230 /1966. I/3. e. 
Az űJ általános Balesetelhátitó é8 
Egészségvédő óvórendszabály al
kalmazása és az: ezzel loapcsolatc s 
feladatok végrehajtása. 

114 197 /1966. I /4. e. Utssbaleset
biztositások végrehajtására vonat
kozó rendelkezések módosltása. 

Felllívás 
- Azok a volt pályamesteri tan• 

folyam hallgatók, akik USl au
gusztusában l\liskolcon végeztek, 
a 15 éves taláJkozó megrende2éc4: 
vrge:t címüket augusztus 15-ig kö
zö!Jlk: Szánta.! Ala!:lár, vagy SZct
bó Lajcs Pát>a Pft. Főnöl<Ség. De• 
veos,eri Vértanűk útja 26. 

- Az ötéves tllálkozó m�gt en· 
dezése céljából ugyanerl"e a címre 
írjanak azok, akik 1961-ben Buda• 
pest�n e�végezték a páiyafenntar• 
tási technikum Ievelezll tagozatát. 

- A Vasűtl Tiszlképzfi 1930/1'31 
évben végzett hsllgatól 19", júllus 
16·án, szombaton e.ste IB órakor 
tarUl.k 35 éves talAfkozóJukat u 
Ot'.örö vasűt Súchenyi-hegy iUo
más utasellátó éttermének helyi• 
ségében. Dr. Endcs Lajos és La
,·otha Jáno.s. 

MAGVAR VASUTAS 

a Vasutasok szakszervezetfne:t 
lapja 

Szerkeszti a szerkesztő btzotts6f 
Főszerkesztő: Gulyés 1'n01 

Felelős slerkesztö: VlsJ Ferenc 
Szerkesztőség: 

Budapest VI .. Benczúr utca CL 
Telefon : városi : 229-872 

Qzeml : 39-7"1 
Kiadja és ,e,Jeszu, a Népszava 

Lapkia,jó VáJlalat. Budapes1 Vll.t 
Rákóczi Qt 54 Telefon 224-819. 

Felelős ktadó: Gábor Márton. 
8 Né:;;'328V8 Lapkiadó VáUaJat 

Igazgatója 
Csekkszémlaszám · 75.915.001-K 9S 

Szikra r..,,ipnvomda 

A Varsó-Buda
pest-Bukarest 

-Constanta kö
zött közlekedő 
gyorsvonat tem
pósan haladt ki a 
Nyugati pályaud
varról. Már csak 
a vége látszott, 
amikor egy csapat 
nő és férfi két
ségbeesett kiálto
zással futott a 

A Nyugati pá
lyaudvari vasuta
sok összedugták 
fejüket. Az egyik 

nyoma sem volt a 
lcönnyeknek. Jó
ízűen ették - oda 
se a borsnak és 
paprikának - a 
húslevest és ser
téssültet. Délután 
a Parlamentet és 
környékét tekin
tették meg. Este, 
közös adakozásból 
friss krinolin, vaj 
és kenyér volt a 
vacsora. 

re kész;ü.lödnek. Ezen a '�~~""',v,.""'""'"-"IVl""'""'""~""'-""'""'"-"IVl""'""'""~""'-""'""'"-"IVl""'""'""~"""""'.,-v,""" 

szerelvény után. 
Persze hiába, 
mert az pillanatok 
alatt eltűnt az I!:l
munkás híd alatt. 
Mint később kide
rült, egy Lengyel 
vasutas társaság 
- nyolc nő és két 
férfi - a 73. sz. 
hálókocsiból ma
radtak le, mert le
velezőlapokat és 
kisebb ajándék
tárgyakat vásá
roltak a pályaud
vari IBUSZ pavi
lonban. 

A riadalom 
óriási volt! 

A nők szeméből 

Szolnokot hívta 
telefonon azért, 
hogy a társaság 
többi hét tagját 
értesítse a lema
radásról, meg ar
ról, hogy Bihar
keresztesen száll
janak le és ott 
várják meg az esti 
gyorsvonattal in
du!ó lemaradta
kat. 

Úgy is lett . . .  ! 
A többi, ami ez

után történt, már 
vígabban pergett. 
A helyettes főnök 
- Szeibert István 
- tiz ebédjegyet 
vásárolt számukra 
az üzemi kony-

Amikor azután 
az 508-as gyors
t:onat elindult, tíz 
hálás ember, tíz 
lengyel vasutas 
intett búcsút, sze
mükben a hála 
könnyeivel, azok
naTG a magyar 
kollégáknak, alcik 
i:asutas szívvel 
nyújtottak segít
séget. 

,. j. 

nagyszabású nemzetközi ese-
ményen idén is mintegy 14-
15 ország legjobb vasutas bir
kózói vesznek részt. Kialakult 
már a vasutas válogatott is, 
ha nem jön semmi közbe, 
lepkesúlytól felfelé az aláb
biak képviselik a magyar vas
utas birkózósport színeit: Öl
veti (DVSC), Balogh (Szolnoki 
MA V), Csepela (Törekvés), 
Steer (BVSC), Kovács S. (Sze
gedi VSE), Pintér (BVSC), 
Kovács J. (DVSC), Reznák 
(Ceglédi VSC). Ölveti és Steer 
különösen nagyszerú lehetősé
get kap az USIC-versenyre 
való felkészüléshez, miután 
mindketten részt vettek a to
ledói világbajnokságon is. 

Hivalkodás nélkül, szeré
nyen beszél Pintér István az 
első félévben elért eredmé
nyekről is. 1966 eLső hat hó-

A VAS U TASNA P O N  

Tga7.gatnsági ellen.örök: - Ma mi is munkával 
ü1111epelünk! 

- Ne tessék szemetelni! Most sepertünld 
(Pusztai Pál rajzai) 
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Onnepségek a XVL vasutasnap. 
alkalmából 

162-en részesültek kíváló vasutas, 
307-en érdemes vasutas kitüntetésben 

lh-. Csanádi György közlekedé&- és posta�gyi mini57lter át.adja 
a kiváló vasutas kilüntetések� 

A XVI. vasutasnap ali<al
má:ból a vasúti munkában ki
emelkedő eredményt elért 
dolgozóknak július 9-é:n a 
Vasúti Főosztály kultúrtermé
ben megtarto,t ünnepségen 
adták át a kiváló vasutas ki
tüntetéseket. 

Az űn<nepségen megjelent 
dr. Csanádi György közleke
dés- és postaügyi miniszter, 
Rödönyi Károly miniszterhe
lyettes, a MA V vezérigazgató-
ja, Kozári József, az MSZMP 
KB osztályvezetője, dr. Bakos 
Zsigmond, a VI. kerületi Párt
bizottság első titkára és Gu
lyás János, a vasutas-szakszer
vezet titkára. 

Az ünnepséget Rödönyi ,Ká
roly miniszterhelyettes nyitot
ta meg. Bevezetőjében köszön
tötte a meghívott vendégeket, 
a vasúti munka élenjáróit, 
majd átadta a szót dr. Csanádi 
György közlekedés- és poota
ügyi miniszternek. 

(Németh G}'Ula felvétele) 

- örömmel t,es-i:ek eleget 
annak a kötetezettségemnek, 
hogy a vasúti munkában dere
kasan helytállt dol.gozóknak 
átadjam a kiváló vasutas ki
tüntetést - mondotta beveze
tőjében -. A vasút, amelynek 
korszerűsítésére az utóbbi idó
ben nagy összegeket forditott 
kormányzatunk, mind jobban, 
eredményesebben tesz eleget 
kötelezettségeinek. A vasuta
sok jó munkáját bizonyítja, 
hogy az elsó félévben is mara
déktalanul kiel.égítették a 
szállítási igényeket. 

A miniszter ezután a vasút 
jövőjéről beszélt. Hangsúlyoz
ta: az elkövetkezendó években 
a vasútra rendkívül ,iagy fel
adatok várnak. Ennek megfe
lelően továbbra is tervszerűen 
halad a vonó- és vontatott jár
műpark korszerűsítése. Na
gyot lépünk előre a hézag
nélküli pályák építésében 
is. Felhívta a figyelmet, hogy 

a korszerű teehnika kezelésére 
olyan vasutasokat kell nevel
ni, akik értik feladataikat, 
akilk szeretik a vasutat, szere
ti'k szociali:zunust építő hazán
kat. 

Befejezésül a Közlekedés
és Postaügyi Minisztérium ve
zetése és a MAV Vezérigazga
tósága nevében megk.&zönte a 

kitüntetettek eddig végzett jó 
munkáját, s a további fel
adatokhoz sok sikert, jó egész
séget kívánt valamennyi vas
utasnak. 

Az ünnepi beszéd elhang
zása után dr. Csanádi György 
közlekedés- és postaügyi mi
niszter 162 dolgozón&'<: adta át 
a kiváló vasutas kitüntetést. 

Az érdemes vasutas kitün
tetéseket az igazgatóságoknál 
rendezett vasutasnapi ünnep
ség keretében adták át az arra 
érdemes vasutasoknak. 

A budapesti igazgatóságnál 
július 8-án, pénteken délután 
került sor a kitüntetések át
adására Az ünnepségen jelen 
volt Mo!száros Vilmos, az 
MSZMP budapesti pártbizott
ságának munkatársa, Gulyás 
János, a vasutas-szakszerve
zet titkára, és Szücs Zoltán 
vezérigazgató-helyettes. 

A ünnepséget Parti József, 
a vasutas-szakszervezet buda
pesti bizottságának titkára 
nyitotta meg. Üdvözlő szavai 
után Csamangó Henrik fő
igazgató köszöntötte az érde
mes vasutasokat, majd átadta 
részükre a megérdemelt ki
tüntetést. 

A mislrolci igazgatóság dol
gozói Sárospatakon ünnepel
ték a XVI. vasutasnapot. A 
részvevők megkoszorúzták a 
szovjet hősi emlékművet, 
majd dr. Pásztor Pál az igaz
gatóság vezetője mondott ün
nepi beszédet, amely után 29 
dolgozónak adta át az érde
mes vasutas kitüntetést. Az 
ünnepségnek csehszlovák 
vasutas vendégei is voltak. 

A debreceni igazgatóság 
---------------------------, Debrecen állomás nagy okta

Az igazgatóságok 
májusi teljesítménye 
A vasút májusban is kielégí

tette a szállítási igényeket. A 
minőségi munkára jellemzö 
múszaki-gazdasági mutatók 
eredményei is kedvezőek vol
tak. A bevételt hozó teljesít
mény, a fizetóképzett tonna
kilométer hálózati szinten 
101,32 százalékra alakult. 

Az 1966. első félévi eredmé
n}·ek az előzetes értékelés alap
ján lényegesen kedvezőbbek a 
bázis időszaknál. 

A va.súti közlekedés és 
Ipar éves vállalásait rész-

Budapesti igazgatóság; 
Debreceni igazgatóság 
Miskolci igazgatóság 
Pécsi igazgatóság 
Szegedi igazgatós ág 
Szombathelyi igazgatóság 
Hálózat 

arányosan teljesítette. 
Az igazgatóságok teljesítmé

nyét vizsgálva májusba� 
a pécsi és a debrecem 
iaazgatóság teljesítményei-
�! történt a célkitűzé-
sekhez képest elmaradás. 
A minőségi mutatók azonban 
ennél a két igazgatóságnál is 
kielégítóen alakultak. 

Az összesített eredmények 
alapján az igazgatóságok máju
si teljesítménye százalékban 
kifejezve az alábbiak szerint 
alakult: 

összteljesítmény Jutalom 
102,55% 319 OOO Ft 
100,550/o 58 600 Ft 
102,990/o 110 OOO Ft 

99,76% 
102,740/o 
102,52°/0 

102,43% 

110 000 Ft 
109 300 Ft 
":06 900 Ft 

Az eddögi tapasztalatok azt formája hatékony ösztönzést 

l·gazgató- bi ·•osít a szállítási feladatok bizonyítják, hogy az gyorsabb és gazdaságosabb 
tágok versenyének jelenlegi végrehajtásához. 

tótermében rendezett ünnep
séget a vasutasnap alkalmá
ból Tóth János, az igazgató
ság vezetője méltatta a XVI. 
vasutasnap jelentőségét, majd 
31 dolgozónak adta át az ér
demes vasutas kitüntetést. Az 
ünnepség után a debreceni 
MAV szimfonikusok és a deb
receni Csokonai Színház mű
vészei hangversenyt adtak. 

Szegeden a vasutasnapi 
ünnepségekre 24 tagú szabad
kai vasutasküldöttség is ér
kezett. A jugoszláv vasutas 
vendégek részt vettek a közös 
rendezvényeken és baráti esz
mecserét folytattak magyar 
kollégáikkal. 

Pécsett dr. Szabó Tibor, az 
igazgatóság vezetője köszön
tötte az igazgatóság központi 
ünnepségére meghívott dol
gozókat. Rövid ünnepi beszé
de után átadta az érdemes 
vasutas és a kiváló dolgozó 
kitüntetéseket. 

Szombathelyen Szegedi 
Nándor az igazgatóság veze
tője méltatta a vasutasnap je
lentőségét. majd az ünnepség 
végén 27 dolgozónak adta át 
az érdemes vasutas kitünte
tést. 

Z20 úJ tisztel avaii-ak a Sronyi úton 
(Riport az 5. oldalon.) (Almási LáslJ!ó felvétele) 

Szeptember elsejétől 

új szállítási szerződés lép életbe 
A forradalmi munkás-pa

raszt kormány ez év február
jában megjelent rendelete az 
új gaz,dasági mechanizmus 
szellemében szabályozta a vál
lalatok köz.öt-ti anyagbeszer:z:é
sekkel kapcsolatos szálli<tási 
szerződések rendszerél 

Ez az új szerzqd�si rend
szer a vasút terüleren különö
sen fontos, hiszen 

évente mintegy 5 milliárd 
forint értékú fenntartási 
és egyéb üzemanyagot 

szerez be a vasút. 
Nem közömbös tehát, hogy ez
zel a nagy értékű anyagroeny
nyiséggel hogyan gazdálkod
nak a MAV vállalatai, anyag
beszerzői. 

A szállítási szerződésekről 
szóló kon:nányrendelet már 
kidolgozott végrehajtási utasí
tását a Közlekedés- és Posta
ügyi Minisztérium és a vasút 
szakemberei, a Közlekedéstu
dományi Egyesület közlekedé
si tagozatának rendezésében 
az elmúlt napokban vitatták 
meg. Az új szállltási szerző
dés rend.szere rendkívül fon
tos intézkedése a gazdasági 
mechanizmus reformjának elő-

formális összekapcsolásának 
feloldásával olyan beszerzések 
lebonyolítására, ame!lyei mind 
ez ideig egyetten vállalat sem 
élhetett. Egyszóval minden 
kényszer nélkül a legegysze
rűbb kereskedelmi módszerek 
alkalmazásával végezhetjük az 
anyagbeszerzéseket. Nem köt
nek többé már bennünket a 
rendeletek, a paragrafusok 
olya<n mereven és szigorúan, 
mint eddig. 

- Nagy jelentóségit a ren
delet árakkal kapcsolatos in
tézkedése is - folytatta , 
hiszen mód van az úgyneve
zett fix ár, szabad ár és ma
ximált ár alkalmazására is. 
Teljesen új, a megegyezéses 
árak rendszerének kiterjeszté
se, a felár és az árengedmény 
lehetőségeinek kiaknázása. 
Ezek a kereskedelmi módsze
rek már sunte teljes őnálló
ságot biztosítanak a gazdasá
gi szerveknek, vállalatoknak. 
Ezeket az előnyöket a vasút 
anyagbeszerzőinek, anyaigellá
tási szakembereinek is feltét
len ki kell használni. 

Ismeretes, hogy a harmadik 
ötéves tervben a vasút jelen-

tős mennyiségű Diesel- és vil
lamos mozdonyt kap. 

Az egyre növekvő jármű
park üzemeltetéséhez 
azonban folyamatos és jól 
megszervezett anyag- és 
alkatrészellátás szükséges. 

Ha ezt az új szállítási szer
ződést jól alkalmazzák, akkor 
az anyag- és alkatrészellátás
sal fennakadás nem lehet. 

Itt említjük meg azt, hogy 
az Országos Tervhivatal a 
közeljövőben szabályozza 
majd a szerződéskötési köte
lezettséggel te1,helt tennékek 
körét. Reméljük, hogy az al
katrészellátás - ami eddig 
nagyon sok gondot okozott a 
MAV-nak - ebben a kiadás
ra kerülő OT-utasításba:n már 
megoyugtaitó módon lesz ren• 
�zve. 

A szállítási szerződésekről 
szóló kormányrendelet vasút
ra vonatkozó reszét a szakem
berek tehát megvitatták, s 
most terjesztik mindezt jóvá
hagyásra a legfelsőbb vezetés 
elé. Az új tervezet 1966. szep
tember elsején tép életbe. 

Szerényi 
készítésére. Ezen a s:r;akmaj ,----------------------------
megbeszélésen dr. Somfalvi 

NAPIRENDEN: 
István, az Anyagellátási Igaz
gatóság főelőadója is részt 
vett\. A tanácskozás befejezté
vel tőle kértünk rövid infor
mációt. a szilícium-félvezetőkkel 

- Ez az u, szerződéses 
rendszer - mondta dr. Som
falvi István -, a szükségtet
kielégítés elvén alapszik, és 
megadja a lehetőséget a terv 
és a szerzódés eddigi merev, 

felszerelt vasúti berendezések 
Az OSZZSD keret.ében évek 

óta foglalkoznak a vasúti vil
lamoovontatás egyik újabb 

fontos alikatrészének, a félv� 
zetőkinek műszaki és gazda� 
sági problémáival. A témát 
már hanna.dik éve vi:zsgálják --------------------------, a tagvasutaJc. A legutóbbi bu

Úi orvosi 
Új üzemorvosi rendelőt ka

poLi a Debreceni Járműjavító 
ű. V. A több mint egy-
millió forintos költséggel 
épült mode1'1Il. létesítményt 
Gulyás Já=s, a vas.utasszak
szervezet titkát'a július 5-én 
ünnepélyesen adta át az üzem 
dolgozóinak. 

Az építkeres:hez a vasútas
szakszervezet a félszázal.ékos 
önkéntes támogatási alapból 
760 ezer forintot juttatott, mig a 
váUalat 300 ezer forinttal tá
mogatta az épíbkezést, az 
üzem do!gooói pedig több 
mint 60 ezer íarint éritékű 
tá=dalmi munkát végeztek. 

rendelő 
A társadalmi munkában kü

lönösen a VIII-as KISZ-alap
szervezet fiataljai tűntek ki. 
Pálfi József lakatos 45 óra, 
iftú Matkó László lakatos 31 
óra, Ocskó La:jos 27 óra tár
sadalmi munkát végzett. 

A vasút egés:zségügyá háló
zatában eddig 130 üzemorvo
si rendelő működött, s ez a 
debreceni a 131. 

Az új rendelő 22 helyiség
ből áll, ahol a legmodernebb 
egészségügyi követelmények
nek megfelelően gondozhatják 
és kezelhetik a járműjavító 
betegeit. 

Volosinovszki János 

r.·p,::t 

A debreceni Jármüja.vitó új üzemi orvosi rendelöje 
(Seres Józsel felvétele) 

dapesti értekezleten részt vet
tek a Szovjet-unió, Lengyel
ország, a Német Demokrati
kus Köztársaság, Bulgária, 
Csehszlovákia és Magyarország 
vas.útjának képviselői. 

A félvezetők problémáit 
két szempontból viz.sgálják: 
egyfelól fethasználásuk mód
ját a villamosmozdonyokon, 
inásfelól a villamos alállomá
sokon. 

Az OSZZSD budapesti ér
tekezletén a szakemberek a 
félvezetők gyártásávai kap
csolatos igényeket e(J1Jeztet
ték. Az értekezlet foglalkozott 
ezenkívül a félvezetők védő
berendezéseinek egységesítésé
vel, az alkalmazott transzfor
mátorok műszaki paraméte
reinek kidolgozásával. 

Tekintettel arra, hogy a szi
licium félvezetők ipari előál
lítása igen drága, folrozóbt fi
gyelmet k.ell fordítani a -oos
utaknak az ilyen berendezé
sek élettartamának meghosz
szabbítására. 

A budapesti értekez<Jeten 
azok a vasutak, amelyek 
egyenárammal villamositottál< 
vonalaikat - ilyen a szovjet 
lengyel és cseh�z!ovák vasút 
- megtárgyalták a villamos 
alállomások működtetési le
hetőségeit is. 

Az értekezlet külföldi rész
vevői köszönetüket fejezték 
ki a Magyar Allamvasutaknak, 
hogy lehetóvé tette hazánkban' 
a konferencia megtartását. 

b. i. 
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Szakszervezetünk központi vezetőségének CIKKÜNK NYOMÁN: ELSŐ OSZTÁLYON 

I R Á N Y E LV E I  
Váltott 

személyzeti 
beosztás a dolgozók társadalombiztosítási és egészségügyi ellátásának 

javítására 
Lapunk június 18-i .számá

ban 418 km önköltségben cím
mel cikket közöltünk a debre
ceni fűtőház két dolgozójának 
indokolatlanul hosszú önkölt
ségben történő utazáBáról. Cik
künkre Tölgyes Lajos, a 7. 
szakosztály vezetője a követ
kező választ küldte szerkesztő
ségünknek : 

A SZOT XX. és szakszerve
zetiink VI. kongresszusa, vala
�int a központi vezetőség 1964. 
JUnlus 12-i határozatának vég
rehajtása során ;elentös e1"ed
ményeket é1'tünk el a dolgozók 
tarsadalombiztosítási és egész
ségűl11(i ellátásában. Bóvültek 
a társadalombiztosítási szol
gáluitások, fejlődött az egész
ségügyi ellátás, az egészség
ügyi hálózat. Számban és fel
készültségben egyaránt gyara
podott a tá,-sadalombiztositási 
aktivista hálózat, hatékonyabbá 
vált munkájuk. Ezek Is bizo
nyítják, hogy a szakszervezet 

képes a vasutas dolgozók és 
családtagjaik társadalombizto
sítási ügyeinek irányítására és 
az ezzel kapcsolatos feladatok 
ellátására. 

A SZOT 1965. szeptember 
17-18-i ülésén értékelte a 
szakszervezetek társadalom
biztosítási tevékenységét. Ha
tározatot hozott a munka to
vábbi javítására, a hiányossá
gok felszámolására. A hatá
rozat alapján és a sajátos va.�
utasproblémák szem előtt tar
tásával a következö célkitű
zéseket kell megvalósítani. 

0 A társadalmi munka ha
tékonyságának növelése ; 

• A törvényesség biztosítá
sa, a szabálysértések 

megakadályozása, az ügyvitel 
es a jogszabályok egyszerúsí
tése; 

• A betegellátás és a dol
gozók ei;észsér,védelmé

nek javítása, a segítsi:gnyújtás 
színvonalának emelése. 

A célkitűzések elérése érde
kében a központi vezetőség a 
középszen·ek, a szakszervezeti 
bizottságok és az aktivisták 
tennivalóit a következőkben 
szabja meg· 

TERÜLETI BIZOTTSÁGOK 

- Foglalkozzanak rendsze
resen az igazgatósághoz tarto
zó dolgozók tá,-sadatombiztosi
t,üi és egészségügyi helyzeté-
1:eL Az igazgatóság területére 
kiterjedően végrehajtandó ten
nivalókat az érdekelt megyei 

biztosítási beszámolók elké
szítésére és a dolgozók előtti 
ismertetésére. 

- Gondoskodjanak arról, 
hogy mindazoknál a szolgálati 
főnökségeknél készítsenek 
egészségiigyi komplextervet, 
ahol akár fó-, akár részfogw.l
kozású üzemi orvos dolgozik. 
Segítsék a szakszervezeti bi
zottságokat a végrehajtás el
lenőrzésének megszervezésé
ben. 

kozó szakmai szerv va'11/ sze
mély eleget te1111en tö,-vény
uabta kötelességének. 

- A dolgozók társadalom
biztosítással kapcsolatos sze
mélyes panaszaikkal, sérel
meikkel és kérelmeik.kel úgy 
foglalkozzanak, ahogy azt tő- �Morvai Gyula mozdonyve
lük választóik elvárják. A ha- zetö 418 km önkóltségi utc.zá
táskörükbe tartozó minden sa azért fordulhatott eló, mert 
ügyet lelkiismeretesen, határ- a budapesti igazgatóság Diesel
időre intézzenek el. Fordítsa- mozdony irányítói a személy
nak nagy gondot az ügyintézés zetváltésokat nem tartották 
ellenőrzésére. kelló mértékben kézben, ezért 

- Kísérjék figyelemmel, guakran a forgalmi dolgozók, - Csak diszkréten kezelje a jegyeket, ne lássa a folyosó11 
álló többi utas, hogy batyuzó vasutasok vagyunk • . .  

(Pusztai Pál rajza) 

- Határo7.zák meg, melyek 
azok a szakszervezeti bizott
ságok, ahol a társadalombizto
sítási tanácsok egészségügyi 
albizottságai mellett létre kell 
hozni az idült betegek és csök
kent munkaképességűek ott
honi é!etmódjának tanulmá
nyozását és életkörülményei 
jobbá tételét elősegítő társa
dalmi aktivistahálózatot. 

hogy az üzemi orvosok ellen- sót nemegyszer a mozdony
őrzik-e a betegszázalék alaku- személyzet önhatalmúlag is in
lását, diagnózis szerint hogyan tézkedett. E= év április 15-tól 
foglalkoznak az üzemegészség- azonban az M 62-a 1orozatú 1-----------�-'---------------
ügyi fogyatékosságok feltárá- mo=donyokon bevezettük a 
sával. váltott személ11zeti beosztást. 

- Az üzemorvossal együtt- Ezzel a ,-e-ndszerrel az ilyen 
működve ellenőrizzék a körze- nagy távolságú és felesleges 
ti orvosok tevékenységét. Ne önköltségi utak ,iem fordul
tűrjék a liberalizmust. Szük- hatn4k eló. 

40 év 11 vasút szolglilatlib11n 
SZAKSZERVEZm 

BIZOTTSÁGOK 

ség esetén a megyei bizottsá- íróasztalán aláírásra váró 
gon keresztül kérjék a szak- A Diesel-mozdonyoknál akták sorakoznak. Az aktákat 
szervezetek megyei tanácsaitól nyert tapasztalatok alapján de- ké:zbe veszi, meg!or.toltan alá
az orvosetikai bizottság segít- cember 31-jg a Budapest-McS- írja. Az utolsónál hosszan el-

- Tekintsék legfőbb teen- ségét. ko,c, később a Miskolc-Nyír- időzik és rácsavarja töltőtollá-
rlojüknek a társadalombizto- - A beteg dolgozók segítése egyháza vonalon közlekedő te- ra a kupakot. 
sításra vonatkozó törvények, végett aktivizálják a társada!- he:-vonati villllJ'Jlffl mozdonyc- Csillag Károly 40 éves vas-
rendeletek, hat;,.rozatok dolgo- mi beteglátogatókat. Támas=- kon is tervbe vettük a váltott úti s:wlgálata vé�et ért. 

k ·tt \ t • •'sét A kod1·anak ,·obban a szocialista �en;,élyzeti rendszer beveze-
* 

�t�p��7{; !.::��
e1

�f�1 m�g- brigádokra é1 a bizalmi cso- tését." 1926. júli 2-án lépett a 
szabott feladatokat a megyei partokban megbízott beteglá- -------- vasút S1JO!gálatába. A Magyar 
bi;,.ott.ságok iránvi!.ásával az togatási felelősökre. Az eddlgi- Királyi Allamv.:isutak é<;.zalu 
üzemre konkrétlzáljbk, végre- nél jobban vegyék igénybe eb- d , , mJhe,yi szertáraban munkás-
hajtására készítsenek tervet. bői a célból a szakmaközi bi- Nem mara t arvan l;b . d-:>J.gozott, 21 [illéres óra-

- Vizsgálják felal, hol11/ a zottságokat és a �öbbi _vasut.:s-
1 . 

· 
�rcl. 

társadalombiztosítási ta11ácso- szakszervezeti bizottsagot. N'� - M - "tk ·t bék�- .\.z .dósebbek kioktatták: 
b l ·1 k k - Követeljék meg hogy a 

...,... • a. "' a , a kon e ú megvanna -e azo 
szolgálati főnökölc • ·hatéko- 1  bai nevcl&ctthon teljesen árv'i fü>:.o!;z el, ho!JY érett égizett, 

az albizottságok, melveket a 
nyabb inte'zkede'seket tea,•ene:C ,

1

. n_övendékét Ba_rr..s állomás _szo-; (!,•,wriban ugyanis nem vet-
SZOT elnökségének vonatkozó "' llst b!'! ád \ kükk • ·r_ ' · • tt • . ttek t 
határozatai előírnak.. Létszá- a táppénzes százalék csökken- eia

„ 
a .. 

_
· ': JI' gyerme e <e · , tL az ere sc(JIZe ·e · 

muk és akt.ivistahálózatuk biz- téséért: elemezzék a termelés fogadta.-.. Tisztvise!ibel pedig ooke-

tosítja-e a rájuk háruló fel- és a magas betegs7.ázalék kö-
, 

A fiatal kislány ptir héttel rül::i a l\!:AV-hoz, - enlő volt 

adatok maradéktalan elvégzé- zötti összefüggéseket. ezelőtt Barcsra utazot , .ihol BJ: a lehetetl�,e!.. A fiatale�-

sét. Hiány esetén a határozat A központi vezetóség felké- őt patronál6 szocialista brl!!ád- bC'r nag,y 1,wrgnlommal, lg:i:: 
szerint intézkedjenek. ri a MÁV vezérigrrzgatóját és tagok vendégszeretetét, atyai . Áe�Uel ' - 0� 

a �t fi� 
_ Ne tifrjél-: a törvén11- és a vasútegészségüm,I azolgá- gondoskodását élvezi. 1 !.-� mu..� !IJ „ es 

irnokk 
.Y 

t rabálysérteseket lépjenek fel lat vezetöjét, liow a maguk . • ... ! :11 • ".3 \ r::- _ _!Jas • e� az 
;;, ilyen törekvés�k és azok el- vonalán segltsék a fenti 1,-ány- � bri�dtagok • kfsla�u._1:r 

! irodi,ba ::.e�tt- Nagy elonll:'-
len, akik a &zaic.szerve.zeti bi-•• elvek végreha;tcts_át. Has�ana� ,;ó;éröl u go-n��lu>dnak, <>!'Z- n;:telnek s:mrrJtott ez. H:i.t: 
z.ottságok törvenyben biztosi- oda, hogy ké\zep- és üzemi szeadott fol"intJailnlt takar�- h�t E'4Z�do telt el, anú„ 
tott jogait megsértik vagy szinten tovább jan1ljon a vas- betétbe -rakják, hogy mire v':gre scgédtJ.s�;_

lett. Az már 
meg akarják sérteni. • útegés:>'.ségügyi szolgálat, a tár- •.;.sz. Marg;tka t.mulmányait veglegcsitett �laS volt, nem 

_ Határozottan lépjenek fel sadalo?1biztosrt.�s! ügyin_tézés: be!oje:>-' megfe'.elő anyagi erő lehetett akármikor t1:lmonda• 
a társadalombiztosítási t.ör·_.é- valamint a __ koz�p�- és uzem1 álljon rendelkezésükre a kcS- ni. Pedig a felmondá&l -�ot 

nyek betartása érdekében. Kö- szervek egyuttmukodése. 1 . 
............. 

'
tésé 

l��ban a MA V /.gy kötötte 
vetel;ék meg, hog11 minae„ Vasutasok Szakszervezete any ·--.,..,-.111 re. ki . 
társadalombiztosítással foglal- központi vezetósé&e Kiirmudl M.lh'1y „Alkalmazá&ának egész ide-

ság helyettes vezetője. E72le! 
a jogával �• ízben élt is a 
vasút, felmondtak neki, nehogy 
véglegessé váljon a szolgála
ta. 

A felszabadulás után eUitu 
is megnyílt az érvényesűlú 
útja. Eló,;zör csoportvezetö, 
majd o.,ztályvezető lett, 1954-
től pedig a MA V Anyagellá
tási Igazgatóságának helyet
t� vezetője. Mint beoszu.tt é, 
mint fönök sok-sok emberi 
gonddal találkozott, amin ae
g!:eni igyekezett. Vasúti szol
gá.13ta mindig tartalmas és 
céltudatos volt. Talán köz
hely�zámba megy, hogy sz.eret;. 
az embereket és az.ok is ól 

1945 óta, 21 esztendeje tagjCJ 
pártunkn.ak. Tanúja és aktiT 
harcosa volt annak a küme
lemnek, amely a vasútnak ro
mokból való [eltámasztá.sáért 
és s-zoclalista átsz.ervezéséért 
folyt. B. L 

Jól dolgoztak 

bizottságokkal tárgyalják meg .------------------------------------- je alatt állandó alkalmazottá 
nem válliat é,; 4 szolgdlat On
nek szabál?JsUnil'n bármi
k.OT minden indoklds nélkül 
felmondható." 

Me-zóhegyes c omópont do!• 
gozói első félévi jó munkájuk� 
kal a következö eredményeket 
é-rlék el :  kocsitartózkodásukat 
93 szá�aWkTa, a kocsikihauná,.. 
lút l{J,,, a személyvonatok me
netren.l szerinti inditá&át 98, a 
tehen•cn.ctol;ét pedig 95 száza
lékra tel;esítették. Az egy szo,_ 
l(álati órára eső vonatkilomé
ter teljesítménynél 98 százalé
kos az er-edmény. A csomó
pont szolgálati helyein az els6 
félévben nem volt baleset. 

és összehangolt intézkedéseket 
tegyenek azok megoldására. 

- Rendszeresen számoltas
sa/e be " szakvonali ve:zetol:et 
a társadalombiztosítási és 
egészségügyi tevékenységröl. 
Ezzel is növeljék az igazgató
sági osztályvezetők, önálló 
vállalatok és költség,:etési 
s7..ervek vezetőinek felelosség
erzetét. 

- Ellenőrizzék az egészség
ügyi komplex tervekben rög
zttett.ek teljesítését, időközön
ként kérjék számon a tervben 
szereplő feladatok végrehajtá
sáért felelős személyektől a 
tett intézkedéseket. 

- Vizsgálják felül a válla
lati rehabilitációs bizottságok 
munkáját és tevékenységét. 
Számoltassák be a bizottságok 
,·ezetőit. 

MEGYEI BIZOTTSÁGOK 

- Allítsanak nagyobb köve
telményeket a társadalombiz
tosítási munkabizottság tevé
kenységével szemben. Iránl/ÍtÓ 
és ellenó-rzó munká;uk ;arítá
sáva! segítsék a szakszeroeze
ti bizottságokat, hogy a köz
ponti vezetőség által meghatá
rozott feladatokat maradékta
lanul végrehajtsák. 

- Segítsék elő a társada
lombiztosítási munkabizottság 
rendszeres és tervszerű műkö
dését. Adjanak maximális se
gitséget a munkabizottság tag
jainak. 

- Vizsgálják felül, hogy a 
társadalombiztosítási tanácsok 
albizottságainak és aktivistái
nak száma a munka minőségi 
es mennyiségi követelményei
hez viszonyítva elegendő-e. 
Szükség esetén intézkedjenek 
a hálózat kibővítésére. 

- Bpítsenek ki jobb kap
csolatot a szakszervezetek me
gyei tanácsaival. Vegyék 
Igénybe a megyében működő 
�rvosetikai bizottság segítsé
r,ét, ha a körzeti orvosok mun-
1,íja ellen jogos panasz merül 
l:t. 

- Fordítsanak nagyobb 
tondot az üzemi társadalom-

Tíz éves a MÁV Budakeszi Tüdőgyógyintézet 
nak eddig végzett jó munká
juk elismeréseként átadta az 
elnökség a.iándékát. 

-vi-

Ez a szöveg olvasható azon 
a meg,�árgult, szakadt felvételi 
értesHésen, amelyet 40 év 
óta őriz C.,illag Károly, a 

MA V Anyagellátási Igaz,gató-
Kolonnán Mihály 

Mezőhegyes 

Július 5-én meghitt, csalá
dias házi ünnepségen emlé
keztek meg a MAV Budakeszi 
Tüdőgyógyintézet /e nállásá
n.ak tízéves évfordulójáról. A 
szanatórium társalgójában meg
rendezett ünnepségen jelen 
volt Rödönt1i Károl11 minisz
terhelyettes, a !IIA V vezérigaz
gatója, Szabó Antal, szakszer
vezetünk főtitkára, d,-. Soproni 
József, a 3. szakosztály veze
tője, Ujvári István, a XII. ke
rületi Pártbizottság első titká
ra, valamint a vasútegészség
ügyi szolgálat több képviselő
je. 

Az intézetben tíz éo alatt 
8960 beteg ,-észesült UIIÓ111/ke
zelésben. Ebbiíl 3800 betegnél 
vegeztek műtétet. A betegek 
gyógykezelésére 16 millió 
723 300 forint értékú gyów-
szert és 2 millíó 296 100 forint r---------------------------------------

Az intézet nevében Káldi 
István párttitkár küsz.öntötte 
a vendégeket, majd dr. Nyíró 
József igazgató főorvos adott 
számot az elmúlt tíz esztendő 
munkájáról. Bevezetőjében el
mondotta, hogy amikor a vas
útegészségügy megkapta a 250 
ágyas tüdög11ógyintézetet, le
hetővé vált az arra leginkább 
rászoruló betegek időbeni el
helyezése, gyógykezelésük 
meggyorsltása. 

Tíz év nem nagy Idő egy 
egészségügyi ín tézmény életé
ben. A Budakeszi MA V Tüdő
gyógyintézet azonban - kor
szerű felszerelésével és a be
tegek szakszerű gyógykezelé
sével - ilyen rövid ídö alatt 
is Eu,-ópa-hfrnévre tett szeri:. 
A betegek gyógykezeléséről 
különösen sokat mondanak az 
aláobi számok. 

értékú ,-öntgenfilmet használ
tak fel. Az intézet zavartalan 
múködéaéhez eddig államunk 
107 millió 647 eze,- forintot 
biztosított. 

A vasút vezetői és szakszer
vezetünk a jövőben is fontos 
feladatának tartja az intézet 
támogatását. A tervek szerint 
1967-ben megkezdik a rehabi
litációs épület ép!tését, amely 
újabb nagy lépést jelent a fer
tőző betegek gyógykezelésé
ben. 

Az igazgató főorvos ünnepi 
beszéde után Rödönyi Károly 
miniszterhelyettes köszöntötte 
a jubiláló intézetet. A színvo
nalas gyógyító munkáért elis
merését fejezte ki az orvosok
nak és ápolóknak, majd kitün
tetéseket adott át. 

A szakszervezet központi 
vezetöségének üdvözletét Sza
bó Antal fótttkáT tolmácsolta. 
Hangsúlyozta, hogy az intézet 
rövid idő alatt felnőtt a köve
telményekhez. s az eltelt tíz 
év alatt kimagasló eredménye
ket ért el a tüdőbetegek gyó
gyításában. A főtitkár ezután 
az intézet igazgató főorvosá
nak, párttitkárának és szak
szervezeti bizottsági titkárá-

új felvételi épület Káptalanfüreden 
A Balaton-parti állomások 

közül Káptalanfüred iB uJ 
fe: vételi épületet kapott. Mo
dern világításával, korszerű 
szigetperonjávnl az északi vo
nal állomása! között rangos 
helyet foglal el. A vágány 
ésszerű elhelyezésével a for-

ga·om 
dett. 

gyorsasága ls növeke-

Az állomás átépltéséból a 
honvédség míiszaki alakulatai 
dicséretre méltóan vették ki 
részüket. 

Bo&nár Károly 

120 éves a magyar vasút 
H

azánkban a legelső vasút
vonal megnyitása - Bu

dapest-Vác köwtt - óriási 
esemény volt, hiszen sokan el
képzelni sem tudtálc a síneken 
történő szállítást. 16 nélkül 

A vasút építéset kíméletlen 
harc előzte meg. A földtulaj
donosok a kisajátítás ellen til
takoztak. A legnagyobbak, a 
vasútépüés gondolatának fő
patrónusai, Kos,uth és Sze
chenyi pedig azon vitatkoztak, 
hol kezdjék el az építést. 

Sokan azt be zélték, hogy a 
gőzvasút sebességét nem bírja 

el az emberi szervezet. A mo=
don11 twt;e megmérgezi a le
vegőt. A kéményekből !elszál
ló szikra felgyújtja a falut, a 

várost. Gazdaságilag sem lesz 
jó, �ert az olcsó lóvontatással 
szemben versenyképtelen lesz 
a vasút. 

De nemcsak az egyszerűbb 
emberek, hanem Deák Ferenc, 
a haza bölcse is így véleke
dett. Az 1840. december 6-i 
kerület! ülésen kijelentette: 
,.En azt hisze,n, hogy a Debre
cen és Pest közti vonal1'a néz
ve alig uan t>alakt a rendek 
között, aki uelem együtt, te

kintve hazánk e ,-észének ,ta
tisztikai és geográfiai hel11zetét 
s a fuvarna.k e vidéken való 
olcsóságát, álomnak ne tarta
ná, és azt, hogy itt valaha. is 
vasút létezhessen." 

Az 1840-es években Európa
szerte szaporodó vaspályák. 
Széchenyi és Kossuth szünte
len agitáció! mégiscsak meg
győzték a hazai érdekelt kö-

röket a vasút, a sínút szüksé
gességéről, de hogy mi von
tasson - ló vagy a félelme
tes gőz - abban alig tudtak 
határozni. Amikor megbarát
koztak a gőzvontatás gondo
latával, akkor újabb problé
maként jelentkezett az, hogy 
Pesttől Bécs felé a Duna jobb 
vagy a bal partjfin haladjon-e 
a vasút. Két tőkéscsoport 
képviselte a kétféle elgondo
lást. Az egyik élén Szitántli 
UUman Móricz bécsi bankár
ral Pest-Vác-Párkánynána 

-Érsekújvár-Pozsonyon át 
Bécsbe kértek vasútépítési 
engedélyt. A másik csoport 
báró Sina György - görög 
származású bankárral az élen 
- aki egyik főrészvényese 
volt a Lánchíd építésének is 

, Buda-Komárom-Györ
Sopronon át akartak Bécsig 
vasutat építeni. Az elöbbit 
Kossuth, az utóbbit Széchenyi 
támogatta. 
1 lyen körülmények mellett 

ismerkedett a pest-bu
dai polgárság a vasútépítés 
gondolatával. Riadalommal 
párosult csodálkozást váltott 
ki az ,,Indóház" hosszú, for
mátlan épülete (a mai Kör
úton keresztben állt) a vad
réteken történő hatalmas föld
munka, a Karácsonyi-majort 
(a Vágán11 utca és az Állatkerl: 
ew részének területe) átszelő 
vágányok. 

Amikor végre valóság!!! 
vált a hihetetlen, 1846. év ;ú
Uus hó 15-én, délután 3 órára, 

a megnyitási ünnepségre a fél 
Pest-Buda összesereglett ét 
helyet foglalt az „Indóház" 
körüli terebélyes fák tetején. 
Korabeli újság, a Budapesti 
Híradó így számol be a tör
téntekről : ,,A nép ezernyi cso
portjai a pályaudvar felé nyo
multak, hol a sorkatonaság és 
a polgári őrség díszes egyen
ruhában tisztelgett. A fönc
messég és a királyi hi,-atal
nokok díszes hintókban, a1. 
uracsok könnyű, kétkerekií, 
felnyitható tetejű kocsikban 
érkeztek : mert négy órára ki 
volt tűzve az első magyar góz
mozdonyos vasút ünnepélyes 
felavatása, beiktatása, mely 
annyiszor hirdetve volt, de 
most egyszer teljesedésbe 
ment. Alig szemléltük meg a 
csinos és legnagyobb kényel
messé2hez alkalmazott nagy
szerű, 58 személyt befogadó 
vagonokat és a legfényesebb 
dísszel bútorozott udvari ko
csit, alig rázt{1k meg kezeiket 
az ország minden részéból ösz
szesereglett vendégek, megér
kezett a fenséges főherceg 
családjával, mire a meghívot
tak helyet foglaltak két oly 
n� zyszerű vagonban. melyek
ben könnven mintegy 350 
személy férhetett. Azután 
a virágokkal koszorúzott 
és zá.,zl6kkal dlszített kfit 
gözmozdon11. a „Buda" és 
,,Pest" eqyet „nyerítenek", 
Va.f111Í.• sivítanak, és az 
udvari kocsi hét vagonflal 
megindul a sokaság bámulatá-
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Tovább növe edne [e adataink 

a harmadik ötéves tervben 

A PÁRTKONGRESSZUS TISZTELETÉRE 

Dunakeszin határidő előtt adták át 

az ezredik Bah- kocsit 
A ten:idószakban mintegy 13,3 milliárd forin!ot fordítanak A XVI. vasutasnap tisztele

tére kettős ünnepséget rende=
tek a Dunakeszi Jármú_javító 
ban. Mint annyiszor, most is 

a t:asrít múszaki f ejlesztéséro 

.l vasúti közlekedés fuva
� rozási feladatai a harma

dik ötéves tervben tovább 
növekednek. A növekedés üte
me csökl,en ugyan a második 
ötéves terv idószakához ké
pest. árutonnában azonban így 
is 15,8 szlizalékos, árutonna-
1,;.jlométerben 20,2 szá:::alékos, 
•tasszámban 11,7 szlizalékos, 
•taskilométerben pedig mint
a91J 11,8 ,zázalékos felfutá.s
,41 számolunk. A növekedés 
lltemének csökkenése semmi 
e,;etre sem jelentheti a szál
�áai feladatok lebecsülését, 
mert volumenben sokkal több 
t.rut kell elszállítanunk, mint 
az elmúlt idószakban. Jelenti 
viszont az.._, hogy mindinkább 
l'eális arányban alakulnak 
ki a népgazdaság szállítási 
1zilkségjetei. Az utóbbi évek
ben a szállítási teljesítmé
nvek növekedési üteme tú[sá
i:osan nagy volt és sor került 
Jelealeges, gazdtz$ágtalan szál
lttások !ebonyol!tá.sára is. A 
gazdaságtalan szállítások 
arányának csökkentése terén 
elóször 1965-ben sikerült vi
wmylag kedvező eredmér,yt 
elérni. 

A magyar vasút egyik leg
tontosabb feladata az áruszál
lítás gaulaságosságának biz
tosítása. 

A harmadik ötéves terv
Len - nemzetközi l'\1egálla
podása!nk alapján - az ex
port, ímpórt, illetve a. tranzit 
száUítások nagymérvtl 11 öt,e
lcedisér,el ú &Zámolnunk keU. 
A külkereskedelmi árucsere
ttl és tranzitforgalommal ösz
azefüggó nemzetközi szállítá
llOk nagy rész.ének lebonyolí
tása a vasúton történik. lm, 
wiég inkább előtérbe lceril • 
_,.t - lrulkerealcedelmi ft
:tt ésí mérlegünk mcgjGmtá-

1öae,tfl'J - GenT1Jte1"-
te11ékiMl1t.tége. A kí-

bantartása érdekében. Annál 
;s inkább, mivel nagyobb 
mennyiségű modern sze
mélykocsi beszerzésével a terv
jdószakban nem számolha
tunk. 

A tervezett áru- és sze
mélyszállítasj teljesítmények 
teljesítése érdekében fontos 
feladatot jelent a tehervonati 
árutonnakilométer és a te
hervonati elegytonnakilométer 
viszonys=ám javítása. Ezt el
sósorban meg!ele!ó szervezési 
intézkedésekkel. a rakott-üres 
futás arányának javításával, 
valamint új, kedvezőbb rak
súly önsúlyú kocsik beszer
zésével segíthetjük eló. To
vább kell csökkentenünk az 
üzemi és dijszabási árutonna.
kilométer viszonyszámot. Ezt 
döntő mértékben az. elő
irányzott vonal elsórangűsítá
sok eredményeként jelentke
zó tengelynyomás emelés te
szi lehetóvé. 

A műszaki-gazdasági mu
t:Jtók közill a teherkocsik sta
tikus terhelésének az 1965. 
eo, 18.5 tonnás értekével 
s=emben 1970-ben 20,5 tonná
tial számolunk. A tehervcrna
tok átLa.gos terheléiét 1970-re 
- az 1965. évi 934 tonnával 
szemben - 980 tonnára ter
vezzük. Ennek a mutatóna.'.: 
emelését e.z új vUlarnoe és 
Die6Cl-mouionyok beszer.zét.e 
te,szi lehetóvé. A teherkocsi
park jó kihasználása érdeké
ben fokozottabban kell töre
kedni a kocsi!ordul .  idő csök
kentésére, a kocs;megraká.ssal 
és a tol a tás.,,al összc-filggó mü
veletek. valamint a továbbí
tás, meggyors.t:ása rév 

helytállásuk egyik kimagasló hez kötött berendezések fej- eredményéről adtak számot. A leszt.;sére fordltandó összeg- kongresszusi munkaversenyból Rákos-Nag11káta között ben a kitúzött határidő előtt befejezzük a második vágány 10 nappal adták át a forgalomépítését és sor kerül a Nyír- nak az 1000. BalHipusú négyegyhá.za-Záhon11 közötti má- tengelyes személyszállító ko�odik vágány építésére Is. Vo- csit. nalvillamosítási programunk- A július 8-án tartott ünnepi ban szerepel - a Szerencs- nagygyúlésen megjelent HarNyíregyháza kö�ött !o!_yarnat- mati Sándor vczérigazgató-he
ban levő munk:in k1vül - a Jyettes, valamint a Vasutasok 
Budapest Nyugati pu.-Záhon11 Szakszervezetének, a megyei, 
közötti 335 ltilométer hosszú a járási pártbizottság és a tár
vonal villamosítása, melynek I sadalmi szervek képvise1óje. 
utómunkái 1970 után valósul- Matkó József, a jármújavi
nak meg. Allomásbóvitések I tó osztály megbízott vezetó;e 
terén 1968-ban befejezzük 

I 
Unnepl beszédében töbl>ek kö

Szol11ok állomás fe11esztésének zött a következőket mondata: 
első ütemben tervezett mun-
káit és megke7.dódik :i mása-

S 'I k 
· 

dik ütemben szerepló sze- zeme Y ocs, 
rnélypályaudvari létesítmé- luxuskivitelben 
nyek ltivitelezése. Jelentős Zá-
hony körzet továbbfejlesztése A Du1Uikeni Jármújot>itó 
is. 1956-ban saját tervezése alap-

. . já.n f;Jszitnte el a be!.földi A , harm:1d1k ötéves !e:" 
1 

forgalomra ma már jól bevált utolso év�1ben , meg�e::dodt_1e négytengelyes, 2. osztályú koDe�recen al_L0171f1S v�gan11hálo- , csi prototípusát. Akkor �rr,Jes zatanal: átep!tese es Veszp- szakemberek lu:ruskirltelúnel: rém-külső állomás korszerü- találták a munkásvonatokra ritése is. de a munkák zöme tervezett kocsi berendezését. 
a negyedik ötéves tervben va- Az eltelt évek azonban be
lósul meg. Beruházási kere- b!zonvították : a „luxuski•.ri
teink továbbra sem teszik le- tel" nemcrak. hogy nem volt 
hetóvé zámos más állomás- korai, de a típuo;on újabb kor
nak a vonal elsórangúsitással s,cerú ítésel<et ke lett e•z'.-{Ö7Öl
összefüggő bővítését. A:r. ál- ni. Só a vál!.ala te!Vezói 
lomásbóvitések elmaradása újabb tfous k'alakftá .-n del
miatt a szállítások torlódás- goznak. Többek kö2JÖtt a nem
rnen ,,., lebonyolítása a forgal- T.etltözi �zabvány szerint Jég
mi �::rikszol11áLa.t minden dol- kond' 'onáló ber de?>é!t és 
goz6ját61 utaritásszerü. áldo- rénycs6világítá t alkn!maznak. 
zatké.•z munkdt és megfelelő A gyárlá<: fejlódé•ét m tat
fO'rgalomszervezlist intézkedé- ja az el!V kO<"Sirn eső m1.1T1ka
seket követel meg. 

l 
órák c.söl<kenése Is. A prototí-
pu<: 1!1 OOO munkaór.h-al ké-

T
ot-úbb folytatjuk mind a:z �zillt. A7. e1'16 sorozatban már 
állomási, mind a vonali 1 14 000-rf' c,,Jlkkent az egy ko

biztosítóberendezések felsze- c,<ira e•ó m1..IT'koórák náma, 
relését. A tervid6 zakban Ceg- ma ehhe-r 8000 l>ra i.s 
léd, A. és Lökő.aliá.:n álli>- ele�endo. 

Az ünnepség részvevöinek e,,wy -portja.. Háttérben az új, n
redik Bah-kocsi 

(MTI !oto Hadas János felv.) 

sére 240 millió forintot irá
nyoztak elő, amely összegból 
m.ír a III. ötéves tervben kö
zel 100 millió forintot felhasz
nálnak. 

A szocialista brigádok 
példát mutatnak 

A Dunakeszi Járműjavító az 
elmúlt években em,más után 
hdro1nl<;;or nyerte e! a Mi
nisztertanács és SZOT r:,r n
dorzás=la;át, s az élü;:e,n .:i
-met. A XVI. vasuta�napon az 
üzem dolgo?.ói. közi.ti egv ló 
kiváló vasutas, 3 ped,g érde
mes vasutas klttintetésben 1-é
szesült. 21-en kiváló dol�o1.ó 
oklevelet, 1 2-en kit·áló dolg01.ó 
jelvényt kaptak, s mint�· 
220 OOO forint jubllmat os,rtot
tak ki. 

A kongresszusi versenyben 
edcj.ig 110 brigád - a dolgo
zók 80 s7áza1éirn - kapcso:ó
oott be. Az asz-.alo.m!lh-d,ben 
Batta J6::,ef brigádJa !0'i,7 
százalékra, a g6zfíil.Ssi mú-

helyben Pol11ák Sándor brigád
ja 104,8 százalékrn telje sí tette 
tet"\·ét. A gyártáslakaLosoknál 
Szunyogh László brigádja lOi 
százalékával tűnt ki. A szek
renyvázmúhelyben K rusinszl..i 
János brigádja 103,81 százalé
kos termelési eredményével 
növeli a kongresszusi verseny 
sikerét. 

A párt IX. kOfl{lTesszusúnoi.: 
megnyitásáig 50 darab 1:.igy
tengelyes kocsi főjavitását ter
r,en felül, közelebbi határido-
1:el a felépítményi s;;olgálat 
rés=ere 3 darab ágyazatrostál6 
gé; belsll hangszigetelési, tö
mírési és má.s szerelési mun
káit soron kívül végzik el. 

A Dunakeszi Járműjavító
ban eddig elért eredmények, 
valamint a vállalat dolgozói
nak szakképzettsége, lelkese
dése, az új iránti szere-tele 
biztositék lehet arra, hogy a 
jövőben is megoldJák azokat a 
feladatokat. amelyek a hazai 
nemé1v zállias f<"i!e<.ztésP. 
érdekében a vállalatra hárul. 

Várkuti tiklós Jiálkozó �t&égeket a jö
v6beo nem stabad klhaszná
!atlanul hagyni. .Arra kell 
\örekedni, hogy u exportkűl
demények fuvarozása elsó
aorban hazai kocsikkal tör
ténjék. 

A 'Va.sú .!:zállitá.sl fela<la
taioak maradékta::an és 

ga!lldaság0-5 telje.síté.w, t·ala
mint a mu<l· 1-ga,da., ;;\ mu
ta ók tet·vezett a.:iku:á,a ér
dekében felte llenül gondos
kodni kell a ,:áll/tási teljeatt
mén11eket biztosító �ontat6 ,., 
vontatott jármüi•ek, tovó b bá 
qepek é• evuéb berendezé,ek 
bes:erzéséról. a meg'.evó be
rendezések bó ítéséröl, illeh·e 
korszerüsítéséról. Figyelembe 
kell venni azt is, hogy nép
gazdaságunk csak korlátozott 
mértékben képe. erőforráso
kat rendelkezés-re bocsátani. 

má okon, valamint Nvfregu
liáza-7.áhonu, Tuzateny6-
Lököshá:a. Mlskolc-Mezó
zo bor. Bp. Kelenfőld-Su
kesfehén-<r, b SzékesfeJ1é,-
t>IÍf'-Celldömölk kw..öttl vo
nalszaka,zokon kerül sor kor
szerű biztosftóberendezésel, 
létesítésére. A tervidó�zakban 
fokozottabban kívánjuk fel
használni a vasút t,ávközlésl, 
automatizálási és információs 
rendszereit a gazdaságo, mun
ka- és üzemirányításnál. 

Az únnep•é<t �ónolr.a rról 
Is be. 7.ámolt. hogy eg\"E!c!ül a 
Dunakeszi Jármúj vítót-a hii
rul a feladat, hogv a MAV 4 1--------------------------

Nagyobb felfutás várható a 
személyszállítási teljesít-

ményeknél La.. Ezen a terüle
ten mindent el kell követni -
a 1..-ultunUt ut«::ás lwt,etel
"""1,rinelc ,zem előtt tarté.sa
lilll - a meglevő személy
kocsipark tervszerűbb fel
használása, megóvása és kar-

,., mely alig kiálthatott egy
két éljent örömében, annyira 
meg volt a látvány sajátszerű 
rendkívülisége által lepve. 
Alig tűnt el szemünk elöl az 
utolsó pesti néző, máris palo
taiak és fótiak állanak előt
tünk, kikhez tán távolabb 
helységbeli lakosok Is valának 
vegyítve, mert hintókat és ko
csikat lehetett látni a pálya 
egész hosszúságában, és 25 
PercnYi utazás után a Duna.
keszi állomá.son megálltunk, 
hol fával a tenderek és vízzel 
a katlanok láttatnak el, mire 
L mét megindultunk, és Göd 
mellett elrepülvén, 24 perc 
után a. mozsarak durrogása 
közben Vácon leszálltunk." 

A 
legelső magyar mozdo
nyok belga g_yárban ké

szültek, Buda és Pest nevet 
Viselték. Ezek még alacsony, 
rövid kéményű gépecskék vol
tak, egy hajt.ott tengellyel és 
kettó kisebb futókerékkel. A 
"".Ozdonyvezetó egy sátor nél
·üti álláson foglalt helyet, me
lvet V"8korlát vett körül. A 
kerekek pirosak, a vezérállás 
és a kazán zöld, a kémény és 
a ffü�zekrény pedig fekete 
,iinű volt. A gépek két olda
"án egy-egy sárgaréz táblán 
cicdig ragyog a mozdony neve. 

49 perc alatt futotta meg az 
et,ö vonat Pest és Vác között 
� 33 kilométeres távolságot. 
:l:rthetó, hogy lázbaJött min
denki, aki csak látta a vas
utat, hiszen az út megtételé
hez korábban egy jó lova., 
•zekérnek 5-6 óra kellett. 
lllndenkl tudta, érezte, hogy 
"Pndkíviili esemény játszódik 
t�'" hogy eey új korszak kö
"-Öntött be. 

A harmadik lliéves tl?1'V!dó
azakban mintegy 13,3 mUUdr
dot te3z ki az a beruh á;;li.si 
összeg, a.mel11et a. vasút fej
lesztésére forditun.k. A hely-

Holló Lajo 
KPM I/1 . szakosztály

vezető helyettes 
(Folyta.tjuk) 

tengelyes személ„lmcslp' lr'át 
ió kar-ban tart!'a. Ugyana ·kor 
az új kocsik g •6rlá•áben is je
lentős része van. Fel kell ké
szülni rnlntegy 5000 darab 
11égutengeZ11es szem,;Jylcocri dl
landó karban'artásrira, f6vi::�
gájára. és a várhat6an nagyobb 
munkaigényű fő;avitásokra. 
Emellett évente 180-200 �i 
személyk=it vár a MA V, s 

f 
IIZ utaz6kó7,én�ég a Dunakes1:i 
JármúJavifótól. Hogy e hatal
mas feladatinak eleget tudja
nak ten.nl, a t>áUalat fe,.-IA.szté-

A:r. újságok, a Jelenkor, a falvak lakossága. Egy-egy vo
Budapesti Híradó, a Pesti Hir- nat érkezésekor a mai Marx 
lap lellces hangú cikkekben tér környékét, a pályaházat 
méltatták a nap jelt-n!éíségét. kíváncsi tömeg vette körül és 
Petófi.t is dalra és elismerő lesték a füstölgő gépeket. A 
szóra serkentelLe o va,paril)<'l ! fal!uia.k Pest határát6i Vácig 
,,Azon II vasúton - írja úti- ho.,szú sorokban álltak a vas
levelében - bámulatosan ha- pálya mellett, amikor füstöt, 
!ad az ember. Szeretném rá- tüzet okádva szaladt a vonat. 
ültetni az egész ma1111ar hazát; Az elsó időkben Pest és Vác 
néhány esztendő alatt ta.lán ki- között három pár menet volt. 
pótolná, amit néhán11 s=ázad Egy Palotáig. Először sokan 
alatt elmulasztott a haladás- féltek felülni, majd mind töb
ban." ben jelentek meg a Felduna-

Vasúton cúnd költeményé- sQr 4. szám alatti Wurm-ház
ben pedig így lelkesedi k  a ban levő zá!lítá.,;i hivatalnál, 
nagv magyar poéta: hogy egy-egy menetre jegyet 

,.Tenger-kéj veszen körül, váltva megtapasztalják az ö�-
Közepében lelkem fürdik . . • döngós masinát. Pestról reg-
A madár röpült csak eddig, gel 8. délután 3 és este 7 óra-
Most az ember is röpül!" kor indultak a vonatok. A „bi-

M 
indenkl a vasutat csodál- létákat" a szállftásí hivatalnál 
ja, csakúgy, a vá- már az előző napon meg kel

rosi, mint a vaspálya melletti lett váltani. mel11eket utazás 

r--_;;:,:: ·� 

Az epkorl pesti vasúti lndobáz 18'7'7-ben a könit ipítése
kor, illeive a N)'Ugall Pályaudvar feh·étell éptuetének "-

adásakor bon&oUál< le. 

riótt az állomási pénztáraknál 
le is kellett bélyegeztetni. A 
kocsik berendezése azonban 
kezdetleges volt. A fűtés úgy 
történt, hogy nagyobb állomá
sokon a bádogból készült kon
dérokat forró vízzel töltötték 
fel, melyek mint vízfútésű 
kályhák biztosították a szük
séges tempera.túrát. 

.Az újságok sorra csinálják 
a propagandát a va.sűtnak. A 
Pesti Hírlap a megnyitást kö
vető napokban, azaz július 19-
én hírt ad arról, hogy „A vas
útra tömegben rohannak az 
emberek, a csütörtöki s::állí
tást többre becsülik ezer em
bernél is . . •  " A:r. utazási kedv 
fokozása érdekében Ilyen kér
déseket tesz fel olvasóinak: 
,,Tett-e már ön egy ki.s kirán
dulást a vasúton?" 

V 
alóban még csak !ds kl-
rándulást lehet tenni, 

mert a vasparipával csalt Vá
cig lehet eljutni. 1847. szep
tember 1-ére adták át a for
galomnak a pest-,-ceglld
czolnold., 98 kilométeres vona
lat. Majd a szabadságharc 
miatt szünetelt az építés. 1850 
-51-ben megépült a vác-pdr
kán11ncína-pozsonl/Í S7Aka,;z. 
Az abszolutisztlkm kormány-
7.at szemellenző� polit!káia t'l
lenére is 20 e,;ztendó alatt kö-
7.el 2000 kilométer hos!!ZÚ vas
útvonal épült fel hazánkban. 
Nem vált be Deák jóslata! A 
szolnok-debrecenl vonalsza
kasz 1 857-ben elké,rzült. Azóta 

mint tudjuk - hazánl: 
eP!JÍT: le1,na011obb forgalmú f6-
t•onala a debreceni. Tehát a 
lovasko� 1 maradt le me,sze a 
vasút mögött. 

Gersei,, Jóuef 

Levelezöink írják 

a kongresszusi verseny eredményeiről 
Szerkesztó&égünkhöz az el

múlt időben több olyan levél 
érkezett, amelyben a levél
írók arról számoltak be, hogy 
szolgálati helyükön hogyan 
készülnek a Magyar Szocia
listn Munkáspárt IX. koog
resszusára. 

A hatvani vasutasok a 
kongresszus tiszteletére tett 
felajánlásukat a. személyvona
tok menef?end szerinti indí
tásánál 0,6 százalékkal, a te
hervonatok menetrend szerinti 
Indításánál pedig 1,2 százalék
kal teljesítették túl. A teher
vonatok átlagos terhelésénél 
106,12, a kocsikihasználásnál 
pedig 102,67 százalékos ered
ményt értek el - írja Hat
vanból Szúcs Ferenc. 

Debrecen állomás kollektí• 
vája vállalta, hogy a múlt évi 
89 százalék� 1zemélyvonati 
közlekedés helyett 9S sz.ázalé
koc menetrend szerinti lndf
tást érnek el. Vállalásukat 
májusban 95,9 százalékra tel-
jesítették. A tehervonatok 
gazdaságos k.ihasználásánál 
103 százalékos eredményt ér
tek el. Külön ügyelnek a ko-

cs.itartózkodá�I idők csökken
tésére. Felajánlásuk 6Zerint 
1966-ban 9 százalékkal csök
kentik a kocsitartózkodásl 
időt, s ez nem kevesebb, min1 
45 percet jelent. A vállalások 
teljesítéseben elsősorban a. 63 
szocialista brigád és a.z áno
� működő J komplex 
brigád ;ár az élen. 

Az állomás kollektívája 
vállalta azt is, hogy a kong
re>szusi verseny során az át· 
lagos terhelésnél l 01 száza:é
ko+ érnek el - olvastuk 
C=eglédi Sándor szb-titkár le
velében. 

A Gyöngyösi Kitérógyártó 
OV. szocialista brigádjai vál
lalták, hogy a sinfektetéshe2 
nem alkalmas geo-lemezeke1 
terven felül megmunkálják e• 
azokat idegen vállalatoknak ér
tékesítik. Ez:el 65 OOO forint 
tiszta megtakaritást ér1U?k el. A 
szocialista címért küzdó Rá
kóczi brigád tagjai a hibás 
geo szorí-tók megmunkálását 
vállalták. A terven felüli 
munkával mintegy 30 ezer 
forint megtakarítást érnek el 
-- írja Szentgáli István gyön
gyösi levelezőnk. 

Túlteljesítették féléves 
vállalásukat 

A Békéscaaba állomás vas
utasai túlteljesítették első fél
évi vállalásukat. A személy
vonat.ok menetrend szerinti in
dítását 98 százalékra vállalták, 
s ezzel szemben 98.3 százalék
ra teljesítették. Különösen di
cséretes munkát véi,eztek a te
hervonatok indításánál, u1111an
is a vállalat 71 heluett 85 szd
zalékot értek el. Kocsikihas.z
nált.si tervüket pedig a vállalt 
91! százalékkal szemben 99.3 
szá7.alékra teljcsftették. 

Példamutató munkát végzett 

Józsa István 
gii1attevó é,; 
mint Havrán 
me'ter. 

forgalmi szol
brigádja, vala
András kocsi-

Eredményes munkát végzett a kereskedelmi szolgálat is. A 
szocialista címért küzdő Rá
kóczi brigád a vállalt 9 máz.sás óránkénti mozd!tott súlyt 9,5 mázsára teljesítette, 

A nemes versengésböl a da
rabárus brigád sem maradt el 
s a vasutasnap tiszteletére túl: 
teljesítették féléves tervüket. 

Boldlmár G;ru1a 
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Mérlegen 
a vasút 1 966. évi 
intézkedési terve 

Nemcsak a mozianyszemélyzet 
hibáztatható 

A vasút 1966. évi intézkedé
si tervének tartalmát az MSZ
MP Központi Bizottságának 
1964 decemberi határozata és 
az 1965. évi tapasztalatokat fi
gyelembe véve a január 12-én 
megtartott országos vezetói ér
tekezleten elhungzott referá
tum és állásfoglalás szabta 
meg. 

A Vasúti Főosztály 1n-
1Jézkedési tervében kifejezésre 
jutnak a főbb követelmények, 
a minőségjamtá3, a terrru!lé
kenység emelése, az önlcöltség
csökkentés, a gazdaságossági 
szemlélet érvényesitése stb. 
Ennek alapján készültek el a 
szakosztályok, az igazgatóságok 
és a nagyobb szolgálati he
lyek, vállalatok intézkedési 
tervei is. Mindezeket figye
lembe véve megállapítható, 
hogy ez évben reáluabban, a 
lehetőségeket jobban felmér
t>e dolgozták ki a legfontosabb 
feladatokat, ami jól tükröző
dik az első félév eredményei
ben is. 

A vasút áruszállítási célki
túzését 100,l, a személyszállí
tá&I célkitűzést 100 százalékra 
teljesítette. A célkitűzésekhez 
viszonyítva a tehervonatok át
lagos terhelése 1, a teherkocsi
ké pedig 1,5 százalékkal emel
kedett. A MAV üzemi eredmé
ny• 200 millió forinttal több 
a tervezettnél. Ennek mir.t<Cey 
97 százaléka a tervezett kö'.t
ségek csökkentéséből, 3 száza
léka pedig a tervezett telje
sítményi érték növeléséből 
származik. 

Jó eredményeket ért el az 

első félévben a vasúti ipar is. 
Termelékenységi előirányzatát 
2.8 százalékkal, termelési cél
ki tűzését 3,1 százalékkal telje
sítette túl, az önköltséget pe
dig 0,9 százalékkal csökken
t.ette. 

A vasúti közlekedés és jpar 
első félévi teljesítményei tehát 
biztatóak. Ez azonban még 
korántsem jelenti azt, hogy 
teljes mértékben eleget tettünk 
az MSZMP Központi Bizottsá
ga határozatának és az intéz-
1,edési tervben foglaltaknak. 
Egyes területeken még nem 
elég következetes az előrehala
dás. 

Az intézkedési terv 
végrehajtását vizsgálva meg
állapítható, hogy az adminiszt
ratív jellegű intézkedések 
megtörténtek, ugyanez a mun
ka- és ü7,emszervezést igénylő 
célk.itűresek megvalooítására 
már nem mondható el egyér-

• telműen. 
Például indokolatlanul ma

gas a korszerű villamos- és 
Diesel-mozdonyok javítási ará-

. nya, nem kielégítőelc - főleg 
a korszerű vontató j árművek 
gazdaságos kiha�ználására é'5 a 
hasznos teljesítmény növelésé
re vonatkozó intézkedések. 

Hasonlóan hatékonyabb in-
• tézkedésekre van szükség a 
• pályaépítési és fenntartási gé
. pek kihasználási fokának nö-

velését illetően is. 

Indokolatlanul magas az uta
zószemélyzet leterhelése 
különösen magas a távolléti 
óra, de átlagosan a szolgálati 
óra is, főleg a vontatási szak
szolgálatnál. 

összegezve az első félév ta
pasztalatait, elmondhatjuk, 
hogy eredményes munlcát vé
geztünk. Biztató jelei mutat
koznak annak, 1:.ogy az eddi
gieknél sokkal jobban, ered
ményesebben is tudunk dolgoz
ni. Indokolt tehát, hogy fo
kozzuk az eróteszítéseket az 
intézkedési tervekben foglal
tak maradéktalan végrehajtá
sára. Nagyobb következetes
ség szükséges azok végrehajtá
sához mind a gazdasági, mind 
a szakszervezeti szerveknek, 
különösen a munka- és üzem
szervezés, valamint a gazdasá
gosság területén. Ehhez az is 

Ez éV JtlnlUS 16-án 21.17 
órakor Rákos állomás Kőbá
nya-felső felőli oldalán a 28. 
és 34. sz. váltók között össze-

.. ksé h I tézked , • ütközött a 411/II. sz. vonat-szu ges, ogy az n esi ként közlekedő V. 4 1-529 psz. tervekben fogl�lt�kat az ér-

1 
mozdonyvonat, a Kőbányadekel_t gazdasági es szaks�r- felső állomás felől a helyes v�ze� szervek ne csak az er- balvágányon közlekedő - Rátékelesnél, hanem az operatív k állomás Megállj" állású feladato
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� be°fárati jelzője ellenére az szervez , r )'.l e erwrzo állomásba sebességcsökkentés munka során is vegyék ügye- nélkül behaladó 5518/II. lembe. sz. 424-018 psz. gőzmozdony-
A , d'k fél' b nyal vontatott egy vonatkísé-

.. ma�_o 1 .. ev e'! rós vonattal. knvetlenül előttunk állo .!e}- 1 Az .. .. tk .. zé k„vetkezté-adat: az ez év! tervek eloira- o�u ? J • 0 
sainak a vasút és a népgazda- be? a m1skolc1 futohá7: lé�
ság hatékony fejlesztése szem- maba tartozó Munkács� lstvan, 
pont;ából legkedvezőbb tel- a V. 41-529 psz. vill�mos
jesítése. Ha a szolgálati helyek moz�ony m_ozdonyvezetőie és 
gazdasági és mozgalmi veze- �larinovszki lstvcn �éP!"e:'eló 
tó' ehhez jól felhasználják a s1;1lY�, :1 nyíregy�áz1 !utoház 
vasutas dolgozóknak a kong- le!5zamaba tartozo Fedor lst
r-?55ZUsi verseny során ltiala- van, a 424-01� psz. mozdonl'. 
k Jlt törekvését. kezdeményez<>- moii:donyvezetőJ� . , S�lo;ntai 
k� é ·t  1 lk dését Gyorgy és Csinbaczi Janos · zs ge • e ese • az fűtők könnyebb sérülést szen-eredmény nem marad el. 

1 edt ,. A MAV b d -ései-Zubor István v e ... _ . e7:en e; 
. ben mintegy 3 milltós kár, az 
1 5518/II. sz. vonat elegyét ké
l pező szovjet vasút tulajdoná-

BALATON I  GYORS 1 
ban levő motorvonatban eddig 
még ismeretlen, de elórelát-

1 hatólag tetemes kár ke!etke-
1. z:ett. Rák06 és Kőbánya-felső 
, állomások között a pálya el
l záródott, s !gy jelentős for-
1 ga!mi zavar és vanatkésés tör
' tént. 

Nem figyelték 

a jelzöt 

Rál-os �11 máson központi 
1 keze!é,t, clow,nórcndszc,·ú biz-

i 
tosíló b.:,rendeu:s van, amely-
nek jel7hi a scbcsségjelzési 

; rendszer alapján működnek. 
A 4ll;II. sz. mozdonyvonat 
Rákosról swbályoo körülmé
nyek között haladt kJ, és ami
kor az 5518/Il. sz. vonat jelző
meghaladását a gép személy
zete észre1,ett<?, már o!yan 
helyzetben voltak, 1iogy annak 
megúllítására az llom · * 
-�� eredmény � 

- Ne mérgelódjenek a Twrom miatt. Elvégre fürödni jöttek... kednl nem lehetett. 
(Pusztai Pál rajza) .Mi volt tehát az oka, hogy 

Válaszolunk 

az addig becsületesen dolgozó 
két-három év után nyugdíjba 
menő mozdonyve7.ető ilyen 
súlyos balesetet okozott? 

A balesetvizsgáló bizottság 

k •• • k , d , k 
véleménye szerint a „Megállj"' 

mun QUfYYl er, ese re állású bejárati jelző meghala-
�. dása az.ért történt, mert sem 

Boldizsár Gyula békéscsabai 
levelezőnk kérdezte: kell� 
csökkenteni a pályamester 
túlóra átalányt, ha betegség, 
vagy szabadság miatt nem 
dolgozta le egész havi 
munkrudejét. A szegedi igaz
gatóság rendelete 1965-
ben ezt csak lehetővé tette, 
1966-ban azonban már köte
lezően írta elő. 

A KPM I/6. szakosztály 
120 661/1965 I 6. D. sz.. 1-ende
lete szerint ,. . . . az érintett 
szakaszkezelő pályamesterek 
kötelesek az adott helyzern.ek 
megfelelően túlmunkát végez
ni, függetlenül a megáUapi
tott túlóraátalány összegétól. 
A túlóraáta lányt csak beteg
ség, szabadság esetén lehet 
részarányosan csökkenteni". 

1 a mozdonyvezető, sem a figye
A túlóraátalány összegsze- 1 lő fűtó a jel.zó állá..<:át nem fi

rüségét tehát nem befolyá-
, 

gyelte kellően. 
solja _az adott h?napban vé;- A súlyoo kimenetelű bal�
zett túlórák szarna, de meg j tet az alábbi három ok k elo
az sem, ha az adott helyzetek segítette: 
nem teszik szükségea;é a túl- 1 1. Rákos állom.ás bejárati munka végresét, vagy ha ép- jelzőjének vörös fénye a jelző p,:m. a munka helyes �egszer- mögött levő állomási térviláv�zese 1:'latt volt elkeru�ei:6 .a gítást szolgáló higanygőzlám�lóra, _ illetve ha 8:. korabbmál pák fénye következtében sártobb túlórája met'1;1lt fe} a pá- gának látszik. A vörös fény lyamesternek. A tu!ór.aat?lan'! csak a bejárati Jelzó előtt lcb. tehát nem havonként valtozo 300 méterre látható határozotöss-z�g. Betegség, s�ba�g tan. Ezzel kapcsolatban fel esetén azonban mégis __ csok- kell vetni a felelősség kérdékenthetó az átalá?Y =zege sét Is. Vajon milyen intézke- a rendelet &zermt -, de dést tettek az i lletékesek ancsak ily_en címen. Erre a 6. nak érdekében, hogy a jelző
szakosztály rendelete lehető- kön mindenkor csak a jelzés
séget ad. E lehetőséggel élve adáshoz szükséges fény legyen 
a rendelet egységes végrehaj- látható. (F. 1. Jel..zé6i Utasítás 
tására írta elő az igazgatóság 31. pontja.) Vonalbejárások 
a túlóraátalány részarányos alkalmával már fel kellett ---------------------------, csökkentését az esetre, ha be- volna figyelni erre a jelen
tegség, vagy szabad.<aág miatt ségre! 

Amit a háztartási tüzelöröl tudni kell ne� dolgozták le a havi mun- 2. Az 5518/II. sz. vonatot to-kaidőt. vábbító 424-018 psz.. mozdony 
, A vasutas dolgoz ' k  és nyug
~ díjasok 1966/67. évi tüzelóellá
, tása április 1-vel megkezdő
. dött. A ré zletflzetésre kiadott 
• háztartási tüzelőjegye!:et 

augusztus 31-ig lehet bet:ál
tani. Az 1966/67. évi tüzelési 
évben a nyári kivételewt -
a részietfizet.é, es akción kí

érdek is. A vasút j�lenleg meg
felelő háztartási tüzelőanyag 
készlettel rendelkezik, éppen 
ezért szükséges, hogy minden 
igényjogosult a tüzelójét le
hetőleg a nyfu-i időr,zakban ha
zaszállí tsa. 

A szegedi igazgatóság tehát 
nem járt el rendeletellenesen. 
A szolgálati főnökségnél az 
igazgatóság rendelete alap
ján már nem lehetőség az áta
lány részarányos c-;ök!kenté
se. hanem előírt kötelezett-
ség. 

vül - segíti az is, hogy a tü- �-------------------------
� zelőmennyiség az elmúlt évi-
• nek a kétszerese. Ezzel lehető

ség nyflik arra, 1wgy az igény
jogosultak szükségletüket tel
jes egészében a vasúttól s:::e
rez::élc be. A tüzelőanyag nyá
ron történő vásárlását segí
ti a MÁV Anyagellátási Igaz
"atóságának az a rendelete is, 
hogy a meg,;zabáson felül 
nem 3, hanem 5 mázsa hulla

·dé1,fát igényelhetnek azok, 
alcik legalább 6 db 100 forint 
értékű szén és 6 db 20 fo
rint értékű f.a.utalványt 
tugusztus 31-ig beváltanak. 

A háztartási tüzelő nyáron 
történő be.szerre e nemcsak 
�éni, hanem népgazdasági 

Sikerrel zárták az első félévet 

Rákosrendezőn 
A IX. pártkongresszus tisz

te'.etére indított munkaver
senyben Rákosrendező állomás 
dolgozói az elsó félévben kivá
ló eredményeket értek el. A 
tehervonatok terhelésénél 103,2 
százalékot értek el, a kocsitar
tó:::kodást 6,7, a menetrend 
szerinti indítást 5,5, a vonat
közlekedési tervet 3.8 s:::ázalék
kal teljesítették túl. 

A jó eredmények elér•�sét 
segítette többek között az is, 

hogy a Diesel-fordák terv sze
rinti közlekedtetését jól meg
szervezték és a gépek szerelé
sj iC:ejét a minimálisra csök
kentették. A kocsitartózkodási 
idők csökkentését pedig a gra
fikonos kiszolgálások pontos 
betartásával érték ei. 

A munkában a szocialista 
b1igádok és a KISZ-tagok jár
tak az élen. 

Vas István 

személyzete nem rendelkezett 
erre a vonalra érvényes vonal
ismerettel. En·ől a vezényletet 
végző ferencvárosi fűtőház 
mozdony!el vigyázója sem ér
deklődött, de a vezényelt moz
donyvezető sem közölte a vo
nalismeret hiányát. Figyelem
be véve, hogy a továbbított 
vonat 24 tengely, 307 tonna 
elegysúlyból állt, ahol a féke
zendő 77 tonna helyett 97 ton
na fékezett súly volt, az adott 
sebesség mellett a vonalát jól 
ismerő mozdonyszemélyzet 
még ilyen köi;ülmények mel
lett is a „Megállj" jelző előtt 
meg tudott volna állni. 

3. Az 5518/II. sz. vonatot to
vábbító mozdonyszemélyzet a 
baleset bekövetkezésekor, il
letve a „Megállj'' állású jelző 
meghaladásának időpontjában 
az egyfolytában eltöltött szol
gálatának 26. órájában volt. 

A fentiek ellenére a baleset
vizsgáló bizottság csak az 
5518/II. sz. vonat mozdony
személyzetének felel&ségét 
állapította meg. A felelősség 

megállapltása !gy egyoldalú és 
szerintünk a felhozott tény 
csak másodrendű jelentőségű 
lehet. A személyzet vezénylé
sét a vezénylet kezdeményezi, 
tehát az ó szerepük az elsőd
leges. 

A túlszolgálat 

megengedhetetlen 

tartása, betartatása a vezény
lők alapvető feladata. Még ha 
önként jelentkezik Is az ilyen 
időtartamot leszolgált sze
mélyzet, a további munkára a 
vezénylők kötelessége a meg 
nem engedett túlszolgálatot 
megakadályozni. E kötelezett
ség elmulasztásából adódó fe
lelősség senkire - még a 
munkát vállaló személyzetre 
- sem hárítható át. 

Az 1957. évi 54. sz. MÁV 
Hivatalos Lapban megjelent 
- ma is érvényben lévő -
- 131148'1957. I. 4. A. sz. ren-
delet II. részének 1. pontja ki
mondja: .,Az utazó szolgálatot 
teljesítő dolgozók - egy szol
gálatban, pihenő nélkül telje
sített - szolgálati óráinak 
száma általában 12 óra lehet, 
és még kivételes esetben sem 
haladhatja meg a 18 órát, a 
készenléti idővel együtt pedig 
a 24 órát." 

Ez a rendelkezés olyan idő
beli korlátot szab a munkabe
osztást végző vezénylőknek, 
amelyet semmilyen körülmé
nyek között sem szabad fi
gyelmen k!vUl hagyni, s be-

A balesetet vizsgáló bizott,
ság a fenti lényeges mellőzhe
tetlen előírásokat - nem tud
ni milyen okból - figyelmen 
kívül hagyta, s a mozdony
személyzetet irányító vezény
let felelősségét nem emelte ki, 
sót a vezényletnek a baleset 
bekövetkezéséért való felelő,;
sége legkisebb mértékét sem 
állapította meg. Pedig érde
mes lenne úgyis viz�gálni e 
sajnálatos balesetet, hogy 
mindez elkerülhető lett volna, 
ha a vezénylet a hivatalos 
rendelet szerint jár el. 

Nemcsak a mozdonysze
mélyzet hibáztatható! 

Berta István, 
a munkavédelmi felügyelőség 

vezetője 

BALESETI KRÓNIKA 
Június 7-én Székesfehérvár 

állomáson tolatás közben halá
los baleset érte Hegedüs 
György 52 éves kocsirendezót. 
A vizsgálat szerint a balesetet 
az okozta, hogy az állomási 
végrehajtási utasít.is ellenére a 
tolatást szalasztással végezték. 
Közrejátszott a balesetben, a 
nevezett figyelmetlensége is, 
mert a váltókeresztezés fölött 
akarta az álló kocsit ráakasz
tani, ugyanakkor előzőleg el
mulasztották a váltót az álló 
kocsisor irányá.ra állítani. 

* 
Mó.snap - júr.Jus 8-án 

újabb 2 milyos bale,et töri ·nt 
SzékesJeiv.i rvár álloma.so-n. Az 
éjjeli órákban Sajtós József 
kocsirend<;?Ző lábcsoru:ulásos 
balE'setet szenvedett, mert az 
1277. sz.. vonat ré;zére továbbí
tott jelzésadás közben a 1 1 .  sz. 
vá�:iny űrsze!vényébe lépett és 
az ott e!gurltott kocsisor el
ütötte. Baloch János kocsiren
dező szintén éjszaka ballábát 
törte, mert az álló kaJauzko ·i  
lépcsőjéról felszállás közben 
vtsszacsúszott. 

* 
Június 9-én Pátroha állom:ís 

VI. sz. vágányá.:·a bejáró 23'.9/ 
II. sz.. vonat 300 m-re megha
ladta az állomás kijá�ati ha
tárjelző}ét és ves:,élye=tette a 
bejáratt jelzőnél álló 1740 sz. 
személyvonatot. A vi7sgálat 
megállapította, hogy a 2379 II. 
sz. személyzete a közel 60 km
es •ebességú vonat mozdonyán 
ehludt. A vonatot a forgalmi 
BZolgúlatteYó jelzésére vészfék
ke' sikerült megállítani. A 
baleset megclőzéséhez hoZ?ájá
rult méit az is, hogy az 17-n 
sz. vonat mozdonyvezetője 
ahogy a közeledő vonatot lát
ta, azonnal visszatolatott. 

* 
Június 23-án Göd és Duna-

keszi állomások között dolgozó 

pályafenntartási munkásesa
patból halálos üzemi balesetet 
szenvedett Oravecz Pál pálya
munkás. A balesetet az idézte 
elő, hogy ne,·ezett körültekin
tés nélkül a 125. n. sz. vonai 
úrszelvényébe lépett. 

* 
Közelmúltban két ízben is 

súlyos balesetet okozott a köz
lekedő vonatok nyitott koc&i
aj taja, illetve a lezuhanó ko
csiajtó. Május 31-én Komárom 
és Almásfüzitő állomások kö
:rutt az 5891.  sz. vonatról lezu• 
hanó kocsiajtó Morva! Lajos 
vonalgondozóra esett, aki sú
lyos sérülésekd s1.envedett. 
Június 30-án Buda- és Dudar
bánya között pedig egy nyitva
hagyott kocsiajtó Hegyi Bálint 
fejét súlyosan megsebesítette. 
A balesetek viz�gálata során a 
kocsivizsgálaltal és átvétellel 
kapcsolatban súlyos mulasztá• 
sokat állapítottak meg. 

* 
Június 27-én Bocskaikert. és 

H jdúhadház állomások között 
halálos üzemi baleset érte 
Tóth László pályamunkást, a 
114'1.. sz. tvg. fékezőjét. A bal
esetet az okozta, hogy nevezet
tet menetközben egy, a kocsin 
szállított 7 m-es kapcsolórúd a 
f'kálláshól kim,elte. A vizsgá
lat azt is megállapította, hogy 
� tv"'. menet jelentős sebesség• 
túllépéssel közlekedett. 

* 
Július 1 2-én 1 .49 órakor Tár-

nok állomáson áthaladó 1239. 
sz. !(Yorstehervonat bele ohant 
a biztons_. gi határon kívülre 
kihúzott 1298. sz. tehervonatba. 
Az ütközés következtében 
mindk ·t vonatgé-p felborult, 13 
vasúti kocsi torlódott, 5 sze
mély megsérült. A mentési 
munkálatok és a kivizsgálás 
azonnal megkezdődött. 

H. K. 

Ajtók, ablakok, játékok, kerítések, 
mázolásához 

konyhabútorok 

P R O G R E S S  z o :u .i N C !  
Gyorsan, szárad, csillogó fényes, tartós a 

P R O G R E S S  Z O H Á N C !  
Fehér 1 kg 37,60 Ft 

Pasztell színek l kg-os 36,- Ft 
FESSE-MAZOLJA TARGYAIT SAJAT MAGA ! 

IGY OlCSóBB! 



1966. .TCLJUS 18. 

220 új tisztet avattak 
a Szőnyi úton 

MAr:YAR VA�trrA� 

Vidám vasutasnap 
Budapesten 

gozott és s7.épen kivitelezett 
gúlagyakorlata követte, majd a 
80/l és 1500 méteres síkfutás 
után pályára léptek a labdarú
gók is. Először a zuglói sport
iskola és a BVSC sportiskola 
legifjabbjai kétszer 30 perces 
mérkózésen küzdöttek egymás
sal (az eredménv 3:1 Zugló ;a

vára), majd ezt követte a 
BVSC és a Zombori Vasutas 
AC összecsapása. A játékot 
végig a magyar vasutas csa
pat irányította, végeredmény
ber 6:0 arányú győzelmet ara
tott. 

A labda.rúg6-mérkó7.éssel egy 
idóben a műugrás szerelmesei 
Balikó, Felhósi, Konkolv és 

Ger!ach válogatott műugrók 
gvakorlatait élvezhették, majd 
a labdarúgó--mér>kőzés után 
megkezdődött a BVSC-Csepel 
Autó bajnoki vízilabda-mérkő
zél,. Az ügyesen adogató 1:1a.s
ut113 vízilabdázók 12 :6 a,ránv
ban legyőzték a vendégeket. 

Ezzel a délutáni sportmúsm
befejezódött. Ezután a nagy
színpadon kétórás kultúrmű
sorra került sor, amelyben a 
vasutasszakszervezet központi 
szimfonikus zenekara, énekka
ra és az Északi Járműjavító 
Törekvés népi együttese mel
le++ ismert művészek is fellép
tek. 

SL I, 

a 

Kitüntetések 

vasutasnap alkalmából 



• MAGYAR VASUTAS 1966. JÚLIUS 1�. 

A Miskolci VSC nyerte 
. a Vasutas Kupát 

KON Y VISME R T E TÉS 

SZABÓ BÉLA: 
A vasutasnapi ünnepségek ---

lll)Ortrendezvénye.i során ezút• 
tal Miskolcon került megren
dezésre az 1966. évi Vasutas 
X:upa döntője. Az idén négy 
csapat, a Miskolci VSC, a 
BVSC, a Győri MÁV DAC és 
a Szolnoki MAV vett részt a 
kupa küzdelmeiben. 

Gyümölcslevek, gyümölcsborok 
házi készítése 

Még egy kupa-,,ügy" 
Ez év ttiviiszán a Rímet Kupa eltúr.ése hozta izgalombo 

ti sportvilágot. Amikor aztán ti ltipok hírül hozták hogy meg� 
került - egy kutyii megtalálta - megnyugodtak a kedélyek, 

A napokbiin újabb kupii probléma vetődött fel, nem Ang
liában, hanem a Nyugiiti-pályaudvaron. Az ügyeletes tiszti iro� 
dában, ahol a talált tárgyakat kezelik, játszódott le az eset. 

- Edes fia.ml - fordult az ügyeletes tiszthez egy falusi. A mérkőzéseket három fol"
dulóban bonyolították le. Jú
nius 26-án Győrben a MÁV 
DAC a BVSC-t látta vendé
g(!L A mérkőzést a hazaiak 
nyerték 3:0 arányban. Június 
29-én Szolnokon a Szolnoki 
MA V a Miskolci VSC csapatá
val mérkőzött. Ezen a talál'ko
aán a vendégcsapatnak kedve
zett a szerencse, a miskolciak 
ugyanis 1 :0 arányban győztek 
a vendéglátók ellen. 

A második fordulót július 
1--án bonyolították le. Szolno
lrion a Gyóri MA V DAC gyó
:IIÖtt 4:2 arányban, Miskolcon 
pedig az MVSC 3:1-re győzte 
le a BVSC-t. 

Az elmúlt évek tapasztala
tai bizonyítják, hogy a gyü
mölcsök házi feldolgozásával 
foglalkozó szakkönyvek min
dig nagy sikert arattak az ol
vasók körében. Igy e könyv 
elődje, a négy kladásban, 
negyvenezer példányban meg
jelent „Gyümölcsborok házi 
készítése" című kiadvány Is 
keresett volt. A szakkönyvek 
sorában különösen jelentős 
Szabó Bélii új műve, amely 
átfogóan ismerteti a témával 
kapcsolatos összes tudnivaló
kat. 

Bevezetőben a szerzó a gyü
mölcsök fogyasztásának nép
élelmezési és egészségügyi je
lentőségével foglalkozik, majd 
rátér a gyümölcslevek készité-

sére alkalmas gyümölcsök 
jellemzésére. Ezután a gyü
mölcslékészítés munkálatai
nak, a mosásnak, lényerésnek 
a leírásával találkozunk. Vé
gül a házilag előállítható kü
lönféle erjedésmentes és er
jesztett gyümölcslé-készítmé
nyekről, azok speciális jelen
tőségéről, a készítés módjáról 
olvashatunk. 

Különösen értékessé teszi a 
könyvet az, hogy a szerző vé
gig szem előtt tartja a házi 
feldolgozás szűkebb lehetősé
geit, kisebb adottságait. Ez Jól 
visszatükröződik abból, hogy 
mindig egyszerú, könnyen 
hozzáférhctó eszközöket, edé
nyeket és módszereket ír le 
és javasol. 

nénike. - Elveszett a kupám, nem találták meg? 
- Kupáát . . . ? ??  - kérdez vissza P. L. ügyeletes, afci 

nagy futball rajongó és hallott az elveszett Rimet Kupa kö
rifü mende-mondáról. Látszik, kavarognak fe;ében a gondo
latok, iihogy ti nénikét nézi. 

- Miféle kupa volt az nénikém? - kérdezi még egyszer. 
- Hát amolyiin nagyobb fajta volt az lelkem - válaszol-

ta a világ legtermészetesebb hangján. 
Az ügyeletes sehogysem értette ti dolgot, azért maga elé 

vette ti talált tárgyak vaskos előjegyzését, de nem aktidt ti 
kupa nyomára. 

- Mikor veszett el az a kupa? 
- Mikor? Tulipán nyiláskor bökte ki rÖt'id gondol• 

kozás után. - Ogy emlékszem, mintha ma lenne, egy kosár 
tulipánt hoztam ti piacrii és akkor hagytam el ti kupámat. 

- Tulipán nyíláskor? - mosolyog az ügyeletes tiszt és 
hogy szolgálatára álljon a nénikének, átkisé-rte a talált tárgy«k 
raktárába. 

A harmadik fordulót július 
10-é-n ti XVI. vasutasnapon 
1Kiskolcon rendezték meg. A 
harmadik helyért a Szolnoki 
MAV a BVSC-vel, az első 
helyért a Miskolci VSC a Gyö-

ri MA V DAC-cal játszott. Az 
előmérkőzés 3:3 arányú dön
tetlennel végződött. Míg az el
ső helyért folyó küzdelemben 
a miskolciak jó játékkal 3 :0 
arányban diadalmaskodtak a 
győriek felett. 

Több millió aláírással fordulnak 
az eszperantisták az ENSZ-hez 

- Ott van! Ott van.! - kiáltott fel ti nénike és mutatott 
az egyik polcon álló ;ókora tejesköcsögre. 

- Hiszen az tejesköcsög, nem kupa! 
- Ejnye fiam, hát magii még azt sem tudja, hogy nálunJ: 

a tejesköcsögöt kupának hívják. - lyf -

- Kocsimosó állomás épül 
20 OOO forinkls költséggel Vá
mosgyörk állomáson. Az új lé
tesítmény már lehetővé teszi, 
hogy az idei szezonban minden 
eseLben tiszta vasúti vagonok
ban utazhasson Vámosgyörk
ről és kórnyékéról a zöldség 
és a gyümölcs. 

- Huszonötéves becsületes 
szolgálatukért jubileumi juta
lomban részesült balatonakali 
állomás négy dolgozója. 

Az 1966. évi Vasutas Kupa végeredménye: 
t. Miskolci VSC 3 
!. Győri MA V DAC 3 
a. Szolnoki MAV 3 
L BVSC 3 

3 
2 

1 
1 

'7:1 6 
1 7:5 4 
2 5:8 1 
2 4:9 1 

A kettős mérkőzés után ke
tült sor az ünnepélyes dijki� 
osztásra. Az OTP Sportfogadá
si Fóigazgató.ság ezüst serlegét 
a Miskolci VSC csapata nyer-

te. A II. és III. helyezett csa
patok emlék plakettet kaptak. 
A játékosokat éremdijazásban 
részesítették. 

Július utolsó napjával befe
jeződik az a nemzetközi alá
írási akció, amelyet még 1965-
ben a világ többi eszpe.rantó 
szövetségével együtt a Magyar 
Eszperantó Szövetség is meg
indított. Az ívek aláírói azt 
inditványozzák az ENSZ-nek, 
hogy tekintélyével és a szüksé
ges eszközökkel segítse eló az 
eszperantó nyelv világméretű 
elterjesztését. Ma már hatal
mas kötegekben sorakoznak az 
Egyetemes Eszperantó Szövet

írások gyűjtésében a vas-
utasok közül dr. Ferenczi 
Imre (Győr) és Tóth Ambrus 
(Debrecen), valamint a Köz
ponti Csoport tagjai értek el 
még sz.ép eredményt. 

A magyar eszperantistákat 
leköti ugyan a Budapesten 
megrendezésre kerülő 51. Esz
perantó Világkongresszus ren
d� munkája, mégis több 
mint 50 OOO aláírást gyűjtöt-
tek. Kristek Pál 

Természetjárók között a Börzsönyben ség rotterdami székházában az .------------
aláírt ívek. 

- Dr. Csanádi György köz
lekedés- és postaügyi minisz
ter meghívására néhány napot 
hazánkban töltött Dr. Ludwig 
Weiss osztrák közlekedésügyi 
miniszter és dr. Maximilián 
Schantl, az Osztrák Szövetségi 
Vasutak vezérigazgatója. A 
tárgyalások során a két orszá
got érin tó közlekedési és hír
közlési kérdésekról folytattak 
eszmecserét. 

A budapesti �zetbará
bak ez évi nagy találkozójuka.t 
a Bö=söny-hegységben, az ír
táspusztai festői környezetben 
rendezték. Itt került sor a 
Budapest Kupti tájékoz.ódási 
váltóversenyre is, melyen 150 
induló közül ti budapesti MAV 
Igazgiitóság csiipata, a férfi 
első oiztálybtin az elismerésre 
méltó harmadik helyen vég
zett. 
_ � ünnepélyes di}kiosztás 
kedves színfoltja volt az, 
amikor a három fiatal turis,
ta egyforma aranyszárnyas
kerékkel diszített, piros me
legítő felsőrészben és sötét 
nadrágban sorakozott fel a 
táborzászló előtt. Közülük 
Lackó Tamás elektrotechni
kustól kértem rövid inter
·iút. 

- A verseny nem tartozott ti 
legkönnyebbek közé - mon
'dotta - hiszen háromszor 8 
1-..-ilométert hol futva, hol ti 
csúcsokra törtetve, sáros, esó
verte bozóto, terepen kellett 
megtennünk. Közben a ke-

2/Üllkben levő térkép és 
tájoló segítségével kerestük 
az érintendő pontokat és az ott 
elhelyezett ellenőrzőállomáso
léat. A 24 km-es terepet leküzd
ve a tájékozódási feladatot 233 
perc alatt oldottuk meg, így 
lettünk harmadikok. A köz
elmúltban Prága környékén 
versenyeztünk, hasonló bozó
tos terepen, amint a lábamon 
a néhány régebbi karcolás is 
mutatja. 

- úgy látszik .,nincsen pá
lya tövis nélkül" - jegyez
tem meg - de azért újra rajt-
hoz állnak. 

Természetesen, hiszen 
már 6-10 éve versenyezünk, 

Az egyéni aláírók köz.ött ed
dig 643 különböző nemzeti
ségú nyelvész, 992 parlamenti 
képviselő, 73 kormánytag, il
letve miniszter neve is szere
pel. 

A magyar vasutas eszperan
tisták is jelentős részt vál
laltak ebben az akcióban. 
Világviszonylatban is kiemel
kedő eredményt ért el pl. a bé
késcsabai eszperantista vas
utasok közül Wagner Andrá.�, 
aki egymaga 6015 egyéni alá
írást gyűjtött. Az egyéni alá-

FELHÍVÁS 

ez a kedvenc sportunk, ;áté- A nemrég alakult BVSC mo
kunk és szenvedélyünk. A torosklub új helyiségbe, az 
tájékozódási feladatok érde- tszaki Já.rmüjavíl.ó Törekvés 
kessége a megismert hegyek és Kultúrotthonába költözött. A 
völgyek srepsége, mert ellen- motorosklub címe tehát: MAV 
!Jétben a híresztelésekkel a táj Törekvés Kultúrház, Budapest, 
megfigyelésére is lehet&égünk X., Hungária körút 25. Telefon: 
van verseny közben - s ez fe-

, 
138-211. Jelentkezni lehet 

ledteti a fáradtságot, a néha még a szervező titkárnál: dr. 
előforduló kellemetlensége- Buru János, Budapest, X., Te-
ket. j herkoesi út 10/c, Telefon: 116 

Z. I. -430. 

„Találkozunk 

öt év múlva" - Társadalmi tulajdont ká
Régi barátok, egykori tanfo- 1 rosító !opásé� Bakos László 

lyamtársak találkoztak a kö- . boldva1 kocs1rendezőt 6, Pál
zclmúltban Budapesten, a I falusi János tak:taharkányi_ �o
MA V Tisztképző Intézet dísz- �•r:endezöt_ pedig 5 hónapi Ja
termében, hogy fehér asztal- v1!-6 neyelo mu!11tára �telte a 
nál, családjuk, gyermekük tár- �f1skolc1 Megye,_ B!rooag, Az 
saságában kö zönthcssék egy. 1télet nem jogeros: 
mást. Részt vett a talólkozón - Automata lenysorompot 
Bebrits Anna a Nép.szabadsá" adtak át Alsóörsön. A vona
fömunkatársa'. az elhun ·t Bcn":. tok önműködően vezénylik a 
rits Lajos volt közleked-5s- és berendezést, így az csak a sze
postaügyi miniszter leánya is. relvény elhaladásáig jelez ti
A felszabadulás után, ponto- lost. 
sabban 1946-ban elsők.ént vég- - A XVI. Vasutasnap alkal
zett vasúti tisztek közül 86-an mából nyugdíjas találkozót 
vettek részt ti 20 éves találko- tartottak a szombathelyi jár-
zón. mújavítónál. 

- Röpgyűlésen tlltakozta.k A volt hallgatók nevében dr. az �szaki Jármújavító dolgo
Máté Miklós köszöntötte a ré- zól az amerikaiak vietnami gi ismerősöket, majd Kun De- háborúja ellen. A dolgozók nezsö, a Tisztképző Intézet Igaz- vében a szakszervezeti bizottgatója üdvözölte a volt hall- ság szolidaritási táviratot külgatókat. Megemlékeztek azok- dött a Vietnami Demokratikus ról is, akiket a sors az elmúlt Köztársaság nagykövetségére. 
�ú_:sz év alatt elszólított az - A félévi értékelés alap-elok sorából. já.n a kongresszusi versenyben 

- Szeged állomáson a XVI. 
Vasutasnap tiszteletére lndi
tott ünnepi műszakban 106,5 
százalékos teljesítéssel Balogll 
Mihály és Csillag István bri• 
gádja érte el a legjobb ered
ményt. A második helyen Ko• 
vács László és Daróczi László, 
a harmadik helyen pedig Kis• 
komlósi János és Mészáros Jó• 
zsef brigádjai vége;>;lek. 

LAKÁSCSERE 
Elcserélném a Keleti pu_ köze-

lében MAV-házban levő nngymé
reta utcai, szoba konyhás, társb�r
let1, szeparált, alacsony bérú !öld
szlnU laklisom (kiliön gáz, villany) 
vasu t.assal, hasonló méretü tanácsi 
la1tásra, vagy garzonra. Erctek:6cl
ni: Varga házfelügye!6nél, Bp., 
VIII. Kerepesi út 1. 

Elcserélném Budapest VIII. ke
rületi 2 szoba összkomfortos. ut
cai. MAV lakásomat 1 szoba kom
fortosra, vagy haUosra. b'dekH5d0 

ni: 31�767 telefonon. 

A szerkesztöség üzeni 
Bognár Károly, Dancs József Ta

polca, dr, Bánkfalvy Gyula Sze
ged. Boldizsár Gyula Békéscsaba. 
Volosinovszki János, Czeglédi 
Sándor Debrecen, Pncz Józ:se:t 
Curtid, Szücs Ferenc Hatvan, 
Szentgáli István Gyöngyös, Vas 
Ist.Ván Rákosrendező, Kotorm.én 
Mihály Mezőhegyes, Körmendi 
Mihály Barcs: Leveleiket !&punk 
anyagához felhasználjuk. 

Váríalvi Gyula Gyékényes, Fokl 
István Budapest, Vlráe Lajos 
Kiskunhalas, Ce81éd állom As 
KISZ.-szervezete: Leveleiket Uleié
k.es helyre továbbítottuk. 

Boda Béla Budapest: Szabadság 
és Háború és béke c. versei köz
lésre nem alkalmasak. 

;.... ________________________________________ I Tisztképzo Intézetben megtar- tú_l a menetrendszerúséget, és 
A találkozó részvevői a

l 

nyolc százalékkal teljesítették 

tott kedves kis ünnepség után negy százalékkal a tehervona
közös vacsorán vettek részt, tok tartózkodási idejét a gyo
majd másnap, vasárnap dél- mai vasutasok. 

FelhfvJuk Jevelezölnk figyelmét, 
hogy a kongresszusi munkaver
Bennyel kapcsolatban ne csak a 
vállallist killdjék meg szerkesztő. 
&égilDknek, hanem arról is táJi• 
koztassanak bennil.nke4 hogy mi
lyen eredményeket értek el eddig 
a kongresszus t.lsztelet�re kibon
takozott: munkaversenyben. l(ERESZTREJTVENY 

. Vfz.szinle&: 1. A törvény a har
madik ötéves terv sorá.n ebben 
"7.&bja meg a közlekedt\s fejlesz· 
t� legfontosabb feladat.át. (Foly
f.&tá.sa a függ. 25-ben.) 12. Varró
szerszám. 13. Fö:det. túr. 14:. Gyen
geelméJG. 15. Rag. 16. A gyümölcs 

=�0J
3

·á��;
0

�;,��g1�% �:, 
!2. OBM. 23, Igekötő. 25. Allóvlz. 
216. Belga város (�k- fel.) 28. Ide
gen férfinév. 30. Komlsz a köze-

pén. :i:z. A modern orosz . balett 
megteremtője. 33. • • •  Amorim, a 
portugál romantika utolsó képvi
selője (1827-1892), 34. Testének él
tető nedve. 36. Kenáf hllromötöde. 
38. Házlszárnyas. 38, zene esztéti
kus, keresztnevének kezdőbetűj é
vet. 41. Mérlegel. 43. Természettu
dományi Ismeretterjesztő Társulat. 
44. Elektroncső fajta. 4S. Francia 
regényíró (1830--1913) 4'7. Llbahang. 
46. Legapróbb cseh pénznem. (ék. 

!cl ) so. Lengyel város a VisZ
tu1a mellett 52. A Duna mellékfo
lyója. 53, Jelző, 55. Dús.gazdag em
ber. 56, Rég! pénzdarab. 58. Tiltó· 
szó. oo A mai nap. 62. Kö,:épá:zslal 
jllhfajta, 64. Európai nép. 65. Nem 
azé. 67. Elcsépelt. mlndennapi (ék, 
csere). 68 Boga ikerszava. 69. Be-

cézett fétllnév. 70. Mecsetek Ima
vezetője. 

FűggGieges: 1. Sziámi aprópénz, 
2. Alkotás. 3, Síkság Palesztiná
ban. f. Aft'!kai állat. 5. Igekötő. 6. 
Helyhatároz66zó, 7. Takarmánytá
roló. 8 Tolna megyei község. 9, 

11:ppúgy, latinul. 10. . . . du, egzo
tikus madár 11. Szibériai folyó. 16, 
Létezik 17. · Athéni vezér, MUtta
desz tiá. 19. Vasoxid és alumf
niumpor keveréke. 20. Színészek 
régies neve. 21. Borsevő-féle ma
dár Brazíliában honos. 24, Német 
kéniikus, a szerves vegyési.et 
egyl.k legnagyobb mestere. 25. A 
v!zszlntes 1. folytatllsa, 27, Hegy
ség Marokkóban. 28. Szélháría. 29. 
Község Zala megyében. 31. Veled 
szemben táplált. 35. Demokráciá
ban van! :n. Lac • •  Genti tó. fO. 
Adj, de vissza. u. Bátor. 42. Egy 
vegyértékű negatív szulfociángyök. 
f6. Nevezetes dij alapítója. 49. Spa
nyol clgánytánc. 51. Magyar Opti
kai Művek. 53. Kerítés. 54. Nem 
keveset. 56 TeJszínbc51 Js verhe
tL'<. 57, A skorbut régi neve. 59. 
Elán. 61. Nem ezé. 63. Római 52. 
64. Járom. 66. Köt66zó. tl8 Vám 
vége 

Beknidendi!: v!zsz!ntes 1. foly
tatása a fUgg. 25--ben. Bekilldésl 
határidö: augusztus 10. 

Az elözi! keresz.treJtvény helyes 
megfejtése: Vasutas, Postás és 
Közlekedési Ií1úság1 Találkozó. 

Könyvet nyertek: Baranyai Zol
tán Bp„ VI„ Izabella utca 96. m. 
12. Simon VIimos, Mohács. Tol· 
buchtn u. 19. Lán,r Erzsébet. Bp,, 
XII . Schwartzer F u. 3. Honti 
Jenő f6int. Miskolc. Garam u. 8. 
Nagy Lajos, Nagybátony, MAV 11, 

elótt megtekintették a Közle-
kedési Múzeumot. 

S búcsúzóul mindannyian 
csak egy mondatot ismételtek: 
Találkozunk öt év múlva, ti 25 
éves jubilev.mkorl 

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapból a szalmzerve

zetl bizottságok és a dolgozók fl• 
gyelmébc ajánljuk a következöket: 

�- számból: 115 194/1966. AJ. D, 
A há1.tartásl tilzelóanya.l( nyári vé
telezésének elősegítése " hulladék
fa járandóság felemelése. 

?:!. szllmból: 115 580/1966. I/2, B. 
Az Idegen nyelvtudás anyagi el
ismerése a kutatói és tervezői 
munkakörökben. 

113 364/1966, I(.!. A. MÁV Nevel6-
lntézetben elhelyezett növendákek 
térítési dJja. 

115 445/1966. rr,r. e. A büntet(! bí
róságok által elrendelt kényszerel
vonók<>zelés végrehajtásának sza
bályozs.sa. 

illAGYAB VASUTAS 

• Vasutasok Szakszervez�nek 
lapja 

Szerkeszt! a azerkeszttl blzott8'1 
Főszerkeszt(!: Gulyú 1'1109 

Fele!(!s szerkeszt(!: Vls! Ferenc 

Budapes1 
6

�.
k

•�;�;;!i utca 11. 
Telefon: városi: 229-872 

Ozeml: 119-'l'I 
KJadja és terjeszti : o Népszova 

Lapkiadó Vállalat. Budapest vn., 
RákóczJ 01 5f Telefon: 22f-Bl9. 

Felelő• kiadó: Gábor Márton, 
a Néonava Lapkladd Vállalat 

Igazgatója 
Csekkatámla,1ám : 75.915.001-K 95 

Szikra Lapnyomda 

AZ ORA ES AZ IDŐ 
MlllllllllllllllllllflllllllflUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlllllllllllllllllllltllllllllllllllll 

Az ember méq az ókorban rájött arra a szomorú tényre, hoqy az idG múlik. Azt.in az emberi leleményesséq foiyUn méq az is felvetil<lhetett, hoqy az idő múlását valamilyen módon mérni kellene. 
lqy kezdtek az emberek a naqy problémán qondolkozni és iqy hozták létre az idő mérésére alkalmas első kezdet• leqes szerkezeteket, eszközöket. 
Először eqy fOqqőleqes oszloppal kisérleteztek, amely a Nap 
árnyékának hossz.it mutatta Jó ld6 esetén, később készltet
tek vizszlntes és hordozható Napórát Is. A feJ16dés következ6 ál lomásai a homok-, a víz- és a mécs
ór.ik voltak. 
Hosszú idő ut.in azt.in meqJelentek a kOlönböző kerékrend• 
szerrel maköd6 szo.rkezetek, melyeknek mechanizmusa a sok tudós és mester kezenyomán oly sokat feJlöaött, hoqy 
az óriik véqre eljutottak mai fonnáikhoz. 
A mai ember életfben az óra nélkUlözhetetlen társ annyira, 
hoqy nélkille ma már szinte nehezen létezünk. A ma embere az 6.-a sqltséqével tudja napjait beosztani, 
proqramozni, nélkülözhetetlen reqqef az ébredésnél, a munkában, utazásnál és szórakozásnál stb. 
Oránktól meqkövctelJOk, hoqy pontos leqyen, ha ml nem is 
vagyunk azok, nem szeretjük, ha siet, vaqy ha késik, azt 
meq eqyszen1en nem lehet elviselni ha elfárad, megál l  és nem hajlandó újra elindulni. 
Talán néha elfelejtJilk azt, hoqy óránk a leqqondosabb 
kezében Is eqyszer elfárad, elroml ik és Javításra, kezelésre szorul. F6városunkban 1 951-ben J6tt létre az ORASOK Szö
vetkezete, és ma mA.r a város minden pontján, összesen 
63 fiók működik, ahol szakemberek JavltJáok q.aranclával a n,eqhibásodott órákat. 
Nem kifeJezhetli, de ta,lán érdekes az a szám, hoqy az Orások Ktsz.nél évente kb. 250 000 ilb óra kerUI JaviUs.ra. Nem érdektelen az a tény. hoqy a haqyományos óraJavfU• son kfvill az ORASOK KTSZ dljtalanul véqzi a kereskede-
1.emben bárhol vás.irolt órák qaranciá-lis időn belill történt 
meqhlbásodásának Javítását. 
A szövetkezet az óraJavitás profilján belill foqialkozik ktl
lönbözG ipari célú lif<Sjelzőszerkezetek, bélyeqzőórá.k, isko
lai szOnetJelz<lórák, k irakatkapcsolóórák Javltásával és 
rendszeres karbantart�sával, eqyedi műszerek készítésé
vel és Javftás.wal bérmunkában. 
Véqezetill, ha órája meqhibásodik bizalommal forduljon az 
órások Szövetkezet6hez, ahol azt meqeléqedésére meqjavit• 
Ják. Veqye iqénybe a szövetkezet eqyéb szolqáltatásait, 
fiókok a város minden pontján. 



VILAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 
Augusztus 1-től 

új vonalirányítási rendszert vezetnek be 

Budapest-Záhony között 
A VASUTASOK SZAKS ZERVEZET�NEK LAPJA 

A vasúti közlekedés fejlődé
se, a technikai eszközök kor
szerűsödése egy új, magasabb 
követelményeknek megfelelő 
forgalomirányítás gondolatát 
is felveti.. Az állandóan fejlő
dő munkaeszközök visszahat
nak az emberre, újabb és 
újabb tapasztalatok szerzésé
re ösztönzik s megkövetelik az 
új szemlélet kialakítását az 
új módon való gazdálkodást. 

vonatokkal szemben az irány
vonatok mennyisége növeke
dett, s ez a növekedés a fóvo
na1.akon el.éri a 40-60 száza
lékot. A korszerű vontatójár
művek megjelené6ével a von
tatás hatósugara is nő. Ugyan
akkor a mennyiségi változást 
nem követte ilyen mértékben 
a min&ségi változás. Csak egy 
példa: A Budapest-Záhony 
vonalon történt vizsgá1.at so
rán kiderült, hogy az irányvo
natok optimális menetrend 
szerinti átlagos 32 km/óra 
utazási sebességével szemben 
a tényleges utazási sebesség 
csak 23 1'm,'óra volt, 

fonon egy gombnyomással 
kapcsolatba léphet a Buda
pest-Záhony fővonal csom(>
ponti állomásaival. Feladati! 
az operatív tervezés, a vonat• 
tervezés és mozdonyfeth.aszná. 
lás összhang;ának biztosítá
sa, a vonatforgawm tervsze
rűségének ;avitása. 

J.'.. &vFOLYAM, 15. SZAM Ára 40 fillér 

A TETTESEK 
KÖZTÜNK VANNAK? 
A 

vasút technikai szmvona
lának soha nem tapasz

talt ütemű fejlesztésén túl 
egyre nagyobb súlyt kap az 
utaz.ás kulturáltságának javí
tása. Az állomások moderni
!álása, az utaT.ási sebesség nö
telése mellett na{l1I összegeket 
fordítunk a személyszállítás 
körülményEit javító kocsik 
9yártására, beszerzésére. Elég 
tsak arra utalnunk, hogy jú!i-
116 5-én adták át a Dunakeszi 
Járműjavítóban az ezredik 
Bah kocsit. Ezeket a kocsikat 
rövid idő alatt megkedvelte az 
utazóközönség, s megjelenésük 
vonalainkon nagy örömet vál
tott ki a vasutas dolgozókból 
ill. 

Nem elég azonban csak örül
hi a s7.épnek, a modrrn ko-

t csiknak. Azon k�l lenni, hogy 
az tartós legyen, sokáig szol
gálja az utasok kényelmét, 
tisztán és mindenféle rambo
Íástól mentesen. 

Szinte naponta hangzanak 
el felhívások, figye!mezteté
�ek: kímél;ük a vasúti kocsi
kat, a va.sút, a nép vagyonát. 
!lokan azonban úgy vélik, hogy 
az intelmek csak a kívülálló 
�tasoknak szólnak, de nem 
vonatkoznak az utasként he• 
lyet foglaló vasutas dolgozók
ra, nyugdíjasokra. Most erről 
� ezekről kell szólnunk, mert 
sajnálatosan a kocsik bepí.lz
kltwban nem egyszer vasuta, 
tanaink ;árnak é!.en. Meg nem 
engedett vlseLkedéssel és mo
dorral nagyon sokat ártanak a 
vasút jó hírnevének. 

K ülönösen az 1. osztályon 
utazó vasutas dolgozók 

helvteltn magatartása miatt 
emelünk szót. Annál is inkább 
figyelemre méltó ez a problé
ma, mert míg a fizető utasok
nak mindössze 6 százaléka uta
zik 1. kocsiosztályon, addig 
a vasutasoknak 30 százaléka 
jogosult erre. Ez a szám azt 
mutatja, hogy a felszabadulást 
�Yetően a vasutasok olyan 
1ogokhoz jutottak, melyeket a 
!elszabadul.ás előtt egy élet 

munkájával sem szerezhettek 
volna meg maguknak. 

S mi az eredmény'? 
Előre is elnézést kérünk a 

becsületes, rendszerető, tiszta
ságra vigyázó, kellemes úti
társnak bizonyuló többségtől 
De ostorozni kell azokat, akik 
olajos, kétes tisztaságú ruhá,. 
ban foglalnak hel11et a kocsik
ban, végig fekszenek az ülése
ken. vas-úti kocsikba nem va
ló CSOmll{IOkkal veszélveztetik 
a tíszta&ágon túl utiutársaik 
ruhqzatát, kén11elmét. 

Az ilyen viselkedést tanúsí
tók annyira a ,,magukénak" 
tartják a vasúti kocsit, hogy 
ott az utasok neríntük c:sa.k 
megtűrt nemélye1', vagy job• 
bik esetben' vendégek. Az ilyen 
,,gazdák" vajmi keveset tö
rődnek a „sajátjukkal". A vo
naton a szolgálatot teljesító
kön túl a vasutas dolgozók is 
utasok. S tőlük legalább úgy, 
de még jobban elvárjuk, hogy 
kulturált emberhez méltóan 
viselkedjenek az utazá.l alatt. 

Hogyan várható el olyan 
embertől, aki maga jár 

elől rossz pél,lával az, hogy 
védje a vasút, a nép vagyonál 
a rongálóktól, a tisztaság el
lenségeitől. Nem kell egyetlen 
vasutas dolgozó előtt sem bi
zonygatni, hogy mennyibe ke
rül egy új kocsi, a beszennye
zett kocsi tisztítása, ha egyál
talán lehetséges. A saját zse
béb61 Is lopja a forintot az, 
aki tűrhetetlen magatartásá
val ilyen módon emeli az in
tézmény költségeit. 

Szerencsére az uta..··ch köz
ben magukról megfeledkező 
vasutiu-utasok náma csak tö
redéke a vasutasságnak. De 
ténykedésük „látványoo", elég
gé el nem !télheió, megbotrán
koztató, s nagy kiadásokat 
okozó. 

N e hagyjuk szó nélkül vi
l selkedésüket. A vasút, a 

nép, a magunk vagyonát véd
jük, ha megakadályozzuk elég
gé el nem ítélhető viselkedé
süket. 

li\ pártkongresszus tiszteletére 

Az első helyen a kocsiosztá�y 
A Magyar Szocialista Mun

káspárt IX. kongresszusa tisz.. 
teletére tett vállalás első ér
tékelésére az elmúlt héten 
került sor a szombathelyi jár
műjavítóban. A verseny első 
Sza.ka.,za. bebizonyította, hogy 
a vállalat dolgozói a váUa-
1.á.!ok teljesítésében helytáU
l!Ok, 

A vállalat vezetősége, a 
Párt- és a szakszervezeti bi
zottság értékelte a vállalások 
időarányos teljes!1ését. A gaz
dasági eredmények alapján 

az első helyen a kocsi
javító osztály végzett, 
második a mozdonyjavi
ló, hannaclik a karban
larió osztály, negyedik a 

megmunkáló osztály. 

Példát mutatnak 
Az alföldi kisvasút 10 szo

C�lista brigádja, az első fél
,·, tervet maradéktalanul tel
zsítette. Subasitz Imre kocsi. -'OYezó brigádja 105 százalé
·os. Szántó Lajos motorjavító 
rigádja pedig 107 százalékos 

eredmfnvt ért el. 
.. A gázolaj-megtakarításnál a 
·.s,•asút műszaki személyzete 
;_z százalékot ért el. Jó mun. 

,at \·é�ez Bugár Győző mo
tJ:-\'ezetó. 

Ez az e1só félév eredménye. 
A pártkongresszusig hátra
levő időben az első helyet 
bármelyik osztály megszerez
heti. Egy-egy osztály az eset
leges lemaradását a verseny
időszakban még pótolhatja, 
hiszen nem a rész-. hanem a 
végeredmény számít. 

Ha figyelembe vesszük, 
hogy a termelés területén az 
éves élüzemversenyben Is da
rabszámos teljesítés adja a 
legjobb eredményt, akkor az 
első helyezés indokolt a kocsi
osztálynak. 

A gazdasági eredmények 
mellett 

a társadalmi munkafet
ajánlások teljesítésében Is 
élen jártak az üzem dolgo
zói, főként a szocialista 

brigádok. 
A brigádok dolgozói az egyéni 
és kollektív vállalásaik tel
jesítésének eleget téve mun
kálkodnak és dolgoznak a 
munkafegyelem megszilárdí
tásáért és az igazolatlan mu
lasztások csökkentéséért. 

A munkavédelem, a bal
esetmentes munkáltatás ér
dekében is elM>bre léptek és 
a gazdasági munka mellett a 
következő feladat, hogy 1966-
ban a munkavédelmi minta
üzem célkitűzéseit Is teljesít
se minden dolgozó, minden 
osztály. 

Kodes Wvá.n 

1966. AUGUSZTUS 1. 

Munkával 

ünnepeltek 
A dombóvári vasúti csomó

pont dolgozói a XVI. vasutas
nap tiszteletére ünnep! műsza
kot szerveztek, hogy a vas
utasnapi felajánlással is segít
sék az éves terv sikeres tel
jesítését. 

Eredményes a csomópont 
kongresszusi versenye Is. Az 
első félévben a következő 
eredményeket érték el: a sze
mélyvonatok menetren.dszerú
ségét 102.5, a tehervonatokét 
94.6 százalékra teljesítették, a 
kocsitartózkodásnál 103, a ko
csikihasználásnál pedig 99.09 
százalékot értek el. 

A féléves kongresszusi ver
senyben a fűtőház sem ma
radt el. Mozdonyfelhasználá
suk 102.84 százalék, a kocsi
javító műhely teljesítménye 
106.54, a mozdonyjavítási ter
vet pedig 100 százalékra tel
jesítették. 

A vasutasnapi versenyben 
és a kongresszusi versenyben 
a szocialista brigádok járnak 
az élen. 

Bódogh Mihály 

A jelenlegi f ormában mű
ködő menetirányító rendszer 
még 1950-ben alakult ki. 

Azóta az árufuvarozási 
teljesítmények 39,9 millió 
tonnáról 1965-ben már 
112,3 millió tonnára; te
hát majdnem háromszoro-

sára emelkedtek. 
Duplájára emelkedett a sze
mélyvonati teljesítmény is. 
Az ö.sszforgalom egyenlőtlen 
megoszlása folytán a fővona
lak igénybetfétele aránytalanul 
nőtt. Egy-egy vonat meneté
nek irányítására ali.g 4-5 
perc jut. Az operatív dönté
sekre csúcsidőszakokban pe
dig mindössze néhány másod
perc esik. Ilyen körülmények 
között a jelenlegi irányító ap
parátus sem Időben, sem tér
ben nem képes a fennálló 
vagy várható üzemi helyzetet 
felmérni és a fokozott köve
telményeknek kielégítő módon 
eleget tenni. 

A forgalomnövekedés kö
vetkeztében a vonatforgalom 
szerkezeti összetétele is meg
változott. A tolató közvetlen 

A menettanam növekedé
séből származó kocsióra-vesz
teség, mozdonyszemélyzeti 
munkaóra-veszteség többlet
költséget, kapacitáskiesést je
len tett. 

Ez a már említett mennyi
ségi növekedés a vonatforga
lomban beállott szerkezeti 
változás a technikai fejlődés 

szükségessé t.eszl az et
avnU meneürányítól szer
vezet helyett a fejlettebb 
forgalomirányítási beve

zetni. 

Ezeket a magasabb igényeket 
szem előtt tartva szervezték 
meg a Vasúti Főosztályon az 
új vonali üzemirányítási ren.d
s=ert, amely a vonatforgalom 
operatív irányítását végző 
szerveket menet-. mozdony-, 
áruirányitás közösen vonja 
ö.s.sze. Az egészet az Irányító

Ennek az új rendszernek • 
bevezetésé\·el 

várható, hogy megszűn
nek majd a keresztlntéz
kedése.k, a mozdony- és 
vonatszemélyzet néha fe
lelötlen mozgatása, az ide-

oda mászkálás. 
Ezzel a rendszerrel az irány
vonatos közlekedés előnyeit is 
jobban kihasználják. Javulást 
elsósorban a.z utazási &ebes
ségnél, a mozdonyóra-felhasz-
1iálásn.ál, a vonatszemélyzet 
költségeinek csölGkenésénél 
várnak. 

Az előzetes számítások sze
rint éves átlagban csak a Bu• 
dapest-Záhony közötti fővo
nalon 

közel 10 millió forintos 
megtakarítás várható, 

és 0,6 millió tonna többlet• 
árufuvarozás válik lehetővé. 

Ez az ú; módszer fokozotl 
lehetőséget ad a kibernetika 
alkalmazására, a vonali telje
sítmények számítógépek út
ján történő rendszeres napi 
értékelésére, a vonali vonat
forgalmi tervek gépi úton tör
ténő kidolgozására. 

----------------------------• szervezet koordinációs köz Egyszóval ez az új rendszer 
megfelel majd azoknak a kö
vetelményeknek, feladatok
nak, amelyeket a mai közleke
dés támaszt a menetirányítás 
elé. 

A szakma ifjú mesterei 
A Debreceni Járműjavító 

ÜV-nél a Szakma ifjú meste
re mozgalom 7 é\'eS múltra te
kint vissza. Ez idő alatt több, 
mint 500 fiatal ver1en11zett a 

Szakma ifjú mestere cím el
nyeréséért. Az 1065-66. évi 
versenyben 12 szakmából 107 
fiatal vett részt és a vizsgák 
során 16 fiatal arany, 16 ezüst, 
17 pedig bronzfokozatú jel
vényt kapott. 

A vizsgáztatások az elmúlt 
napokban fejeződtek be. A 
vizsgabizottság a fiatalok mes
termunkáját számtan, rajz, 
technológiai ismeretekben való 
jártasságát, szakmai ismere
teit, politikai tájékozottságát 
és a munkához való viszonyát 
értékelte. 

A vizsgáztatások ez évi ta
pasztalatai azt bizonyítják, 
hogy a fiatalok már bonyolul
tabb, sokrétűbb mestermun
kákat készítettek és az elmé
leti ismeretek kérdéseire is 
színvonalasabb, tartalmasabb 
válaszokat adtak, mint az el
múlt években. 

Szabó VII. Ferenc fényező, 

Kocsis Gábor kazánkovács és 
Haraszti Kálmán kocsilakatos 
az elmúlt évben ezüst fokoza
tú jelvényt nyertek, most 
aranyra \'lzsgáztak. A \·er
scnyzók között akadtak oh·a
nok is, akik korábban már 
aranyfokozatot értek el és 
most rokonszakmából vettek 
részt a mozgalomban. Ilyen 
volt többek között Kányási 
László, aki az elmúlt évben a 
kocsilakatos szakmából kapott 
arany- és most mozdonylaka
tos szakmából szerzett arany 
minősítést. Ugyancsak Király 
János, az elmúlt évben kocsi
lakatos szakmából nyert 
arany-, és most tüzikovács 
szakmából szerezte meg ezt a 
minősítést. 

A fiatalok többsége a Szak
ma ifjú mestere versenyt ösz
szekapcsolta az Ifjúság a szo
cializmusért mozgalommal is, 
így e verseny teljesítésével az 
ISZM-mozgalom tanulási kö
vetelményeinek is eredmé
nyesen eleget tett. 

VoloslnovS'Zkl Ja.nos 

pontja, az üzemirányítási köz
pont irányítja. 

Kísérletképpen 1966. au-
gusztus elsejétől - 2 hónapi 
időtartamra - a Budapest
Záhony vonalon térn-ek rá er
re az új vonalírányítási rend
szerre. Ezen a vonalon tehát 
augusztus elsejétől már mt>g
szűnik a szakaszlrányitás és 
mindennemű lntézkedf t csak 
a vonalirányító központ, illet
ve annak vezetője adhat. 

Ez az új vonalirányító köz
pont közvetlen diszpécsertele-

A kéthónapos kísérleti idéi 
után a vasút vezetői és ebben 
az irányításban részt vett 
szakemberek közösen beszélik 
meg a tapasztalatokat és eló
relátha:ólag még ebben az 
é\·ben rá�mek más fővonala
kon is az új vonalirányításl 
rendszerre. 

Sz. J. 

Szombathelyre került az elnökség 

vándorserlege 
A XII. Vasutas Postás és ság tanácstermében. A2 ün

Közlekedési Ifjúsági Béketa- nepségen részt vettek az igaz
lálkozó rendezóbizottsága gatóság osztályvezetői, az ope
előterjesztése alapján a szom- ratív bizottság tagjai, a vas
bathelyi igazgatóság fiataljai utas-szakszervezet Vas megyei 
nyerték el a szakszervezet el- bizottságának vezetői, továbbá 
nöksége által alapított vándor- a csomóponti és alapszen·i 
serleget. A serleg ünnepélyes KISZ-titkárok. Az elnökség 
átadására július 25-én került kép\·iseletében Kellner István, 
sor a szombathelyi igazgató- a szervezési és nevelési osztály 

------------------------------------------·
! 

vezetője és Rétfalvi Tibor, a 
főbizottság vezetője volt je-

Budapestre, nyolc mel!'Yébe és négy országba szállítják a híres szatymazi őszlbaracko!. 
Az ízletes gyümölcs hera•.:l•át villás emelő targonc:.k segítségével gyorsan végzik a 

dol gozók 
(MTI Foto: Tóth Béla felv.) 

len. 
Az ünnepséget Horváth 

József, a vasutas-szakszervezet 
Vas meg)'ei bizottságának tag
ja nyitotta meg, majd átadta 
a szót Kellner Istvánnak, aki 
az elnökség nevében köszön
tötte a megjelenteket, majd 
értékelte a szombathelyiek 
munkáját. 

Elmondotta többek között, 
hogy a főbizottság értékeke a· 
találkozó előkészítésével és 
lebonyolításával kapcsolatos 
szervező, politikai nevelő 
munkát, megállapította, hogy 
a leg;obb eredményt a szom-• 
bathelyi igazgatóság mozgal
mi szen:einek és gazda,ági 
vezetésének segítségével az 
igazgatóság területé 11, dolgozó 
fiatalok érték el. 

_ Az elnökség nevében gratu
lalt_ a jó eredményekhez. 
maid felhívta a résztvevők fi
gyelmét, hogy az elért ered
mény ösztönözze az igazgató
ság területén dolgozó fiatalo
kat ú;abb munkasikerek el
érésére. Ez után átadta a ser
leget Tar;án Ferencnek, a te
rületi bizottság titkárának. 

A rövid ünnepség végén 
Horváth Lajos, az igazgatósúg 
\,em61.vzeti és munkaügyi osz
talyának \·ezetője átadta az 
igazgatóság pénzjutalmát a 
legjobb munkát vcgzett fia
taloknak. 
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MAGYAR VASUTA� 1966. AUGUSZTUS 1. 

Nyilvános megyei bizottsági 
ülés a váci . fűtőházban 

eléréúhez. A végrehajtá& 
megszervezéséról Is gondos� 
kodni kell a vezetóknek. Er
re különösen a nyugdijclőké
s7.ító munka !ogratekosságai
nál mutattak rá. 

A vita másik tanulsága az 
volt, hogy hiába a jó munka
�·édelmi felszerelés, ha nem 
használják. Sok szó esett a 
szakszen·ezeti bizalmiak tevé
kenrsegéról 1s A bizalmiakknl 
való rcnd�zertelen foglalko
zás nemcsak a tagok érdek
képviseletének elhanyagola
sút. hanem azok kedv.zegésc·t 
és a funkciótól való meg\'álá
sát is maga után rnnja. 

Mások számára is tanulsá
gos az a megállap1lás, mely 
szerint az ú.j szociális létesit
menyeket nemcsak megépíte
ni, hanem megfelelően kezel
ni és védelme=ni is szükseges, 
A fútóháznál ugyanis épült 
ÚJ öltözó es mo dó, a dolgo. 
zók még sincsenek megfeJe. 
lóen ellátva. Több hasznos el. 
határozás mellett nemcsak 
felvetették. de meg is oldot
ták. hog,· a c omóponton le\"6 
zakszer\'ezeti bizottságok 

eizységes beteglátogatási rend
szert alakítsanak ki. 

Több hónapra adott útmuta
tást a nrilvános megyei bi
zottsági ülés. Bizalmat, báto
ri lást, és módszereket ado t a 
helvi Yezetóknek. zámos 
hasznos tapasztalatot a hate• 
konyabb szakszen·ezeti mun• 
kára a megyei bizottság \'e• 
zetóinek. Megérte a fáradtsá• 
got. 

AO\'áCS Jó.nos 

Magyar vasutasok az 51 . Eszperantó 
Világkongresszus sikeréért 

(konczek) Kristek pjJ 
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Mit kap a vasút Társadalmi mun•kával D I L E M M A  

a harmadik ötéves tervben 
A lap elóző számában rész- nyi  vasutas dolgozótól, de el- gozó jól érezze magát munka• 

Jete.seo bmertetti.tk : mi- sósorban a beruházások gaz- helyén. 
�11en feLaaa.tok hárulnak a dasagi és mú ·zaki elókészíté
vasútra a luzrmadtk ötéves sét, valamint a kivitelezést Tervbevett szállítási és fej
tervben. Most arról számolunk végzó és irányító szakembe- lesztési feladataink vég
be, hogy mit kap a vasú t  a rektól. Az elmúlt második fü. rehajtásához szükséges anya
lerVidö.,;zakban. éves terv tapasztalata.i is arra gok biztosítása és az uzokkal 

Mint mar ismerete,, a nép- muta.tnak, hog11 eg11es beruhá- való takarékos gazdálkodás is 
gazdaság mmteg11 ,J,3 mtlii· zások gazdasági és műszaki nagu munkat jelent a va.sut, el
ard forintot tra1111oz elö a elölcészitetlensége, a kivitele- sösorban az anyagszerkezelési 
vasút /ejl.esztésére. Ebböl je- zöi kapacitás elégtelensége, az szolgálat dolgozói számára. 
lentós ös"z.eget fordítunk a anyag- és munka.eröellátás bi- Nagu jelentőségű. tehát a szilk
vontaiási telepek, ,alamint a zonytalansága, a munkaszer- ség,etek pontos megtervezése, 
jármújavító műhelyek korsze- vezés és a munkafegyeiem az üzem zavartalan viteléhez 
ru.sitésére, bö, íté.sére. gyakran előforduló hiánya szükséges és optimálisnak 

GiclulthaLom a Pápa-Ta
tabánya Alsó ,onalon van. Az 
állomáson mindössze 1 1 -en 
dolgoznak. Többször kaptak 
már igazgató, elismerést. A 
kis állomás kollektívája ez 
év elején elhatározta. hogy 
megszerzi a szocialista brigád 
címet. 

Néhány hónappal ezelőtt az 
állomás kútja elromlott, s a 
mozdonyok nem tudtak ott 
vizet venni. A hibát ugyan 
azonnal jelentették, de a kL� 
kollektíva nem ,·árta meg, 
amig a pápai fútöház szak
emberei megja,·ítják. Azon
nal hozzáláttak a kút javítá
sához. a szúrók tisztításához. 
tgy rö,·id idó alatt táTsadalmi 
munkával rendbehozták a ku
tat. A tervek szerint 1967-ben miatt az adott lehetőségeket mondható készlet tartása, az 

befe;ezzü.k a székesfehé-rváTi sem tudtuk lcellöképpen ki- anyag takarékos felhasználása. 
vontatasi tel.ep épitesét, t-0bb luzsználni. Az elkövetkezendó A röviden vázolt teladalok
fútóháznál Diesel vontatási Le- tervidőszakban ezeket a hiá- ból Is látható, hogy végrehaj
lep építését, tobb Jűtöluiznál nyosságokat meg kell szüntet- tásuk nagy erő! szitést köYetel 
Diesel 1,ontatási telep és ga::- nünk. Sokat várunk házilagos minden vasutas dolgozótól, ve
olaj tároló épúl. A ,·il!amos- építóiparunk dolgozóitól is, zetóktól és beosztottaktól egy-

Hoffmann József 
V eszprémva.rsánv 

- Melyiket szeressem, melyiket menesszem'! Ar egyik 
gyorsvonat, a másik Irány, onat. Pusztai Pá 1 ra;:a 

Gyékényesen sem elé betetlenek 
az élüzem-követelmények 

mozdonyok idó.szakos ja,•ítá- akiknek munkájától nagymér- aránt. Az eLkövetkezendö ter,;
.sának elvégzésére néhány he- tékben függ a vasút gyorsüte- idöszakba.n nem a mennyiségi 
J,yen villamo,; vontatási telep mú !ejlódésének biztosítása. növekedés hajszolása a cél. A 
letesül, az Északi Jármújavi- A rnsút fejlesztése kihatás- fófeladat - a reális szállítási 
tónál pedig a villamo.,·mozdo-- sal lesz a vasút munkaerö- igények kielégítése mellett -
nyok fójavitása t'éljaból sor szükségletére. a vasutasok a munka minú&égi mutat6inal, 
kerúl a villamo�mozdony osz- munkájának termelékeny.ségé- további javítása, a miiszaki 
tály bóv1té.,�re. Megkezdjük re és általánosan az egész fe,jlesztés meggyorsítása, a 
e, a negyt>ái.k ótére� ten•be1t munkaerő hel,7,etre. Az emlí- t·asút meglet•ó állóeszköz va
Jolytatjuk a DunakPsti Jár- tett száll ílási teljesftménvfel- m;onának megfelelő kihaszná• 
mu;avitó bódté.<ét. Kocs1;avi- futás mell.-tt például a t'asút lása, a munka. termelékenysé- Ritka eset, hogy Gyékénye- kocsirendezói és váltókezelői 
tó múhellye alakítjuk at a - házi/a.go.� épitoipar nélküli gének navelése. az önköltség f a1m· · '0d blaká munkából a vonatkbérethcz 
Miskolci Jármúja\'lto moz- ten·ezett létszám/elfut,ha csökkentése és általában. a ta- �:7 l�t�

r

fehet' �
1 

Dr�v! part= vezényeltük és helyükre fia
cionyosztá\yát es megke1.djúk c.wk 1,1 s=ázal.ékos. Növelni karékosság érvényeSitése min.- já1:. A súrún erkezó és induló labbakat osztottun.k be. Sokat 
• Landler Jeno JánnujaYitó kell tehát a termeléken11séget. den téren. szerelvények mindig eltakar- jelent az i.s, hogy három t.ir
re;.onstrukciós munkait 1.,. A termelékenység növelésével 

A 
tervidőszakna,k különös ják a kilátást. E forgalmas ha- talékmozdonyun.khoz tavasz 

nyesi kavicsbánya segítségé
vel 1·a.kodással kép�ett !rany-
1.·onatokat indtthat,Iak megfe
lelő terheléssel. A korábbi jel
szó: a „csak hadd menjen :·• 
már fakulni kezd Gyékényes 
állomáson is, és mind jobban 
e.'.óle-rbe kerülnek a min&égi 
követelmén ·ek. 

A harmadik otéves tervben kell kielégíteni a forgalmi uta- jelentá5éget ad pártunk tárállomás szúkös vágány- óta mindig ugyanazt a sze-
JOr kerül 1.i:ibb, a vasutas do!- zószemélyzet szolgálati órái• Központi Bizottságának naizy helyzetéből adódó problémák mélyzet.et kapjuk. E!mondha
gozók zoc1áh. ellátru t jav,tó nak ha ·i 240 óráról 210 órára horderejú határozata. mely i=ertek. Az állomáson tett la- tom. ltitunöen begyakoroltá,, 
letes1tmeny me \ alo.,:tására tervezett csök.1<<>nté ·éból adó- �zerint  1968. január J-én kell to�t.ásun.k alkalmával éppen magukat a nálunk végzendő 
ts. 1967-ben befejezöd.nek a dó léts7.ámlgényeket 1'· Szi- életbe léptetni az új gazdasági arra voltunk kivánc.5iak. hogy mun,ká ba. 
�zolnok, i\.IAV Korház és Ren- molni kell továbbá azzal i.s, mechanizmus alnpcetó elemeit a nehéz.ségek közepette ho- - Milyen a kapcsolatuk a 
detóintezet munlwlarai. Olt.özö- hooy különéi6en a nehéz és az ezt kö,·etó mintegy két gyan állják meg a helyüket jugoszláv vasutasokkal? 

Része van ebben a mind 
elevenebbé ,�á.�ó , e, en\' moz
galomnak i.s. Toronyi László 
in tezó. a szakszervezet; bizott
sag titkára mondotta erml : mosdo épílé.s-•re kerúl .or - a  t.e.<ti erőkifejtést igén}•lő és év az új mechanI7.mu.s klbori- Gyékényes vasuta.sal. kérdeztük. 

tervidószakban - a Hámán egves speciá!L� vasúti munka- takozásának időszaka A re- - A lehetó leg;obb - ,ála-
Kató Futöháznál, a Szolnoki körökben - munkaerőhiány forrn nagyjelentóségú prog- szolta az állomásfonok. - A 
Jarműja:t:ttónál és a Landler 1,ép fel. ramját úgy kell megvalósfta- Naponta SláZ vonat ;ugos::láv megbi::ott. af-i állan-

- Dolgozóink élénk figye
lem mel kisértk a verseny ered
menyeit, és biztatják is egy
m-0st az crectmé 11yesebb mun
kára. Sokat jelent, hogy a 
premizáfos a.: elért teljc>sitmt
nyektöl függ. Különösen napy 
roll az öröm a kocsirendezők 
körében, amikor a májusi 
eredm�11yek alapJcin i·ala
menny:e„ '250 forint prémiU
mot l:.aplak. 

Jenö Jármű;acftónál. Üzemi Az elóttünk álló feladatok nunk, hogy eközben egy pi1 la- dóan nálun.1� dolgozik. igen so· 
konyha léte·ül a ferencváro.;i pedig azt követelik, hogy a natra sem veszíthetjük el 6ze- - Nem panaszkodhatunk - kat segít, hogy az elöfordulo 
csomóponton, tovabbá üzemi vaSÚt minden területén ;ól münk elől a jelen feladatait, fogadott Bogdán Frigyes álla- nehézségeket zökkenéme11te
konyhát é,; ollózó-mosdót kap- képzett, feguelmezett. munká- a harmadik ötéves terv slke- másfónök. - Igaz, hogu na- sen áthidaljuk. A szomszédos 
nak a mis ·olci fútóház cs Bp. jukat tterető dolgo.zók átlja- res teljes!tését. Ehhez nyújta- ponta több mint száz vonatot Koprivnica állo111A.•sal szocia
Nyugati P lyaudvar dolgo7..óí. nak rt?nd"1kezésTe. Ehhez az nak valamennyiünk számára kdzlekedtetünk, és a. torlódások lista munkm,ersenybe,i ca
A budap . t.i é,; debreceni ren- szükséges. hozy a meg!e,·ó nélkülözhet.etlen segíls.éget a elkerülése gyakran nem c.,e- w1.mk. Eredményün kkel ezút
delóinté,et létesít <> is .szere- munkaerőt jobb szer ·ezéssel párt- és szakszervezeti szer- kél11 gondot okoz, de az utób- tal még nem dicsekedhetü,ik. 
pel a t n. ben. Jeleutös _ de é· i rányítással, gazdaságooan vek. bi idöben mind jobban meg- Iga::, holllJ nek •nk több pon-
kO?antsem elegt?ndo - össu- tud " k' foglalkoztatni. Végül, oldjuk feladatainkat. Különö- tunk can, de ezek, sajnos, ne-
get Jordttunk a tern1döstakban de nem utol�orban, olyan Holló Lajo sen a?.óta van ez /gy, amióta ga iv pontok. 
lakásépítésekre, egyéb szociális munkafeltételeket kell t.erem- KPM 1/1 . szakosztá1J7''ezetó idó.sebb ,·asuta.sainkat a na- A két állomás versenyében 
ts munkat•édelmi bcrende=e- tenl, hogy minden vasutas dol- helyettes gyobb igénybevetelt jelentő a menetrend szerinti indlt.:ist, 

T ·rődnek az emberekkel 
1ek létesitesére és mintPgy 90 ,-----------------------------------------, a zámadások egy órával elób-
mi!li6 forintot oktatasi celt bi átadásá . az e'ó1c'cn•�s 121> 

- l\Ii, e' é� h gvan . cgíti a 
mind obb cl'E'dm n,·ek kh·1-
\ ;  �a• a s7.aksz,�n e.,;� 7 - kér
dc1.tU1" Tol'on,•i Lá.-..zlo 

r.olgaló ltd<'Sttmen11ekre. A ra- perccel korábbi benm,-,dá t 
kodái gépesítésére kd::el 60 

ll fi l� •ti � t t b • t t' 'k. 
értékelik. Jelenleg a jugns�!á-

,ni/lio forrnt al! majd rendel- '!l !l 11 ·11 11 11 e "e'lll J"I n f''J r / !) 
J 

vok vezetnek. A gyé!;ényes ek 
kezésre, U U (1, (;, (;, (/, 11 LJ ,  f/i.JJ 'JU most fogadkoznak. hogy . .le- - Munkán/e sokreru és bo

nuolult. de öröm mel tapasztal
juk. hogy nem lliaba fárado
zunk. s zámottt>VŐ az az összeg, 

, , .  ,, b rd , J .i- ' 11 k . �, J • fd 
• 

t���i]��ú}l�:�����i O SZ0ClllilSill 'llillu0A SeOI 1/JullO /01 u01�0Zlll 
dolgozzák'' a hátrányt. 

Javuló eredmények , 'incs szó ,tt nagy dolgokról. 

mennyiségű vWamosmozdony 
beszerzését iranyozza elö rné�
pedig hazai gyart.ású \Vard
Leonard és szilic1um-egyen
irányitós , illamosrnoulonyo
kal Diesele.,ít.ési programunk 
,·egrehajlásához tóbb szaz ki·-. 
közép- · nagyteljesítményú 
Diesel-inozdony be., zerzé.sére 
6ZámithalunK. 

Vontatott jármüfejle!<ztésl 
ten'ünkben több ezer teherko
csi és 1200 darab négytenge
lves személ11kocs, bes=erzése 
•zerepel. A tervben �zerepló 
teherkocsi mennykég nem fe
dezi teljes mértékben a vasút 
műszakilag indokolt és a tel
jesítmény folfutásból eredő 
k?C5i szüksé,;letét. de lehetó
ve teszi nagymennyi.ségú el
a,'Ult teherkocsi seleitezését és 
bővíti teherkocsi.parkunk ka
pacitását. A személykocsiknál 
fll<ir nem ilyen ;6 a helyzet. A 
teherkocsik állapotánál is ked• vezötlenebb a személykocsi
park állapota, 

A vállalati beruházási keret 
a harmadik ötéves tervidő
■zakban lehetöséget ad mint
egy 1520 kilométer hosszban a, 
nyilt vonalon és az állomási 
átmenö t:ágányokon szükséges 
f�lépítm"n11cserék végrehajtá
l<lra. Ezenkívül állomási mel
lékvágányoknál 645 km. ipar
Vágányoknál pedig 1 50 km 
�szban ten·erunk felépít
lné�ycserét és minteiw 3000 
kitérőt újítunk fel Jelentős az 
1izemi épületek, vasúti alépít
mények, hidak. távközlő- és biztosftóberendezések felújítá
lára, illetve karbantartására, 
valamint a gépek és egyéb be
rendezések beszerzésére fordí
tott összeg is. Emlitésre mélt6, 
hogy közel 6 milliárd forintot 
fordttunk a vontató és vonta
tott ;áTmúvek fenntartására. 

Fejlesztés! célkítúzéseink 
. megvaló. ítása nagy erőfe&�té&eket követel valarneny-

A Curtlcl k�zös román-ma
g;,,ar határállomáson több mint 
négy éve luzt szocialista bri
gád dolgozik. Eredményes 
munkájukra, népszerú.ségükre 
mí sem jellemzőbb, mint az, 
hogy az elmúlt két év során a 
magyar határőrizeti é, a vám
szen:ek dolgozói is kérték fel
vételüket a szocialista brigá
dokba. 

A MA V képviselet dolgozói 
196-1-ben már jó munkájuk ju
talmaként elnyerték a szocia
l ista mu.,ka szolgálati helye 
címei. 

A szocialista brigádok 4 éves 
munkája során, 1965-ben for
dult elő először, hogy éves ter
t:ük.et nem tudták tel;es,teni. 
A CFR dolgozói viszont ebben 
az évben már másodszor nyer
ték el az élüzem clmet. S ak
kor, amikor a román vasutas 
kollégák meghlvására mi, a 
szocialista brigád tagjai is 
részt vettünk az élüzem ün
nepségen, őszintén meg kell 
mondani, elgandolkodtunk 
azon, ho1111 ml magyar vasuta
sok mtért nem űnnepelhetűnk 
hasonlóképpen. Ezt kérdezte 
tólünk a román vasutak te
mesvári lgazgatooágának veze.. 
tője is. Nehéz egy cikkben vá
laszt keresni erre a kérdé6re, 
hiszen az egyenlő lenne az egy 
éves munka értékelésével. A 
hitákról, a hlányosságokról, a 
munkánkat gátló tényezókról 
azonban, ha röviden Is, de fel
tétlen szólni kell 

561 géprevárás 

A baj elsősorban az volt. 
hornt a tervfeladatok végf'e
Juijtásához a szűksége, feltéte
lek hlán110ztak. A menetrend
szerüségben, a vonatforgalml 
tervben lemaradás történt. Az 
1965-ben vállalt 76 1zdzaléko1 
menetrendszerúséggel szem
ben mindössze 55,5 wizaléko& 

Sok ki.s ügyet oldanak meg 
Az idén eddig elert eredmé- ,1apról n�pra. sN!itik az em

teljentettünk. Ennek oka első- A MAV kereskedelml dolga- nyeink biztatóak - foh·tatta b<>rek munká;a•. toródnek 
sorban az, hogy több mint zóinak, raktárnokalnak meg az állomá.sfónök. - Ez a;t ;s gondja1kk.il e, :;nmon tar• -
1200 vonat ké1i•e indult, 1 a kell er!eniük, ho y a fe?ektöJ mutatja, hogy itt, Gyékényesen >ák eredm nve'ket. G y6rf1 M,
MAV hibá;ából 561 géprecárás nem szabad átvenni p:szkos sem elérhetetlenek az élüzem- hály , onat,·ezetóne'<. a ,zak
is volt. Számunkra, a szoclal.s- koc,ikat. Ha az ügyfél nem köi·etelmények. ze, ,·e2et1 bizut t.ság , e .,.., wft:
ta brigád tagjai számára kli- tudja azt kellő módon kitlszti- Az eredményekről Kondi cs lf &sének irúnyít,á,a nil p;·eci
lön ünnepet jelentett az, ha tani, .akkor küldjék ők mosás- István töintézó, az álloma� mt!-nvcsen dolc;ozna < a ,zocia
megúsztunk egy szo'.gálatot ra, vagv fertó lenftésre, mert versenyfelelóse adott n,szlete� li la brigádok. Csati Gtörgy 
géprevárás nélkül. a. CFR 1tem veszi át a piszkos tájékoztatást. munkáS\ édelm• r lügn•l'J a 

Pedig az Jgyekezet nem hi- kocsikat. Ez pedi,; nemcsak a A kocsitartózkodásban két munkaköiiilm ·nyel; jan .:lsá-
ányzott a brigádok tagjaiból. menetrendben jelent lényegeJ százalékkal haladták túl �z él- ban. b1zlonságosabbá tetelé
A mű.szak három szocialista e:tolódást, hanem anya'!:ilag iB üzemszintet az el.só negyedév- ben igyekszik s.-gíten!. Őrl'<n· 
brigád;a több mint 6041 kocsit komolyan érinti a MÁV-ot. ben. A teherkocsik statikus ctetes. hooy az állomás s=ak
;a1.•itott meg a MAV Curtici Ahhoz. hogy a közös határ- kihasználása is jobb , olt a te,·- vonali rP.:eLése ml!uleriben ta
műhelyében, s a CFR-nek át- állom · on a szocialista bri- vezettnél. Vonatközlekedesük mogatja a s=a l<.�zerve=et akt1-
adásra váró vonatokban a gádok jól dolgozzanak, feltét- ten·szerüségében 5.7 százalc.•- vistáinal. l;e=deniénye.:éseit. � 
megjavított kocsik száma egy len ügyelni kell a már eml l- koo javulást mutathatn.o.k fel. ha némelyik kérés lelje.,1f"Se 
év alatt elérte a 10 500-at. tett hiányosságokra. mert csak A tehervonatok átlagos terhe- késik. az csak az anra!?i lehe-

Ha Itt figyelembe ve. ,zük. közö<en. összehangolt, jó mun- lése ez ev el'SÖ hó:iapjaiban t[,ségek korl:l ,oLo't ,·o! tanak a 
hogy egy kocsinak a vonatból kt,val lehet eredményesen dol- nem érte el a tervezett szintet. kö,·etkezmén}·e. De ilyen e·e--
való kisorozási költsége 100 gozní. de áprilisi é májusi eredmé- ben is idcjt'be;i ta,ekozt,i•;ak 
forintba kerül, s ehhez hozzá- Pacz József nyükkel már túlhaladták a a dolgozókat a helyzetról , a 
adjuk a javítási költséget, az szocialista brigádvezető 100 százalékot. Jelentös ebl}'\I lehetösége',rö! 
újrasoroz.áet, akkor egyszerü Curtici a szempontból, hogy a gyéké- Láto;mt,isun.k alkalmá,·al 
számítással is megállapíthat- Nanasits Antal intézó vi elte 
juk, hogy a szocialista brigá- r----------------------------1 a pi_ros sapkát Gyékénye� á!-
dok ezzel több tlze7,er torint lomason. Rengete,; teendóie 
megtakarítást értek el. E mel- Darabáru-rakoda's csere rakodo'lappal 

közepette sikerült néhúny szot 
lett a munka mellett még 75 vá!�nu� ,·ele. Kilenctagú 
máz.sa ócskavasat 1s gyújtöl- br1ead1aval a .szo�iallsta cím 
tünk. A rakodólapos rendszert a mennyi konzervgyára c,;ere- elnyer-§séé1· küzd. Teljesitrné-

szegedi igazgatóság terüle- rakodólapos rendszerrel szá,- nyeik iók, munkájuk baleset-
Sok Q piszkos kocsi tén 1965. februárjaban ve- litja áruit. mentes. 

zették be. Az elsö ügyftl. A szegedi igazgatóság te- - A s::olgálat átvétele után 
Minden igyekezet ellenére 

azonban a Curticl közös határ
állomás magyar szocialista bri
gádjai az elmúlt évben n.-m 
dolgozhattak eredménye<en. A 
szocialista brigádok gondjai fo. 
kozódtak azzal is, hogv a Ro
mániába átlépő, tehát Magi,af'
ország állomá.•airól érkező ko
csik közül, a román vasutasok 
-nagycm 1okat viaszautasftottak. 
Csak eíll/ példa erre: Románia 
felé i!sszesen 189 OOO kocsit lép
tettünk ki, s ebből 10 OOO ko
c,lt kellett kt,orozn!, mert azok 
pt1zkosak, hibásak voltak t•agy 
épr a; ,okomány lógott. Ezek 
a hiányosságok a szocialista 
brigád munkáját nagyban hát
ráltatták. 

akivel szerződést is kötöt- rületén az orosházi üveg- a tolatásvezetófcl,el és a külső, 
tek, az orosházi üveggyár gyárból 1965-ben 3923 kocsi forgalmistát·-0I mindig megbe-
volt. 71 837 rakodólappal kerű.lt szélj.,;k a legfontosabb felada-

Az új szállíubl mód elszállitásra. Ez ét• elsö O 
tokat - mondotta. - Melyrk 

noha jelenleg ez a legmo- hónapjában pedi.g 1008 ko- vonatot indíthatjuk először. és 
dernebb - eleinte sok ne- csit 18 950 rakodólappal to- hogyan elözzük meg a torlódá
hézséggel járt. Késóbb azon- i·ábbitottak. Ehhez a rako-- sokat. Ha állomásunkat a szol
ban már 7 állomásra sike- dólapos szállításhoz kap- gálat átrétele utá11 4-5 órá
rült kiterjeszteni az igazga- csolódott a kecskeméti kon- val sikerül „kiüritenűn.k" ak-
tooág területén. zen:gyár és a szegedi fale- kor . "'4r nem lehet ba;. ' 

A MAV 1965, január 1-l mezgyár. D1cscrettel szólt Navrasits 
hatállyal lépett be az euró- Ahhoz azonban, hogy a vas• Antal _ !1aplóz6Járól, Horváth 
pai rakodólapos egyezség- út még fokozottabb mérték- Laszlorol, aki nagyon sokat 
be. !gy lehetóvé vált, hogy ben eleget tehes.sen a szállí- segít neki. valamint Molnát 
a lulzai fuvarozás mellett a tási igényeknek, ezt a jól Gylirgyröl és Oletics Guörgy
darabáru és kocsirakományú bevált és gyors rakodólapos rol, a két tolatá.svezetójéröl exportforgalomban is meain- rendszert be kellene vezetni a�lkben sok a kezdeményezi 
du/hatott a Takodólapos szál- mindazoknál a vállalatoknál, kesz.seg, de a bizton&ági szabá
litár. ahol erre mód és lehet&ég lyokat is szigorúan betartják. 

Jelenleg u ország vala- van. S:rJJádi Sándor Lórinea JABN 
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Krausz Jáno� 
nen1 változtatja meg véleményét 

Elkészült az első lé/év 
baleseti statisztikája 

Az éltnúlt idószakban több 
esetben bíráltuk a gazdasági 
vezetőket és a munkavédelmi 
!elügvelökct, mert a balesetet 
előidézó okok, illetve a fele
lősség megállapításában nem 

iárta!r el kellő körültekintés
sel. A balesetért többségében 
a sérülteket teszik felelössé, 
ami az elszenvedett sérülése
ken túl további súlyos követ
kezményekkel já1-. 

re elgondolkoztató az 
jellegű beteglátogatás. 

ilyen 

A szakszer�·ezeihez. fordult segítsé�llért 

Mint a tények bizonyítják, 
a főnökség vezetó beosztású 
dolgozói nagy energiát fordí
tottak az ügy „elintézésére". 
Mindent elköi,etnek annak bi
zonyítására is, hogy olyan 
dolgozó mellett foglalunk ál
lást, aki rosszindulatú, mun
káját hanyagul végzi. frdekes, 
Krausz János 30 évig szorgal
masan, becsületesen dolgozott. 
A sajnálatos baleset óta azon
ban a fónökség vezetói egysze
riben megváltoztatták róla al
kotott korábbi véleményüket. 

A megjelent intézkedések 
hatására azonban a szakszer
, ezeti bizottságok társadalmi 
munkavédelmi felügyelőinek 
töbcsége már sokkal bátrab
ban és köt•etkezetesebben tölti 
öe felelősségteljes feladatát. 
E,: érezhető a balesetek vizs
l(ála:ánál tapasztalható hatá
rozott á!lásíoglalásaikból. A 
<io'gozók is bátrabban fordul
nak sérelmeikkel a szakszer
vezeti szervekhez. különösen 
ck1<ar, ha érzik, hogy mellet
tük áll a szakszene::eti bi::ott
sti.g mu nkavédelmi felügyelő
je is. 

A balesetet szenvedettek 

bizottság TT-elnökét sem tá
jékoztatták, mindössze csak a 
beteglátogatás céljaira engedé
lyezett pénzösszeg elszámolá
sát találtuk meg minden fel
jegyzés nélkül. 

Június 15-én Krausz János 
egyik munkatársa az egész na
pot a sérült lakásán töltötte, 
amit a főnökség egyéb/e.ént 
munkaidőnek számolt. A lá
togatás célja, mint mondják, 
szocialista brigádtag látogatá
sa ,·olt. A sérült elmondása 
szerint viszont annak elérése, 
hogy változtassa meg a fele
lősség kérdésében eddig elfog
lalt álláspontját. Mindeneset-

Most már csak atTa vagyunk 
kíváncs:ak, hogy ezek után 
L'alóban távoznia kell-e a sé
rilltnelc abból az üzemrészből, 
ahol eddig dolgozott, csak 
azért, mert üzemi balesetet 
szenredett, és nem hajlandó a 
bekövetkezett balesetért saját 
magát hibáztatni. 

T . .J. 
.szakszervezetünk munkavédel- 1---------------------------
mi felügyelóségét is gyakran 
felkeresik. A közelmúltban 
Krausz János. a MA V Épület
elemgyártó Főnökség betaní
tott munkása fordult hozzánk 
panaszával. 

Krausz János 30 éve dolgo
zik a MAV-nál - ebból im
már 14 éve a MAV Épület
elemgyártó Fónökségnél. Ez 
év március 28-án a fónökség 
egyik üzemrészében a Hámán 
kató Fútóház részére készített 
szendvicspanel! próbaterhelé
sét végezték a tervező jelenlé
tében. A szendvicspanel! egy 
sablonon feküdt készen, innen 
kellett átvinni a már előre el
kfszített alapra. A 3,5 mázsa 
súlyú panel! elhelyezését 16 
ember végezte. Már az alapra 
helyezték. amikor igazításra 
szorult. Az ismételt emelésnél 
Krausz János bal kezének mu
tatóujja a panell alatt maradt. 
és szétroncsolódott. A baleset 
l!'án kórházba szállították és 
ni'át a második íznél leoperál
ták. 

A baleset okát a főnöksée 
fómérnöke az OR 026. óvó
rendszabály 46-48. pontjának 
be nem tartásában jelölte 
meg, vagyis a csoportos szál-

N Y U G AT I  PÁ LYA U D VA R  

- Kérem, hol lehet leülni? 
- Itt az új várócsarnokban sehol. Csak. ott, de nem so-

káig, mert más is szeretne pihenni. 
(Pusztai Pál rajza) 

A vasút az első félévben 
eleget tett személy- és ám
szállítási kötelezettségeinek. 
Különösen örvendetes, hogy a 
megnövekedett feladatokat 
minőségileg jobban, kevesebb 
áldozat árán végeztük el. A 
balesetek száma ugyanis 
csökkent dz előző két év ha
sonló időszakához viszonyít
va. Ime a számok, amelyek 
önmagukért beszélnek. 

Beszélő számok 

1964 első félévében 2777 
három napon túli, 42 halá
los, 20 csonkulásos, összesen 
2839 baleset történt. A kiesett 
munkanapok száma 73 769. 
1965 elsó félévében 2424 há
rom napon túli, 28 halálos, 6 
csonkulásos, összesen 2·185 
baleset történt és 69 644 mun
kanap esett ki a termelésból. 

Ugyanakkor 1966 első fél
évében 2292 három napon 
túli, 26 halálos, 19 csonku
lásos, összesen 2337 baleset 
történt. A kiesett munkanapok 
száma 62 993. 

Ez a rövid statisztika jól 
szemlélteti a vasút baleseti 
helyzetének kedvező alakulá
sát. A javulás megmutatkozik 
az össz-balesetek, a halálos 
balesetek, valamint a kiesett 
munkanapok csökkenésében. 
Emelkedett viszont a múlt 
évivel szemben a csonkulásos 
balesetek száma. 

Jelenleg az egy sérülésre 
eső gyógyulási napok száma 
26,9 nap. tehát egy sérült több 
mint egyhavi munkaidőre esik 
ki a termelésből. Láthatjuk, 
hogy még a javulás ellenére 
is, ez év első felében 2337 dol
gozó egyhavi munkája esett 
ki a termelésből. Ezzel a lét
számmal 400 közbeváltót le
hetne beállítani a 12/24 órás 
váltott múszakoknál. 

A halálos és csonkulásos 
balesetek többsége február, 
március és június hónapokban 
történt. Figyelmet érdemel 
az is, hogy a negyedévek utol
só hónapjaiban márcittsban és 
júniusban történt eddig a leg
több könnyű baleset és ezek-

lítás megszervezésének és irá
nvításának hiányában. Az 
üzem uezetőjét és a sérültet 
a főnök 50-50 százalékos 
arán11ban elmarasztalta. Mivel 
az elmarasztalással sem a sé
rül t, sem a szakszervezeti bi
zottság munkavédelmi fel
ügye1ője nem értett egyet, vé
leménvüket a baleseti jegyző
könyvben rögzítették. 

Nagyobb felelősséget 

Fegyelmi a sérült ellen 

Április 13-án a sérült érte
sítést kapott, hogy vele szem
ben fegyelmi eljárást indíta
nak, mivel alaposan gyanusít
ható feayelmi vétség elköveté
sében. Krausz János a sérülés 
bekövetkezésében nem érezte 
magát fegyelmileg vétkesnek, 
ezért kérte. hoi;(v a szakszer
,•ezet munkavédelmi felügye
lősége vizsgálja meg a baleset 
körülménveit. Május 18-án, 
amikor felü�velőségünk kép
viselője a helvszínen volt, a 
felelősség kérdésében újabb 
,·izsgálat még mindi!( nem tör
t,;n1;, Jóllehet. hoi?v korábban 
már megállapították : a baleset 
a munka szeruezetlensége, a 
műszaki dolgozóit mulasztása 
miatt történt. 

Vizs,zálat közben észlelt 
e<?véb hibák megszüntetésére 
és az említett baleset ú ibóli 
,-,7sgá!atára. majd a vizsgálati 
:,nvaE! megküldésére a szoli?á
la t\ főnökséimek 2 hét határ
időt szabtunk. 

Különös 

beteglátogatók 

Időközben június 2-án a 
főnökség jogtanácsose, aki 
egyébként a szakszervezeti 
bizottság beteglátogatási albi
wttságának vezetője és az 
i<:temvezető, akit előzőleg hi
, • ?f attak a baleset bek!lvetke
z.'.st>ért, lakásán keresték fel 
& sérültet. A látogatás céljá
•ól megos�lanak a vélemé
n11ek. Annál is inkább, mivel 
, látogatásról a szakszervezeti 

a szocialista brigádmozgalomért 
A szocialista brigádmozga

lomnak a vasúti közlekedés és 
ipar területén hagyományai 
vannak. A szervezési és iirá
nyítási munkában közel hat
éves tapasztalat áll mögöt
tünk. E tapasztalatok haszno
sítása jelentős, de csak akkor, 
ha a mozgalom érdekében ezt 
megfelelóen használják fel. 
Annál is  inkább, mivel a szo
cialista brigádmozgalom nem 
tűr receptet és sablont. Az, 
hogy a brigádok, vagy na
gyobb kollektívák hogyan va
lósítják meg a szocia'lisba mó
don dolgozni, tanulni, élni 
célkitűzéseket, a hely, a kö
rülmény, a brigád összetétele 
határozZa, meg. A hármas cél
kitűzés nem érhető el egyL1< 
napról a másikra, de az 
évenként megújított, egyre 
nagyobb követelményt tá
masztó, konkrét vállalások 
következetes végrehajtása 
eredményre vezet. Ha a bri
gádok ellenőrzése, segítése 
vagy patronálása formális, 
később bosszulja meg magát 
és nem erősíti II. mozga,imat. 

Bürokráciamentesen 

A mozgalom nem tűri a bü
rokratizmust. Félreértések el
kerülése végett megjegyzem, 
a napló vezetése nem jelent 
bürokráciát. Itt a bürokra
tizmus alatt a mechanikus 
vizsgálatot, a tények figyelem 
nélkül ha!!Yását az élettől el
szakított döntéseket értem. 

Szegeden. a Kisvasút Fűtő
ház „Petőfi Sándor" swcialis
ta brigádját a �zak.<;zervezet 
Csongrád megyei bizottsá1rn 
nem terjesztette az SZMT 
elé, hogy a brigád bronz
olakettet. három tagja pedig 
bronzko�zorús jelvényt kap
lon. A nyolctagú brigád 
munl<:lia a megyei bizottság 
szerint nem folyamatos, mert 

a termelési tanácskozások 
jegyzőkönyveiben a döntés té
nye nem állapítható meg. 
Azt már nem vették figyelem
be, hogy vdlla!Maik folyama
tosak, naplójukat megszakítás 
nélkül vezetik és eddig há
rom kiállított nagy alakú ok
levelet, záEzlót és jelvényt 
kaptak. 

Az okleve'lek ténye felett 
vitatkoznak, csak az 1963. 
évet vonják 'kétségbe. Pedig 
a november 8-án megtartott 
termelési tanácskozáson a 
megyei bizottság képviselője 
a brigádok értékelésekor a 
következőket mondta: ,,A ki
váló termelési eredmén11ek 
elérésében a szocialista bri
gádoknak különösen. nagy Té
szük van. Nem mindmiütt 
dolgoznak ilyen jól a szocia
lista brigádok, mint itt a fíí.
tóházban." 

Az, hogy a jegyzőkönyvben 
nincs benne a tanács.kozás 
döntése a cím odaítéléséről, 
ezért mulasztást követett el a 
swlg:ílati főnök és a szak
szervezeti bizottság akkori 
titkára, mert nem ellenőriz
ték a jegyzőkönyv tartalmát. 
Ez a mulasztás nem róható a 
brigád rovására. 

Ez a megállapítás három év 
után most kerül a felszínre! 
De mi történt ez alatt az idő 
alatt? Hogyan vizsgálták a 
terme'lési tanács1;ozások ;egy
zőkönyveit, ha elkerülte fi
gyelmüket ilyen lényeges kér
dés. 

,·eszélyes szemlélet 

A történtekből le kell vonni 
a tanulságot, s nagyobb körül
tekintéssel kell eljárni, a segí
tő. ellenőrző munkában. Az 
ellenőrzés nem lehet formá
lis, hanem mindenre kiterje
dő, olyan, amit e m07galom 
ga7.dagsága felvet. 

Na,gyon fontos a bizalom is. 
Nincs okunk kételkedni a bri
gádok munkájában, mect te
vékenységük, eredményük 
nem kétkedésre, hanem nagy
fokú bizalomra jogosít ben
nünket. Veszélyes szemlélet 
az is, hogy „könnyű annak a 
szocialista brigádnak, amely
ben benn.e van a párttitkár és 
a szakszervezeti bizottság tit
ká.ra is.'' 

Helyes-e a kérdést így fel
vetni?  Miért hiba az, ha egy 
brigádban dolgozik a párt- és 
szakszervezeti titkár? Sőt, az 
a pozitív, hogy a kollektíva 
olyan dolgozót választott 
meg párt- vagy szb-titkárnak, 
aki szocialista brigádban dol
gozik. Ezt lehet támogatni, ez 
jó. Miért lenne könnyebb egy 
ilyen brigádnak? Vállalásaik 
teljesítése éppen olyan nehéz, 
éppen olyan problémákat vet
het fel, milnt más brigádok
nál. Sót, nehezebb a helyzete 
az ilyen brigádnak, mert a 
dolgozók is többet várnak 
tőle. 

A szocialista brigádvezetők 
országos tanácskozása így ha
tározta meg a mozgalommal 
kapcsolatos feladatokat: ,.A 
vezetéstől - beleértve a gaz
dasági és a szakszervezeti ve
zeroket, valamint a KISZ
szervezeteket - kérjük és el
várjuk, hogy tekintsék első
rendű feladatuk:nak a szocia
lista brigádmozgalom, a 
szocialista munka üzeme, 
gyára, gazdasága címbt folyó 
verseny további fellendítését, 
tartalmi színvonalának ;av!
tását! 

Ezt várjuk ml 1s, a szak
szervezeti tisztségviselőktől, 
aktivistáktól, a szocialista bri
stádm-ozgalom segítőitól, pat
ronálóitól. 

Dr. Bonll István 

ben a hónapokban emelkedett 
a munkanapkiesés is 11 OOO 
fölé. 

Meggondolatlan 
emberek 

A baleseti statisztika alap
Jan az üzemi szakosztályok 
közül a vontatási szakosztály
nál növekedett a súlyos kime
netelű balesetek s::áma. Míg 
a múlt évben 2, addig az idén 
7 halálos baleset történt. Vil
lamosított vonalainkon a ma
gasfeszültségű munkavezeték 
érintése, illetve megközelí
tése két halálos balesetet oko
zott. Május 18-án Hegyesha
lom állomáson Szabó And
rián, a szombathelyi fűtőház 
létszámába tartozó mozdony
vezetó - a mozdonysátor te
tején akarta a szenet munka
vezeték alatt locsolni - szen
vedett áramütéses halálos bal
esetet. Május 30-án Füzes
abony állomison Tóth II Já
nos, nyíregyházi mozdonyfű
tőt, a mozdon11sátorra való 
l·imászás közben ért halálos 
áramütés. 

A forgalml szakszolgálatnál 
a halálos balesetek tekinteté
ben kedvezóbben alakult a 
helyzet. Ugyanakkor a cson
kulásos balesetek száma a 
többszörösére emelkedett. 
Vizsgálataink alkalmával 
megállapítottuk, hogy jelen
tős mértékben elszaporodtak 
az utasításellenes tolatások, a 
gurítási, a váltókon, a keresz
tezésekben történő ráakasztá
si tilalom megszegéséből adó
dó balesetek. 

Hegedüs Györg11 kocsiren
dezővel például június 7-én 
Székesfehérvár állomáson, a 
fiókműhely területén egy sor 
szabálytalanság következtében 
történt halálos baleset. Töme
ges és súlyos balesettel járt 
a Rákos állomáson történt 
összeütközés is. 

A kereskedelmi szolgálatnál 
a baleseteknek mintegy 80 
százaléka az árumozdításnál 
fordult elő. Itt a balesetek 
többsége helyes munkaszerve
zéssel, az anyagmozgatási 
óvórendszabályok előírásainak 
betartásával, az anyagmozga
tást megkönnyítő !(épek, esz
közök alkalmazásával meg
előzhető. elkerülhető lehetne. 

A pályafenntartási szakszol
gálatnál az utóbbi időben 
gyakoriak a motoros kisko
csikkal, tvg-vel előforduló vo
natveszélyeztetések, sőt a kö-

vetkezmén11es esetelc is. Moto. 
ros járművekkel történő se
bességtúllépés, a rakomány 
gondatlan elhelyezése, szemé
lyek szabálytalan módon tör
ténő utaztatása halálos bal. 
esetekhez vezetett. 

A szakszolgálat dolgozói
nak biztonságát továbbra is 
\'eszélyezteti a társszakszolgá
latok gondatlansága. A közel
múltban a közlekedó vonatok
nál a nyitott és lezuhanó ko
csiajtók két súlyos balesetet 
okoztak. Figyelmeztető az is, 
h.ogy sok a meggondolatlanul 
űrszelvénybe lépő dolgozók 
száma. Tovább kell fokozni a 
felügyeleti közegek ellenőrzé
sének hatékonyságát, a vonal
tis�tviselők, pályamesterek, 
elómunkások részéról. 

Biztonságos 
munkafeltételeket 

Eg_ves igazgatóságok bal
eseti helyzetét vizsgálva, meg
állapítható, hogy például a bu• 
dapesti igazgatóság területh 
másfélszer annyi halálos bal• 
eset fordult elő, mint a többi 
öt igazgatóságnál együttvéve. 
A bázishoz viszonyítva több 
halálos és csonkulásos baleset 
fordult elő a pécsi Igazgató
ságnál is. Ezzel szemben 11 
múlt évihez viszonyítva, to
vább javult a debreceni igaz• 
gatóság baleseti hel11zete. Eh• 
hez véleményünk szerint 
nagymértékben hozzájárult az, 
hogy az igazgatóság és a 
•zakszervezeti szervek vezetői 
állandóan napirenden tartot
ták a baleseti helyzet alakulá
sát és szigorú intézkedésekkel 
segítették a lazaságok felszá
molását. 

A statisztika az előző két év 
első félévéhez viszonyítva, 
kedvező képet mutat. Mégsem 
lehetünk elégedettek. A ve
zetőknek mindeniitt gondos
kodniuk kell a biztonságos 
munkafeltételekről, oktassák 
a dolgozókat a biztonságos 
munka szabályaira, és köve• 
teljék meg az előírások mara• 
déktalan betartását. Szakszer• 
vezeti szerveink pedig ellen
őrizzék és követeljék meo a 
biztonságos munkafeltételek 
megteremtését, ugyanakkor a 
munkavédelmi őri hálózat 
további szélesítésén keresztül 
adianak nagyobb segítséget a 
dolgozók neve!�séhez, a bal• 
esetek m"gelózéséhez. 

Berta l9tván, 
a munka,·édelmi felügyelÖWII 

vezetóje 

Baleseti krónika 
.Július 9-én Hernádnémeti

Böcs állomáson a behaladó 
2316 sz. vonatról ittas állapot
ban leugrott és a vonat kere
kei alá került Horváth And
rás 43 éves pályamunkás. Ne
vezett súlyos baleset� szenve• 
dett. 

* 
Július 9-én a Nagymányok 

állomásra behaladó 2181 sz. 
Tvg. két kapcsolt pótkocsija 
kisiklott. A kisiklás következ
tében Petrovics Bálint zárfé• 
kező és Tass Antal pályamun
kás könnyebb sérülésekr 
szenvedett. Az utóbbi két hó
nap alatt ez a harmadik Tvg
vel történt baleset. Ezek közül 
1 halálos és 1 csonkulásos kö
vetkezménnyel járt. Mindkettő 
a debreceni iga7-:<• tóság terü
letén fordult eló. 

* 
Július 15-t<n Szentes állomás 

rakterüietén áramtalanított 
vasoszlopon végzett égő csere 
közben leesett és halálos fej
sérülést szenvedett Sárai 
György villanyszerelő. 

* 
Július 18-án 1,28 órakor az 

1758 sz. vonat Apavára és 
Püspökladány állomások kö
zött több mint 300 m-re meg
haladta a 14. sz. ,,Megáll;" ál
lású térközjelzőt. Emiatt egy 
térközbe került és mintegy 
200 m-re megközelítette a 
Püspökladány állomás bejárati 
jelzójénél feltartóztatott 572 
sz. vonatot. Megállapítást. 
nyert, hogy az 1758 sz. vonat 
mozdony- és vonatszemélyzete 
elmulasztotta figyelési kötele
zettségét és csak a térközőr 

által adott megállj jelzésre tet
ték meg a szükséges inlézk,... 
dést. 

* 
.Túllus 19-én az 520 030 psz. 

mozdonnyal vontatott 5586 sz. 
vonat Balmazúj,;áros állomás 
kijárati biztansági határjelzó
jét mintegy 1.50 m-rel megha• 
ladta és felvágta az 5511 sz. 
vonat dszére lezárt 1.  sz. vál
tót. A biztonsági határjelző 
me�lrn'.adásával veszélyeztette 
a bejárati jelzőhöz kiizeledó 
5511 sz. vonatot. A veszélyez• 
tetés azért következett be, 
mert a 6 ezrelékes lejtőjű pá• 
lyán az 5586 sz. vonat moz• 
donyvezetője 70 km 'órasebes• 
ségre hagyta felgyorsulni vo• 
natát. emiatt a 40 km-re fé• 
kezett vonat féltezetlenné vált 

* 
Július 22-én Tiszajenó-VP-

zseny megáilóheiyről kiinduló 
5738 sz. vonat lépcsőjéról IP• 
csúswtt és lábcsonkulásos üze• 
mi balesetet szenvedett Nyfrl 
Mihály jegyvizsgáló. 

* 
.Július 24-én a Nyékládháza 

állomásról kijáró 494 sz. vonat 
halálra gázolta Ocsai Mihály
né váltótisztítót, aki a 494 sz. 
vonat ,Utal érintett váltón vál• 
tótisztítást végzett. 

* 
Július 24-én Keszthely állo-

máson az 5823 sz. személyvo• 
natot szembe menesztették az 
állomás bejárati jelzójénél álló 
5272 sz. gépvonattal. Az indu
ló 5823 sz. vonat a gépvonat 
előtt kb. 1 50 m-re megállt. mi
után a mozdony személyzete 

észlelte a veszélyeztetést. 



1968. AUGUSZTUS 1.  MAGYAR VA�UTA� 

A szovjet vasutak - A dicséret 

hangján 

az új ötéves tervben 
Írta: Pjatr Murotav közlekedésügyi miniszterhelyettes 

Június elején kéthetli � 
sen voltam a szántódi vas
utas üdülőben. Az üdüló dol
gozóinak mun,kájáról csak a 
dicséret hangján szólhatok. 
hiszen fáradságot nem klmél
ve, mindent megtettek, hogy 
az ott eltöltött két hét kelle
mes Jegyen. A szorjet vasutak hatal• 

ITla6 méretű szállit.ásoka bo
nyolít le. A világ .-a.s:uta;nak 
teheráru forgalmából 46 :;záza
lek a szo\'jet vasutakra esik. 
M, elmúlt hétéves tervidőszak
ban az áruforgalom másfélsze... 
re:,ével nótt és 1965-ben 1950 
millúird t<mna kilom.étert tett 
ki. A forgalom növekedése ez 
!dó alatt l€'11yegesen meghalad
ta az európai országok összes 
áruforgalmát. 

A% új ötéves terv végéig az 
áruforgalom még további 23 
százalékkal emelkedik és el
éri a 2400 milliárd tonnakilo
métert. 1910-ben 600 m,Ui6 
tonnával több népgazdasagí 
terhet kell szállitani a vasu
taknak, mint 1965-ben. 

Hét év alatt Z7 százalékkal 
11ött a személyszállítás, 196!\
ben 2300 millió ember .-ette 
igénybe a vasaJtaL 

A vonatok ,:ebe,;,sége iis év
ról évre nó. Egyes vona,akon, 
,mnt például Moszkva-Lenin
irád között a 160 kilomét�r�s 
�ránkéntí ubességet is elerik 
e e.rJ)1'ess�1.·onarok. Nemrég a 
feningrad-moszkvai vonalon 
(ij villa.mooYona\.ot próbáltak 
ki. melynek sebes.sége óran
kent 210 kilométer volt. A n
,ai 1."<1gong11árban ol11an vtlla
mos vonatokat g11ártanak, 
mel11ek órá nké-nt 220---250 ki
lométeres tel;esítményre \S 
képesek. 

F.\'ról évre egyre jobban fej
lődik a nemzetközi uta.s!orga
lom. Közvet:en nemzetközi 
vonatok és kocsik közlekednek 
a Srovjctunió és 25 ors7.ág kö
wtL Az üzemben levó nemzet
kö?.i vonalak h za megha
ladja a 100 ezer kilométerL 

A múlt érben a szovjet 
.,.asula ok a nemzetközi sze
m�lvforgalomban egymillió
nal több uta,,t 1<zállítottak. Az 
új ötéves tervben a nemzetkö
zi szc,mé]y�1.á.Jlítá,· i s  nö,·ek
szik. Kü.önösen nagy forga
)om várható a Swvietuniót 
Bulgáriával, Magyarországgal, 
C.sehszlovákiával. Franciaor
szággal és még né-hány má ál
lammal Ö.."6zekötő vonalakon. 

A gyorsan növeke<ló teher 
es személy5záilitás megköve
telte a va�út rekonstrukcióját, 
az új technológia é. az elen
iáró munkamód.szerek 57.é'.es
körú bevezetését. A hétéves 
tervben a nllamos.iott és die
selesltett t•onalak hoss::a 80 
ezer kilomiterre nótt. Jelenleg 
az círuforaalom 85 szá=alékát 
- az 1958. fri 26 százalékkal 
szemben - korszerú vontatási 
l!rzlwzökkel bon11olttjá.k !.e. 

Magam és üdülőtársalm ne
vében ezúton is megk.öszö.. 
nöm a kellemes két hetet. 

Foki I tvá.n 

Eredményesen dolgoznak 

A vésztói fűt6háznáZ ered
ménves a szocialista brigád
mozgalom. Arra különösen 
büs?kék a fútőházlak, hogy az 
első között nyerték el a szocia
lista munkahely címet. 

A kongresszus tiszteletére a 
fütöház legifjabb dolgozóiból 
új szocial ista címér küzdó 
b;igád alakult. A négytagú 
mozdonybrigád vállalta, hogy 
a kongre. szusig 50 ezer forin
tot takaritanak meg. Vállalá
sukból eddig már 10 ezer fo
rintot leljesi ettrk. 

Boldizsár Gyula 

A felsóvezeték-Epítók munkáját számos korszerű 11ép _segíti 
a szovjet vasutaknál. Jgy nemcsak könnyebb, hanem bizton

i;ágosabb is a mnok.a. 

Nem maradtak 
egyedül 

A2 emberségnek, a segíteni 
akarasnak nagyon sok köve
tendó pé1dá1ával találkoztunk 
már az elmúlt idóben Is ak-

hoH=át. Hamarosan sor kerül 
több fontos vonal üzembe he
lyezésére. Erek a vonalak a 
legrövidebb úton kötik &sze 
Közép-Azsiát a Volga-mellék
kel és észak Kaukázussa.l. 

Az újabban villamosított vo
nalak közül elsősorban a 
Brjanszk-Kíjev és a Szljud
;anka-Karümszkaja közötti 
,·onalat kell megemlíteni. 
Üzembe helyezésük után Ka
rümszkaja állomásról M06zk
ván keresztül Ke:et-Szibériá
ba, Kl;even át Csap határál
lomásra és tovább a baráti 
0 eh zlo\'ákia fővárosába, 
Prái,,ába nagy1eljesitményú 
villamo,;mozdonyok továbbit
já,k a vonatf)ka . 

I 971 elején a villamosított 
vasútvonalak hc,<;.<;za eléri a 35 
eur kilométert. Ez a Szovjet
unió nélkül fele a világ eddig 
villa.=1tott összes vonalai
nak. 

A szovjet ipar jelenleg 8 
tengelyes, 8000 lóeroo és még 
ennél Is erósebb vi1lam05moz
donyoka t gyárt. Az összes vál
tóáramú villamos.mozdonyokat 
és vil1amos ,onatokat kizár6-
lar; korszerű s:::ilictumos egyen
irányf:tó berendezéssel szerelik 
fel. Megszerkesztetttk és soro
zatban gyártják a 6000 lóerós 
Diesel-mozdonyokat is. Sor 
kerül 6-8 tengelyes nyitott te
herkocs,k és a 95-125 tonnás 
cisztema-koci-ik tömeges gyár
tására is. 

natforgalomrnal közvetlen 
kapcsolatban álló vasutasok 
munkatermelékenysége a 
hétéves ten•ben elólrányzott 
34-31 s;::á;::alélros em<?l';edi.'s
sel szemben 49 .�zá=alékJwl 
nótt. Az új ö!eves t�:·vben a 
száll!tá.sok növeked evel a 
munkalermelékenységn" · m ;': 
további 23-25 s1.ázalékkal 
kell emelkednie, amit a gépek 
jobb, sokkal termelékenyebb 
kihasználásával a szallí ás, 
dolgozók létszámának emelése 
nélkül kell elérni. 

kor. amikor egy család tragé
diáját apa., vagv feleség el
ve. ztését egv kollektíva, egy 
munkatársi közbsség enyhite
ni ,ir,·ekezett. Ez történt nem
rcg Tapszentmik.lóson is, aml
l·or Kiss lstt•cin ptllyaór hosz
szan tartó beteg.� g után meg
halt. A s2akszervezet, az öz
vegy és a gyermekek scgitsé
gére sietett és 400 farint gyors
segélyt adott, maJd a pál11a
fenntartási fónók$ég 500 fo

A hétéves terv alatt spe- riut rend!dvú;i segélyben ré
ciális technikai . zak skolák- sze ette óket. Kiss István 6 
bal't a munkától való ehzaka- gyermeket ha ot hátra, ft 
dás nélkül kb. egymillit! gvermekeiról, azok tan[tásáról 

és elhelyezéséról most a kolvcuúti szal!uari dolgozó ta- lekhva gondo. kod1k. nult. Közülük sokan új hiva-
A kollekth·a kérésére Kis, tást váLa,.,.t.ottak maguknak Marg,tott Veszprémvarsány A tanfolvamokon részt ve\'Ó á omá ra vet ék fel, Teréz, dolgozók · a tanfolyam idejére, Piroska és Rózsi a kaposvári 

átlagmunkabért, hosszabb ta- nevelőotthonba kerültek, Ist
nulmán\'ok ese én ösztöndíjat ván pedig Kószegen folytat
kapnak. hatta tanulmányaiL A táp

szentmiklósi kollektíva meg-Nem feledkeznek meg a íg&rte, hogy a Jövőben Is se-vasutasok mindennapi élet- és giti  a családoL munkakörülményeinek. vala- Az emberségnek ezzel a pél
mint kulturáLs igényeik ki- dája\'al találkoztunk a bada
elégitéséról sem. Az elmúlt í cson)i megállóhely vasutasai
évben 100 ezer vasuta,, család nál is Bujtor Györg11 állomás
kapott m.inde,i kényelemmel kezeló május 19 én halt meg. 
ellátott komfortos lak.ast. Az Badacsonytoma i állomás szak

szervezeti bizottsága és a kolú; öúves teroben a vasutas lektíva szintt'n a család segit-do!goz6k részére mkg minteay ségére sietett. Bujtorék 400 fo-8,5 milí6 né(lllzetméter terüle- rint rendkívüli segélyt kaptú laka.3 épül. Lényegesen sza- tak, a kollektíva pedig 1160 

A Törekvés népi együttes 

belgrádi sikere 
Szakszervezetün.Jt meghív'.,__ 

sára ez év á prilisában Buda
pestre látogatott a Jugoozláv 
Vasutak ,,Brank6 Cvetkovic" 
népi együttese. Itt-tartózkodá
suk alatt meleg baráti kapcso
latot kötöttek az tsz.aki Jár
mü;avító Törekvés Múvelódési 
Házának népi együttesével. A 
barátság tovább mélyítése céi
jából július 16-án, a Belgrád
ban megrendezett vasutas né
pit.ánc-fesztiválra meghívták a 
Töreh.-vés népi e.gyüt esét. 

Az együttes h<lóSZÚ idó óta 
lelkesedéssel készült a jugo
szláviai vendégszereplésre. 
Nem volt hiábavaló ez a 
munka. A .sok fáradozás, a né
ha éjszakákba nyúló próba 
meghozta sikerét. A jugoszláv 
néphaclsereg stadionjában 
megrendezett fesztlvá'.on 
mintegy ötezer lelke.• néző 
többször vüuzros. nyiltszíni 
tapssal jutalmazta a magas 
művészi színvonalon elóadott 
népi tánc-, zeMkarí és ének
kari számokat. A= ünnepi est 
teljes ml7$orá.t a bel.grculi tele• 
vízió is közvetitette. Az eló
adott táncszámok közül leg
nagyobb sikert a Gyulai
Manninger G_v.: Csá.rdás. Al
bert-Manninger Gy. : Cigány 
és Albert-Manninger Gy. : 
Menvecskék cimű táncai arat
ták. Szűnni nem akaró ta�
saJ fogadták Madará.$z Kati 
és Bojtor Imre nép. es ci-

gánydal-esokrait is. Nem . ki. 
sebb sikerrel szerepelt JOn4$ 
Mátyás és dr. Radnóti Sándor 
vezetésé,·el a népi zenekar, 
melv az egyes táncokat és a 
szó!istákat kifogástalanul kí
sérte. 

A Pallós Béla által vezetett 
kamarakórus magas. mű\'ésJ.:I 
felkészültségról te t tanúbi
zonyságot. mély átérzéssel. 
tiszta hangzással adta eló szá
mait. Sajnos, a szabadtéri 
színpad adottságai a hangosí
tás technikai hibái fo'.ytán 
azonban nem érték el azt a 
sikert, amit méltán megérde
meltek volna. 

Az esti műsorban a magyar 
és jugoszláv népi együtteseken 
kívül a francia Chanbery vá
ra.s .,Sa voya." va.sutas népi 
ewüttese is fellépett. fgy le
he:,óségünk nYílt a francia 
,·asutas népi együttessel is 
meg;smerkedni, barátságol 
kölni 

A Törekvés népi együttes 
sikerét a jó felkészülé::.en ki• 
vül az a m-el.eg baráti foga.,d.· 
tatás is elösegitette. melybe!\ 
már Subotícán, a jugoszlá.� 
határállomáson részesültünk.. 
A vendéglátó •. Brankó c,·et• 
kovic"' együttes vtt-zetósége 
mindent elkö\'elett, hogy jól 
érezzük magunkat. Ezért e,:
ú on is köszönetünket fejez• 
zük ki vendéglátóinknak. 

Kaszás I tvá.n 

Adminisztratív szocialista brigád 
A MAV Budapesti Számvi

teli Főnökségén 1960. szep
temberében alakult meg az 
első olvan adminisztratii· bri
gád, amely célul tűzte a szo
cialista brigád cím megszer
zését. Kétéves jó munkájuk 
rredményeként már 1 96!!-ben 
elnyerték a szocialista b.igad 
címet. Azóta is eredményesen, 
hasznosan dolgoznak. A Jó
zsef Attila nevét viselő szo
cialista brigád a múlt évi 
eredménvek értékelésekor is
mét kié;demelte a szocialista 
brigád ctmet, a A címmel 

együtt szocialista brigád jel• 
t•ényt is kaptak. 

A XVI. vasutasnap tlsztele0 

lére a brigád tagjai vallalt1<k, 
hog_v a területükön levó ösz
szes szakszolgáll\ti ágak álló
e zköz nyilván tartását egyez
tetik és az ezzel kapcsolatos 
pénzügyi rendszabályokat 
,·égrehajtják. Munkakörük-
höz ugyan nem tartozik, de 
i•á/lalták, hogy az építési szol
gálat jóléti ingatlanjainak 
nyiJ\•ántartó lapjait kiallitjál. 
és azt egyeztetik. A brigád 
maradéktalanul teljesítette 
vállalását. 

. A Srovjetunió a villamosí
tott \'onalak hosszát tekinh·e, 
már évek óta tartja el.,ó he
lyét a világon. Jelenleg a vil
lamosított vo114/ak hossza eléri 
a 25 e::er kilométert, ami meg
,ha!adja Anglia, Franciaország! 
Olaszország és az Amerikai 
Egvesúlt Allamok villamoo YO
nalainak együttes h06SZúságát. 

A nagyte/jesítményú kor-- porodik a klubok, sportléte- forintot gyűjtött össze, hogy a 
szerú mozdonyok és nagy be- sítmények, óvodák és kórhá- magára maradt feleséget és a 
fogadóképességű teherkocsik zak száma is. két gyermeket segítse. A ssocialista brigád tagjai 
alkalmazásával a legfonto.!abb �_,,,.,.,,,.,.,,_,,,.,,,,.,,,,,,,,;_,.,,,,,.,.,,.,,_,_,,,.,..,✓,..,.,.,,,,..,.,.,,_,.,,,,,,.,.,..,,,.,,,,.,,_,,,.,_,.,,H".IY.r,.,...A'Y'.,�.,,.,6,.,��,uu,,,,,u,,,_,,,,,,,,.,,,.,,,,.,.,n,,,,_,,,,,,.,,,,,,_,,u,_,u,� flíútvonalakon lehetővé válik § 

, A hét.éves terv folymán a 
Sul\'jetun.óban üzembe he
lyezték a ,ilág legh0&;zabb 
,·IUamosftott 16vonalait :  a 
Moszkva-Bajkál kőzötti. 5500, 
a Leninarád-Leninakan kö
zöm 3500 és a Moszkva
Szverdl01.•szk közötti 17 50 km 
hosizú vonala.t. 

A SZO\'jet vasutakon elter
Jedt a di esel vontatás is. mely
lyel mintegy 55 ezer kilomé
ter hosszú vonalon a szállítá
sok több mmt 50 százalékát 
\"égzik. 

A szarjet ipar �rozatban 
gyárt modem villamos- és 
Diesel-mozdonyokat. "illamoo 
,·onatokat, nagy befog,adóké
J>ességú teherkocsikat és kü
lönböző vasúti felszereléseket. 
Az tii gördülő anyagot önmú
ködö kapcso!ószerkezettel és 
légfékkel szerelik fel. 

A mostani ötéves terv alatt 
a Qozvontatást teljesen felvált
ja a vtl!amos és diasel vonta
tás. A terv 7000 km ti; vasút
vonal épltisét irányozza eló és 
10 ezer kilométerrel kell nö
velni a villa.mositott fóvonalak 
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ezer tonnás vagy még en-

� A Déli Kárpátok belső lejn�l ts naglfobb szerelv.!n11ek � tőjénél, a tengerszint felett kozlekedtetese. � 600 m magasságban épült Ro-
A vasutak szállítási- és át- � mánia egyik legrendezettebb 

bocsátó képességének növelése � v_áro.sa, Br�s?. Ne'!'c�ak 
_
__ a 

végett a terv a gócpontok és � törtenelmet 1dező patmas koz: 
. . § épületek. utcasorok megkapo állomások tová bb1 fe;lesztését, � képe fogja meg az érkezót, ha-a fontosabb vonalak automa- § nem a mai alkotások is, mint tikus biztosftó berend!ze�ssel � például a Traktorgyár, a ,iés központi fargalomiranyító- l 1égszinvonalat képviseló 

berendezéssel tört_énó fel.sze- � Transszi!vánia Szálló, a széi> 
retését, a szállltá.ri folyamatok § lakóépületek és nem utolso 
irányítására modern számoló- l sorban a gyönyörű környezet
gépek bevezetését, a n.ehéz � ben felépített új pály:iudva1:. 
testi munka, elsősorban a be- � 1962. auguszt�s 22-e� adtak 
- k' ká valamint a pálya- § át ezt a korszeru a!kotast renes ,ra s, 

§ deltetésének és mindössze 9 építés és fenntartás 7<.tm:P_lex � hónap kellett felépítéséhez. géperi.tését és automatizálását � Az épület a célnak megfele
ír;a eZó. � lóen tetszetősen tagolt. Tá-

A szovjet vasutakra jellem- � gas • alul;árók , szolgálj�k ?Z 
- zközök kfhasználásá- § utasok biztonsagos mo.gása_t. zo az es . � A várótermekben pedig ranak nagy lntenZ1tása. A ko- § d'ó- és tv-készülékek teszik esik a Szovjetunióban három- � k�llemesebbé és talán haszno-

szor gyorsabban fordulnak � sabbá a várakozást. 
meg s a mozdonyok Is csak- § 
nem' kétszer akkora utat fut- � A pályaudvaron példas rend 

k be 24 óra alatt mint az I és tisztaság foga?ott. A_ vágá-ns . .. 'Ali k § nyokon nagyereju góz- es D,e-Amerikru Egyesul t amo - � sel-elektromosmozdonyok ban. Az utóbbi évekbe� a t:, § Szükséges itt az eró, hiszen 
hervonatok a SzovJeturuol  Brassóból kiindulva küzdik le 
vasúti vonalain nagyobb uta- � a szerelvények az 100� _

mét�r 
zá,;i sebességgel közlekedtek, � magasan fekvő Predealt ha
mint az USA-ban. � gót, ahol a bukaresti fóvonal 

1 áthalad. A vasúti szállítási szolgálat
11 munkájának tökéletesítése, § :ippen az állomásfónöki 

azt eredményezte, hogy a vo- 1 épület felé indultunk, anukor 

Brassói jegyzetek 
a pá!vaudvari forgatagból egy 
magas, rendkívül rokonszen
ves, szürkés-lila egyenruhát 
és a forgalmisták pit-os tá
nyérsapkájat viseló férfi lép
delt felénk. Opris Liviu for
galmi föirányító\'al találkoz
tunk, aki 41 éves és 23 éve 
dolgozik a brassói pályaud
varon. Három évig távlrász
kodott és letöltötte már a for
galmi szolgálatban maximális 
15 évet is, de mivel Idegei ma 
sem hagyják cserben - mesé
li mosolyog\'a -, továbbra Is 
megbízták a nehéz és felelős
ségteljes feladatok ellátásával. 

A személyét érintő kérdé
seken igyekezett gyorsan túl
jutni, hogy annál szívesebben 
beszélhessen kedves munkahe
lye, a pályaud\'ar újjászületé
séról. Lelkesen magyarázta. 
hogy e!ektrodinamikll.8 váltó
és vonatirányft6 berendezé
sekkel dolgoznak. Huszonnigy 
óra alatt tízezer utas fordul 
meg a pályaudvaron. Hétköz
nap hat. ünnepnapokon pedig 
kilene pénztár áll az utasok 
rendelkP7.?sfre. A �ok kirán
duló és turista Brassón ke
resztül utazik Szeben, Seges
vár, Fogaras, Arad és Buka
rest meglátogatására. 

A korszerűsítés elótt hat
száz vasutas teljesített szol
gálatot Brassóban, ma az 
összlétszám négyszáz. Régeb
ben 1 5  percet vett igénybe egy 
vonat „érkeztetése", most 
mindez harminc masodperc 
alatt történik. 

- Van-e kapcsolatuk a 
magyar vasutasokkal? - két-
deztem. 

- Nem sok - válaszolta -, 
hiszen a nemzetközi gyorsvo
natok, amelyekkel MAV-há
Lókoc&ik i& közlekednek, itt 
gyorsan áthaladnak. Annyit 
azonban megállapítottam, 
hogy a hálókocsik szem<!lyze
te igen ;61 lá.tja el feladatát, 
rendkívül fegyelmezett. 

Ahogy tovább beszélget
tünk, kiderült, hogy Opris Li
viu tagja a brassói Vasúti 
Pártbizottságnak és így jól Is
meri a dolgozók szociális hely
zetét is. 

- ötven kUométeres kör
zetból ;ár be • azeméZyzet -
fűzi tovább a szót. - A pá
lyaudvar mellett ltárom azál
lóipületben húsz két-három-
6l71/IU azoba, rádió- és tv-ké
szülék, valamint fürdószoba 
dU rffldeZke=ésükre. Van 
lc6nvvt4iruk, on,osí rendel6-

jük, két 01't."OS8al és f!fl'I/ to
cábbképzésre hasznalatos ter
mük. 

Együttműködve a turista 
egyesülettel, a szakszen·ezet 
havonta két-három tömegki
rándulást rendez. Felkeresik a 
különbözó szép tájakat, mint 
például a Békás-szoros, a Vas
kapu \'idéke, a Gyilkos-tó kör
nyéke stb. A legutóbbi ilyen 
külöm·onaton hétszázan utaz
tak. A brassói pályaudvar dol
gozóit hatvanan képviselték. 
A kii•áló vasutasol,at mindig 
dijta!anul viszik el, ók a ki
rándulás vendégei. 

Visszakanyarodva. a gondo
latban megjárt messzi szép 
tájakról. egy nag�• szürke, ol
dalán nikkelezett CFR jelzést 
\'iselő, duruzsolva közeledó 
fóvonali Die el-elektromos
mozdony vonta magára a figyelmünket. 

- Sok ilyen gépünk vaft már - mondja a forgalmi főirányító -, ezeket Mercedes 
licenc alapján itthon, Romá
niában készítik. Vontatnak 
tehervonatot és g11orsvonatot egyaránt. 

Búcsúzáskor kedves előzékenységgel megjegyezte: ne felejtsem el megírni, hogy a jö,·őben a brassói pályaud
\'art tovább bóvitik, kívill-belül szépítik. 

Zámbó lnrin 



• MAGYAR VASUTAS 

A nevelő ne legyen féltékeny . . .  A szerkesztőség Uzeni 

Pjntér Lajos Vácrátót, Boldizsár 
Gyula Békéscsaba, Molnár Arpád 
Bp_ Ferencváros, Bognár Károly 
Tapolca, Volosinovszld János, Ma· 
rosán Pál Debrecen, dr. Bánkfal• 
vy Gyula, Szlládi Sándor Szeged, 
Bódogh Mlhá]ly Dombóvár. Hoff· 
mann .Józsel Veszprémvarsány, 
Foki István Budapest: Leveleiket 
lapunk anyagához felhas-znl\Uuk. 

35 éve a BVSC-nél, 20 éve neveli az után ,i6tl6st Stohl Jeno 

Manapság, amikor annyi 
Kő_ esiik az emberi hűségről, 
amikor a sportban Is mindin
kább a „sa.;át nevelésű _játé-
1..-or' lehet&égére tiörekszenek 
az egyesületek, nem lehet 
szótlanul elmenni a vasutas 
sportköro1tben jól ismert 
Stahl Jeni", kettős jubileuma 
mellett. Ma már „Jenő bá
csl" mindenki számára, de ak
kor . . .  

- .tppen, 35 esztenaeje, 
hogv a Budapesti Va;sutas se 
;,ü,ékosa. lettem - emlékezik 
Vissza. - E(lll a.-ngya.Lföldi ki.s
C811P4tb6l, a TLK-ból kerül
tem a BVSC-hez. Fiatal 22 
éves emberke voltam � az 
akkori különösen rossz gaz. 
daságí viszonyok között iri- · 
Ollelt ember, hogy kisfizetésú, 
de arányl<Jg biztos állást je
lentő 00$Úti dolgozó lehet
tem. 

Megbecsülte magát 

Stahl. Jenő megbecsülte ma
iát, mint vasutas dolgozó, 
mint vasutas sportoló egy
aránt. Játékosként 11 éven 
ke1-esztill küzdött a BVSC szí
nekért, és sok nagy I. és II. 
osztáilyú mérkőzés hőse Jett, 
több ízben bekerült a II. osz
;tályú válogatottba is. Ami
kor aktív játékos pályafutását 
abba•hagyta, akkor sem tudott 
a futballnak teljesen búcsút 
mondani. Mind erősebb lett 
benne az elhatározás, hogy 
edző lesz, fiatal labdarúgópa
lánták nevelője. 

Stahl Jenő 

va.sutas labdarúgók nevelésé
nek ügyével, sót annál töb
bel is, hiszen a labdarúgó
szövetségben is jó néhány fel
adatot kapott az ifjúsági lab
darúgók szakmai nevelésével, 
irányításával kapcsolatban. 
Hoffer József, a magyar if
júsági labdarúgók szövetségi 
kapitánya, nemegyszer jelen
tette már ki : 

- Sokkal elóbb tartanánk, 
ha több Sta.hl Jenóje lenne a 
magyar sportnak/ 

Legyőzte hiúságát 

Mint sportpedagógusnak, 
mi az elve? Erról faggattuk, 
mert nem szívesen b-eszé! ön
magáról. A válasz : jellemző! 

Hogyan győzte le a hiúsá
got Stahl Jenő? Etre talán 
Tichy esete a legalkalmasabb 
példa. Tichy Lajos - a ké
sőbbi nagy, rendkívül eredmé
nyes magyar válogatott csatár 
- Stahl Jenő irányítása alatt 
bontogatta tehetségét, a BVSC 
ifiben. Az I. csapatnak Szabó 
Péter volt az edzője. A „nagy" 
BVSC éppen Debrecenbe ké
szült, amikor Stahl így szólt 
Szabóhoz: 

- Petár bácsi, a Tichy
(lllerek.nek, véleményem sze
rint, már az elsó csapatban a 
helye. Még kicsit vékonyka, 
de nagyon jól kezeli a labdát 
és ragyogóan ló. Kár lenne, ha. 
továbbra is az ifiben marad
na.. Ott már nem fejLódhet 
tovább! 

Szabó hallgatott a szóra. el
vitte 'I'ichyt a DVSC elleni 
NB I-es vasutas rangadóra és 
Tichy több-é nem került visz
sza az ifibe. hanem - Ko
csi.s és Puskás között - elju
tott a Honvédba, a magyar 
válogatottba. Stahlnak igaza 
volt. 

Mint ahogy igaza volt Völ-
01/Í, Tordai, Varga (a Vasas 
kapusa), Both, és még sok más 
játékos esetében, akiket idó
ben adott át az „egybe". f:s 
igaza lesz azokkal a fiatalok
kal is, akik a BVSC tartalék
csapatába.'1. most fejlődnek, 
érnek Stahl Jenő keze alatt a 
nagyobb feladatokra. 

v. J. 

Gavrn. Imre Dunavecse: ,,A vég
ső cél felé" e. verse közlésre nem 
alkalmas. 

Mérleglak.atos csoport: Az tlj 
Ruházati Uta.sftás szertnt ellátásuk 
lényeges javulást biztosít a koráb
bi helyzethez viszonyítva. Kérel
mük elblrálására későbbi Időpont
ban kerül sor, annak eredmény 
r61 lapunkban ismét tájékoztatást 
$ldunk. 

1Ho!i1Sdonyról 

a 1n,i.tóas!Ztalra 

A következó eset még július 
elsején törlént. Amikor az 
1163-as tehervonat Bada
csonytomaj állomásra bejárt, 
a mozdonyfűtó Berke József 
olyan rosszul lett, hogy azon
nal orvoshoz kellett vinni. A 
vizsgálat megállapította, hogy 
gyomorperforáció történt, 
azonnal műteni kell. A mentó 
meg is érkezett és a fútót kór
házba szállították. 

A tehervonat mozdonya, 
amely Uzsab-ányára üres ko
csikat továbbított, fűtő nélkül 
maradt. A segítség azonban 
nem késett. A vonatvezető 
Stir István vállalkozott a fú
tói teendók ellátására, a vo
na tvezetói munkát pedig Kiss 
István, Badacsonytomajon be
osztott, forgalmi vizsgával 
rendelkező gyakornok látta el. 
Igy a 30 üres kocsi szinte ké
sés nélkül eljutott Uzsabányá
ra. 

Bognár Károly 
Tapolca 

LAKÁSC S E R E  

- Elcserélném háromszobás, 
összkomfortos szabadrendelkczésü, 
földszintes lakásomat hasonló bu
dapestivel. K611l!éget térítek. Par
kírozott udvar van, havi lakbér 
88,- Ft. Cím: Dan.kal József ny. 
vez. főmérnök, Debrecen, BudaJ 
t:,saJás utca 3. 

Természetesen a vasutasok
nál Armalt is éppen 20 éve 
- ez a második évforduló -, 
hogy Stahl Jenő, most már 
edzői képesít.és birtokában., 
megkezdte a működését a 
BVSC-nél. Soha. nem vágyott 
„na.gy" csapatokhoz, soha 
nem kacsingatott az első csa
patok jóval ·jövedelmezóhb 
edzői tisztsége felé. Szorgal
masan végzett gazdasági mun
kája - mint a Hámán Kató 
Fűtőház egyik csoportvezetője. 
a közelmúltban kapta meg a 
.,Kwáló dolgozó" kitüntetést 
- mellett mindig megelége
dett a szép feladat. az ifjú
ság nevelésének rábízott mun. 
kájáYal. Az egykori, technikás 
balösszekötő-balszélső neve a 
20 év alatt egybeforrt a fiatal 

- Technikailag jól képzett 
játékosokat igyekszem nevel
ni, mert meggyőződésem, 
hogy csakis az egyénileg jól 
képzett, technikás játékos tud 
igazi kollektív játékos lenni, 
igazi csapatjátékosként ját
szani. Edzói elvem pedig az, 
hogy az ifjúsági nevelő ne le
gyen féltékeny. Ne akarja a 
felfedezett, többé-kevésbé 
már „csiszolt" ifit örökké 
megtartani. Mi, fiatalokkz.l 
foglalkozó edzók, azért dolgo
zunk, hogy a felsőbb osztá
lyokban szerepló csapatok ré-
szére az utánpótlást biztosít- r------'"...,_ __________________ _ 

suk. Nem baj, ha átadunk a 
felsőbb osztályokba egy-egy 
tehetséges ifit és ezzel „el
úszik'' egy ifib-ajnokság, Az 

ifjúsági edzőnek le kell gyóz
nie hiúságát! 

Anya és két lánya egy csapatban 
Kiskunfélegyházán lelkes, 

sportkedvelő emberekkel is
merkedtem meg. Jelenleg kis
sé elkeseredettek, m�rt spon
telepüket elvették, s helyette 
nem kaptak másikat. Egy da

rabka földjük ugyan van, de 
az messze esik a sporttelep fo
galmától. Segítséget várnak, 
mert a maguk erejéből - ki
zárólag társadalmi munkával 
- képtelenek pályát teremte
ni. 

Az asztaliteniszezők is egy 
kisméretű kultúrteremben ed
zenek, amelyet rajtuk kívül a 
zenekar. a színjátszó csoport 
és a biliárdozók is használ
nak. Pénz hiányában termet 
bérelni nem tudnak. Ebben az 
évben az asztaliteniszezókre 
mindössze 3800 forint jut. Eb
ből kell fedezni a szakosztály 
működését, többek között az 
NB II..es csapat utazásait is. 

Nagyon szegény az egyesü
let. A vezetők akarata azon
ban töretlen. Nekik köszönhe
ló, hogy a mostoha körülmé
nyek ellenére is eredménye
sen dolgoznak a Kiskunfél
egyházi VSE szakosztályai. 

Az asztali tenisz szakosztály
nak 1964-ben 12 igazolt ver
senyzője volt, ma pedig öt.. 
ven. 

- A fiúk 1961-ben, sajnos. 
kiestek az NB II-ból - mond-

MAGYAR VASU'IAS 

• V iiutasok Szak'3?ervezet�ne, 
1ap1a 

s,�rke.-z.11 a i.lerkesztö blzottsAJ 
F'0�1erke.sz�6: Gu!yás JAnoe 

felelös uerkesztO: v1s, Ferenc 
Szerkesitö<::�g: 

Budape;1 VJ.. Benc1úr utca 41 
re1eton: városi : 220- 872 

o,eml: 89-71 
t<:f„dJti és ter 1es1t1 a Népsza\ a 

l�-1pkladO Vállalat. Boda pes1 vu 
• !t lttic-11 Qt 54 Tel eton 224-Rl 9 
Fele!lls lttadó: G4bor Márton 
t NéttiZ8t-a Lapktadó Vdllalat 

1gazgat6Ja 
e�- vk .. �áml111o;;zám: 1.; 915 io1 K !) 

Sziki a Lapn�omda 

ja Bus Kálmán elnök. - En
nek következtében szétesett 
az asztalitenisz szakosztály. 
Végül 1963-ban sikerült lét
rehozni e(lll jó gárdát. 

Nói csapatunk most került 
fel az NB II-be és máris el
foglalta az elókeló 6. helyet. 
Feketéné és két leánya a csa
pat oszlopai. A serdülők közül 
kitűnik a rendkívül tehetséges 
12 éves Csenki II. Gábor. 

Minden csütörtökön egye
dül utazik Budapestre a válo
gatottak edzésére. Iskolai ta
nulmányi átlaga 4,7. 

Az elmúlt egy év sikerei kö
zül kettőt említünk meg. Má
jus 7-<?n Szegeden rendezett 
öt megye versenyén négyszer 
léptek a dobogó legmagasabb 
fokára. A bajai seregszemlé
ról pedig 20 oklevéllel tér
tek haza, köztük volt a leg
jobb nevelő egyesület címet 
tanúsító oklevél is. 

A labdarúgó szakosztályban 
60 serdülő és ifjúsági játékost 
tartanak nyilván. Miskolczi 
István edző fáradhatatlanul 
foglalkozik velük. Már két 
serdülő csapatuk szerepel a 
bajnokságban. 

A kiskunfélegyházi vasuta
sok szeretik a sportot. S mint 
eredményeik bizonvítják, nem 
hiába fáradc:mak. f:ppen ezért 
több támogatást érdemelné.. 
nek. 

Tőzsér Emő 

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapból a szakszer

vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő· 
ket: 

29. számból: 11 5003/1966 I/2. B. A 
csökkent munkaképességa dolgo· 
zók védelmérlil szóló 33 '1963 (XII. 
3.) Korm. számú rendelet végre
hajtása tárgyában kiadott 1/1964. 
(III. 27.) MO. M számú rendelet 
módosítása. 

110 5�9 1966 I/4. e. VSZT segé• 
lyek és járandóságok utalványo
zása 

A Könyvszolgálat ajánlata 
Kedve-"711ényes könyvvásárlási lehef.óség a 

!tfagyar Vasutas minden olvasójának ! 

Csatlakonon a kedve�nyes k!lnyvvidrl'-'1 akcióhoz: vágja ki 

tan�'t�::0!.,il1
fJiiJ\!é:b:!e�!;:d�z!:zelvényt. JgérJOk, Jó szórako,iis· 

VI:GZETES, KALANDOS TORTENELMI ESEMENYEK 
Fekete Gyula: 

EZEREGYEDIK ESZTENDO 
1H5 januárjiban a Dunántúlon játszódik ez a regény. Egy föhad· 

nagy és a tiszti legénye az önmagát túlélt háborű sodrásában· az ö 
sajátos véd- és dacszövetségük, háttérben a bomló hadseregg°et az 
agonlzáló társadalommal. RAz.afelé tartó kalandos útjukat szereti-Del� 
kct lrJa le 6lvezetes slOusban. (Szépirodalmi, 254 old.) 

Karinthy Ferenc: 
BUDAPESTI TAVASZ 

Budapest ostromának és felszabadulúának színes, forgatagos im• 
már történelmi JeJlegff írói dokumentuma ez a ragyogó stfl�sban 
megfrt regény_ Barl\tság, szerelem a harcban és életveszélyben. A bo• 
nyoluh iört-énések vlbarAban nem mindenki állja a próbát; a jelle
mek hol me-gszllárdulna� hol legyengülnek, de úJ élet sarjad a ro
moko:i. (Sz6plrodalml, 271 old,) 

Karsai Elek: 
A BUDAI VARTOL A GYEPUIG 

� Bárdossy-korminy hadüzenetétől a Szálasi és „hadseregen me
nekülésélg tárja fel az eseményeket és az ország felszabadításáról ad 
hltelf's képet. Számos eredeti tényk-ép és rajz teszi szemléletessé és 

��:: 1�r:::�b az olvasóhoz a mindvégig izgalmas történetet. (Tán• 

Roben .Jungk: 
A HAMU GYERMEKEI 

Fasiszta módszer-e Hirosima és Nagaszaki elpusztítása? Ezt a kér• 
dé�t vetjük fel a könyv olvasása közben. Hirosima városli.t 1945, 
augusztu'i 6. előtt 390 OOO ember lakta, s közülük mintegy 100 OOO élte 
túl az atomkatasztrófát, de egy sem ugyanaz az ember, aki volt. 
Nemcsak azért, mert testén viseli a robban:is látható nyomait s 
duzzadt égési hegeket, sejtJeJben, vérében hordozza az alattomos 'su• 
::::,et:�sfli��>'"t, hanem a:z:ért � meri szive, lelke megsérült. (Kos• 

Rans Babe: 
A KULDETt!:S 

Az 1938-as ausztriai náci megszállás után egy bécsi zsidó orvos• 
pro.resszort a faslsz.tá.k a börtönből kiengedtek, hogy menjen el az 
üldö2öttckért összeJúvott konferenciára, EvJanba. A kapit.allsták kö· 
zömbössége meghiúsította tervét. A regény mindvégig izgalmas, ér
dekes cselekmények pergő sorozata. (Kossuth, 306 old.) 

Dold-MlhaJIIII:: 
ORDASOK KOZO'.IT 

A regényhős, a különös fiatalember az egyik hitlerista ezredt3rzs• 
�él szolgál. Ez az éleseszfi csinos hadnagy a nők bálványa, l\Ilndlg az 
1zgnJmas események középpontjában van; körülötte lőszerszállltmá
nyok robbannak, partizánok támadnak stb. (Magvető, 502 old.) 

A sorozat Ara 163,30 forint. 
Alanti MegrendelG Szelvényt levelezőlapra ragasztva kérjük be

küldenl. 

KönyvszotrAJat 
Budapest S. Postafiók 335. IIIEGRENDELO SZELVffiY 

tr:����
1
;•:M,���tis���b�� .�:��!':.!r.u vEGZETES, KA· 

x 163,30 Ft értékben utánvételes, portómentes szállftA�sal; 
x 4 havi részletre a 3 szizalék kezelési k!lltséggel együtt 168,Z0 Ft ösz• 

szegben portósan. 
Tudomásul veszem, hogy a sorozat átvételekor '8,20 Ft, a többi 4 
havi 30,- Ft·os részletben fizetendő. 

Név: - - - - - - - - - - -
Cim: - - - - - - - - - szem. le. sz.: -

FoglalkozAs és munkahely: - - - -

x A NEM KJVANT SZOVEG TORLENDO! 

1!166. AUGUSZTUS l . 

Az indulásra kész bukaresti gyorsvonatnál, a nagy tömer,
ben - mindkét kezében bóröndökkel - vékony asszonyka ál
lítja meg az ügyeletes tisztet, s majdnem drva kérdezi: Wo is1 
die Schlafwagen? Hol van a hálókocsi? 

- Ott, az ellenlc.ezó il"ányban - mutatja udvariasan az ügye
letes tiszt. 

- Onnan jövök, mert ott azt mondták, itt van - feleli • 
német utas. 

Az ügyeletes sajnálkozva néz rá. Szíve.•en segítene, de szó
lítja a munka, no meg nem is állhat oda karszalagosan csoma
goka,t cipelni. A villanyszerelök ta.rgonoája azonban kapóra 
jött, s felrakják rá a bóröndöket. 

Az ügyeletes is elindul a targonca után. A hálókocsinál az
tán a kö1,etkezó kép fogadja. 

A szúkszoknyájú kis törékeny asszonyka, a két hatalmas bő
rönddel, no meg a magas lépcsókkel, sehogyan sem boldogul 
Kétségbeesett, könyörgő szemekkel tekint az ügyeleteSTe. 

Mit lehet ilyenkor tenni? Az ;igyeletes ölbekapta a kedvea 
utast, s szinte P.gy pillanat alatt felröpítette a. hálókocsi peron
;ára, ·rna;d a két bóröndre került a sor. A két női szem, csah 
úgy ragyogott az örömtól, s egy hirtelen mozdulattal 5 márkái 
bankót nyújtott az ügyeletes tisztnek. A vasutas a borravalól 
nem fogadta el. Az asszonyka megértette a helyzetet, s hogJ 
mégse maradjon adós, egy cuppanós csókot nyom.ott a meg!.,. 
pett ügyeletes homlokára. - lyf -

- 1:iüzem szinten teljesí
tették első félévi tervüket 
Nagykani= állomás dolgozói. 
Az előzetes adatok szerint 
minden tervmutatónál 100 
százalékos az eredmény. Leg
utóbb- 1963-ban voltak az él
üzem cím birtokosai. 

- Fennállásána..1< 35. évfor
dulóját ünnepelte a hatvani 
MAV zenekar. A jubileum al
kalmából zenésztalálkozót ren
deztek, amelyre eljöttek az 
ország különb-özó részéb-ól az 
egykori hatvani renészek. Az 

ünnepi zeneesten Kocsis Al
bert hegedűművész és Szab-ó 
Csilla wngoramúvésznő is 
fellépett. 

Jó az együttmúködés 
Kunszentmiklós-Tass állo
más és a Ferencvárosi Pálya
fenntartási Főnökség köz.ött. 
Ahol lehet, kölcsönösen sc-gí
lenek egymáson. Ré,gebt,.en 
a ferencvárosiak adták át a 
kunszentmiklósi fútóház ve
zetójének szolgálati lakás cél
jára a volt oklatótermük"t, 
most újabban pedig a !kún
szen tmiklós1ak bocsátották az 
ál.lomás oktatótermét a fe
rencvárosiak rendelkezésére. 

Ajándékhangversenyt 
adott június 12-én a soproni 
G YSEV dolgozóinak, a MA V 
Szimfónikusok Zenekara. A 
hangversenyen Szecrődi Irén 
és Bartha Alfonz, az Opera
ház művészei is felléptek. A 
zenekart Lukács Miklós, az 
Operaház karnagya vezénye1te. 

- Ebben az évben megnö
vekedtek a szállítási feladatok 
Gyula állomáson. A több ezer 
tételből álló fel- és leadás, s 
az 1000 vagon export eddig 
zökkenő nélkül került továb
bításra. A munkában az állo
más négy wocialista brigádja 
jár az élen. 

- Húszévi szolgálat után, 
július végén vonult nyugdíj
ba Szatmári Jánosné, Békés
csaba állomás Utasellátó ét
termének dolgozója. Julika 
nénit az állomás és az Utas
ellátó dolgozói ünnepélyesen 
búcsúztatták. 

- Több hónapos átalakítál 
után július elején megnyílt a 
Déli pályaudvar Utasellátó 
étterme. A nagy forgalmú pá• 
lyaudvaron az utazóközönség 
it-mét kulturált körülmények 
köz.ött étkezhet. 

- Túlteljesítették vasutas
napi vállalásukat Vác állomá.t 
dolgo:zói. Az egy kocsira esó 
beállítási időt a vállalt 2,9 
órával szemben 2,2 órára tel• 
j�•ítették, s ezzel 131 százalé< 
kot érlek el. A kocsitartózk<r 
dási időt pedig 95,17 százalék
ra teljesítették, ami 108 száa 
zalék.os eredménynek fele4 
meg. 

- Teljesítdték vasutasnapi 
felajánlásukat a debreceni 
Háztól-Házig Szolgálat dolgo
zói.. Az egy kocsira �ő átlas 
gos súlyt a vállalt 125 mázsás 
val szemben 126 8 mázsára, az 
1 mázsára esó rakodási időt 
pedig 3,8 percre teljesítették: 

- Vándorkiállításon muta� 
j.í.k be a 20 éves múltra visz; 
sz:ile'ltintő m::;kolci Vasutas 
Képzómúvé.5zeti Kör tagja;; 
nak munkáit. A vasúti kocsi
ban kiállított képek és szob-= 
rok a miskolci bemutató után 
Gyöngyösre, Egerbe és Füzes� 
gyarmatra utaznak. 

- Uj vasúttörténeti doku
mentummal gazdagodik a Köz� 
lekedési Múzeum. Nemrég ta
láltak rá egy múzeáJis értékű 
Wagon Lits étkezo7«:>csira, 
amelyet jelenleg a Dunakeszi 
Járműjavítóban restaurálnak, 
hogy a munka befejeztével a 
Közlekedési Múzeum mellett 
a vágányokra elhelyezzék. A 
kocsi egyik részében múzeu
mot, a másik ré<:zében pedig 
kis pre�6ZÓt rendeznek be. 

- A pécsi igazgatóság terü
letéhez tartozó szolgálati he
lyek újítói az elmúlt napok
ban Nagykanl.ZSán tartottak 
újítás,i ankétot. Felhívták az 
újítók figyelmét azokra a te
rületekre, amelyeh-'kel ezidáig 
csak nagyon keveset foglalkoz,. 
tak. 

Ajtók, ablakok, játékok, kerítések, konyhabútorok 
mózolósóhoz 

P R O G R E S S - Z O  11 ,· � (' ! 
Gyorson szórod, csillogó fényes, tortós 
P R O G R E S S · 7. 0 !'ti Á N (' ! 

fehér 1 kg 37.60 Ft 
pasztell színek 1 kg-os 36.- Ft 

FESSE-MAlOLJA TARGYAIT SAJAT MAGJ. 
IGY OLCSóBB! 



VILAG PROLETARJAI, EGYESVLJETEK ! 

AVASUTASOK SZAl<S ZERVEZETtNEK LAPJA 

X. 2VFOLYAM, 16. SZAi'i Ára 40 fillér 1966. AUGUSZTUS 15, 

AZ ELSŐ FÉLÉV MÉRLEGE 

A vasút lé/millió tonnával 

több árút szállított 
a tervezettnél 

alapján az igazgatóságok do!- szegú jutalmak kerültek kifi
gozói részére a következő ösz- zetésre: 

I. félévi 1Ufiz. 

AUGUSZTUS 20 ALKOTM.ÁNYUNK ÜNNEPE 

;949 augusztus 18-án fogadta el az országgyülés népköztársaságunk alkotmányát; S amit 
akkor az alkotmány fürvénybe iktatott, az mamá� való�ág, az elmúl� 1,7 év er_edm�nye.,A 1'7 

é,·es alkotmányunk kiállta a próbát, az elmult ldoszak megeros1tette es hdelesitette 
a benne foglalt elveket 

(MTI Foto Fényes Tamás felv.) 

A vasút eredményesen zár
ta az első félévet. A népgaz
dasági szállítási igényeket ma
radéktalanul kielégítettük, 
56 393 OOO tonna áru került el-
1::ál.litásra, amely félmillió 
tonnával halad;a, meg a terne
zett mennyi.!léget és mintegy 
kétmillióval a bázis eredmé
nyét. 

áll telj. jutalom 
Budapesti Igazgatóság 102.95% l '705 OOO Ft!_ __________________________________ _ 

Kedvezóen alakultak az üze
meltetésre jellemző főbb mu
tatók is. A menetrendszerű 
közlekedés javult a szemé1y
szá1litó- és tehervonatoknúl 
egyaránt. 

A tehervonatok átlagos 
terhelése az elóirányzoU 
934 tonnáról 9'14 tonnára 

emelkedett. 

Debreceni lgazgúóság 101,210/o 354 100 Ft 
I Miskolci Igazgatóság 102, '790/0 546 OOO Ft 

Pécsi igazgatóság 101.24% 318 OOO Ft A szocialista vasutak Szegedi Igazgatóság 102,110/o 458 OOO Ft 
Szombathelyi igazgatóság 102,610/o 552 900 Ft 

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

' Összesen: 3 934 OOO Ft nemzetközi menetrendi konferenciája Budapesten 
Az é!Ozem címért folyó ver

seny első félévi eredményei
nek értékelése is azt igazolja, 
hogy a havi operatív felada
tokra történő mozgósítás össz
hangban van az éves célkitű
zésekkel Ennek következté
ben 

az előző évihez viszonyít--

va mintegy 10 százalékkal 
több szolgálati hely telje- . J�lius 20-28 közö� a. sz

1
o
6
: 

sítette az élüzem célkitü- ci:ihsta .. yasutak kepv1se 1 
zések t. nemzetkozi menetrendi konfe-

A vasúti ján:űja,•ító Ipar renciát tarto_ttak Budapes�n. 
etsó félévi eredményei is ked-

1 
A k_o";Íerenc1á� az eur�pai 

vezőek. A termelési tervet szocialista orszagok vasutat az 
102,6 százalékra tel;esítették, OSZZSD IV. Bizottság közre
az önköltséget pedig 1,2 száza- 1 működésével egyeztették néze
lékkal csökkentették. teiket, álláspontjukat az 1967. 

évi menetrenddel kapcsolat
ban. 

A budapesti konferencián 
résztvettek: a szov;et, a len
gyel, az NDK, a, csehs�lovák, 
a román, a bolgar, a 3ugosz
Záv vasutak és a MÁV képvi
selői. 

A konferencia résztvevői ér
tékelték az idei menetrendi 
időszakban a nemzetközi sze-A teherkocsik statikus terhe

lése 0,28 tonnával javult, a 
kocsiforduló idó pedig 4,7 szá
zalékkal csökkent. A vonóerő 
felhasználásánál a fajlagos 
teljesítmény alakulása szin
tén kedvező eredményeket 
mutat. A bázishoz vi.!lzonyfh·a 
4.2 azázalékkal emelkedett az 
ew dolgozó mozdonyra esó 
lOO elegytoima.;kUométer telje
títmény. 

_______________________________________ ...., mély és áruforgalom eddigi 

ben. Ez a vonat, - mint is
meretes, - Csehszlovákiát és 
Lengyelországot köti össze a 
Fekete-tenger bolgár és ro
mán partjával. A nyári idő
szakban, a nagy turistaforga
lom idején ez a vonat állan
dóan zsúfolt és emiatt kénye)· 
metlen az utazás. A budapesti 
konferencián megállapodtak 
abban, hogy 1967-tól a Nord
Orient Express megosztva, két 

vonatként fog közlekedni. 

Az. utazószemélyzet foglal
koztatására jellemző termelé
kenységi mutatók is jelentósen 
javultak. A forgalmi utazó 
személyzetnél a bázishoz ké
pest 6,1 százalékkal, a vonta
tási utazó személyzetnél pedig 
1,63 százalékkal nőtt az egy 
S3olgálatl órára eső vonatki
lóméter-teljesítmény. 

Az igazgatóságok ío1yamato
aan hónapról hónapra túltel
jesítették célkitűzéseiket. 

A féléves összesitett ered
mények alapján a buda
pesti Igazgatóság dolgozói 
érték el a legkiemelke-

döbb eredményeket. 

Ezzel elnverték a Közlekedés
és Postaüg)i Minisztérium és 
a Vasutasok Szakszervezete 
Központi Vezetősége Vörös 
Vándorzászlaját, a vele járó 
300 OOO forin�tal. 

Kiemelkedő eredményeket 
értek el a mi.!l)rnlci, a szom
bathelyi és a szegedi igazgató
ság dolgozói is. De a pécsi és 
a debreceni igazgatóság do1-
gozói is teljesítették feladatai
kat, munkájukkal hozzájárul
tak a kedvező hálózati ered
mények eléréséhez. 

Az eredmények növelését a 
szocialista munkaverseny-
�ozga]om kisZ<élesítésével 
Párhuzamosan segítette az 
&.'1}·agi ösztönzés fokozása is. 

A teljes!tmények növelésé
ne'.<. anyagi ösztönzésének 
elé.segítésére a második félév
be� még magasabb összeg áll 
rendelkezésre és kerül kifize
téare a célkitűzések tel;esíté
se esetén. 

Az Igazgatóságok munka
versenyének célkitűzései össz
hangban vannak a feladatok 
nagyságával A szolgálati he
lyek operatív célkitűzéseit en
nek alapján kell meghatá
rozni és a célkitűzések telje
sítése esetén kiérdemelt anya
gi jutalmazást rendelkezésre 
bocsátani. 
Az első félévi eredmények 

A vándorzászló visszakeriilt 
Budapestre 

Ez év februárjában, amikor 
az 1965 második félévi kiemel
kedő eredményéért a debrece
ni igazgatóságnak átadták a 
Közlekedés- és Postaügyi Mi
nisztérium és szakszerveze
tünk központi vezetősége ván
dorzászlaját, Telek János, a 
budapesti igazgatóság helyet
tes vezetője a követlkezóket 
mondotta: 

- A má.,odik félévb1111, a 
debreceniek jobban dolgoztak, 
mint mi, ezért megérdemelte1l 
nyerték el a vándorzászlót. 
Szeretném azo-nban felhívni a 
figyelmüket, hogyha meg aka1'
ják tartani a zászlót, még ;ob
ban kell dolgozniuk, mert mi 
elhatároztuk, hogy 1966 elst 
felében visszaszerezzük. 
• Mint ismeretes, az első fél

év alapján a budapestiek ér
ték el a legkiemelkedőbb 
eredményt az igazgatóságok 
versenyében és a vándorzász
lót visszahódították. 

A zászló átadására augusz
tus 10-én, ünnepélyes kül.sásé
gek között került sor a buda
pesti igazgat66ág kultúrtermé
ben. Az ünne�gen jelen volt 
Rödönyi Károly miniszterhe
lyettes, a MA V vezérigazgató
ja, Dapsi Károly, a VIII. ke
rületi Pártbizottság első ti"1ká
ra, Gulyás János, a vasutas
szakszervezet titkára, Mészá
ros Vilmos, a Budapesti Párt
bizottság munkatársa, s a fő
osztály több vezető beooztású 
dolgozója. 

Parti József, a vasutasszak
szervezet. budapesti bizottságá
nak titkára köszöntötte az ün
ne�g részvevőit. majd Csa
mangó Henrik főigazgató, az 
igazga tósáe: vezetője adott szá
mot az els6 félév munkájáról. 

t·onatot, az utóbbinál pedig 
6856 teherkocsit takarltottunk 
meg. 

Ezután Rödönyi Károly mi
niszterhelyettes, a MAV ve
zérigazgatója köszöntötte a 
budapesti ig�tóság dolgo
zóit. Bevezetőjében méltatta az 
első !,Hévben elért sikereket, 
hangsúlyozta: a budapesti 
Igazgatóság jó munkájának 
nagy rész.e van abban, hogy a 
vasút az els6 félévben mara
déktalanul kielégítette a nép
gazdaság szállítási igényeit. 

- A jó eredmény, a vörös 
t:ándorzászló egybrn kötelez is 
- mondotta. - Arra kötelezi 
az igazgatóság dolgozóit 
hogy a második félévbrn a 

nagyobb s,ZáUítási feladatokat 
is sikeres1111, ol.dják meg. A 

oo.sútnak ugy,ini.!l 59,1 millió 
tan-na árut és 208 millió utast 
kell elszállítani. Ebből a bu
dapesti igazgatwlÍ{lra 19 miUi6 

tonna áru éa 7 3 millió utas 
�u,. 

A miniszterhelyettes beszé
de után a szaksz.ervezet elnök
sége nevében Gulyá.s Jáno-1 
tit.kár köszöntötte a budapesti 
Igazgatóság dolgozóit. Beszé
dében felhívta a figyelmet ar
ra, hogy a másodiJc félévben 
a gazdasági és mozgalmi veze
tők ;obban táma.szkod;anak a 
szakszervezeti aktivistákra, a 
szociali&ta brigád-Okra, hogy a 
IX. párt'kongresszus tiszteleté
re kibontakozott munkaver
seny segítségével még nagyobb 
eredményeket érhessünk el. 

A beszédek elhangzása után 
Rödönyi Károly miniszterhe
lyettes és Gulyás Jánoo átad
ták a vándorzászlót az Igazga
tóság vez,etőinek, majd Rödö
nyi elvtárs 18 szakvonali, il
letve szakszervezet; vezet.ónek 
adta át a kiváló ck>l,gozó ki
tüntetést. 

- A gazdaságossá,g szem
pont;áb6l leghatékonyabb mű
szaki-gazdasági mutatók fo
luamatos javulása az igazgat6-
sáa szeruezési intézkedéseinek 
helyességét bizonyít;a - hang
�úlyozta az igazl(atósáe: veze
tője. - Az első félévben 
ugyanis több ízben is hoz�n_k 
operatív intézkedéseket az, idő
szakos lemaradások felsza"!o
Zására. Ennek eredmények1111,t 
a tehervonatok átlagos terhe
lését a bázishoz viszonyítva 24 
tonnái,al növeltük. Az eg11 ko
cs;ra eső szállított súlu pedig 
19 11 tonnáról 19.28 tonnára 
e�elkedetf. Az előbbinél 3924 

Rödönyi Károly mlniszt�rbelyeUes átadja a vándordszlót 
MTI Foto Bata István !elv. 

tapasztalatait, mert ezek a ta
pasztalatok képezik a jövő évi 
menetrend összeállításánál a 
tárgyalási alapot. Számos ;a
vaslat hangzott el az 1957. évi 
új menetTendre vonatkozólag. 
A javaslatok zöme a személy-, 
és áruforgalom meggyorsításá
ra, a vasútüzem gazdasl1gossá
gának növelésére irányult. A 
konferencián foglalkoztak a 
gyor.san romló küldemények, a 
gyümölcs és zöldségfuvarozás 
meggyorsításával is. 

Megállapodás született a 
Nord-Orient Express ügyé-

Az áruforgalom meggyorsí
tása érdekében újabb gyors
járatú nemzetközi tehervonati 
menetrendeket egyeztettek-

A magyar fővárosban meg
tartott menetrendi konferen
cia megállapodásai a késóbbi 
hasonló témájú nemzetközi 
összejövetelek tárgyalási alap
jául szolgálnak. 

A konferencia baráti légkör
ben, az egyetértés szellemében 
fejezte be munkáját. 

B. 1, 

Átadták rendeltetésének 
Gödöllő állomás új felvételi épületét 

Az Atlétikai Európa Bajnok
ság előkészületei befejezódtek, 
s a sportolók fellegvára, a gö
döllői atlétikai falu készen 
várja a külföldi sportolókat. 
Erre az alkalomra befejezódött 
az állomás ú; felvételi épüle
tének építése is. A modernvo
nalú egyszintes épület ízlésesen 
illeszkedik a fenyvesekkel öve
zett kulturált környezetbe. 

A gödöllői vasutasok régi 
óhaja teljesült ezzel, hiszen 
sokáig zsúfolt, egészségtelen 
körülmények kö-zött dolgoztak. 

Az új felvételi épületben -
amelyet a MAV Magasépítési 
F'ónökség 3 és félmillió forin
tos beruházással épftett 
már mindenkinek jut hely. 
Külön irodát kapott a szak
szervezeti bizottság, a segédhi
vatal, a pártszervezet és épí
tettek egy 70 személyes oktató
termet is, amely kulturális cé
lokat is szolgál. 

Az állomás épületének két 
szárnyát nagyon tetszet6s nyá
ri váróterem kapcsolja össze. 
Ez a parkosított szabadtéri vá
róterem most jól mutat, de hi
deg, esős idóben és főleg té-

len nem szolgálhatja az uta

sok kényelmét, márpedig egy 
váróteremnek ez az elsődleges 
feladata. 

Igaz, hogy az újjáépített 
egykori királyi váróteremben 
most már nagyobb hely lesz, 
hiszen a főnöki iroda és a se
gédhivatal elköltözhet az 
ideiglenes helyéről, de a nagy 
utasforgalmú áll9máson ez is 
kicsinek bizonyul. 

S ha már a hiányosságoknál 
tartunk, megemlítjük még az 
Utasellátó panaszát is. Az 
újonnan épült büfében csapolt 
sört is árusítanak majd, a sö
röshordók tárolására pincét 
építettek. Arra azonban senki 
sem gondolt, hogy a nehéz, 100 
literes söröshordókat milyen 
módon szállítják le és fel, 
mert a pincéhez árufelvonó 
nem készült. Kézi erővel, a 
lépcsón görgetni a mázsán)i 
súlyt nemcsak hogy nehéz fi
zikai munka, hanem balesetve
szélyes is. Ezt a tervezési hibát 
még pótolni lehet, s vélemé
nyünk szerint kell is. 

(szj) 

Ünnepi brigádgyűlés 
A Budapesti tpületelem

gyártó Főnökség tmk Kossuth 
Lajos szocialista komplexbri
gádja megaJakulá.sának egy
éves évfordulóján ünnep! bri
gádgyűlést rendezett. A íó.nök
ség kultúrtermében megtartott 
összejövetelen részt vettek a 
főnökség vezetői Is. 

A brigádtagok és a meghí
vottak előtt Nagy Gyula bri
gádvezető méltatta a komp
lexbrlgád eg}·éves munkáját. 

A brigádtagok a rájuk bízott munkákat mindenkor a lehető legkevesebb !dó- és anyagrá• forditással jó minőségben vé• gezték el - mondotta. - A jó termelési eredmények mellett öt:vendctes az Is, hogy a brigadban baleset nem forduU elő. 
Jó munkájukat bizonyítja u ls, hogy a 37 brigádtag közül egy év alatt 6 kiváló dolgozd és 11 jutaJ.mazott volt. 
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szinten teljes!tették. Ebben az 
évben lényegesen nagyobb fel-

A gazdaságirányítás új 
rendszerének a kidolgozása 
ma egyik legfon,tosabb felada
ta az állami vezetó szervek
nek. Olyan új Intenzív mód
.szei·ek kido!,gozását köv·eteli 
meg, ;:imely fokozza a gazda
ságiráni'itó munka hatékony
ságát. és ezzel a szocia1izmus
ban rejlő erők felszabadítása 
útján az egész omz.ág lényege
sen gyot1Sabb ütemű fejlődését 
biztosítja. 

Az új mechanizmus azon
ban nemcsak és nem is kizá
rólagosan ga2ldasági feladat. a 
legfőbb tenruvalók kldolgozá
sa nem egyedül a gazdasági 
\'ezetókre hárul. Amennyire ú; 
módon kell irányitani a gaz
daság! életet, éppen annyira 
fontos kidolgozni a szakszer
vezetek feladatait, azokat a 
munka módszereket, amelyek 
ebben az új helyzetben szük-
ségesek. \ 

Új módon, önállóan, nagyobb felelössággel 

.. , . adatot kellett megoldaniuk, e:gtfl� tevekenlfk_edik. A tag- 1 mint az elmúlt évben, s hogy 
gyulésekben reJlo �eh�!.é�Pk ez sikerült, azt Nagy István ál
jobb klaknázása meg elot:,mk lomásfónök elsősoroo,n a szovan.! de máris bizonyosra. ,·e-- cial.ist.a brigádmozgalom eredhető, hogy erek a lehetősegek ményének tekinti. eddig nem voltak megfP.lelően .. .. . . 
klhasználva. Ezért hango;;ha- - Ha kozos celert dolgoz-
tott el számtalanszor _ ,. nak az embere1e - mon<lja -, 
szakszervereti munka i&mere- a munkahelyet a második ott
tének hiányában is _ � dol- honuk11,ak tartják. S bár nem a 
gozók részéről. hogy _mit ad. legkorszerü.bb _!"un�eszkö
a szakszerve:::et". zokkel rendelkezunk, ,gyekez

Erről tanácskozott legutóbbi 
filésén a Szakszervezetek Or
szágos Tanácsa, és hozott ha
tározatokat a szalmzervezetek 
tennivalóiról. Nem arról V'an 
szó - mint ahogy azt a p,Jé
num megállapította -, hogy 
• szakszervezetek alapvető, 
klasszikus feladatai megvál
toznának. A szakszervezetek
nek a .szocial.izanus viszonyai 
között továbbra is megmarad 
kettős feladatuk ; egyrészt a 
szocializmus építésének sok
e>ldalú segítése, másrészt a dol
gozók egyéni érdekeinek köz-
1,et!en védelme. 

új mechanizmusban a s:i,ak
szervezetekre hárul,n.ak, meg
felelően éJ,nJ tudjunk - mint 
ahogy azt a plénum is megál
lapította -, legfontosabb fel
adat fokozni a vezetés felké
szültségét, elsősorban az ideo
lógiai mun.ka m.eg;avitásával. 
A szakszervezeti szerveknek 
minden szinten részt kell vál
laln-iuk a Yezetésben. a dolgo
zókat érintő dön,tések megho
zatalában. Bizonyos kérdések
ben - ezek kidolgozása jelen
leg folyamatban van - a szak
szervezeteknek vétójoguk lesz, 
ami a2't jelenti, hogy a gazda
sági vezetés részéről már meg
hozott döntés végrehajtását 
megakadálvozhlitják. Magától 
értetődő, hogy hallatlan mér
tékben fokozódik a szakszer
vezeti szervek felelóssége, ami 
magas fokú képzettséget kö
vetel meg minden tisztségvise
(őtől. Feladataikat csakis úgy 
tudják jól ellát.ni. ha a gazda

A szakszervezet! szervek tünk mégis olyan munkakörül
önállósága a centrális iránví- ményeket, légkört kialakítani, 
tást nem zárja ki. A SZ()T: a �mi - -�aximáli.s teljesítmén1re 
szakmák központi vezetőséaei osztonoz. A szocialista brigád
és a területi bizottságok a Jö- mozgalom talá1

_
i a leghatás�

vőben csak az általános elvi sabb az ember, gondolkodás 
irányvonalakat szabják meg. a megi,áLtoztatására. 
konkrét tennivalókat ezPk 
alapján a helyi szerveknek kell Az állomásfőnök véleményét 

bizonyítja Garamvölgyi Antal 
szociaJ.ista 1:>rigádjának mW1-
kája is. Il:vek óta eredménye
sen dolgoznak, s jó munkáju
kért legutóbb ezüst plakettet 
kaptak. 

- Niasak, ezek a mákvirágok is eltikkadtak 
(Pusztai Pá.l rajza) 

Mi hát mégis. ami a t:anács
kozás összehívására indította 
a SZOT elruiklségét, melyek 
azok az új vonások, amelyek 
a szakszerve:ret mun.kájába.n, 
munkamódszereiben a gazda
sági mechanizmus új rendsze
rében kötelezően jelentkez
nek? 

Egy mondatban úgy foglal
hatnánk ös.sze, hogy a szalc
szervezeteknelc a szocializmu� 
viszonya! közötti feladatait ú; 
módon, minden szinten - a 
központi vezetőségtől a bizal
miig - önállóan, nagy fele
Uísséggel és hozzá.értéii8el 

0

k,ell 
megoldani. 

elhatározrµ. 
A SZOT-plénum legfonto

sabb tanulsága. abban össze
ge.:hető, hogy a gazdasági r,,

form intézkedéseit a szakszer
vezetek sa.játoo eszközeivel, 11 

szocializmus építése és az 
életszínvonal növelése érdeké• 
ben ki kell dolgozni. E kimUI1-
kálás a szakszer,reze1ek na
gyobb önállóságához. de egy
úttal társadalmi feJ.elösségéhe7 
1s vezet. Ez a felelősség arra 
kötelezi a szakszervezeti szer 
veket - bizalmitól a központi 
vezetóségig -, hogy tudásu!c 
legjavával, a dolgozók mozgó
sításával érvényesítsék meg
növekedett hatáskörüket a szn
cializmu.s építésé-nek elósegíte

Válaszolunk munkaügyi kérdésekre 

sére. 
s. J. 

A járműjavító üzemi válla
A brigádvezető !s kiváló latok több dolgozója tette 

munkát ,-é-gzett. Munkája mel- fel az alábbj kérdéseket: 
lett ta.nulásra is jutott ideje. , Hely_es-e a. val!�lat! nv<;
EJ\·é"ezte az általános iskola res2greszesede& s�?-balyzata-

0 
• nak az a rendetkezese, hogy VII. és VIII. osztályát. csak a vál!alatnál eltöltött fo-

A szocialista br,igád össze- lyamatos munkavü;zonyt iS
tart. munkában. tanulásban meri el n11ereségrészesedést 
segitik egymllst. Házat építe- növelő időként, továbbá, hog11 

csak az önhibán kivül bekönek, az állomás környékét 
vetkeutt . üzemi baleset kö-parkosítják, s arra is jut ide- vetkeztében betegá.llomány

jük. hogy családjukkal együtt ban töltött időket tekinti 
közösen szórakozzanak. munkában töltött időnek? 

Sarkady Mária 
sági vezetésnek valóban egye.-i.- r--------------------------..:. 

A magyar forradalmi >nun
kás-paraszt kormány és a 
Szakszervezetek Országos Ta
nácsa Elnökségének 101 1/1963, 
(V. 23.) sz. határozata szabá
lyozza a;i: üzemi tanácsok 
j ogkörét. E határozat 11 i9. 

jogú és egyenrangú partnerei
,·é válnak. Az új intézkedése
ket csak akkor lehet eredmé
nyesen al:ka1.rnaEti, ha a szak
szervezeti szervekben nagy

, fokú elméleti és szakmai biz-
tonság, tudás alakui ki. 

Az említett feladatok egy
út1Jal a szakszervezeti szervek 
nagyobb önállóságát is feltéte
lezik. A plénum önkritikusan 
állapította meg. hogy ez az ön
állóság eddig hizonyO<S ese�k

Figyelmetlenség miatt vonatkisiklás 
A 2204/b. sz. ,mnat július 

18-án a Déli pályaud,·ar alag
útja előtt a mozdonyszemély
zet figyelmetlensége miatt ki
siklott. A jelző tilosat muta
tott, mert ugyanakkor az 
1 225-ös sz. vonat járt be a pá
lyaudvarra. de a mozdonysze
mélyzet ezt figyelmen kívül 
hagyta. Személyi sé1iilés ugyan 

nem történt, de tetemes anya- pontja szerint az iiZemi ta
gi kár keletkezett. nácsok döntenek a vállalati 

A vonatszemélyzet a hatva
ni fűtőházhoz tartozott, több
ször jártak már a Déli pálya
udvaron. tehát feltétlen tud
niuk kellett, hogy az alagút 
előtt je!zősor van. 

Foki István 

nyereségrész fe!osztá.'lának 
irányelveit ílletően. A SZOT 
Elnökségének 89, 1964. (XII, 
19.) sz. határozata (megjelent 
a Közlekedési Értesítő 1965. 

évi 1.  számában) III '3. pont, 
ja pedig kimondja : ,,Az üze
mi tanácsok . • • határozzák 

meg a nyereségrésze3edé1 
egyénekre történő elosztá8ci
nak szabályait . . •  " 

Az üzemi tanácsok jogo
sultak megállapítani a nyere
ségrészesedés vállalati 1,za
bályza.t.át. Az üzemi taná
csok hatáskörébe utalt kér
désekben hozott határoza
tait végre kell hajtani, da 
a ;ogszabálysértő. vagy a lia.
táskörét tí1llépó határozatok 
cegrehajtását megtH!ja • 
kormány-SZOT h.atarozata
nalc II110. pont;a. 

A SZOT Elnökségének em
lített határozata II. rész 6/b. 
pontja azt írja elő, hogy „a 

rállalatoknái huzamosabb idli 
óta dolgozókat - beleért,·• 
az áthelyezett dolgozókat i.t 
- a nyereségrészesedés Ur• 
hére húség;utalomban kell 
részesíteni. Ennek mértékét 
az ilzemi tanács /-..atározz• 
meg." 

E határozat tekintve, 
hogy az üzemi tanácsok szer
vezését és hatáskörét meg
határozó szervek egyikétől 
származik - az üzemi taná-

Lényegese,n váH.ozik tehát a 
szakszervezetek �zerepe a köz
ponti vezetöségeknél, az üze
mekben egyaránt. Ahhoz. hogy 
e változásoknak megfeleljünk, 
hogy azokkal a jogokkal és kö
�lezettségekkeL amelyek az ben hián�•=t. -----------------------------------------; csokra kötelező. Az üzemi 

tanácsok csak a juttatás mér-

Az ügyeket ott kell intézni. 
ahol felmerülnek 

Mit ke1'1 érteni a smkszerve
zeti szen·ek önállóságán?  Min
denekelőtt a választott szer
vek önáU6ságát. Nem helyes, 
ha a ,>álasztott szert·ek dö,-, té
.sei t egyes személvek, vagy a 
függetlenített app,ar::\tus dön
tései helyettel<Ítik. De az ön
állooág a1a tt azt is kell érteni, 
hogy a különböző szintű szak
sze1Te:reti szervek feladataikat 
maguk határozzák meg. A 
hely,színen döntik el azt. hogy 
mit tartanak a legfon,tooabb 
tenniv•alónak. A közp001.tilag 
előírt munkatervek helyett 
mindig a helyi szerv döntse 
el azt, amit éppen fontosnak 
lát, legyen az bér-. munka
ügyi vagy akár a termelésre 
vonatkozó kérdés. 

A fe:hsőbb szervek legfonto-· 
sabb feladata - természete
, •n az egész szakmát érintő 
kérdések eldöntésén túl - a 
helyi szervek konk:rét segítése 
es a feladatok végrehajtásá
nak ellenőrzése. (Ez az ellen
örzés sem lehet azonban 
gyá.mkodás.) A központi szer
veknek lényegesen kevesebb 
részfeládatO't kell a jövőben 
előírni, de ahhoz, hogy a he
lyi szer,·ek jól, ,,alóban a leg
fontosabb tenn.ivalókat végez-

re'k, újból rá kell mutatzm az 
előbb említett magas színvo
nalú képzebt..<>ég fon.t05Ságára. 

Az önállóság azonban 11<,m
csak tö1:>b jogot jelent, hanem 
feladatot is ad. Megköveteli, 
hogy az ügyeket ott inté:::zéfo, 
ahol azok felmerüinek. Eddig 
nagyon sokan, főleg kénl•eim1 
szempontból - vagy esetleg 
megfelelö ismeretek hiányá
ban - a felső szervekhez tet
ték át az ügyek intézését. 

A tagság fóruma 
a taggyülés 

Az önállóság jól megfér a 
demokratikus centralizmussal. 
Nyilvánvaló, hogy a demokra
t ikus centralizmus szerepe is 
lényegesen megnő. Végsősoron 
a szakszervezeti kérdéseh el
döntését a tagságra kell hízni. 
Ez a tény a szakszerve=eti tag
g1JÜlések fontosságá.t húzza 
alá. A szakszervezeti munka 
végsósoron a tagság t.evt'
kenysége, a szakszervezeti r1e
mokrácia valójában itt telje
sedik ki. Az a sza.kszerve=Pti 
vezető, aki a tagság vélemé
nyét nem veszi figyelembe, n 
;övöben nem tudja feladntát 
elvége.zni, de jól végzi el ten
nivalóit az, aki a do!gozói-T�l 

"Egyedül nehéz lett volna . . .  " 
Egy szb-titkár rollomásai a kollektív ve¾etésról 

- Szakszervezeti bizo,ttsá
gunkhoz hétszá.zhtísz ta11 tar
tozik. Kép=elheti, milyen 
gonddaJ küzdöttem, a.mikor 
másfél évvel ezelőtt reám 
esett a választás és titkár let
iem - kezdte eibeszélését Ke
serü Arpá.d, a pécsi !űtóház 
szakszervezeti bizottságának 
titkára, akit éppen ennek az 
utóbbi másfél esztendőnek a 
tapa.ztalatairól kérdeztünk. 

Terhes örökség 

Gondjait az okozta, hogy 
elődjét nem a végzett 30 
munka. elismerése mellett 
mentették fel. Az „örökség" 
amit hagyott utódjára, meg
lehetöse-n terhes volt - kezd
ve a zilált, rendezetlen tag
nyllvátartástól az emberek 
számos elintézetlen ügyén át 
az orvoslás nélkül maradt pa
naswkig. Igaz, hogy az „utód", 
mármint Keserü Arpád, jól 
ismerte a fűtőházat, az itt 
dolgozó emberek-et. Közöttük 
és tőlük tanulta a géplakatos 
szakmát, a mozdonyvezetést. 

- Szerencsére volt 
egyedül, ugye? 

- Ne1n bizon11! - válaszol
ta mosolyogva. - A vezető
ség minden ta.gja mellettem 
állt, és segítettek, amiben kel
lett. Az én esetemben külö
nösen. bebizonyosodott, milyen 
nagy dolog a kol!ektiv veze
tes. 

Ezután elmondotta, hogy 
nagyon sokat segítette mun
kájában a pécsi fűtőházat pat
ronáló Kisbódís Jáno.s, a me
gyei bizottság munkatársa, 
azonkívül bármikor bizalom
mal fordulhatott kér<léseivel 
a „szomszéd'' szb-titkárokhoz; 
Zoml Lajoshoz, az állomás, 
Bánáti Józsefhez, a TBFF tit
karához, és sohasem maradt 
jó tanács, útbaigazítás nélkül. 

m.ényeket, mint amilyeneket 
az idei első félév után a ma
gunkénak mondhatunk. A 
szakvonali eredményekre gon
dolok természetesen, de ezek 
alapja volt, hogy az éves terv 
teljesítésére, majd a kong
resszusi versenyben való rész
vételre jól mozgósították ak
tivistáink a tútöház vala
mennyi dolgozóját. A munka
uédelmi örök havonként vált
;á.k e{lTJmást. Sok munkaki
esést gátolnak meg a.: idejé
ben alkalmazott figyelmezte
téssel. Segítőtársaink a beteg
látogatók is, akik a múlt év
ben 113 esetben végeztek lá
togatást megbetegedett mun
k;ttársainknál. A fűtőház se
gítségét viszik a rászorulók
nak, de látogatásuk társadal
mi ellenőrzést jelent, ha \'a
laki mondvacsinált okkal ma
rad távol a munkahelyétől. 

- A munka folyamatossága 
szempontjából rendkívül fon· 
tos, hogy a szakszervezeti bi
zottság rendszeresen tartsa a 
kijpcsolatot aktivistáival. Ezt 
hogyan érik el? 

----------------------------, Később megbízták a vezénylő 

- A számvizsgáló bizottság 
elnöke a gazdálkodás; felada
tok megismerésében segített. 
Bánhidi Lászlón kívül Orosz 
Rudolf. a társadalombiztosítá
si tanács, Szászhalmi Jáno&, 
az újítási bizottság vezetője 
adott igen sok támogatást el
sősorban azzal, hogy kifogás
talanul ellátták feladatukat. 
Ugyanezt mondhatom Czeglé
di Béla munkavédelmi fel
ügyelőről, Ba.kó Antal kultúr
felelósről és Pál Tibor ter

melési felelósról. 

- Elsősorban a rends,zere
sen tartott értekezletekkel. A 
bwlmiaka.t kéthammként 
hívjuk össze, a mii.helybizott
aágok titkáraival pedig havon
ta találkozunk. Igen haszno
sak a. szocialista brigddveze
tók részvételével negyedéven
ként megtartott tanácskozá
saink is. Az egyes szakterüle
teken működő bizottsági ta
gokkal a szakszervezeti m
zottság vezetőségének tagjai 
havonta rendszeresen megbe
szélik: a feladatokat. A veze
tőség munkatervét úgy állí
tottuk össze, hogy évente leg
alább égyszer minden szakbi
zottságunk munkája értéke
lésre kerüljön - mondotta be
fejezésül a pécsi fűtőház szak
szervezeti bjzottságának tit
kára. 

A pénzt elveszi, de szörpöt nem ad 
A Déli pályaudvar szörp

automatáját július 15--én 
utazásom alkalmával - négy
szer egyrnas után egy-egy fo
rinttal kérleltem. de a ra
koncátlan gép még a 4 f_orin
tomért sem ad.ott egy csepp 
szörpöt se-m. Az esetet több 
kisfiú is figyel te, majd sze
pegve panaszkodtak, hogy tő
lük is 2 forintot „elvett" a 
gép és mégsem ihattak. 

Többek állítása szerint van 
egy szakember. akinek az a 
feladata, hegy az automatákat 
1:ilenőrizze, és ha nem ad
nak szörpöt. akkor neki kell 
visszaadni a be<lobott pénzt. 
Cz a S:?akember a.zonban nem 
11oit sehol. lgy kénytelen vol-

tam az Utasellátó vezetőihez 
fordulni, s nekik mondtam el 
a történteket. Az automata 
. ,felügyelője'' csak az egyik 
vezető kérésére jött elő, és 
adta vissza az automata ál
tal eltulajdonított forintokat. 
Ezek után önkéntelenül is fel
vetődik a kérdés. 

Ha. rossz aiz automata, ,miért 
üzemel? S az a sza.leember, 
akit azzal bíztak meg, ho[11J az 
automatát ellenőrizze, miért 
nincs a helyszínen? Miért kell 
a.z embereknek a �.;át pén:zük 
után futniuk? 

Vagy lehet, hogy így job
ban jövedelmez a szörpáru• 
sítás? 

Boldizs� Gyula 

mozdony!elvigyázói teendők 
ellátásával, ami még több le
hetőséget adott neki arra, 
hogy megismerje az embere
ket, és őt is megismerjek azok, 
akiknek beosztásával és prob
lémáival napról napra fog
lalkozott . 

- A szakszervezeti munká
ban nem voltak tapaszt.al.a
taim - folytatta Keserü Ar
pád. Korábban ugyani8 
csa.k O(Z it;úsági mozgalomban 
végeztem tá.rsadahni munkát 
mint a. KISZ-a.la.pszervezet 
tennelésl felelőse. Eg-y szak
szervezeti titkárnak pedig sok
kal többet kell tudnia. Rend
kít:ill fontos például a Mun
ka Törvénykönyve és a szak
azervezetl munkára vonatkozó 
különféle határozatok alapos 
űimerete. Egyedül bítz011y ne
héz lett volM a k.ezdú. 

Amint ereket elmondja, már 
rá is tér az alapszervezet sok
oldalú munkájára. A vezetés 
kollektív. Minden lényeges 
kérdésben. csak alapos vita 
után döntenek. Persze, a 1 1  ta
gú vezetőség ereje is kevés 
lenne a sok feladathoz, ha 
nem segítené őket öt műhely
bizottság és 43 bizalmi. 

Segítenek az aktivisták 

- Ennek a szélesebb kot
lektivának a segítsége - foly
tatta a titkár - rendkfoill ;e
lentös. Nélkülük aligha érhet
tünk volna el olyan jó ered- Lórincz János 

ték.ének, illetve arán11ának 
megálapitására kaptak ;o
got, arra, hogy az áthelye
zéssel hozott munkaviszony
ban töltött idők figyelem� 
vehetöségéról döntsenek, ha• 
táskörük nem terjed ki, Az 
üzemi tan.ácsok említett ha
tározata tehát hatáskört meg
haladó határozat, >1711 nem 
cirvényesithetö. 

A vállalathoz történő áthe-a 
lyezést közvetlenül mege�?'" 
ző munkaviszonyban eltöl
tött időket tehát nyereségre
szesedést 11ö1,e!ő időnek kell 
elismerni. ElleJ1;kezó eset::,e;' 

\ minden dolgow - akinél 
az ilyen időket figyelmen ki
,·ül hagyták - panasszal 
fordulhat a munkaügyi dön
tőbizottsághoz. 

A második kérdésre Js s 
SZOT Elnökségének 89. 1 964. 

(Xll. 19.) sz. határozata alap
j;,n adjuk me:i a választ. _El 
határozat II. rész 4. pontJa 
többek között azt írja elő, 
hogy „Tényi,egescn ledolgo
zott időnek kell tekintent a 
munkában töltött időn ki-
1:ül . . .  a. dolgozó önhibáján 
kívül betegáUomá.nyban iöl• 
tött időt". 

Tudott dolog, hogy nem• 
csak az üzenú balesetből ere
dő megbetegedés tört.énhet 
önhibán kívül, hanem a be· 
tegségek nagy része olyan 
természetű. amelyért a meg
betgedett nem hibáztatható. 
tppen ezért nem helyeselh.e
tő, h.a az üzemi tanács ön
hatalmúlag leszűldti az ön,
hibán kit·üli megbetegedése/e 
eseteit. Az ilyen leszűkítő 
megkülönböztetések miatt 
hátrányos helyzetbe került 
dolgozók - panaszuk orvos
lása végett - a munkaügyi 
döntőbizottsághoz fordulhat
nak. Erre alapozva a mun
kaügyi döntőbizottságok or
vosolhatják az ez ügyben 
hozzájuk forduló dolgozók 
jogos panaszát. Ezt tette 
mindkét kérdésben az adott 
ügyet eldöntő határozatában 
a Fővárosi Területi Mun0<a
ügyi Döntőbizottság MA V Ta
nácsa is, amikor a nyereség• 
részesedés helyes kifizetését 
rendelte el. 
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KERTÉSZEK, Nyugdíjazták a Morse-távírót 

Székesfehérvár állomáson 
Hatodszor kötötte meg 

(ijabb eg_v esztendőre szerző
deset a MÁV f:pületfenntartá-
81 Főnökség kertészetének 
Kossuth és Petőfi szocialista 
bn«ádja. A. kertészetben dol
gozóknak közel a fele tömö
rült a Pitelka Béla és Mayer 
Józsefné ,·ezet te brigádokba, 
a szocialista cím elnyeréséért. 
r::ek a kertészek nemcsak ke
reseti lehetőségnek tekintik 
munkahelyüket. A szó igazi 
trte!mében hivatá.sukka vált 
a kerti virág es szobanövények 
termesztése, gondozása. A 
szolgálati helyek. pályaud,·a
rok, munkásszállások és hiva
talok díszítése szép virá.!(ok
kal. növényekkel, ez a legfőbb 
feladatuk. 

A11talffi Istl'án a kertésze 
..-ezető.ie, aki maga is szocia
lista brigádtag. a szakaszkeze
lő pálramesterek szocialista 
brigádiában. örömmel sorolja 
a brigádok helytállását bizo
nritó tetteket. 

Fegyelmezetlen dolgoznak 

tvek óta nincs fegyel mezet
knség, sem a kntész�ti. sem 
• ronali munkák során. Igy 
a feg\"elmi eliárás és büntetés 
fogalma is ismeretlenné vált 
a1 itt dolgozók s1ámára. Nincs 
i!(azolatlan távollét. se ittas
aá!(. 

A brigádok munkáia nvo

mnn emelkednek a teliesítmé
n„ek, csiikken az önköltsiig és 
r>ö,·ekszik a kertl·szet bP,·étele. 
Csupán az u'óbbl ké év a:att 
több mint 1n soá:álék/·al emel
kedett a növényti!lomanp. A1. 

elmúlt é\"i be,·étPl közel száz
.,.,.r forinttal multa felül az 
el{esz é,,t és a kPrtésoet tiszta 
1111eresé(le 11,e(ll:ózelítPtte a 
150 eur forintot. Harminc
ezerrel növel ték a kiültetett 
nö\'énvek c::;ztJm� ("e: íev a? 
é-\·i növénn11Pnt1 ·iség három� 
snizezerrP nótt. A B11dop<'st-

1"ere.<P911há1-l'ac-Ra/assa-
1111arm11t kozötti vonal s,olgá
la i heh·ein ,., számos buda
pesti hinitnJban, 1/\bb ucat 
mun· a 7á!Jáson · · kömvékén 
nq1adozó vír·í!?ok, z;,ldellő 
pázsitok a rakospalotaí ,·as
ufas k„rtészek munkáját 
tiir,·ességél szakérte!mét di� 
cs�ri. 

A IX. p:\Mkon!lt"esszus tisz
fele'ére ,·állalt húszezer fo
rinln. termeliisnö,·el sból i s  
ie'entós felndatoknt vállaltak 
mai:ukra a szocialista brigá
dok. 

Tanulnak. m 1ivelörlnek 
a zociali,ta brigádok 

A két btigádban 
'1árom dolgozónak 

mindóssze 
van még 

szocialista módon .. . 
csak meg a középiskolai vég
zettsége. Egyik társuk a közös
ség segítségével fejezte be is
kolai tanulmányait. öten, Szm 
Júlia, Kása Jánosné, Tókési 
Anna, Bere Imréné és Kovács 
László most tanulnak közép
iskolában, kertészeti techni• 
kumban. öten pedig munkás
akadémián fejlesztik tudásu
kat. 

A szakmai ismeretek gyara
pltásában szakkönyvek, szak
folyóiratok útján élénk ver
seny bontakozott ki a brigá
dok között. Ez a versengés 
eredményes az egyén�knek és 
a közösségnek egyaránt, Né
hánv bizonyíték : számos, ko
rábban a kertészetben isme
retlen n.örénycsaládot és több 
mint harminc új növényfajtát 
honosítottak meg, melyben el
ismerten nagy részük uolt e 
hH brigád tagjainak. Korsze
rűsítették kertészeti felsze
reléseiket, UJ munkaeszkö
zökkel gyorsították, egyszerű
sítették a munkafolyamatokat. 
Udvardy FeTenc harmincöt 
esztendós tapasztalatokkal 
r·endelkezik a szakmában. 
meg1s az uJ módszerek lei;!fá
radhatatlanabb kutatóia. ő a 
legtermékenvebb újító, és 
munkatársai közül többen ál
lítják, ugyanih·en jó közösségi 
ember és s1,akszervezeti veze
tő is. 

A szocialista brigádok ked
Ve?Ő hatt\st g,·akorolnak az 
el(lsz kollektívára. Itt is úgv 
,·an, mint sok má szolgálati 
helyen, a brigádlaqoknak kö
zel a fPl!! t•idél·ról jár be 
m unkahelyére. Mégi$ haszno-

san töltik azaba.d idejüket. 
Rendszeresen járnak színház
ba. Villamoson, vonaton, mun
ka előtt és után fürgén mozog
nak a leány- és asszonyujjak, 
horgolnak, kötnek, vagy a 
magyar és külföldi romanti
kus, klasszikus és világjáró 
írók műveit olva sák. Szá
mukra nincs elveszett idő. 

Közös kirándulások. 

Szakmai tudásuk gyarapítá
sát szolgálják a közös kirán
dulások. Jártak már a vác
Tátóti és a zirci arborétum
ban és a szegedi füvészkert
ben. Megtekintették EgeT, 
Esztergom, Kőszeg, Sopron és 
Visegrád történelmi és mű
emlék nevezetességeit. Szak
mai érdeklódésük vezette 
óket számos virágtermesztés
sel foglalkozó terme1ós,.övet
kezetbe. Gyűjtik és terjesztik 
a jó tapasztalatokat. 

Egy ország tárul elé-
jük, az egyre gazdagodó mű-

Borbéq János a.a utolsó jeleket kopogja a. távlrón 

(Kabáczy Szilárd telv.) 

vel tségú emberek elé. S-zocia-
lista hazán k  ez, mel;-ben ma- A _  Magya.r Le:r:i�on 1844-et 
guk is szocialista módon dol- emhti a Morse-táv,ró fe!fede
goznak és élnek. Büszkélkedni zése é_vének,_ s Magy�rorszá
nem szeretnek. Naplójuk . gon �ai:?m evvel ke�obb he
ugyanolya-n szerény, mint ók ·

1 

ly�ztek w:�mbe az e}sot. A vas
maguk. Kevesebbet írnak he- ut· szakkonyvek ugy _ 1'.�hk. 
le, mint amennyit tesznek. , �á� 1837�ben m egkezdodott a. 

Szorgalmas és szerény knl- kiserle_te�t>s. 
lektíva ez, akár a vézt't6jük. Az evti?.edE;k, sót az egy é':

Tetteik, munkáju k  eredm� s';_ázad 
_ �telte_yel .�gyre .�ei_!o

nye: erzy eli. merő oklevél és a dott s ko, szerusöd'?tt a hnkoz

múlt évben kapo•t z:í 1 • h" _ . les . . A �Ior;<e-táv1ró azonb8;11 
d . . . sz " . ll' l napJainktg ,s megmaradt es 

eh, hogy �7.0cial\st11 módon továbbítja a jelbetűs közlemé
dolgoznak, elnek es tanulnak. ! 

nyeket. A berendezés mindig 
hasznos volt. Több mint 100 
éven át jó zolgálatot tett az 
emberiségnek. 

103 évvrl ezelőtt építették 
meg Budapest-Nagykanizsa 
közötti vasútvonalat. Ekkor 
helyezték üzembe Fehérváron 
az elsó vasúti Morse-távírót. 
Közel 200 kilomét<'res távol
ságban működött a berende
zés és kattogott percPnkent a 
jól ismert s-..öveg ti-ti- á-ti. 
Százhárom éu múltán a napok-

ban üzemen kívül helyezte'· 
nyugdíjazták az állomás utol 
só Morse-táviróját. Az öre, 
távközlő eszköz helyét Tes 
szelekta hívá�ú távbeszélő kc• 
szülék foglalta el. 

A csomóponton az egy1 ;, 
távírász Borbély János 1 
nyugdíjba készül. Több J•:t1-
zeden keresztül dolgozott. ol 
, asta a Mor e jeleket és ko
pogta le a közlendő. ször1;1,e

_. 

A fejlődés. a technika k,,�s:t 
megelőzte. Neki még két év� 
\"an hátra, dc kedvenc mun
kaeszközétől már most búcsu
zik. 

Az új berendezés elónre. 
hogy egy-egy vonalon számtár
csázással bármely állomás tel
hívható. de a szükséges körnz
vényhí,·ással valamenn)-i bl'ie• 
lentkezik. Bicske-Székesfeher
vár viszonylatban a Tesla be
rendezéshez központ csat<>lc· 
egységet is felszereltek, s :r;:v 
az ország bármely vasútáUo
másával pillanatok alatt össze
köttetést tudnak teremtem 
Természetesen ez jobb, kor• 
szerúbb. a fejlódés követelme
nye kíránta meg az új bl!ren· 
dezéseket, de ezeknek úttöróJr 
a I\Ior�e-távíró ,·olt. 

A tá,·író billentyűje ne:v 
kattog tovább, a Jól ismert 
jeleket már csak a világűr 
ben száguldó szputnyikok to 
,•ábbílják az éter hullámain a, 
emberi tudomány, a technik3 
g_vőzelmeként úgy, mint Morsr 
első távirógt:pén. 

(székelyrudi) 

Kovács János 

1 

ÚJ FORGALMISTA Az adott szó jobb munkára kötelez 

- Ha 'l"alamit nem tud, a fiam ldsesítl. Mindent me:;-tanuJt a 
vakációban 

(Pusztai Pál rajza) 

1 Pécsett a vasúti csomópont 
, �zolgálati helveinek dolgozoi 

1 ö.•sze,;.s i:ében jelentés mun
kafel.ajánlást IP tek a IX. 
partkongresszus üsztele•?re. A 
csomoponti szakszen·ezeti in-
tézóbizot ·ág - m : ·nek Zo
m i Ltrjo , nz óllomá� sza' .S7€'r
,·ezeti bizotts:.ir,ánal< az elnö
ke -, most é1·tekelte az eddi
gi eredménveket. 

Meizállapította az Intéző-
bizottság, hogy bár az ered
mények bl=tatóak, még nem 
minden tekintetben felelnek 
meg a t•árakozásna.k. A leg7 

Jobb eredménveket eddig a 
pécsi fütóhá.z d0Jgo1.6i mutat
h�tják f<.>I. 

A gazda ágo mozdonyf„J. 
használásban 104, a motor
felha�znál · ban 103,�6 szá
zalékot értek el. Uzemelte
tési önkiíltségüket 3,41 szá

zalékkal csökkentették. 

késztette a tá,közlő� szaka
szokat. A l emaradáshoz az is 
hozzajárult, hogy egves epitó
anvag<>kbol 1dó.'7..ti<onkent 
h !Í.'1Y olt. 

A p<ilyafenntartási fűnökMq 
dolgozói eddig Járai feliil11 •1-
ták " korábbi ét•ekbl'n elcrt 
eredményeiket. Az �g'" km 
vonalhosszra jutó hibapon ok 
száma 29 s7ázaiékkal . okkent 
a múlt év azon icló zakához 
vis:rnnvítva. Ezen belül i5 

különös jelentö,�1mel bír, 
hogy a Ill. fokozatú , tehát 
súlyosabb hiháknál 60 szá-

zalékos a javuhís. 
Nem volt anvaghlán.v a 

szertár hibá i ából az el. 15 fél
évben Az átmenetileg fennállt 

országo,; anyagh!ánvok azon
ban il is jelentkeztek. :-.e
héz ,·olt az :\ 8-os csaYarha-
7,"lk.  fektus;.ók ?s a sebe. ég
mer6 ,.alagok beszerzese. 

A pe<-si rsomé>pont dolgozó; 
kot.lll 12.1 brigád 1500 ta(lpol 
i·esz rés=t a s.::oc,a1i.�ra briaád 
mo=galom ba.n. Ezek a brig;ido · 
az első fi.lé,·ben is kezdemé-
n rezot voltak a ,·:íllalás 
megtételének. a lemaradá•o 
pótlá,ának. Pe-ldás munk;;juk 
ra ezután ls sz.ám,tanak. h,
s•en Yalamennvi pécsi szol!á(a
lati hely legfőbb célja a ma
ga. , de nem elérhe ellen él
" •em követelmények teljesíté
se. 

CL-ez) 

_____________ .:_ ___________________ --:----------: Az idós,.akM mozdonyjavítási 
tervet száz s1.ázalékra, kocsi
Javításban a részlegvizsga-elő
irányzalot 113,24, a középia
vitási ten·et 98,26 6zá:zalékra 
teliesítették. 

Nagykőrös állomás fiatalodik 

JMég álmaban 
• 
IS  újít Ünnepi m űszak 

aug usztus 20-ra A dunaújvárosi fűtőház ,·illan •szerelő-brigádja egymás után ótször nyerte el a szocialista brigád címet Legutóbb megkapták a bronzpiak:ttet: A brigád é egvben 
� . . f_utöhaz legeredmén ·esebb u_ntóJa Galántai István elektrtkus. Eddig 18 újítási javaslatot nrújtott be. A műszaki •zinvonal emelését célzó újítá■ai mellett sok a balesetmentességet segitő Ja,·asl:,ta is, 

- Nekünk müszal.:iaknak elso�endü kbtelességünk a 
1'11.!UI műszaki színt:011alá.nak 
emelése - mondotta Galántai lsh-án. 

E�vik kierielkedő munkája • v11lamo kéziköszörügép átalak(!á a faipari körfűré szé. Ezzel a kocsi iavftóknái átmen_etlle� megoidott.ik a gépesítést Mentesítette a dolqo:::ókat 
• kocsíjat'itáshoz használt Padlóanyag khi fürés=elésétól. 

M_egoldotta a ®mbkormány
�5u s1.t<nsze:·e!ő fnrgódarun a kezl elfordjtá t. Áramszünet ' etén U!(Yan'.• a darut nem lehetett elfordítani. 

_M„gvllá�íta'lan volt a for
lódaru gémje. Ten·ef szerint elkt<s1.ltették a vilá�tó berendezés:, nn,P!v ma is tiikéletelen miiködik. 

A követke1ő úi ltá,a munkatró-mt>�talrno-ftással !� iáM A,rtomaH-ólta a .siilluesztő-
tren,lez.S.• tri i-reztlr1ését. 

&Yanezen a berendezésen vá-

gányzárójelzó, valamint a1. ak
nában elektromos vízszintjel
ző é5 vészkikapcsoló készü!É'
ket is felszerelt. 

A műszaki elóirásoknak 
megfelelően oldotta meg a fá
zisjavító kondenzátor automa
tikus ki- és bekapcsolásflt. 

A szombathelyi jármújavi
tó dolgozói alkotmányunk éi,
fordulója. tiszteletére ii nnezn 
músmkot indított. Az ünnepi 
müszak augusztus 1 - tól 20-i.g 
tart. 

- Mi lesz a kö,•etkező újí- Az üzem kollektívája vál-
tása ? lal ta, hogy dekád tervültet ez 

- A gépműhelyben kísérlet idő alatt 100 .százalékra telje
alatt van egy teljesltménys.:a.- sítik. A megmunkáló és kar
há.lyozó csillag-háromszögű bantartó osztály dolgozól pe
automata kapcsoló. Amennyi- dig felajánlották. hogy telje$ 
ben a munkagép meqhatáro- ldszolgálást biztosítanak a 
zo·tt idón belül termeló mun- kocsi- és mozdonyjavító osz
kát nem végez, a motort csil- tálynak. 
lar'."4_!'csolásba hozza és an-

I 
A vállalások között szeren�/, uze!"'1eltet�sét _eoyharma- pel a munkafegyelem megszid.�ra csőkkentt. Bálmt Andrá.< lárdítása, az üzemi rend és 1:illanys�Prelői-el dolgozu�T,.  a tisztaság megteremtése és a k4:pcsolok toi·ábbfe;lesztesen I balesetmentes munka. CP1unk a ho.,szabb menetek 1 

meqs=iinteté,e a motornak a11-
tomatiku.•on történo teljes ki-
kapcsolására!. 

Galántai Tst,·án még álm;\- Figyelmes mozdonyvezet6 
ban is újit, mondták róla 1 
munkatársai. Pedig az újftá- 1 Az 1 1 44'a sz. vonat egyik 
sok bürokratikus intézése. a koc ijának légféke - miután 
fel. öbb �zervek huzavoná 1a I Alsóörsről elindult - nem ol
néha őt _is ell<edvetlenlti Tt; 1 dott fel. s a féktuskók eró
:a:' példaul ezy „szakállas ,en fogták 8 szerelvényt. 
u 1 1 tása .Javasolta a forii�dari: 1 Mindezt Ját•a a második vá-klrálvcsnp kenésének modosl- - . álló 375 5-9 m tá•át. mert bales<>tve•zéh·e• !!an} on -· · · a sz. oz-

r nr,4_ "únfus 9-én kelt Je,·élbe� •lony vezeto.1e. aki cyorsan le

"Zt �lutasftották 1964. jtíliu• uerott movlonyáról, és a ki-
15-il•• mPgfel11!bbP�t<'. s o '1aladó ,·onat mellett szalad,·a 
mai napig sem kapott v,í ln .s?• -,,eghúzta az old6zsinórt. 

Töuér Em6 Bognár Károly 

Az áll<>más első félévi ko
csitartózkodásl eredménve 
megfelel a vállalásnak : 87 
szá=alékos. Túlte jesít-'s csak a 
vonatkísérők egy szolgálati 
órára jutó ion/teljesítményé
ben mutatkozik. A {ejlődé• a 
,·áilalásboz viszonJit\a, 12.86 
szá1.alék volt. A többi mutató 
értékelése lemaradást jelez. A 
személ111-•onatok menetrend
s::erinti indításában féls::á
zalékos k·iesést oko.?tak a kés
ve é�kező tárolsági személy
vonatok. több személyvonat 
pedig géprevár6s miatt késett. 
.4. teheruonatok menetrend 
szeri nti lnditá. ában 12,15 szá
zalék lemaradás volt, részben 
a gépre várások miatt. részb,m 
azért, mert Pécsbá nyarendezó
ról gyakran késett a vonali 
elegy, ami elsősorban a mel
lékvo:ialakon közlekedő teher
,·onatoknál okozott tetemes 
ité. éseket. Ezek az okok a ,·o
na tközlekedé«! terv teljesité
�ét ls lehetetlenné tették. 

A kocslkihasználál! ered• 
ménye 2,1 százalt!kkal ma

radt el a vállalástól, 
mivel kiskocsik hiánvában sok 
nagv raksúlyú ,·agont kellett 
indítani - természetesen csak 
félig-meddig kiterhelt állapot
ban - az alacsony · tengely
nyomásra alkalmas mellékvo
nalakra. 

A TBFF termelési �rtékter
vét csak 98.4 százalékra telje
sítette. mert a rendk(\'üli idő
járás .sok váratlan munk,in 

A megkopott régi kis felvé
teli épület rövidesen ,.nyug
díjba vonul". Hátralevő nap
jait már számolni lehf't. 
Nagyi{őrös állomás megfiata
lodik, újjáépül. Régóta várják 
ezt az ott dolgozók. 

- Az újjáépítés ez éu tam
szán kezd.ódött mondja 
Hamza Lajos állomásfőnök �. 
s a tervek szerint 1 968-ra fe
jeződik be. A felt•ételi épüle
ten kit•iil méo szigetperonokat 
és a)uljárókat iS építenek. A 
vágányhálózat egy részét már 
kicserélték, s a többire is sor 
kerül. 1':pül egu új ipartelepi 
vágány, azonkivill a kirakodó 
1:ágán11okat 2-300 méterrel 
meghosszabbítják. 200 méter
rel megnövekedik a::: á!lomas 
hossza is. 

. Ahogy elnézem ezt a:z ódon 
állomást. valóban ráfér a csi
nosítás. a modernizálás. A haj
dani alföldi mezőváros las�an 
ipari központt.í nő, Komerv
gyárát és term,<k.St n<'mcsak 
belföldön, hanem külföldön is 
jól Ismerik. Nincs olyan nap. 
hogy ne indulnának innen 
zöldáruval, vagy konzervvel 
megrako t v&gonok. De mun
kát ad a nagvkőrösi ,·asuta
soknak a Ládagyár. a1. AKÖV. 
az Allatforgalmi Vállalat, az 
á" 0 mi gazdaság és a környék 
ok termelőszövetkezete is. 

Napi kocsiforgalmuk több 
száz. 

- Az elmúlt éjszaka 60 va
gon konzervl't és zbldárut in

dítottunk az NDK-ba és az 
NSZK-ba - kap„sr,Jó<lik � be
s:zélgetésünkbe Pfntér József 

tolatásvezető. aki szocialista 
brigédiával eredményes mun 
kát ,·égez. - Ezenkivül mér 
7 5 kocsit állított11 nk ki a mG 
délelőtti feladáshoz. 

Közben a fónöki irodábar 
megszólal a telefon. A 1 on • 
zen·gyár jelentkezik. Az állOc 
má ~fönöktől arról érdeklő· 1-
nek. lehet-e előt·akodni. A ,·á
lasz· mindös�ze ennyi: igen. 

- Gyakran fordulnak hoz
zánk ügyfeleink ilyen kérés
sel - mondja Hamza Lajos 
-. s ha ncódunk van Tá, min
dig adunk lehetőséget az elő
rakodcishoz. Ez mindannyiunk 
érdeke. 

A rakoclMokkal. a kocsiál
lá sal nincs is külonö�ebb baj 
Nagykőrösön. Kocsitartó1.ko
dósban az igazgatóság célki
tűzését 1,5 százalékkal túltel
jesítették. A jutalmuk 2000 fo
rint volt. 

A mi gondot jelent ezen az 
alföldi állomáson, az elsősor
ban a vasárm•pi rakodás. Ez 
még nem elegge szervezett. Az 
alJomás vezetője épp ezért 
augusztus vége relé komplex
brigád-értekezl,et összehívását 
ten·ezl, amc h-re az összes szál
li tt�tó felet meghívja. hogv a 
vasárnapi rakodások jobb 
meg5zervezését közösen segít
sék elő. 

Szükség van az összhangra 
a .ló egrüttmúködésre. mert ; 
munka napról napra több. 
Au,msztus ki',zepén m/ír meg
kezdődik a gör{,gdin•l\'e szál
lítása is. s ez a naI?vkórö�iek
nek újabb !e'iada•oí" jelent. 

Sa. J. 
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A vétkeseket 
falelósségre vonták 

Az állomás érdekében 
Kurucz János, Komárom 

állomás dolgozója 20 éve for
galmi szolgálattevő. Több éven 
át volt szakszervezeti bizalmi, 
s két éve az áliomá,; szak
szervezeti bizottságának mun
k.0\·édelmi felügyelője. 

a sinek között sok a hulladék: 
féktuskó, tömlő, stb. Több6zör 
javasolta a rendező vágányok 
takarítását, de erre nem ér rá 
senki. Pedig az általa javasolt 
megoldás teljesíthető: a sze
mélypályaudvari tisztogató -
!itemezés szerint - egy-egy 
rendezői vágányt is takarít
hatna. 

A nemzetközi forgalom tapasztalatai a Nyugati 
és a Keleti pályaudvaron 

__ 19�5-ben 1 millió 300 ezer 
külföldi kereste fel hazánkat 
Többségük vasúton érkezett 
vagy indult. Ezért a vasútnak 
évről évre jobban fel kell kés:::ülnie az idegenforgalomra. 
Nem közömbös, hogy vendé
geink milyen impressziókkal 
�ávo�ak köreinkből, hogyan 
es milyen kocsikban utaznak, 

hogyan bánunk velük, mikép
pen elégítjük ki kisebb-na
gyobb élet- és útiszükségle
teiket. 

Vannak eredmények, de hiá
nyosság Is akad bőven. Most 
a hibákról és a kulturált uta
zás árnyoldalairól szól a kró
nika. 

A Magyar Vasutas július 
2-i számában Nyllt levél a 
székesfehérvári fűtőház két 
dolaozóiához címmel cikket 
közöltük, amelyben arról ír-
tunk, hogy a két dolgozó 
mozdonyszoigáLatuk alatt 
Balatonkenese állomáson ita
lozott. 

Társadalmi munkáját lelki
ismeretesen látja el. RendszP.
resen ellenőrzi az állomás 
szolgálati helyeit. Vizsgálja a 
vasutasok élet- és munkakö
rülményeit. A balesetek szá
mának csökkentését, a bal
esetek megelőzését fontos fel
adatának tekinti. 

Másik problémája 37� hogy 
a raktár közeleben � fe
detlen akna van. Illetve a pá. 
lyafenntartás végleges fedi> 
helyett elmozdítható pallóval 
takarta le. Ez így balesetve
szélyes. 

Bonyodalmak a helyjegyek miatt 

Cikkünkre a székesfehérvá
ri fútőház főnöke, Ra;nyák 
Fábián a következőket közöl
te szerkesztőségünkkel: 

gondot okoz a Keleti és a 
Nyugati pályaudvaron az it:ó
víz beszerzése. Szinte köz
egészségügyi probléma az, 
hogy mindkét pályaudvaron 
csak egy-egy kulturáltnak 
mondható W. C. van. A Ke
leti pályaudvar indulási olda
lán egészségtelen, tisztátalan 
az a lagsori W. C. Az sem jó 
dolog, hogy egyik pályaudva
ron sincs az érkezési oldalon 
női w. e. A vizsgálat megálLapítot

ta, hogy a cikkben foglaltak 
Kocsma vagy váróterem ? a valóságnak megfeleltek és 

Bodnár János mozdonyveze-

Komárom állomáson az el
múlt két é\·ben jelentősebb 
baleset nem törtánt. A rende
zőben elöfordultak ugyan ki
sebb személyi sérülések, mert 

Kurucz János több segítsé
get kér munkájához, nem a 
rr.c.ga, hanem mások, az egész 
állomás érdekében. A legtöbb panasz napjaink

ban is a helyjegyekkel kap
csolatban hangzik el. Rossz a 
kooperáció a szomszéd vas
utakkal. Nem tudunk érvényt 
szerezni a nemzetközi megál
lapodásoknak. Néha felülete
sen dolgozik az lBUSZ, és a 
vasúti pénztárakban is előfor
dulnak hibák. Június 23-án 
például a Bartók Béla úti 
IBUSZ-fiók a bukaresti gyors
vonathoz nemlétező 560. szá
mú kocsihoz adott ki 25 utas 
részére helyjegyet. Émiatt a 
Nvugatl pályaudvaron nehéz
séget okozott az utasok elhe
lyezése. Elégedetlenség, zúgo
lódás lett a vége. Június 30-án 
az IBUSZ RDDR 714 611 sz. 
alatt 54 főnyi Berlinbe utazó 
csoport részére helyet rendelt. 
A Nyugati pályaudvaron en
nek megfelelően megerősítet
ték a 210. számú vonatot. A 
csoport nem érh,zett meg, s 
így a kocsi feleslegesen, üre
sen futott. 

Július 9-én a 201/508. sz. 
vonatban a CSD Aa 1137. sz. 
kocsiban azért nem lehetett 36 
utast elhelyezni, mert a CSD 
figyelmen kívül hagyva a 
nemzetközi egyezményt, kiad
ta a helyeket. A július 17-i 
207/502 vonatban futó CSD 
Bac 4907. sz. fekvőhelyes ko
csiban az IBUSZ hat ágyat 
eladott. A csehszlovák hálóko
csikalauz azonban, már útköz
ben kiadta az ágyakat. 

Gyakori eset az Is, hogy a 
fuvarozásban részes vasutak, 
tekintet nélkül arra, hogy egy
egy csoport hová utazik, ösz
szevissza helyezik el az utaso
kat. Július 23-án történt, hogy 
az 503. sz. Nord-Orient Ex
pressz egyik Con.stanta-Bu
dapest között közlekedő ko
csijában egy 50 tagú, Varsóba 
utazó lengyel csoport volt el
helyezve. Az utasok elmondá
sa szerint, Bukarestben száll
tak fel, hiába kérték, hogy a 
,·arsói kocsiba helyezzék el 
őket, nem voltak tekintettel 
kívánságukra. 

Akadnak más bajok is. A 
személyszállító vonatok ösz
szeállitásl rendje I. rész 28. 
pontja értelmében a saját és 
az idegen járatok pótlásához 
Budapest Déli pályaudvaron 
2 Aa, 2 ABa és 3 Ba, a Buda
pest Keleti és a Nyugati pá
lyaudvaron 4-4 Aa, ABa és 
Ba, valamint 1-1 hálókocsit 
teljes üzemképes állapotban, 
lezárva tartalékolni kell. 

Mint már annyiszor, ezúttal 

A Balatonon innen, a Dunán 
túl. Füred és Füle között egy 
kisállomás főnöke elhatározta, 
hogy útrakerekedik. Vette a 
kalapját, s barátjával együtt 
szép csendesen elindult a ven
dégek számára fenntartott lak
hoz. 

A meleg augusztusi nap még 
melegebb napsugara bizony 
próbára tette erejüket, s csak 
úgy gyöngyözött a homlokuk, 
amikor a sűrű lombokkal kö
rülvett épülethez értek. 

- Ez hát az az elvarázsolt 
ház - mondta a főnök - ami
ről olyan sokat beszéltünk. S 
ott az az ajtó - újjával egy 
bejáratra bökött - amely a 
mennyországba juttat. 

- Nézzük meg közelebbről 
is - szólt a másik - s elin
dult lassan a bejárat felé. 

Amikor már a szobában vol
tak, a jó barát megelégedve 
nézett körüL A két ágy, a csi
nos berendezés egyszerre fel
vidította. 

- Ez a legalkalmasabb hely, 
ahol a mesebeli királykisasz
szonnyal römizni lehet - szólt 
ismét a főnök -. majd hozzá
tette: de ismerve a gonosz em
berek intrikáit, én semmiről 

sem volt üzemképes, nemzet
közi forgalomban megfelelő 
tartalékkocsi a Nyugati pá
lyaudvaron!?  

Mit lehetett tenni? Hiszen 
az ötven lengyel utas nem ma
radhatott Budapesten. A köz
lekedési rendtől elté-róleg, a 
Várna-Sturovó járat MA V 
ABa kocsijába helyezték el az 
utasokat, mely ez esetben Var
sóig közlekedett. 

Bejegyzések 
az eseménynaplóba 

A fenti rendelet 6. pontja 
így szól: .,A szomszédos vas
út közös határállomá.sain a 
MÁV-képviselet kísérje ál
landóan figyelemmel a sze
mélyszállító vonatok közleke
dését és a velük kapcsolatos 
munkát." Sajnos, nem eléggé 
figyelik, vagy ha igen, akkor 
sem tehetnek sokat. Az ösz
szeállításl rend nem biztosít 
hatalmat a belépő és közös ál
lomások képviseletének. 

Igaz, hogy a 35. pont ki

mondja: ,.A nemzetkö:::i gyors
vonatok szerelvényeinek ösz
szeállítását az érdekelt vas
utakkal történt előzetes meg
állapodás alapján írtuk elö. A 
ki- és belépő vonatokat tehát 
minden esetben az előírt ösz
szeállitásban kell átadni és át
venni a határállomásokon." 
De hogy mit kell tenni, ha a 
vonat nem úgy érkezik a fe
lénk áramló forgalomban, ar
ról nem sok szó esik. 

Kellemetlen helyzeteket szül tót - tekintettel arra, hogy 
a Nyugatiban a váróterem- hasonló eset nem fordult még 
hiány. A meglevö inkább vele elő - írásbeli megro
kocsmának mondható ahová vással büntettük. Varga lll. 

. ' . János fúlőt pedig - akit ita-a 3obb érzésű �ta� �cm tes�� Jcnás miatt már három eset
be a lábát. A kulfold1ek az UJ , ben fegyelmileg is felelősség
Indulási csarnokban - a volt re vontunk - ezért az ismételt 
kultúrváróteremben bő- súlyos fegyelemsértésért fe
röndjeiken kénytelenek ülni, gyelmi úton más szolgálati 
mert egyetlen padot sem he- helyre helyeztük át. A cikk
lyeztek el benne. ben közölteket a fűtőház dol

gozóival oktatáson ismertet
tük. Bár időleges jelenség, de 

rossz képet mutat, hogy a 
Nyugati pályaudvaron éppen 
a n�ár kellös közepén, a nem
zetközi forgalomban végzik az 
„ágyazat" cserét. Függetlenül 
attól, hogy vágányhiányt je
lent, a jámbor külföldi és bel
földi utas földhányások tete
jén, bagikövek között kényte
len közlekedni. 

Kétségtelen, nem könnyű 
megfelelni a nyári hónapok 
nagy nemzetközi forgalmá
nak. De ezek a hibák nem 
újkeletúek. Szinte minden év
ben ismétlődnek. Miért? A fel
ső vezetés miért nem szerez 
érvényt az utasftasoknak, a 
nemzetközi forgalmat szabá
lyozó rendeleteknek? Vajon 
meddig kell még arra várni, 
hogy a budapesti személypá
lyaudvarok minden tekintet
ben megfeleljenek a kulturált 
utazás követelményeinek? 

gergety-visi 

Rendbehozták. 
szolgálati helyiiket 1 

Kaposvár állomáson Járá
nyi Antal intéző, forgalmi 
szolgáLattevó szocialista bri
gádj-a a IX. pártkongresszus 
tiszteletére vállalta, hogy 
az állomás II-es sz. váltóállító 
központját kicsinosítsák és 
környékét rendbehozzák. 

A munkáLatokat Kálmán 
György vezető váltókezelő 
irányításával végezték. Előbb 
rendbehozták a padlózatot, 
festettek, majd az épület 
környékét virágos!tották. 

A munkák nagyrészét 
munkaidő után és szabadnap
jukon végezték. További cél
juk, hogy folytatják munka
helyük, állomásuk csinosí
tását. 

D6ri János Az eseménynaplók bejegy
zései is azt mutatják, hogy sok 
még a tennivaló, főként felső 
szinten. Ime néhány példa : a 1---------------------------
június 20-án közlekedtetett 
209. sz. vonatból a CSD Ba 315 
;árat számú kocsi hiányzott, 
a CSD nem közölte a kocsi
hiányt. A június 25-én a 201 . 
sz. vonatban a hazatérő MAV 
Ba 3310. és 3327. sz. kocsik a 
továbbmenő bukaresti részbe 
voltak besorozva. Emiatt a 
nemzetközi gyorsvonattal fe
lesleges és veszélyes tolatást 
kellett végezni a Nyugati pá
lyaudvaron. A július 9-én köz
lekedett 509. sz. Bukarest
Prága-Berlin között közle
kedő gyorsvonatban a BDZ 
24 425. és 24 273. kocsik a ber
lini részben voltak. A Nyu
gatiban, a vonat összeállítása
kor derült ki, hogy a kocsik 
Bécsen át Londonba mennek. 

Sok baj van az lránytáblák
kal és Ksz-táblákkal is. Nagy 

Találékony soromp6ór 

Tanmese felnőtteknek 
semmit sem tudok. Mert ez a 
hely, a messziről jött vándorok 
vendégszobája, s a szobán túl, 
mások is laknak. 

- Értem és komám - szólt 
a cimbora - bízd csak rám. 
Hetedhét határon nincs furfan
gosabb ember nálam. Túljárok 
én mindenki eszén. 

Ettől a naptól kezdve min
den héten rendszeresen megje
lent a mesebeli klrálykisasz
szonnyal együtt, hogy a nagy 
izgalommal várt römipartit le
játszhassák. A társaság később 
még egy párral bővült, mert 
mégis csak jobb négyesben rö
mizni. 

Teltek múltak a napok, a 
nyárra ősz, az őszre tél .jött 
s az elvarázsolt villa zárkó
zott lakóinak. ott a vendég
szoba falán túl, feltűnt a „ját
szadozó" társaság . . .  

De tegyük csak félre a mese
szövést, s szóljunk néhány ko
moly szót is, mert nem mese 
az, amiró1 írunk, hanem 
megtörtént valóság. 

A Balaton északi partján 
F. állomás vendégszobáját sze
relmi találkozóhelynek hasz
nálták, mindaddig, amíg a la
kók meg nem sokallták a tart
hatatlan állapotot. 

Az ügy nagy port vert fel, 
hónapok múltán is szóbeszéd 
tárgya volt a Balaton környé
kén. A vizsgálat és a felelős
ségrevonás azóta már megtör
tént. Hogy az állomásfőnök 
büntetése - aki egyébként 
tagadja, hogy tudott róla, bár 
a mi véleményünk más 
arányban Van-e a cselekmény
nyel nem vitatjuk. Az igaz 
azonban, hogy a szombathelyi 
igazgatóság vezetője máskép
pen tájékoztatta szerkesztősé
günket mint amilyen fegyelmi 
büntetést hoztak, de ez az igaz
gatóság ügye. 

Mi elsósorbant azért eme
lünk szót és azért írtuk meg 
az esetet, hogy ezzel is felhív
juk a figyelmet : a vendég
szobáknak nem az a rendelte-: 

(Kesztyüs Ferenc rajza) 

tése, amire F. állomáson hasz
nálták. 

Az ügyhöz tartozik még, 
hogy egy idő után az állomás
főnök - amikor már úgy vél
te elcsitult a zaj - kellemet
lenkedni kezdett azzal a csa
láddal, akik saját nyugalmu
kért és a vasút tisztaságáért 
szálltak síkra. Mert a szerelmi 
légyott szereplői nemcsak a 
vendégszobát, hanem a vasút 
becsületét Is beszennyezték. S 
az állomásfőnök minden mást 
tehetett volna, csak azt az 
egyet nem, hogy a feljelentőt 
piszkálja. 

Hogy írásunk elején a mese 
elemeit alkalmaztuk, nem vé-
1-•·en. F. állomás főnöke a 
szombathelyi igazgatóságnak 
írt jelentésében ugyanis arról 
számolt be, hogy a társaság 
csak römizni járt a vendég
szobába. Nos ez valóban me
sébe illó. 

S hogy végezetül mi is a me
sénél maradjunk, fejezzük be 
ezt az ügyet egy tanulsággal : 
még a jó römizók is ügyelje
nek arra, hogy hol, mikor és 
kivel játszanak, mert hiába 
van kezükben a yoker, ha az 
ellenfél csinál haandot. 

Szerényi J6zsef 

T, E. 

Kurucz János a 13-ast meneszti 
(Tőzsér Emő felvétele) 

Kevesebb baleset 

a Nyugati pályaudvaron 
A Nyugati pályaudvar elsó 

félévi baleseti statisztikája ar
ról tanúskodik, hogy az el
múlt évhez viszonyítva 18,3 
százalékkal kevesebb baleset 
fordult elő. Ez az arányszám a 
3 napon túl gyógyuló balese
tek táppénzes napjainál még 
szembetűnőbb. Míg az elmúlt 
év első félévében 

a 3 napon túl gyógyulók 
1854 napot voltak távol 
munka.helyükről, addig 
ebben a félévben ez a 
szám 1111 napra csökkent, 

Ez egyébként 40,1 százaléka.s 
javulást jelent. 

Évekre visszamenőleg sta
fü;ztikai adatok bizonyítják, 
hogy minden év májusában 
emelkedik a balesetek száma. 

J;!ppen ezért ebben az évben. 
az áprilisban megtartott mú
szaki konierencia, a szakszer
vezeti bizottság javaslatára 

a május hónapot baleset• 
elhárítási kónapnak fo-

gadta eL 
A feladat az volt, hogy a mun
kavédelmi őrök jobb felvilágo
sító munkájárnl a balese ek 
számát az elmúlt év májusá
hoz viszonyít\·a legalább 20 
százalékkal cwkkent:séK. 

A szakszervezeti aktivisták 
mozgósításával, jó szervezts
sel, a gazdasági vezetés hatha
tós közremúködésével elértek, 
hogy május hónapban a bal
esetek száma 36,4 százalékkai 
csökkent. 

Nagy Endre 

A MÁV anyagellátási 
szerveit is érdekli ! 

Az ÉM „Fémmunkás" Épülellalmtos- és 
Tömegcikkipari Vállalat 

(Budapest XII I„ Franc;iepir, u, 7 - 1 1 ,) 

a 1 04/1966. P M - OT. sz. utasítás alapján é r t é k  e s I t é s  r e  
f e I a j .li n I j a a vastlt számára Is felhasználható anyac;iokat. 

Oqylnth<'!: SZEKELY FERENCNE. telefon: 409-259 

A mec;irendeléseket az alább! clmre kérjOk eljuttatni: 

ltM . .,FEMMUNKAS" EPOLETLAKATOS ltS Ti:!MEGCIKKIPARI 
VALLALAT 

Anyaq. és Aruforqalml Osztály, Bp. XI I I ., Franqepán u. 7 - 1 1 ,  

A meqvételre felajánlott készletek egyes tételeire meq. 
állapodás alapján a fennállO rendelkezések értelmében ár-

kedvezményt adunk. 

Az ld<'!közbenl értékesltés joqát fennt.:irtJuk. 

Horqanyzott huzal 
ólomcs6 
ólomcs6 
ólomcs<'! 
ólomtömb 
Hutaótom 
Lapos alu. rúcl 
Szalaqacél 
Szalaqacél 
Rozsdamentes szalaqacél 
Rozsdamentes szalaqacél 
KOR lemez 
Expandált vaslemez 
Ourvalemez 
Ourvalemez 
1 acél 
Abroncsacél 
Laposacé1 
Laposacé1 
Laposacé1 
Laposacét 
Laposac-é1 
Hatszöqacél 
Hatszöqacél 
Fényeshuzal 
Lágyhuzal 
Fekete láqyhuzal 

4 mm 0 
57 50 
35 30 
30'26 

50x10 mm 
1 5x 1 ,5 mm 
50x 1 ,S mm 
95x1 mm 
26x1 mm 
1,5 mm 
1 .5 mm 
20 mm 

450 mm 
33x4 mm 
70x6 mm 
5Sx25 mm 
5Sx6 mm 
50x8 mm 
45x5 mm 
19  mm 
1 7  mrn 
2 mm 
2.8 mm 
2 mm 

;t� �, 
1 8,- " 
22,- " 
47,- .. 

12 1 ,- " 
20,- .. 
32,1 

395,5 
3.3 
2,5 

25.- ,, 

46,8 
1 6 1 60,- " 
4 800,- " 

740,- " 
68,- " 

1 028,- " 
302,- •• 

f 328,- " 
1 56,- " 
848.- " 

1 294,- " 
34,- " 

1 323.- " 
6 81 1 ,5 " 
1 320,- ,, 
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Ahol nyáron is  tanu lnak  Képzőművészeti 

kiállítás 
Tanévnyitás előtt 

Egy délután a Diese/-mozdonyvezetó -tanlolyam hallgatói között 
a kultúrotthonban 

T ársadalmunkban évről év
re nagyobb lehetőség 

adódik a tovább tanulásra, &Z 
egyéni képzés növelésére, s 
ebben az iskola rendszerű fel-Az Iskolák, az egyetemek 

már régen bezárták kapuikat, 
1 a diákok - ki-ki a maga 
módján - a vakációt élvezik. 

A Rákos r,,fot01'üzem Fönök
iég oktatóterme az�nban 
most sem üres. Reggeltol es
tig elóadás, kon�tádó és 
egyéni tanulás koveti egy-

' mást. A deresedő hajú gőz
mozdonyvezetők az elektro
technikát, a mechanikus erő
átYitelt és a motorvezetést ta
nulják. 

A szombathelyi járműjavító nőttoktatás fő szerepet ját-
kultúrotthonában működő szik. 
képzőművészeti kör élén év- A SZOT kulturális, agitátizedek óta eredménye<...en te- ciós és propaganda osztálya, a vé-kenvkedik Jaksa István fes- Művelődésügyi Minisztérium tómüvész, a kör vezetője. Közokt.atási Főosztálya és Eredményes munkáját biz.o- Közművelődési Főosztálya ez nyitja többek között az a év júliusában közös irányel képzőmű,·ésreti kiállítás is, vet adott ki az 1966167-es tanamelyet július végén rendez- év íelnőttoktatására. 
tek az üzem k7.lltúrtermében. Az 1966/67-es oktatási év-

A 34 tagú képzőművészeti ben a következő iskolafor
körben egyébként valameny- mákra lehet jelentkezni. 
ny:i korosztály képviselve van. A dolgozók általános isko
Festészetben, a legutóbbi ki- lái közül a normál rendszerú 

állítás tükrében a fiatalok esti és lévelező tagozat, min
jeleskednek. De az egész kör den szolgálati helyen meg
munkája dicséri a mestert, a szervezhető. Az iskolán heten
tiataldk fára<lhatatlan tanító- ként kétszer kell megjelenni, 

_ Igy megy ez már 10 év 
óta _ mondja Nag11 Ferenc 
műszaki főintéző, a t_anfoly_a� 
,·ezetóje. - A technika fe3lo
dése, a vasúti eszk!!z.?k: b_�
rendezéselc korszerusodese . 3�l 
k�pzett szakem bereket ige
fl!le!. Az elmú!t éve�ben _1000 
Diesel-mozdon vvezetot kepez
tiink ki, a következő időszak
ban még ennél is több ;ól 
·képzett vontatási dolgozóra 
lesz szükségünk. 

A Diesel-motorral ismerkedik a hallgatók egy csoportja 
egy osztály elvégzése 10 h6-ját. Elit;meres illeti a válla- napos. A mezőgazdasági terü-latvezetés jó -hozzáállását, a leteken október közepétől kultúrmunka anyagi és er- március végéig heti 3. vagv kölcsi lehetőségeinek meg- 4 tanítási nappal. 5 vagv 6 

A korhatár 46 év 

Ez a tanfolyam szeptember 
l-1g tart. Közben egy hónapot 
felügyelettel utaznak, hogy a 
Dies�l-mozdonyvezetést gya
korlatban is elsa.iátítsák. A 
4;;00 km vezetés után - eny
n); ugvanis a kötelező - két 
hét összefoglaló következik, 
majd egy bizottság előtt ad
nak számot a négy és fél hó
naoos tanulmán)i munkájuk
ról 

- A tanfolyam létszáma 35 
- mondja a tanfolram\'ezető 
- s évente kétszer cserélőd-
nek a hallgatók. Az iskola 
bentlakó.sas. Haza�1tazás két
hetente van. Az ars::ágban 
ezen az iskolán kit-ül csak 
S2egeden képeznek még Die
Bel-mozd on11veze töket. 

- Kik vehetnek részt a 
négy és fél hónapos tov�bb
képzésen? 

;... Azok a gózmozdonvveze.; 
tök, akik 46. életét: üket még 
nem töltötték be, s munkájuk
kal, helytállásukkal bebizonyi
tatték rátermettségüket. A 
tanfolyamra egyénileg jelent
kezhetnek, azonban a munka
helyi javaslat és a felvételi 
vizsga is az előfeltételhez tar
tozik. A 46 éves koron felül 
pedig már a főosztály engedé
lye kell. Egyébként az a cél, 
hogy 46 éves korig minden 
gőzmozdonyvezetőt átképez
zü nk. 

A szakemberekre nagy 
szükség van a vasútnál is. S 
azok, akik itt ülnek, idős fej
jel is megértették, mit vár 
tőlük a ,·asút. Pedig nem 
könnyű ez a négy és fél hó
nap. 

- Egy teljesen új világ tá
rult elénk - mondja Rostás 
Jenő dombóvári mozdonyveze
tő aki 28 é,•et szolgált már 
különböző gőzmozdonyokon. 
- Az elektrotechnika, a dina
mika eddig ismeretlen volt 

(Tőzsér Ernő felvétele) 

számunkTa, Ezért az első hó.- terem�-éhez nyújtott se,gítsé- hónapos iskola is szervezhető. rom hét naguon nehéz volt. get. Kivételes esetben az idény-
Rostás Jenő főosztályi enge-

1 
Kovács István munkások számára is ,•an le-

déllyel vesz részt a tanfolya- hetőség a féléves oktatás be-
mon, mert a 46-on ő i s  túl ------ vezetésére. ehhez azonban az 
van. Mint mondotta, a n11ug- , i lletékes tanácsi szervek en-
dí;ig szeretne modern, kor- gedélye kell. Ennél az oktatá-
szerű mozdonyon dolgozni. SIKERESEN VIZSGÁZTAK si formánál elsősorban a pá

A napirend szigoní 

Vállalják a tanulást, a ko
moly munkát a többiek is. 
Czibor István (az egykori vá
logatott balszélső bátyja) Ko
máromból, Mi!ó József Fe
rencvárosból. Fehér Zoltá n pe
dig Sátoraljaújhelyről jött. 
hogy 1 5-20 é,·i gőzmozdony
vezetés után, könyvek fölé 
hajolvo, az új mozdonyokkal 
ismerkedjen. 

Szeged állomás KISZ-fiatal
jai közül ebben az évben 28-
an vettek ré<!zt a Szaklna if
jú mestere mozgalomban. 19 
fiatal az állomás, 9 pedig a 
ra.s:odógé-p karlnntartó mű
hely dolgozói közül ke1·ült ki. 
A fizilmi dolgozók bekapcso
lódása feltétlenül a mozgalom 
sikerft, né zerű..�gét, ki..szé-
iesed,!,sé: jelenti, 1 

lyafenntartási és építési fó
nök$ég vasutas dolgozóira 
gondolunk. 

Levelező oktatás szervezhe
tő azok részére, akik nem 
tudnak bekapcsolódni az esti 
oktatásba. A levelező tar,:wat 
hallgatói heti 1 konzultációs 
napon az iskolában kapnak 
egvénl tanuláshoz tanári se
gítséget. 

A tanfolyam napirendje szi
gorú. S ezt a �zigorúságok ma
guk a haligatólt vezették be. 
Ahogy virrad. hajnali 4-5 
órakor már fenn ,,annak, ta
nulnak. Re;!'Zeli után 7-lól 13 

óráig előadás. délután pedig 
egyéni tanulás. konzultriciók 
és gyakorlati oktntns. A gra0 --------------------------7 korlati oktatásni 1 a �wkmai 

A fiatalok közül 22-en si- 1 
keres vii.sgót tettek Közülük 
9-en szere;::tek arany-, 10-en 
eziist- és 3-a n bronz�elvényt. 
t.z arany fokozatot el�rt fia
talok 300, az ezüstjelvény 
tu!ajdonosai 200 forint jutal
maf kaptnk, a ham1adik he
lyezettek pedig könyvjutalom
ban részesültek. 

L ehetóség van arra is, 
hogy az általános iskola 

7-8. osztályát egy tanéi, alatt 
végezhessék el azok a dolgo
zók, akik válla lják, hogy 10 
hónapon keresztül heti 3, t>agy 
4 alkalommal járnak iskolá
ba, és egy-egy félév alatt nem 
mulasztanak 18 tanítási órá
nál többet. Ilyen osztályok 
csak ott szeri,ezhetők, ahol 
lehetőség van olyan tanulók 
kiválogatására, akik a foko
zott követelményeknek meg
felelnek. Horgászverseny a Hortobágyon 

filmeket is f�lhas;málják. 
Egymásnak s�gítenek, 11 a 

nehezebb kérdéseket közösen 

Dr. Bánkfa.lvy Gyula 
S:re.ged 

Kis üzemekben. kis szo!gá
lali helyeken, kis közs�gek
ben ahol egy-egy osztalyba 
ke,·és hallgató jelentkezil< 
összevont tanulócsoportot i.• 

szervezhetnek. Igy több osz
tályba járó hallgatók tanulna', 
eg:Í·ütt. Uyen tanulócsoporto , 
szervez.1sére sz illet'5kes ta
nácsi szerv ad engedélyt. 

A tanköteles korukat túl
haladott dolgozók az általáno, 
iskola bármelyik os;,;tál.vána1 
anyagából egyéni tanulás út
ján is tehetnek osztályoz, 
vizsgát. Vasutas dolgozókná 
ezt a formát különösen a
utazószemélyzet részére ja,·a 
soljuk. 

A dolgozók középiskoláiba 
elsősorban a vasúti tech niku
mokba csalc olyan dolgozók 
;elentkezzenek, akiknél e: 
munkaköri köt•etelmény. 1' 
gimnáziumokba történő je
lentkezéseknél is az egyéni és 
termelési érdekek összhangjá1 
kell figyelembe ,·enni. Gimná
ziumba azokat javasoljuk. 
akik munkájukkal. magatar
tásukkal azt kiérdemelték. 

A felsőfokú felnőttoktatá� 
fejlesztése korlátozott. Ezér. 
ezen a szinten n minőségi is
koláztatásra kell törekedni 
Elsősorban az egvetemek és 
főiskolák székhelyein az esti 
tagozatokra való beiskolá
zást javasol;uk. Természetes. 
itt is csak olyan szakokra. 
mel, a dolgozó munkaköréYel 
kapcsolatos. 

S
zakszervezetünk elnöksége 

1 964. november 6-án ér
tékelte a vasutas dolgozók is
kola rends7erű felnőttoktatá
sát, ma;d határozatban szab
ta meg az alap- és középszer-
1:ek ezzel kapcsolatos felada
tait. A határozat ma is ér
vényben van. Továbbra is f� 
feladatunk elsósorban a vas
utas dolgozók feh•ilágosítása, 
meggyőzése az általános isko
la nyolc osztályának elvég
zésére. A dolgozók iskolájá
ba járók maximális segítése. 
szükség esetén tanulókörök. 
konzultációk szervezése. 

Szakszervezeti bizottságaink 
tegyél< lá1·sadalmi Üggyé a 
vasutas dolgozók tovább ta
nulását. 

Kaszás István 

A debreceni járműjavítóban 
1948-b&n alakították meg a 
horgászegyesüJetet. Akkor 
mindössze bét t.ig,ia volt az 
egyesületnek. E>.zel szemben 
ma 114 felnőtt és 20 ifjúsági 
ho,.�á.s2t tartanak nyilvún. 

re szerezte meg az elsőséget. 
Az első helyezetteket az egye
sület horgászfelszereléssel ju
talmazta. A győztesek ugyan
akkor jogot szereztek a tisza
csegei kerületi döntőn való 
részvéteh'e. 

beszélik meg. Sokszor késő éj
szaka van. amikorra ágyba ke
rülnek. Mindezt önként �,állal
;á7c, mert mint mondták, ha Az írastudatlanok írni tanulnak 

A vállalat segítségével a 
horgászok az elmúlt évben 
társadalmi munkában hor
aá.!ztanyál létesítettek a Hor
tobágyon. Azóta nagyon sokan 
osaJádjU'kkal együtt ott töltik 
a hét végét. A horgásztanya 

A verseny után a családta
gok részvételével közös � 
det rendeztek. amelyen 1z.e
tes halételeket szolgáltak fel. 

Volosinovnki János 

már idős fejjel a tanuló..� mPl- Az analfabétizmus, a betű
lett döntöttek, nem akarnak ismeret hiánya, a múlt szel
szégyenben maradni. lem i öröksége még ma is kí-

A t f 1 ddigi eredmé- sért. De évről évre esökken az an � yam_ ': • . írástudatlanok száma, évről nye azt b1zonyitia, nem 15 ma-

l 
évre oszlik a sötétség. 

racinak. Hogy név szerint kikről szó.. 
� 

---,- · (szerényi) lunk, talán nem is érdekes. 

ugyanis 34 személy részére -------------------------------------,,.-:------7 
biztos1t kényelmes szállást, il
letve pihenést. 

Az egyesület minden évben 
megrendezi a hagyományos 
horgászversenyt. Az ez éyj 
versenyre július közepén ke
rült sor. A 3 órás ·versenyben 
40 felnőtt és 10 ifjú horgász 
vetélkedett. A felnőtteknél 
Földi Istrd1t végzett az első 
helyen Bereoz Gyula és Re
mén,J! Feren c  előtt. A fiata
lok közil! pedig ifjú r,:agy I m-

Ajtók, ablakok, 
játékok, kerítések, 
konyhabútorok 
mázolásához: 

l'B O GBESS• 
ZOMJÍNC! 

• 

Gyorszan szárad, 
csillogó fényes, 
tartós a 

l'B O GBESS• 

ZOMJÍNC! 
fehér 1 kg 37,60 Ft 
pasztellszínek 
1 kg-os 36,- Ft 

• 

FESSE-MAZOLJA 
TARGYAIT SAJAT MAGA 
IGY OLCSóBBI 

Vasutas-találkozó 
A vasutasszakszervezet Pest 

megyei biwttsága augusztus 
,-én baráti találkozót re11ae
::ett a festői szépségú Duna
kanyarban. A zászlódíszbe öl
tözött Zebegény állomáson a 
Dunakeszi Já.i-műjavító kultúr
otthonának fúvós zenekara kö
szöntötte a találkozóra érkező 
vasutasokat és hozzátarto:,.ói
kat. A találkozón részt vettek a 
szomszédos Csehszlovák Szo
cialista Köztársaság vasutasai
nak sturovói képviselői is . • 

A Duna és a falu felPtt 
emelkedő erdei szabadtéri szín
pad ülóhelvei már tíz ór�a 
benépesültek. Tíz óra után né
hány perccel Palotás Károly � 
Szaltszervezetek Pest Megyei 
Tanácsának vezető titkára és 
a vasutasszakszervezet Pest 
megyei' bizottságána� vezetői 
köszöntötték a vendegekct. 

Az ünnepség a csehszlovák 
és magyar vasutasok bar!it.,á
gának és az amerikai imperia
listákkal harcban alló �;cmami 
nép melletti szolidaritás jei;.yé
ben zajlott le. 

Az ünnepi megemlékezés 
után közel négy órás vidám, 
szórakoztató kulturmiíscr 1':ö
vetkezett. A délelőtti órákbat. 
a dunakeszi járm:újai,it6 fú:"ós 
zenekara és férfikara, maJcl " 
ceglédiek vegyes.kara . . adott 
műsort. A délutáni orakban 
az /:;szaki Járműjavito Tö1ei,
ués Művelődési Házanak tánc
együttese és népi �eMkara lé
pett a közönség ele. 

a Dunakanyarban 
A magyar-csehszló'l.· í:S: ha

gyományos · barátsághoz méltó 
művészi színvonalú n1üsorra! 
ked\'eskedett a jete,1,é,·óknek 
a vo;tek Remén11 vez�lt:: stu
rovói vasutas tánczenel-:ar es a 
Stefán Batla veze\le népi tanc
együttes. A szlovák népi tan
cok mellett Stefan balla és fe
lesége modern tancb�mutató1a 
és Fiam János táncd:.tém,kes 
aratott nagy sikert. _ 

A többszáz főnyi lelkes hall
gatóság, aki a nagy meleg el-

lenére is kitartott a nézőtéren, 
szűnni nem akaró tapssal ün
nepelte Bojtor Imre e, Békési 
Erzsébet ismert magyarnóta 
énekeseket. 

A Pest megyei bi·nttsápok 
kezdeményezése dicsf!retet ér
demel. A festői Dun„kanyar 
újabb emberek százai E;lőtt tá
rult fel szépségével. J ol vizs
gáztak a szervezők, a kuJ turá
lis műsor rendezői és vala
mennyi résztvevóje. 

K. J. 

A ceglédi vasutas vegyeskar 
(ltováca Jálloa lel•.) 

Egyszerű emberekről, kérges 
tenyerű, barázdált arcú, nap
barnított bőrű munkásokról, 
akik életü,k javát a munká
nak adták, mert az éhség, a 
nincstelenség nem engedte. 
hogy fiatalon tanuljanak. 

Pályamunkások. A MA V 
�ítési Főnökség kelenföldi 
munkásszállójának lakói. Idős 
családapálk, akiknek tenyere a 
nehéz krampácsnyélhez szo
kott, s a ceruzát, a tollat csak 
messziről ismert.ék. 

Heten végeztek 

Megették már a kenyerük 
javát, amikor életükben elő
ször az :iskolapadban ülhet
tek. 

- Az első „hári i8kolát'' a 
múlt év azeptemberében seer
veztü.k - emlékezillc vissza 
Simonyi Ferenc, a munkás
szálló gondnoka. - EQY éve-n 
át két pedagógus járt ide, 
hogy munka után késő estig a 
betűvetést tianítsa. 

A cél, amelyet maguk elé 
tGztek, emberséges volt. S 
hogy egy év alatt az első négy 
osztályt el végezhették, az 
nemcsak ezeknek a munkától 
fáradt emberek erő.s akaratá
nak, hanem a pedagógusok 
nehéz, áldozatos munkájának 
is köszönhető. 

Heten végeztek. Hét ember
rel ismét több tud írni, ol
vasni. Hét ember már nem 
keresztet tesz az aláírása he
lyére, hanem óvatos, lassú 
betűkkel odarajjl:o!ja a nevét. 

Az a hét munkás. aki k/>s
hez vette élete első bizonyít
ványát, gazdagabbnak ére,.1,e
tl magát. S valóban gazda
gabb is. Kitáruit előttük az 
eddig ismeretlen, a kultúra, az 
irodalom, a tudomány világa . 
Talán é{zik Is ezt, mert mind 
a heten beíratkoztak az álta
lános iskola esti tagozatára. 
Ezt az ötj>dik évfolyamot már 
nem olyan rooamlépt.ekl<el 

\'égzik majd, mint az első né
gyet. Itt már megalapozott, 
bóvebb ismj!reteket szerezhet
nek. 

I rodalmi klubot alakítottak 

Kelenföldön nemcsak a, 
írástudatlanok, hanem a szál
ló többi lakóinak szellemi é., 
kulturális nevelésé,·el is fog
lalkoznak. Ez é,· januárjábar 
létrehozták a könyvtárat és d 
klubot is. Harsányi Lászlóné ,, 
klubvezető gondoskodik a.rré„ 

hogy a délutáni és az esti ido 

kellemesen teljen. 
- Megalakítottuk már a; 

irodalmi és az ifjúsági klubot 
- mondja - s az irodalm1 
klubtagok magyar és külföldi 
írókkal, műveikkel ismerked
hetnek. Az ifjúsági klub tag
jai pedig érdeklődési körük
nek megfelelő előadásokat 
hallhatnak, filmvetitéseket 
láthatnak. 

A klubtagok száma egyre 
emelkedik, s nő a köny,;tá1 
látogatottsága is. A klub\'eze
tőtől megtudtuk azt is, hog)· 
egy-egy sikeres esten mi-g 
,.kiilső" hallgatók is részt
vesznek. A szálló lakóinak 
többsége a ferencvárosi pá
lyaudvaron dolgozik s a kul
turális műsorok jóhirét elvi
szik. Ma már Ferencváro,ból 
nagvon sokan jönnek klub
estre Kelenföldre. 

De nemcsak a szállóban. 
h<'nem azon kívül ts foglal
koznak a munkások, a vas
utasok szellemi képzésével. A 
különböző szolgálati helye
ken (Déli fth .• Kelenföldi áll„ 
Gépi Adatfeldolgozó) 12 letéti 
könp•tár müködik. De rendez
tek már nagysikerű irodalmi 
estet, József Attila, Ra.dnóti 
és Apolliner verseiből a Ke
lenföldi pályaudvaron is. 

Az analfabétizmustól Apo!
linel"ig, ez az elsó ét' mérlege. 

Sz. J. 
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Atlétáink közepesen szerepeltek az US/C
bajnoksá/011 

Kecskeméten maradt 
a kupa A ��u���! :J I Hl� i:t káspárl ui::. kongress,,usa ------ -

A Kec9kemét! MÁV SE el- tln&eletére, a vasutas, a köz-
nöksége először 1960-ban, a lekedésl és szállítási dolgowk - Az elsö félévi értékelés 

A Nemzetközi Vasutas 
Sportszövet3ég (USIC} július 
20 és augusztus 1 között Leningrádban rendezte meg a 
vasutas Európa-ba;nokságot. 
Az idei seregszemlén 16 or
s� tö?b mint 400 verseny
zoJe merte össze tudását a 
legjobb vasutas atléta-nemzet 
ci.':lftrt. Ezen a nagyszabású 
vetelkedőn népes atléta csa
pat képviselte a magyar 
11.:ineket is. 

A találkozó - mint min
den más sportág vasutas 
Európa-bajnokságán - a bé
ke és a barátság jelszavát 
�űzte zászlajára. És, hogy a 
Jelszó nemcsak frázis ezeken 
a találkozókon, az ismételten 
bebizonyosodott. Különösen 
szembetűnő volt a jelszó va
lósága a kommunizmust épí
tő Szovjetunióban, és a hös 
városban, Leningrádban. 

* 

A versenyeken t·íl néhány 
gondolattal érdemes bemu
tatni azt a miliőt, melyet 
szovjet barátaink a határ át
lépésének első percétől a bú
csúzás percéig, valamennyi 
résztvevő nemzet csapatának 
biztosítottak. S ebben nem v�lt semmi mesterkéltség, 
mindenki természetesnek ta
lálta, és ha egyeseket talán 
kellemes meglepetésként is 
érintett, végül mégis abban 
fogalmazták meg benyomá
saikat, h:,gy ha várakozáson 
felüli is volt a vendéglátás és 
a uendégszeretet, a Szov;etu
nióban ez természetes. Nem 
t·olt semmiféle hivalkodás, 
vagy egy hatalmas ország 
gazdagságának fitogtatása, 
inkább valamennyi eseményt 
egy belülről ;övő melegség 
tett otthonossá. Ezt tapasztal
tuk a bennünket patronáló 
üzemek dolgozóinál, vezetői
nél, a moszkvai és lenin
grádi vasutak igazgatóinál 
éppen úgy, mint a kényelmes 
szovjet vasúti kocsik kalau
zainál, vagy a szállodaportá
soknál. 

Bármerre mentünk, szembe
túno volt az a lüktető élet
ritmus, amelynek mozgósítója 
a Szovjetunió Kommunista 
Párt;ának XXIII. kongre33zu
sa. Különösen szembetűnő ez 
azok számára, akik régebben 
is jártak a Szovjetunióban. 
Egyik évről a másikra hatal
mas városrészek, új sugár
utak nőnek gombamódra. Ki
Jómétereket gépkocsiztunk 
Moszkvában és új lakónegye
dek végtelen sora mellett ve
zetett utunk. 

Moszkvára ez a lázas rit
mus jellemző. Nem egyes há
zakat, hanem városnegyede
ket építenek szédületes gyor
sasággal márpedig egy 8 mil-

liós városban a városnegye
dek nem lebecsülendő nagy
ságúak. Moszkvában napról
napra változik minden, és 
ezért, aki régebben volt itt, 
a Vörös tér kivételével minde
nütt meghökkentő újdon.sá
gokba ütközik. 

· *  

Leningrád is hasonló gyors 
ütemben épül. A városalapító 
Nagy Péter ugyancsak elcso
dálkozna ezen a hatalmas, 
műemlékekben kimeríthetet
lenül gazdag városon, de 
még jobban a lakosság ké
nyelmét szolgáló, modern új 
városnegyedek láttán. 

Egész Európában Lenin
grádban okozta a második 

világháború a legbarbárabb 
pusztításokat. A 900 napos 
blokád bilincseinek széttörése 
után maguk a leningrádia.k 

sem gondolták, hogy nem 
egészen 10 év múlva helyre
állít;ák a városukat, és 20 év 
múlva már közel négymilliós 
világvárost teremtenek a ro

mok helyén. Ez a világváros 
a maga 600 hídjával rendben
tartott műemlékeinek töme
gével, a világ leggazdagabb 
múzeumaival. lüktető kultúrá
lis életével méltán tarthat 
számot a forradalom szülő
városának büszke címére. 
Leningrád a hős város teljes 
szépségében pompázik. Lép
ten-nyomán találkozunk a 
leningrádiak jogoo büsZlkesé
gével, · de féltő és áldozatkész 
városfejlesztő munkájukkal is. 

* 

Leingrádban, az �tlétikai 
bajnokságok számára épült 
Lenin Stadion minden köve
telményt kielégített. Mind a 
környezet, mind a pálya. tala

ja, s a rendezés a.lapja voU a 
;(J eredmények elérésének. Az 
atléták ezt meg is hálálták, 
és a Nemzetközi Vasutas 
Sportswvetség hivatalos re
kordjait tömegével döntötték 
meg. Sajnos ezek köwtt ke
vés magyar atléta volt. 

úgy vélem, atlétáink sze
replésével - talán nem is 
ment:ség,<ént - egy-két gon
dolatban érdemes foglalkozni. 
Mindenekelőtt be kell látni, 
hogy a vasutas atlétikai Euró
pa-ba;nokságok eredményeik
kel, nagyságukkal, egyre ;e
lentősebb szerepet töltenek be 
az európai atlétikai életben. 
Ezért egyetlen csapatot sem 
lehet alapos válogatás és elő
készület nélkül a versenyekre 
kiküldeni. Nem szabad kései 
utazással - különösen ilyen 
hosszú 48 órás utazással - az 
utolsó percben érkezni. A fá
radtságon kívül ennek másik 
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is van, még-
vasutasnap tiszteletére írta munkásnungalma és swciál- szerint mintegy 4 százalékkal 
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jük ki véleményünket. 
!
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ső két évben a Szegedi VSE l\lúzeum vezetősége. A kiállí- ház dolgozói. A váilaláse>!, 

különösen az időfuta.rnoknál 
nyerte a kupát. Ezután a tás megTendex.ésével méltó teljesítésében a szocialist. 

hátrányos helyzetbe keTülünk 
kecsltemétiek, majd a szom- emléket kívánnak állíl,a,ni a brigádok járnak az élen. 

és bár atlétáink több futó 
bathel,yiek nyerték el. 1964• vasutas és a közlekedési dol- - Segítség a vietnami nép,. 

számban futamgyőz
tes

ként 
tó! - beleértve az idei baj- gozók harcainak, eléri ered- nek. A Vasúttervezö OV. dol

szakították át a célszalagot. 
no

A
kságot is - a Kecskemé_ti ményelnek. gozói a legutóbbi termelési ta-

M V SE tek,ecsapata ha- A mu·zeum v--•"·�e e ne- na·c·koza· sukon vállalták hogy de „kocogós" tempóval elért romszor eg11más után nverte mes ce'I érdeké�ben-"'�ton 1•8 ' és megszoritás nélküli idővel f é 1 b. to �u a túlteljesítési prémium 2 szá. 
végül csak a 6-10. helyre �• 

5 gy v
d

;: eg;sen 11• - kéri a vasutas dolgozók, swI- zalékát felajánlják az ame

tudtak ;utni. Nyilvánvaló, 
e ban mara a ·upa. gálatl helyek és intézményeit rikai agresszorok ellen har

hogy ezek a magyar csapat A csapatküzdelmekben a segítségét, hogy a tulajdo- coló hös vietnami ntp megse

helyezésének végső kialakulá- tíz legjobb vasutas férfi teke- nnkban levő dokumentációs gítésére. 

sát nem segítették elő. Ha eh- csapat, a Kecskeméti MA V anyagokat - fényképek. röp- - Tiltakozó nagygyűlést 
hez még hozzá tesszük, hogy SE, a Szombathelyi Haladás, lapok, újságok, jelvények és rendeztek Szegeden. A szegedi 

a vasutas EB-vel egybeesett a Székesfehérvári MAV Elő- egyéb okmányok - kölcsön, vasutasok július 20-án a MAV 
magyar bajnokság miatt - re, a Győri MAV DAC, a ajándék, vagy vétel fonnáJá-

1 

Petőfi Sándor kultúrotthonban 
melyre a versenynaptár klala- Szegedi VSE a Debreceni ban bocsássák a múzeum ren- rendezett tiltakozó nagygyű!é
kít_ásá.nál �á: �.z USIC techni- VSC S ntesi VSE a Pá-

delkezésére. sen elítélték az amerikai im-
ka1 bizottsági ulésén gondol- . ' a ze • • . A Közlekedési Múzeum cí- perialisták barbár cselekede-
n1 kell _ négy legjobb vas- pa1 Vasu�s, a Kaposvar� me: Bp. XIV., Május 1. út teit, a békés vietnarru falvak 
utas atlétánk nem tudott l 

Vasutas es a Kecskeméti 26. szá.m. é,; városok lakói ellen inté-
résztvenni, ak'kor ha mentsé- M'. .. �V második csapata mér- _________ zett bombatámadásait. 
get nem Is, de magyarázatot I te össze tudását. Az eiső he- - Elutaz-0tt hazánkból a 
találhatunk a közepes szerep- lyet a Kecs1ceméti MAV SE szakszervezetünk vendégek.ént 
lésre. első csa113ta 11zerezte meg A Hivatalos Lapból I itt-tartózkodó francia vasutas 

2434 fával, a Szombathelyt 

I 

szakszervezeti küldöttség. Két-
A legjobb eredmények: . 

Haladás és a Székesfehérvári A �vatalos Lapból a sznkszer· hetes tanulmányútjuk soran 
Férfiak. zoo m: 1. CUch r.en- MAV Előre elől>t. ;�;.;b=tt,:1�fd"a \t:�:� több vasúti létesítményt és 

gyel) 2.1..4. 400 m: 1. Fusi (olasZ) ket· vasúti csomópontot is megte-
t�s�· . .  �1. ';;�n.J· 1 :�:rf 

1
�má�J: Egyéniben 60 versenyző so·. számból: AUásfog1alások a kin tettek. 

!. K.apa;ev (bolgár) 3 :50.4 . • •  9. mérte össze tudását. A J.eg- vasutas dolgozók fegyelmi sza-
- Országos vasúti futáe-Honti 3:s7., 5000 m: 1. Elsenberg 3·obb eredményt Szaka József bá
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l
yu,. 5�'!."ó·l·. 11� -•;i=•. 1 M •• B. 
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12,6 · .  · 6• Kiss J. 31:14,6 • .  • s. (Szombathely) érte el 433 fá- re,;'.,�!�';;l,,� �ft;f� s.,;akmér- nyi Egyesület augusztus 9-11 
��::!��· i3;:vj�) ��: ;: val. nökt tanfolyamokra. között a Veszprémi Vegyipa-
Husz.tl 9 •11, s Fejer 1 ·11& ri Egyetem épületében. A U 
uo m gát: 1: iia.n-i (flnn) 14.s . '. : .-----------------------------, előadásból álló konferenciát 
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t
-i-ót1 Rödönyi Károly közlekedés-

K. SS.9, 10. Betlehem 56. Ma· 

� � 

és pootaügyi m.inigzterhelyet-

f'.'5�z�e�:i° d�> 
152%J: ��'. A '-ii„yur'ITo· '

rg
n at a,,�n .. a*a tes, a MÁV vezérigazgatója 

Sablenko (Sl.) 16,33 . . . . 1. Katona llv,, ,,� .. , Jt UJ u,.. & 1 nyitotta meg. 
u.n. Dlszkosz: 1. Tégla (magyar) - A szocialista brigádok 
51.12, . , . a. Katona 47 m. Ge- Kedvezmény„ kilnyvv� Jebe-g a I\IAGYAR VASUTAS kulturális vállalásának ered• 
�r iá 98PopetiCU (r) -r.l,63, • • • 3• minden olvas6J""8kl ményéról tartottak beszámo
KaJ.apks: ' · i: 

5
Ba1t,=J 

65
1:!i Jtú;lftl<, CSM!üozzon a kedve,anényes kilnyvvúárli.sl akcióhoz; lót a szolnoki jánnújavítóban. 

&4.H. Pontversenyben: 1. Szov- vágja kJ, la k.llilln-e !<llldje be a MEGRE:-."DELO SZELVEN1'"T. A szocialista brigádok kezde• 
jetunló -, 2. Lel'l41ye!ország IcérJIU<. Jó az6l'al<oz&sban, ha&UMJS 1d6töllést>en 1""" r6sr.e. 

mén'-"ezésére ez év öszén a 146, 3. Olaszország 104 P. A , 
magyar csapal a a. ht,;yen vég- VALSAGOS moK, SZEBELIIUX mozdonyosztályon mega!akit• 
zett. ják az üzem 7. letéti könyvt.á• 

N61<. 400 m: 1-2. Hadlk:lna (sz) PIRANDEILO 
rát is. 

és Bedescu (r) 51, • • • 9. 5"svári : F • • b 1•t 
s9,9• 800 m: 1• tacob (r) 2,11,6 . . . , - ranc,aorszag an � 
•· sasvári 2:15-fi. ao m rit: 1 .  A .KIT.r1.SZITOTT (Elbeszélések) szárnyvonalon, összesen 4509 

Kuzny,ecova (sz) 11,2. . • • a. kilométernyi vasútvonalon 
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gyel 15-0. T&vol: !. Wardycka Cll fYdlen erkilloe szinte d11<ülja a surepl6.k &Ors4t: a férj noha mert ezeken a vonata üze-
551, 2. Nagyné 552. Dlszf<osz, 1. szereti a feleség-fi, elkergeti az as,;:zonyi. A l<ltaszltott nil a méllat· meltetése egy év alatt másfél
SeJdina (sz) t9,at. Gerely: ZBelaz- lan vád, a .......ioou!.&t torg6szelében probál m•r ni, beoCSüle<e<t m111ió frank veszteséggel járt. 
kova (bolg4r) U,30, . . , a. Lukács- lnunl<Aval felv„nnl a har<>o& etrY varos ellen, s ,-gmentenl a 
né 45M. (Zselazl<ova UO!l<Ja a lidot a r-a.i• nyomorban. S �dl énetml • patot1:sicAl>an, 
Bu],gáriában férjhezm„nt Dusno- J;;,!tségbe-6ben me�cea az&, a.mivel vAdo!ták. (EUrópa, 405 old.) 
ki ZSuzsávaJ.) PontvenenylteJi: 1. 
Szovjetunió 11'1, 2. LengyelOT'6Z,ig 
8Z, 3. Bul4!'ár!.a '13 p. A magyar 
csapat a 1. helyen véezetl. 

MALAPARTE : 

.KAPV-TT 

Ualaparte l<Jn.16 tolld �6: M-11.ni ha1alomraJutúat61 a 
3e·aa �vek kclzep� f""Jszta diplomata, "'-"Jd l>örtönbe jut. lgy az
tán "tgaún „bel(llr61'' Játh.a.tta a.z akkori hata.Jmasokat, az .akkori 
eseményeket, úgy a.hogy ebben a háborűs dekameronjl\l>an döbbe
netes lelept..-.6 erll- ör61dtl meg. Kivételes t&jélunott.s&ga bJ k.lv� 
tele• tehetsége ldvHeles könyvet _,,,ályezett. (EUropa, 508. old.) 

ANDRZEJEWSKI: 

HAMV" ÉS GYÉJJ:IANT 

A lenffd lr6 tteéDYe, mclyd ook nyelvre leford;totlak, • 
melybGl tllmet III k6szftettek, azt a t6rténelml pillanatot á.brázolja, 
amlll:or as orszq fdszal>adul, • megkezd6dlll. a romok eltakarltá.-,a, 
az 1lJ alat>OI< leral<Ma. Ddmal kilzdelem bontakodl< kJ a régi rend 
hivei 61 a .baüdó erólt kózl!U. Ez a kilzdel«n f�yverrel Is fo
lyil< 61 a leJl<el<ben t., zajlll<. A könyv széleskllrii panorima, mQ
vénl ereJd dokumentwn a lellCyd nép ú"ászillet<!,sének koriról. 

(Európa, 348 old.) 

- Tervpályázat. A SZolno!,i 
állomás felvételi épületének 
megtervezésére országos pá
lyá7.atot hirdet az �M és a 
KPM. A pályázati kiírás az 
�pítésügyi Minisztériumban 
vehető át. A bíráló bizottság 
a pályázatok díjazására és 
megvételére 430 ezer forintot 
tervezett. A legnagyobb díj 
összege 70 ezer forint. A pá
lyaművek beküldési ha.táride
je: 1966. november 28. 

- Önkéntes véradó napot 
tartottak Hatvan állomáson. 
A 93 \'ér-adótól 31 liter vért 
t·ettek. A véradásban a villa
mos alállomás jár �len, ahol a 
dolgozók 50 százalék.a véradó. 

KERE SZTREJ 1,VÉNY 
K. CAPEK: 

ELBESZELÉSE.K 

K.ard cape1<, a Cllehnlovü: lrocl.alom Ie,pnaradan;Jóbl> -o 
regényett .,. nove!Uü Ina meg. E klitetben frisalnak gyöngysze• 
melt találjUlt. Novelláinak nébliny elme: A r�lllll ember; A J�
n6; A látnok; Az ellopott UI/VD. e. uo. sz. Irat; A rekord; Az 
ulol&6 itélet; Patasz&i blln; Benda szlnész dtllnéae; Gyilko.o me
rénylet; A l<asszafllró 69 a gyujlogató Wrténete; Az ellop- gyll
k�; � hizassqsz'-lelgli -nset• dolgai; A Urikus tolvaj; Az 
ember vép6 clolg-al; Nan Sándor; Pilitus ""Wje; Don Juan rYó• 
nása- (EUrópa, &.9 old.) 

- A salgótarjáni üveggyár• 
ban tett látogatást Hatvan ál· 
lomás Haladás szocialista bri
gádja. Az üveggyári látogatás 
után szeptemberben a szocia-
1,ista brigádtagok Csehszlov.5.� 
kiába látogatnak el. 

VlzszlnlA!s: 1. Az QJ gazdasági 
mechanizmus egyik célkllfizése. 
(Folytatása a rogg. l-ben). 12. 
Szoros ellentéte_ 13. Az lzzólám· 
pa feltalálóJa. 15 PénzUgyl le
számitolás. 11. Uyen csiga !s 
1'an. 19. Becéretl nc'll név. 20 
Unnepelt mQvész.n6 (latin.) 21. 
Több évtiz.ed!g élc'l növény. Egy· 
szeri virágzás után elpusztul. 23. 
Szeszes italt. 24, Jugoszláv kö7.
ség. 26. Attila magyarosabb alak
ja. 23. Harag. 2.9. :E:tel.lzesitll. 30. 

Bizony, a Halotti beszédbc'll. 32. 
Vércsatornája_ :M. Morse-hang_ 35, 
Vizenyő. vl7.kór. 36. -Ojzétand! 
benszülött. 36. Hindu mltológlá· 
ban a madarak királya. .o. A 
Rhone baloldall mellékfolyója_ 41. 
Kimondott betű. 42, Olasz. város. 
45. Túlbecézett nc51 néV. 41. Tll
tószó. 49. Olasz szobrász és épí
tész (1602-1654). 52. Káté! 53. 
0 L. U. 55. Dudva. 56. Mulató
szó. 57. �lvezetl növény. 58. Ré
gi harcos mellénye. 60. Mondabe!l 

fri,giai ldrály. 92. Hid,eC. néme
tül. 63. A szerelmi líra görög 
múzsája. 65. A Nap latin neve. 
66. Híres balett-táncosnő csaláói 
neve. 67. Arab na.gyűr. 6t. Kihúz· 
zák a bajból. 

Függölegee: 1. A vfuzlntell 1. 
folytatása. 2. Olajbogyó. 3. Ara· 
rat, végek nél.kill. 4. Ami elszáll! 
5. Azonos be«lk. 6. Burgonyához 
hasonló középamer!.kal növény. 
7. Személyes névmás. 8. Férfl.név. 
9. Angol kisasszony. 10. Növé
nyek testében élll<,ködc'l gomba· 
fajta. 11. A sa!,!,tromsav sóJa. u. 
Vissza : tok. 16. Töbl>s7örös aszta· 
litenisz világbajnok. 17. Lángol-e! 
18. GörbUlete. 22 . • . .  1!:kota. Szok
ratesz elc'ltt! Jörög bölcseleli 
Irány 25. Dunántúli folyó név
elővel. rr. Szerelem Istene a gö
rögöknél. 30. Március 15-e. :U. 
Higanynak fémek.kel hideg 11ton 
készUll ötvc'lzete. 33. A ház tarto
zéka. :IS. Svéd váltópénz :11. Irás· 
sal keres! kenyeret. :,e_ Rad!r 
mássalhangzói. 43. Ude folt a sl· 
vatagban. f4. Esunénykép_ 46. 
Er6k egyen.súlyát tárgyaló ludo
mány 48 Megszerez.heted. 50. 
HangtalanuJ lóg. 51. Visszaszll 
52. Híres szovjet akadémikus. 54. 
Parancsolódé. 57. Nem engedi el. 
59. Vlssz.a: börtc'ln. alvilág! nyel
ven. 61. Ott, németül. 62. A 
.. kemény vitéz'' 64. O. V. B. 
ö6 Ná.1-, -nél, németill •�. Tojás, 
németül. 69. ·Mos a szélein. 

BekQldend6: viz.,zlntes 1, to'!y
latása a rogg, l-ben. Beküldési 
határ!dil: SZt'ptember 10. 

Az el6z6 kettSztreltvény he
lyes megle.ltése: A mtisza.Jd szín
vonal további emelése. 

Könyvet nyertek: Halmai Sz!l
via, Szombathely. Lenin lll 65. 
Debrf!cen1 Sándor, Orosháza, V .• 
5zent Istvé.n űt 13. Stróbel Lajos, 
Bp .. v .. Moln!lr u. 22-24. CSuba 
Ferencné. Bp.. VI.. Eötv(ls u. 
29. Reznyák Zoltánné, Gyöngyös. 
Fő tér IG. 

L. G. GIBBO 
,,. r> "' 

S.KOC.IA LANYA .1-11. 
Ez a rendkfvill l.zralmaa történet egy skóciai hlusi farm, egy 

csen<le8 kuvúoe le-lkészla.kúiban, majd egy mozcauru.s Ipari 
cenuum kilmyezetében Jlitszódlk. A regénynek Chrlstl.ne a fllalak
ja. A h�él<en nevelkedll Chrlstlne nyug-odt él-eiél>e az elsll 
v!Jág-hál>on\ markol bele kegyetl&nlll, SOS& látja viszom !fjll férjét. 
Flit második férje neveli. Sok széppé formált, érdekes egyt-nl&ég 
t!.l M roo-� ebben a nagyszer(i ngényben, amely a modem re-

.1y1rodalom Jepzebb alkotásalnak soriban fog-lai helyet. 
(EU.rópa, 79' old.) 

A hat klltet úa: ISO,- Ft. 
Alanti MEGllENDELO SZELV2Nrr JeveleZólapra ragaaztva kérjük 

l>ekilldenll 
---------------

��=����ólc ·sss. 
JIIEGRENDELO SZELVENY 

ar,crendelem a MAGYAR VASUTAS-l>&n felajánlott VALSAGOS 

IDOK, SZEBELl\lEK e. eorozatot. 
• ISO,- Ft 6.ttéll.ben ut&nvételes, porlómentes sdllltással; 
• e h)lvl rés2leke a 3'\'t kezelési killtségrel egyiltt 154,50 n 

összegben portósan. 
Tudomúul veszem, hogy a sorozat Atv�telekor 34,00 Ft + 

portó a tal>bt • havi 30,- Ft·os részletben flzetend6. Egy részlet 
beflzetésé,nek elm&racUsa eeeUn az eg&!z tartozás esedékessé válik. 

N6v: ............................................. , .. Szem. lg. sz. : ....................... . 

Cím: . -·······················"" ... , ..................................................................... . 
Foglalkoz'8 61 munka.hely: ............................. , ......... , ................... . 

• A NEM KIVA.vr SZOVEG TORLENDOI 

A szerkesztöség üzeni 
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pest; Déri János, Kaposvár; Mar
kos József. zalaegerszete; Raj• 
nyák Fábián- Székeslebérv.ar; 

S2.0cs Ferenc, Hatvan; Volo6l· 
novszki János, Debrecen; dr, 
Bánk.fal vy Gyula, Szegedi Bo!dl· 
z.�ár Gyula, Békéscsa.ba: Dancs 

József, Bognár Károly, Tapo1ca; 
Kovács IStván, Szombathely; Le-,, 
velelkel Japnnll. anyarához fel
basznliljllk. 

Kabók László, Bátasz�k; Fold 
István, Horváth István. Budapes!; 
Szilvási József. Nyiregyháu : u
velelket Illetékes helyre lovábbl
tottuk. 

Kérjük tudóso!lólnkat & le,·ele
zlllnket, hogy az, új pGSt.al na
bályzat miatt a ji!v6l>en szolgi-
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szerkeszl6ség11nlúr.,., 

IIAGYAB VASUTAS 

• Vasutasok Szakszetveze-Unek 
lapja 

Szerkeszti a ozerkesztll blzott„l 
F6szerkeszt6: Gulyú 1'noa 

i'ele16s szerkesztő: V!sl Ferenc 
Szerkesztö•ég: 

Budapest VI.. Benczűr utca U. 
Telefon: városi: 229-872 

OzemJ: 89-'l'I 
Kiadja és ,.,rJeszll : a Népszava , Lapkiadó Vállalat, Budapest vu., 
Rá kóczl llt 54 Telefon: 22f-119, 
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VILAG PROLETARJAI, EGYESVLJETEK ! 
HATARIDÓ ELÓTT N.ÉGY HONAPPAL 

A gyöngyös-visontai kombináthoz 

befutott az első vonat 

A VAS U TAS O K  SZA K S Z E R V E Z E T É N E K LAPJA 

Augusztus 18-án jelentős 
esemény színhelye volt Nagy
út állomás. Ezen a napon ad
ták át rendeltetésének a gyön
gyös-visontai erőmúig csatla
lwzó új vasútvonalat. Az ün
nepségen megjelent Rödön11i 
Károl11 miniszterhelyettes, a 

X. :EVFOLYAM, 1'7. SZAM. Ára 40 fillér 

l\lILLIÓS l\lEGTAKARÍTÁSOK 

1966. SZEPTEMBER 1. 

MA V vezérigazgatója, Barta 
Alajos, a Heves megyei Párt
bizottság ipari-közlekedési 

A kongresszusi munkaverseny 
tapasztalatai a budapesti ' 

szolgálati helyeken 

osztályvezetője, dr. Pásztor 
Pál, a miskolci igazgatóság ve
zetője, Kallós Józaef, a gyön
gyös-visontai beruházások mi
niszteri biztosa és a kombinát 
tervezésén, kivitelezésén dol
gozó vállalatok vezetői, hogy a 
munka sikerét ünnepeljék. 

Rödönyi Károly miniszter
helyettes elismerő szavakkal 
köszöntötte a nal71/Út-v!sontai 
i;asútvonal építőit, majd el-

Alig másfél hónap választ 
el bennünket pártunk IX. 
kongres.szusától. Tudják ezt a 
budapesti vasutasok is. Az 
utóbbi hónapokban ugyanis 
megélénkült a lwngresszusi 
i:erse-ny a budapesti igazgató
ság szolgálati helyein. Számok
ban, forintban és százalékban 
- az első fél év tükrében -
már kirajzolódott, hogy hol, 
milyen eredménnyel dolgoztak 
a kongrc.sszus tiszteletére tett 
vállalások megvalósításáért. 

velejárója, hogy a szocialista 
brigádmozgalornban részt nem 
vevő tömegek sok helyen 
spontán követik a szoc:alista 
brigádokat és többségük válla
lások, célkitűzések né:kül dol
gozik. Ez is mutatja, hogy 
hiányos a szocialista brig[1d
mozgalmon kívül relcedt dol
gozókkal való rendszeres fog
lalkozá.�. Pedig ezekben a ré
tegekben nauu gazdasági, po
litikai és társadalmi tartalékok 
szunnyadnak, melyekne'k aktív 
szervezése megkétszerezné a 
már elért sikereket is. 

vágta a pályát jelképesen el
záró szalagot és megadta az 

járó tettei nyomán lelkesedés- engedélyt a 27,3 kilométer 
sel munkálkodnak, hogy újabb hosszú új vasútvonal üzeme
eredményekkel k.öszöntheuék lésére. 
a IX. pártlwngresszust. A ver- Ezután a vendégek felszáll
seny eddigi eredményei azon- tak a vonatra és Nagyút állo
ban újabb tömegek bevoná- másról Visontára elindult az 
&át js lehetóvé teszik. Nagyobb első szerelvény. Pár perccel 
öntevékenységre, szervezett- később befutott az első tcher
ségre és arra van szükség a vonat is. 
következő hetekben, hogy a Az első két vonatot a szerelszocialista brigádok mellett vények százai és ezrei köveminél több dolgozót vonjanak tik majd, hogy Visontán felbe a kongresszusi versenybe. épülhessen a 600, majd a 800 
E munka nagy lendítőie lehet megawattos erőmű, és folya
az őszi forgalmi feladatok matosan termelhessenek a 
megoldásának, a kongresszusi külszíni lignitbánya modern 

A kongre&SZUSi versenyben a 
budapesti igazgatóság dolgo
zóinak összefogása már eddig 
is jelentős sikereket eredmé
nyezett. 

A budapesti vasutasok tö
megei a kommunisták élen-

verseny sikerének. gépei. A kombinát teljes érté-
Kovács János ke a járulékos és a kapcsolódó 

beruházásokkal együtt, mint,. 
egy tízmilliárd forint. Ez az 

Rödönyi Károly miniszterhelyettes á&adJa rendeltetésének at 
új vasútvonalat 

A ferencvárosi fútllnáz 7,5 

millió forintos i;ontatási üzem
kfütség megtakarítási vállalá
sából eddig több mint 6 mil
liót takarított meg. A has:z:
nilt mozdony- és kocsialkat
rés� továbbá egyéb anyagok 
felhasználásával a kocsimú
szak dolgozói vánlalásukat ed
dig 25 ezer forinttal túltelje
sítették. Csupán a mozdony
műhelyben az ebből eredő 
me�karitás meghaladja a 
300 ezer forintot. A ferencvá
ro.si c.,omópont dolgozói nem 
ti lkolják, hogy a múlt évi 
munkájukkal elnyert MT
SZOT vörös vándorzászlót eb
ben az évben is szeretnék ki
érdemelni. 

Az Sszakl Jármú;avltó üze
mi Vállalat dolgozói közel két 
és félmillió forintos felaján
lásból több mint k-étmillió fo
rint értékű munkát már elvé
geztek. A Landler Jenő Jár
mtljavító kollektívái a terven 
felill \"állalt 42-1 sorozatú gőz
mozdony nagyjavítását már 
befejezték, a 40 db fővizsgás 
teherkocsiból álló kongresszu
si szerelvény terven felüli el
készítésében is jól állnak. 

A budapesti pályafenn tartá
si főnökségek dolgozói első
ként csatlakoztak a kongresz
SZU6 tiszteletére kezdeménye
zett versenyhez, s a vállalá
sok teljesítésében is példamu
tatóan járnak élen. Különö
sen a Budapest-Angyalföldi 
es a Józsefvárosi Pályafenn
tartá$i Fémökség dolgozói ér
demelnek elismerést. 

A kongresszusi verseny ed
digi szakasza a jó eredmények 
mellett számos tennii;alóra 
hívja fel a budapesti vasuta
sok, gazdasági, és mozgalmi 
vezetök figyelmét. A vállalá
sokhoz viszonyítva ugyanis le
maradás tapaszta.ha ó a sze
mélyszállító vonatok mznet
rendözerú közlekedfuénél, az 
egy kocsira jutó áll:5.spénz ja
vításában és a fajlagos szén
fogyasztásba,. Nagy f,gyelmet 
érdemel a kongre -siusi ver
seny következő szakauában az 
•lozóczemélyzet szolgálati és 
t4oolleu6 idejének csökkenté
ae, 11 munkaidő gazdaságos 
felhaszndlása. 

Számos szolgálati főnökség-
1161 az erőleszllések ellenére 
sem sikerült több vállalás idő
arlny0& teljesltfae. A MAV 
lffdipitési Főnökség dolgozó,, 
- bár több lpitksvezetóség 
teljesítette vállalását - elma
radtak a term�lékenység ja
vítására tett vállalás teljcsí
télében. Egye.s helyeken az 
épltési S7.olgálat dolgozói is 
adósságglall zárták az első fél 
évet. 

Szóvá kell tenni azt is. hogy 
lléhány szolgálati helyen. 
lizemben �� hivatalban csak a 

IZodaUsta bl"i17ádokkal foglal
b>znak a rezetök és a mo?gal
ln.i szervek. E rossz módszer 

Vándorzászlót nyert az angyalföldi 

MÁV-AK.ÖV komplex brigád 
Az elmúlt {N ősz.én a MÁV 

és az Autókö:i:lekedffii Vezér
igazgatóság verrenyt indított 
a MÁ V-AKOV komplei.b.-i
gá,dok között a még Jobb 
együttműködés érdekében. A 
célkitűzések köz.ött olyan té
nyezök szerepeltek, amelyek 
gazdaságosabb munkára, a 
kocsifordiuó é& a kocsi tartóz
kodási idő csökkentésére ösz
tönözték a brigádokat. 

Az e1ro félévben, a verseny
ben részt vevő szolgálati he
lJ·ek MAV-AKÖV komplex
brigádjai közül Budapeste.-i 
Angyal.föld állomás és az 
AKOV 7. üzemegység brigádja 

érte el a legjobb eredményt. 
Minden tényezőnél túlteljesí
tették a célltitűzéscket. Az egy 
kocsira entcde yczett 7,3 órás 
rakodásl idóvel szemben pel
dául !l,6 órás eredményt ér
tek el. Az egy kocsira eső ko
csiá!láspén.ze.s órák száma pe
dig 5,6 óráról 5,5 órára cwk
kent. 

Az angyal.földi MÁV-
AKOV komplexbrigád kiváló 
eredményével rászolgált a bu
dapesti igazgat.óság és az Autó
közlekedési Vezérigazgat&ság 
\'á.Ildorzászlajá ra. 

N gy L:iszló 

Napirenden a vasúti futástechnika 
Mint arról a Magyar Vas

utas legutóbbi 5zámában hírt 
adtunk, a Közlekedéstudomá
nyi Egyesület rendezésében, 
augusztus 9 és 1 1  között vas
úti futástechnikai kon!eren
ciát rendeztek Veszprémben. 

kísérleti bemutatóra került 
sor Balatonkenesén. A kijelölt 
kísérleti pályaszakaszon, holt
vágányon, mesterségesen elő
Idézett körülmények között 
kisiklattak egy betonaljakkal 
megralwtt vasúti kocsit. A 

A konferencia részvevói a kislklatási próbán 
(MTI Foto, Kovács Sándor felv.) 

A kon!erenclát, amelyen 12 
előadás hangzott el, Harmati 
Sándor vezérigazgató-helyet
tes nyitotta meg. Bevezetőjé
ben a közlekedési ágak gyora
ü temú fejlődéséről beszélt, 
majd a vasúti pályák, a vonó
és vontatott járművek korsze
rűsítésének fontosságával fog
lai kozott. 

A konferencia harmadik 
napján. az elhangzott előadá
sok. anyagával összefüggésben 

konferencia részt vevlli ipari 
televízión f!g11eltélc az ese
ményt. A balesetet közvetle
nül előidéző erőhatásokat és 
a pályatest elhajlásának mér
tékét műszerekkel rögzítet
ték. 

A klsérletl bemutató ta
pasztalatait a jövőben fel
használják majd a vasúti pá
lvák tervezésénél és a fenn
tartá•i munkák megszervezé
�nél. 

- oJ -

összeg egymagában is jelzi a 
szállitási feladatokat, de az 
erőmű első gépeg111égeinek 
megindulása után, folyamato• 
san, évente 2,Z millió tonna 
barnaszenet kell V!sontára 
szállitant. 

Nagyút állomás és a kombi
nát között átadott vasútvonal 
hossza 18, 7 kilométer, a bá
r.ya és az erőmű saját iparvá
gány-a 8.6 kilométer. Tehát 
augusztus 18-án 27,3 kilométe
res szakas:lt kapcsoltak be a 
vasúthálózatba. 

A gyöngyös-visontai kombi
nát történetében döntő fontos-

ságú volt ez a nap, hiszen az 
építkezés ezúttal kapcsolódott 
be az ország vérkeringésébe 
és ettől a naptól kezdve lehe
tőség nyílik a még szervezet
tebb, biztonságosabb progra
mozásra, munkatervezésre és 
irányításra. 

A vasútvonal átadásának 
szerződéses határideje 1966. 
december 31. volt. Négy hó
T?appal hamarabb megindult a 
forgalom. Ezért dicséret és el
ismerés illeti a Betonútépltó 
Vállalatot és az 11:. M. Ut- és 
Vasútépítő Vállalat műszaki 
vezetőit és munkásait, a Mát-

a 

Jutalom 
legjobbaknak 

Kedvezö képet mutat a szegedi ignzgatóság 

elsö félévi számvetése 

A szegedi igazgatóság dol
gozói az első félévben bera
kott árutonna mennyiségét 
111 771 tonná1.'al túlteljesítet
ték, s ezzel 105,4 százalékos 
eredményt értek el. A mozdí
tott rakott kocsimennyiség 
száma 8000 kocsival növeke
dett. 

Az igazgatóság első félévi 
tervteljesítése 101,31 százalék. 
A második negyedévi terme
lési tanácskozások foglalkoz
tak a kongresszusi munkaver
sennyel is. A tervek teljesíté
séért a gazdaságosabb mun
l<áért folytatott verseny ered
ményességét bizonyítja, hogy 
az előzetes értékelések alap
ján a.z igazgatóság területén 2 
pályafenntartási főnökség, 1 
távközlő szolgálati főnökség, 
68 áUomás. 8 fütőlláz és 1 

szertár dolgozóí teljesítették 
az első félév során az élüzem 
célkitűzést, az élüzem szintet. 

Az igazgatóság területén 
emelkedett a munka termelé
kenysége. 

Az egy fóre esó JavUoU 
képzett tonna.kilométeri a 
�rvhez vls7.onyltva lOS.27 

százalékra &eljesi&e&ték. 
A forgalmi és kereskedelmi 
szolgálat utazó személyzete 
100,56 százalékra, a vontatási 
szolgálat utazó személyzete 
104,83 százalékra, a nem uta
zók és a munkások 104,79 szá
zalékra teljesítették a terme
lÉ'kenységl tervet. 

Az l.gazgatóeá& VCIZf'fA!ae é6 a 

vasutasszakszervewt területi 
bizottsága nagyra értékeli a 
kongresszusi versenyt és ezért 
úgy határozott. hogy a IX. 
pártkongresszus tiszteletére 
indított szocialista munkaver
senyben 

az igazgatóság t�e&én 
legjobb eredményt elérö 
csomópont dolgozói részé
re kongresszusi verseny
zászlót és 20 OOO forint 
pénzjutalmat adományoz. 

Kongresszusi zászlóval és 5000 
forinttal jutalmazzák azokat 
a szolgálati helyeket, ahol a 
kongresszusi verseny során a 
legjobb termelési eredmények 
születnek és balesetmentes 
munkát végeznek. Emléklap
pal tüntetik ki azoknak a 
szolgálati helyeknek a dolgo
zóit, akik a kongresszusi ver
senyben élüzem szinten dol
goznak és elnyerik az élüzem 
címet. 

A második félévben növe
kednek a feladatok. Csak a 
nagyobb tételeket említve, cu
korrépából 900 OOO tonna. cu
korból 80 OOO tonna, gabona 
örleményból, lisztből 300 OOO 
tonna kerül ma;d elszáll!tásra. 

Szükség lesz újra a soron
kívilliségre, főleg a mezőgaz
dasági küldeményeknél. A ki
rakási tevékenységeknél ,ok 
közös intézkedést kell tenni 
az AKÖV-öknél és a szálllt
tatóknál. hogy a szegedi Igaz
gatóság a na,o,obb követelmé
nyeknek is eleget tudjon ten
ni. 

(KiM Béla felT.) 

raaljai Szénbányászati Trösz
töt és az Erőmű Beruházási 
Vállalatot, de a négyhónapos 
határidő elörehozatalában je
lentős érdeme volt a miskolci 
iga.zgat6ság szakembereinek 
is. 

A munka örömünnepét ül
ték augusztus 18-án Nagyúton 
és Visontán. Határidő előtt 
négy hónappal átadták a kom
binát 1:astítvonalát. Ez a leg-
8zei.)b ajándék, amit alkotmá
nyunk ünnepének tiszteletére 
a vasútépítők adhattak. 

Dr. Fazekas László 

70 éves 

a Földmivelö 
1896. augusztus Z9-én jele,· 

meg a maguar parasztság el,; 
újságja, a Földmiveló, mint G 
mezei munkásság és a kis va
gyonú földmívelők lap;a. A 
lap előtt egyetlen cél lebegett . 
.,Enyhíteni a szegén11 földmí
velő magyar n.ép sanvaní so,·
sát, tömöríteni eg11 hatalmn. 
egésszé, megtanítani a szocia
lizmus igazságaira és azután 
segélyével meg is teremte1'i. 
ha eljő az ideje a.zt a szebb 
és jobb világot, amelyben sza
bad lesz az ember és megva
lósul az igazi testvériség és 
egyenlőség." Ezt a programot 
hirdette meg a lap abban a 
korban, amikor a magvar 
nincstelen para1ztság a nar,y
birtok ölelésében vergődött. 

A MEDOSZ 1957 nyarán a 
régt hagyományokhoz híven 
választotta ismét újonnan in
duló lapjának címéül a Föld
mivelö nevet. A 70 éves ju
bileum alkalmából a szervezett 
vasutasok nevében mi la kö
sz?ntjijk laptánunkat, a Föld
mirelot. 

Elkészült a kompresszor 

telep 
A tapolcai fűtőház ez ev, műszaki intézkedési terve_ többek köz.ött elóírta, hogy �gy kompresszor telepet kell uzembe helyezni. M06t arról számolha,tunk be, hogy ez a telep ket héttel a határidő '?lőtt elkészült. Ugyancsak műszaki fejlesztés keretén b .. -l_ül helyezték üzembe a legujabb típusú csúcsesztergapadot. amellyel meggyorslthatják a munkadarabok átfu

tási idejét. 
A má<odik féolévben 25 OOO forinto� killt5énel kf'rékpár•.lrn]ót is épltenek a fűt6háznáL 
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Milyen változásokat tartalmaz 
az új családipótlék-rendelet 

A családi pótlékra jogosultságról 1966. július l-től új rendelet jelent meg, Az új rendelet több pontban eltér a 
régitól, így kedvezően érinti a 
dolgozókat. 

Eddig egy gyermek ntán 
csak az egyedülálló dolgozó 
nők és azok a dolgozók kap
tak: családi pótlékot, akiknek 
gyermeke testi, vagy szellemi 
fogyatkozás miatt teljesen 
munkaképtelen és mások gon
dozására szorul. Az új rendel
kezé3 szerint egy g1,1ermelc 
1ttán csaló.di pótlékra ;ogosul
tak azok a vak dolgozók, 
akiknek házastárS11k (élettár
mk) i.! vak. Az ilyen szülök 
gyermekének gondozása. ne
,,elése. taníttatása körülmé
nvesebb és gyakran költsége
eebb is. 

A 16. életévét betöltött egy 
gyennek után akkor is jár 
családi pótlék, ha a gyermek 
a 16 é�·es, vagy továbbtanulás 
esetén 19 éves kora előtt be
tegúge mi,itt mtt'Tlkak,épessé
pét legalább kétharmadrész
ben elvesztette és az állapota: 
legalább egy éve taTt, vagy 
e1111 él, alatt nem 1ztl'.nik meg. 

Az új rendelet az elsó
rnásodéves szakmunkás-tanuló 
gyermekek családi pótlékra 
jogosultságát az eddigi 18. 
életév betöltése helyett 19. 
életév betöltéséig engedélyezi. 
Ezzel megszúnt a középiskolás 
és szakmunká.., tanulók közötti 
korluitár eltérés a családi pót
lékra jogosultság szempon tjá
ból. 

Ha a dolgozó hónap közben 
több munkahelyen dolgozik, 
vagy el.ső állása és me1lékfog
lalkozása van. de egyik mun
kaviszonya alatt sem dolgo
zott 18 napot, az egyes mun
kahelyeken Yagy állásban el
töltött munkaidöt össze kell 
számítani. Fia at egube8zámí
ta..!sal a 18 na p mun /.:a meg-
1'<l11, ja r a családi pótlék. 

A dolgozó test, ére után ed
dig család: pótlékot csak ak
kor kaphatott. ha kizárólag ő 
tartotta el. tehát a test ·ére 
eJtaná-;ához senki nem járult 
hozzá 

Az új rendelkezés sZerint a 
:kizárólagos eltartási kötele
zettség nem feltétel. mert ha 
a dolgozó eltartja a testvérét 
és ennek a testvérének még 
esekély .iöt•edelme is va:n pl. 
h<Idígonnozási jára.dék), a csa
lcidi pótlék megáll.apítható. ha 
a me�ál!aoításhoz szük„éges 
más feltételek megvannak. 

Eddig a szal,nmnkás ta
nulóotthonban elhelyezett 
gyermek után családi pótlékot 
megállapítani nem lehetfltt. 

1966. július l-től az állami 
gondozásba vett és onnan 
szakmunkás tanulóotthonban 
eL'lelyezett gyermek után ak
kor jogosult a dolgozó családi 
pótlékra, ha a gyermekre eső 
családi pótlék összegét elérő 
gondozási díjat fizet. 

Annak a dolgozó nőnek, 
akinek a férje egyetem, fói6-
kola nappali tagozatának 

Július 22-én este tartotta 
évzáró dalóráját a Pé<:si MA V 
Vegyeskar. A leJ.kes vasutas 
dalosokat ez alkalommal 
Má1'ton János, a vasutas 
kultúrott,hon · igazgatója, üd
vözölte. Három nappal ko
rábban ugyanis Szombathe
lyen az uJ sportpalotáb� 
szerepelt a vegyeskar - szep 
sikerrel. EzüstlcoszOTús dip
lomát nyertelc a szombathelyi 
.Haladáis'' férfikórus fenn-
�l!lásának 70. évfordulója 
allmlmából rendezett juoi-
leumi és egyben minősítő 
jellegő dalostalálkozón. 

- Rendklvül erős „me-
2öny" gyűlt össze Szcmbat
helyen - mondotta Dobák 
Pál karnagy. - Kórusunk
-nak e!ég nehéz dolga volt, hi
azen csak a késő esi órákban 
kerüLt ránk a SOT és addigra 
elfáradtunk és bizony má1' 
az álmossággal is küzdöt
tünk. Nem volt módunlc ar
ra, hogy helyszíni próbá! 
tartsunk a szombathel:i,, 
sportpalotában. Nagyon za
\'art bennünket a sportpalota 
hatalmas tere. Valahogy úgy 
érm:tük. teljesen elvész . a 
han2Unk a sportpalota Jeg
terében. Szerencsére nem így 

hallgatója és 500 forintot 
meghaladó ;öuedelme ,u,m 
volt, a dolgozókra vonatkozó 
szabályok szerint lehetett a 
családi pótilékot megállapíta
ni. 

Az új rendelet IS2'erint az a 
dolgozó nő, akinek férje fels6-
fokú iskol,i 114ppali tagoz:atá
nak ha.ll(J4t6ja é, 500 forintot 
meghaladó ;övedelme nincs, 
az eg1,1edülálló nöket megilletö 
kedvezménnyel jogosult csalá
di pótlékra, tehát egy gyer
mek után is jár a családi 
pótlék. 

Az új rendelet az egyedül
álló nőkre vonatkozó szabá
lyok szerint engedi folyósítani 
a családi pótlékot annak a 
dolgozó nőnek, akinek a férje 
a kijelölt egészségügyi Inté
zetben, mint bentfekvó, a bí
róság által elrendelt kényszer 
gyógykezelésben részesül. 

Azok a dolgozók. aki"lt 
A napi 3 órás munkaidőtől el
térő munkaidőben dolgoznak 

(forduló szolgálatOS4k, utazó 
személyzet, a hett munkaidót 
S t>a./l1I kevesebb munkanap 
a.latt dolgozzá,k le), akkor is 
jogosultak családi pótlékra, 
ha a 18 munkában töltött 
napjuk ugyan nincs meg_ de 
a kevesebb munkanapon leg
alább 144 órán át munkát vé
geztek. 

A fentiekben az új családi 
pótlékra vonatkozó rendelet
nek azokat a főbb változásait 
ismertettük, amelyek az eddi
gi rendelettől eltérően is jo
gosítják a dolgozókat a csa
ládi pótlék igénylésére. Azok 
a dolgozók, a.kik az új rende
let szerint jogosulttá váltak a 
csalá.cH pótlékra, igényüket 
írásban jelentsék be szolgálati 
fönökségüknél, mert ha azt 
elmulasztják, három hónapnál 
hosszabb időre Visszamenőleg 
nem tudunk részükre családi 
pótlékot megállapíttatni. 

Társaclalombiztositá.91 Osztály 

A szakszervezeti aktivisták 

továbbképzéséről 
A szak:srerveretl aktivisták sék el - az i@ények és a lehe

jó munkája nagymériék- t&égek figyelembevetelével -
beo függ fel!készü.ltsé,,<>ük;től, oktatási tervüket. A tanfolya
általános i:smeretüktóL A szak- mok előkészítésénél gondos
szervezeti munka, a hat.á:skö- kodjanak a feltételekről, a he
rök növekedése évről évre lyiség és az előadók biztosítá
meg',<öveúeli ez isneretek bő- sáról. Az üteme:z.ést úgy ké
vítését A fej!ődéssel lépést szítsék el, hogy az egyes tan
tia.rtani, a dolgozókat nevelni, folyamo'k 111e -keresztezzék eg,v
szervezni, mozgósítani a gazda- mást, ju&SOn eró a segítésre és 
sági feladatok vég-rehajtására:, ellenőrzésre is. 
csakis jól képzett aktivisták l\,1 ivel a tanfolyamok ered
képesek. lU ményes._"É'ge nagymérték-

ben függ az előadák felkt.½iz••1t-A szaJcs�k iránti �ö: -ségétól, elóadókészse�étöl, veteln1é:1yt novell a gazd�IP, ezért megkiilönbö:::tetett J igyem�c�ll.Illz:n1US . refot�:· .. !�nnret • veguzMc- a:: t'lóod•l· szolo hatá1-ozat �- E1,1�e" eg, tl, kiválaJztását. Az elöadru;,>k fontos politikai celJa, hog!I me2:1.artásánál kerüljtÓk az álkedvezőbb fet�ételeket tere��- talái
losítá.."Olrnt. ,·egyé.'c figyesen a szoc1,11.lista demokrac1.11. lembe a szolgálati hely sajátovábbfejlődés_éhez

1 
elösegi�se tooságait, az aktivisták felkéa dolgozói, velemenyenek,_ 3a- szültségét. képzettségét, gyavasla.taina.!<. ha��sítasat. korlati példákkal növeljék a Ezért az UJ gazdasági mecha- helJ'es mUtllkamódszerek kinizmusban jelentősen fokozó- alakítását. dik a s�z�etlek_ - mint A továbbképzés lebonyolitáa ?olgozok !kepvi.selelii szer:vé- m,na,k egyi:k formájaként javaneic - szerepe. soljuk a megyei bizottságok-

Szalkszen•ezebi srerveink - nak, hogy ,a ltia<:iott tematik.á
az előw évek tapaszrt:al.at.alnak ból tartsanak - egyiok napi
felhas2Jn.áJásával - szervezzék rendként - előadást az szb
meg ebben az évben is az ak- titkári és -sreszort:felelősi érte
tivistá.k oktatá.sát. A szakszer- kezleteken is, majd ezt kö,-e
vezeti bizoüságok az e'.ókészí- tően szervezrene.k konzult.á
téssel és lebonyolítással kap- ciót. 
csol.atos feladatokat a megyei H el:res lenne, ha a vasúti . 
bizottságoktól ugyan megkap- c:somópcmtokon összevo:,
ják, mégis szükségesnek tart- tan szerveznék az ak;tivistá!, 
juk néhány fontos kérdésre továbbképzését. Az. aktivisták 
felhívni a .ügyelmet. oktatásának l"IM!gszervezéséll"lél, 

Az alapfokú szakszervezeti jó elők;észítésénél közép- és 
oktatást az 1966-67. évben le- alapszerveinik tartsák s21e.'ll. 
hetőleg az alapszervi választá- előtt, hogy legfőbb feladat: 
sok4t követóen kezdjék el. Ezt felkészíteni a tisztségviselóket 
első.sorban a vál.asztá� során a: szakszervezeti munk4 mara
beköve1Ikező fluktuáció teszi déktaltm ellátására. 
indokolttá. A megyei és szak
S?.eI'Vezeti bizottsá.gak készít-

volt, és a közönségnek, no 
meg a zsürinek nagyon tet
s:r-ett a műsorunk. 

Vid6m emberek 

- Milyen műsorszámokkal 
szerepeltek? 

- Három k6rusmifoet mu
#attunk be, mégpedig két 
klasszikus és eg11 moder-n 
számot. Betanulásuk ko
moly fel!adatot jelentett a 
kórusnak. Először egy kórus
részletet mutattunk be Gluck: 
Orfewi című operájából, 
majd Brahms: Cigányda.lok 
című kórusa következett, 
végül Udvardi : Biztató cimú 
kórusművét énekeltük. 

Elsőként a kórus legidő
sebb tagjának gratuláltunk az 
ezüstkoszorús diplomához. A 
62 éves Batári István, aki 
basszust énekel a karban, 
ugyancsak örömmel beszélt 
a szép sikerről. 

- Kórusunk. Dobák Pdl 
karnaYl,I vezetésével szépen 
fe;wdik. Na!71Jon hasz1wsw.ik 
tartom, hoQll nemcsak éa.e-

Hajdú József 

kelilnk, ha.nem zeneelméletf 
képzést is kapunk. Kórusunk 
egyik fő erőssége szerintem 
az, hogy az idősek és a fia
talok igen jól megértik egy
mást. A további fiatalításra 
azért nálunk is szükség len
ne - mondotta. - Főleg a 
fiatal férfihang hiányzik, h.i
&zen a régi tagok lassan ki
öregszenek . . •  

44 éve a kórusban 

- Pista bácsi hány éve 
énekel a kórusban. 

Könti!,/Ű kiszámítani: 
1922-ben kezdtem! - Muta
tott is egy fényképet, amely 
1925-ben készült az akkori 
kórusról, s a képen a felsó 
sorban balról a harmadik, ő, 
Batári lstvá,n fiatal korában. 
- Mindig nagyon szerettem 
énekelni, és most sem gon
dolok a: vissza.vonulásra, pe
dig már 1959 óta nyugdíjas 
vasutas vaY1,1ok. A fiatal vas
utasok számára azért még 
lenne hely kórusu.n.kban. 

A kórus tagjai :-: alkal-

1966. SZEPTEMBER L 

A műhelybizottsági titkár példát mutat 
Szentesen született, Ott járt 

iskolába. Fiatalon, 1931-ben 
vették fel a vasúthoz, és az
óta egyfolytában Szentes ál
lomáson teljesít szolgálatot. 

- Majdnem minden beosz-

szertárnál raktárnok lett, on
nan az átmenesztő raktárnoki 
beosztáshoz vezetett az út. 

Végül lelkiismeretes, 1BZOr
ga]mas munkája eliSmerése-

nem állították 4 raktárkapu.. 
hoz a: darabárus kocsiw. A 
vágányok közé rakták le 4 
kiilde-ményeket, ott, a.hol a vo
nat megállt. A továbbítand6 
áruda.rabokat szintén. a vágá
nyok közé hordtam, kéziko
csival. 

Tánczoa György mecbesúli a tela.datcwmt a rakodó brigáddal 
(T�ér Ernő felv.) 

tásba:ft dolgoztam - kezdi a 
beszélgetést Tánczos G1,1örg1,1 
kereskedelmi hivatalnok. 

Először mint raktári mun
kás, majd váltókezelőként 
szerzett érdemeket. Később 
volt málházó, forgalmi átme
nesztő, távírász, térfelvigyá
zó, tolatásvezető. Ezután a 

képpen, kereskedelmi hlv> 
talnoki beosztást kapott. 

- Legszívesebben a.rra. d 
idöre gondolok, amikor ra:k• 
tári m-unkás voltam - vallot
ta. - Fiata.l is -z,oltam, erős 
is, egyedii.Z 1:1égeztem az áru.
mozditMt. Igaz, nagyon. sok4t 
emeltem, mert aJdwr még 

Kivette részét M á!lomás 
társadalmi átalakulásából i� 
Pontos, fegyelmezett munká
ját Szentesen példaképül ál
lítják a többiek, a !iatalab
bak elé. 

Több éve mllhelyb!zotlságl 
titkár. A raktárnál munka
brigádot szervezett, amely ve
zetése alatt elnyerte a. azocia,. 
lista. bri.gá-d címet. 

A 1zentesi vasutasok nere
tik az állomás legidősebb do!.. 
gozóját, nemcsak közvetlensé
géért, kedvességéért és elma
radhatatlan mosolyáért, ha• 
nem szolgál.atkészségéért u, 
őt keresik meg szakmai prob
lémáikkal, hozzá fordul!'lak 
egyéni sérelmeikkel. Tőle kér
nek tanácsot, felvilágosítást, 
még tanácsi ügyekben is. 

:E:letének nincsenek kiemel
kedő állomásai. A s=ürke h.ét
köznapok egvszerű, de nagy
szerű k4toná;a. volt. Most 
sincsenek különél<sebb vágyai, 
Jó egészségben soreretné él
vezni nyugdíjas napjait. hogy 
sokáig hódolhasson még a 
horgászásnak, amit az utóbbi 
Időben elhanvagolt. Bár leg
sz.ivesebben dolgozna még. 

Tőzsér Ernö 

NYUGDÍJASOKAT 

BÚCSÚZTATTAK Válaszolunk munkaügyi kérdésekre 
Pécs á..'lomás szal<Bzerveze

ti b.izotts�a a köz.elmúltban 
ünnepélyesen búcsúztatta aJ 
első tél<lv végéig nyugdíjba 
,·onu.lt dolgozókat. 

A munJuitársak részéról el
sőnek az állomás legtiatalahb 
vasu,asa. Mad,u Katalin egy 
kedve;, \'er�ben mondott kö
szöne'.e-t mun1,ájukért. majd 
Kot•ac.• Sándor állomásfőnök 
é-.s 7..omi L4)0S s"b-litk.ár meg
h.a•o, kethes smvai ki>,•et
keztek. 

A nvugdíjasok részéról Sá
ri Sándor köszönte meg a meg
emlékezést, a kedves, megih.iV
családias búcsút. 

més Gyula 
Pé<:S 

Köszönjük a keTiemes 

két hetet 

Az elmúlt napok!ban több oL 
vasónk focdult hozzánk az 
aláhbi kérdéssel : 

- Lehet-e a munkaügyi 
döntőbizottsághoz fordulni a 
n11ereségrészesedé! csölckenté
se vag1,1 meg-i,onás<t m iatt, ha 
a tárgyban beadott .-ekwmá
ciót az ;;.zemi tanács uagy a 
vátl.a lat már korábban elu.ta
ítQrra? _ 

Egy� vw · J.a·olt . 11:y 
részes.eli i $� • . •• 
mondjá.lt, hogy a nyeres „ 
részesedéssel kapcsolatos rek
lamációkat a kifizetéstól szá
mított 15 114pon belül leli.et 
bejelenteni az üzemi tan.á.cso?c 
által e cél.-a kijelölt dolgozók
nál, vagy kü.Lön bizottságnál. 
Az üzemi tanácsok ilyen in-
tézlredése helyes, mert lehe
tővé teszi, hogy rövid idő 
a1a tt, és a vállalaton belül 
rendezzék az előforduló sé
reLmeket. A reklamációt elbí
ráló dolgozó, Yagy bizottság 
állásfoglalása alapján a vál-

Több vet�án vasut:a=- lalat kifizetheti a dolgozó 
ládruil együtt kéthetes beutalót visszatartott részesedését. Meg 
kap..am a Répceszentg11örgyi kell azoooan jeg�•emi, hogy MAV Nevelóinté;;etbe. A ké- az így hozott állásfoglalás 
nyelmes és kellemes intézet- nem hatóságtól származik, s 
ben szinte repültek a napok. annak végrehajtása nem kényA jó szervezést mi sem bizo- szeríthető ki. 
nyít;a jobban, mint az. hogy A nyereségrészesedés csök
az intézet autóbusza két hé- ken!Jése vagy megvonása 
ti,g rendelkezésün'kre állt a miatt keletkezett Vita munk4-kömyék megtekintésére. 

Felejthetetlen két hét volt, 
l\i[agam, s üdülőtársaim nevé-

ü.gyi vita, amelynek végleges 
elbírálása a Munka Törvény
könyve XVII. fejezetének 
rendelkezései szerint, a mun
kaügyi döntöbiwttság hatás
körébe tartozik. Az üzemi ta
nác-sok ál tJal a reklamáaiók el
bírálására kljelö:t egy, vagy 
több sze-mé\y állásfoglalá.,;a 
nem helyettesíti l:s nem pótol

a munkaügyi doatób:zot'
. g, - mint ható;,ág - hatá
r'óill. át, ezért nem is zárhat
ja el annak lehetooégét, hogy 
a panaszos - akár a kijelölt 
személyek meHőzésével is -. a 
munkaügyi döntőbizottsághoz 
forouljon. 

Az Mt. V. 236. §-a sze
rint, a panaszt a munkaüg}i 
döntöbizottságnál az igén, 
esedékessé válásától számított 
h.á.rom éven beW.! lehet e!il
terje&Zteni. Tehát sem a vál
lalati szabályzatokban hozott 
15 napos határidő eltelte, sem 
pedig a vállalatnál erre kije
lölt személyek állásfoglalása 
nem akadálya annak, hogy a 
panaszos a munkaüg ; döntó
bizottsághoz forduljon sé
relme orvoslása végett. A 
munkaügyi döntóbizott.ság jog
erós határozatát veg.-e kell 
hajt,ini, s késl.ekedés esetén a 
végrehajtás bfróí ú.ton is ki
kényszeTítll.etó. 

ben ezúton is köszönjük. 

Holló lst-ránné ,,A Vasút a gyermekért" 
munk volt erről meggyőződ
ni - rendkívül vidám embe
rek és nagyon jól érzik ma
gukat együtt, a próbálwn. Az 
éneklés, a szép dalok szerel
mesei. De olyanok, akik tud
nak is énekelni. Ezen az év
záró da16rán szívesen hall
gattuk Mad<:tri Anrohté szólis
tát, amint a kórus láséreté
vel Mozart: Egyszer viss:::a
jössz című dalát énekelte. A 
kedvenc daliaik eléneklésén 
túl az eddig vég:r.ett munkát 
is értékelték és megbeszélték 
a !€!adatokat. Javasolták pél
dául hog1,1 minden. kórustag 
sze,..;,ezzen be legalább még 
egy tagot. A szereplések al
kalmával szükség voln-a egy
séges öltözékre. A jelenleg 65 
tagú vegyeskar így külsőleg is 
t,e,tszetósebb képet mutat
na. 

Régi. hagyományokhoz hí
ven, zászlója van a kórusnak, 
no meg zászlóvivője is Farkas 
Józsi bácsi személyében. Na
gyon lelkesen, immár 30 éve 
tölti be ezt a funkciót Józsi 
bácsi, a nyugdíjas vasutas. 
A szombathelyi hangverse
nyen is ott volt a zászlóval. 
lelk€sitve ezzel énekelő tár
sait. 

L. J. 

kiállítátJ a Közlekedési Múzeumban 

Barkácsolnak a repülómodellezószakkör tagj::,I a szegedi MAT 
N evelóintezetben 

A Közlekedési Múzeum eme
leti helyiségében kiállításon 
mutatják be a MA V Nevelő 
Intézetek munkáját. Múvészi 
fotók, kézimunkák, hímzések, 
szőnyegek, rafiamunkák. raj
zok és festmények a növendé
kek szorgalmát, ízlését, mű
vészi készségét bizonyítják. A 
tágas, világai tanu.lót.ermek, 

hálóterrpek, a könyvtár, a tor
naterem, a jóT felsrerelt kony
hák, az egészségvédelem pedig 
a gyerekekról való fokozott 
gondoskodást szemlélteti. 

A MAV Nevelő Intézete!!: 
kiállítását szeptember végéig 
tekinthetik meg az érdeklő
dők. 

Puky Gáborné 



1N8. SZEPTEMBEK 1. MAGYA11 VASUTAS 

A gazdaságosabb szállításokérl" . •. •. 
Eredményesen munkálkodnak a meg ei szállitási bizott • goll 

• szegedi igazgatóság területén 

A szegiedi Igazgatóság terli- Valamennyi szállítási billlOtt
l�tén jó munkát végeznek a sági ü'.� a tömegáruk szál
megyci szállítási bizottságok. litá.sát akadályozó v.igy zavaró 
Szá.ma;. a megyei áruszállitá- jelenséget m 01.:.rgyalták. és 
.ok területén még meglevő olyan ha.•.ároaitok születtek. 
azervezet.len.séget é.s hibát amelyek a!3ta.lmasa.k voltak a 
szünte::tok meg. A havi beszá- szálliti.si fela<.ta\o;: le,ggazda
moltatás .segítségével áJ.lan- ság06G.bb megoldására. 
dóa.n figyelemmel lwérik a A bizott6ágok hATOIIIléves 
�záilif.ó és fuva.roztato feleket, működése alaJtt szerzett ta
a • iAV tes az �ÖV !m:�- ps,szta!ato.k azt bizonyltjá.K, 
szervező és tenezo mtm.:-áiat, hogy munkájukat, hclvesen, a 
a saját és a bérelt fuvaresz- közúti swl!!tási tgények kielé
közökkel való gazdálkodái>t. gitésére · szpontosították. Az 

A szállít,ú;, bizot�ságok tag- Alla.ndóan \·áltoz.ó, fejlődő köz
,ai sokat tettek azert, hogy ll lekedé,;i körülroények és a 
megyei és a megyen túli szál- smn4ole..'1iil n,öve!n-ő száltl.itá,;.! 
litások gazdaságosan törlénje- fe,a<latok teljesitése azon.ba.'1. 
uk. a .száll:l.ási bizo�tsá�k mun-

Fog1alkoztak azzal i.s. hogy ká':.t i.s új köve•run1l-nvek ele 
megyénként á.1!.!tja. Mindinkább előtér� 

milyen Urolá&l lehetősé- kerül a két kfü!e.ked€-si ág -
�elt vannak. bogy ne kell- a vasút és a gép!wcsikö7.Jeke-
jea teleslt,ges,m vasúti de.s - meg jobb kooperációja. 

lr.ocsika& leli.öW. A jövőben arra Yan szük-
{egnéztek, hogy az egyes Yál- &<ég, hogy a gaz<lá1kodó mi

laJ.at.ok menn_yibal tudják ki- n-i<.2:t..:riumo:i:, o:-szágos fóható-
11egiteni egymást a rakoda.si ságok, va!a.."ll.int lT'.aguk az 
munkákban. éri:'.1.ett üzeme:, és válla!.atok 

Jó ewüttmúkcldéd ala kítot- i.6 segítsék a furn-rozá.tj fel
t«k ki a ,zomszédo& meg11ei ada,to!, rr:egte'.e'óbb me-gosztá
suilhtást bizottságokka.1 is. Igy sál Ezt a segít&,get a fuvaro
jobban fe..l lehetett tárni egyes 7ási tervek összeál.!í'ásakor. az 
gazdaságtalan szállításokat. áruátadás é6 -,it\ étel Idejének 

A SO R O MPOÖR 
Sokan nem szeretik a so- oorompM, hogy b'z!osí•.sák a 

rompóőröket, mert gyakra!'l balesetmente közlekedés�. 
megállítják a jánnú\·eket. Ha E,eg e.gy kis fign,:metle. ·é;t 
je:zést kapnak. leengedik a és kész a baleset, Palfi G11örg11 

Pálfi Györn sorempót kezel 
(K�r.y ziiárd fel1',) 

meghatározásakor kell megad
ni. Gondoskodni kell arról, 
hor,y a rendelke:ésre áll.ó köz
úti fut·areszkö=ök gazdaságo
sabb kihas=ná.lása minden te-
1'ületen bi=to.�lt,·a legyen. 

Ü!()•el.ni kell a gaz.daságta-
lan, feleslege,, szállításokra, és 

megkülönböztetett gondot 
kell fordítani az export
sr.állit.ások lebon�olitására. 
Továbbiakban is ehsórendú 

fo,-.tosságú olyan közlekedé.s.i 
közvéleménv kialakítása a me
gyékben. ami figycl.emmel ki
sé-ri az á.ru.szálJit.ási feladat.ok 
lebonyo1ít.ása mellett, a sze
mélyszállítási problémák me:
oldásat i:,. 

A közlel,edéf;i poli t1ka irálny
e:veine,- me&fel !úen sor ke
rül a kis !ocg-a1mú, kellően Jo 
nem használt vasútállomáso
kon az áru.kezel.t,s me�zúnt.e
t.l.sére. Ezzel. kapcsolatban is 
fontos feladata a m.egyei szál
lítási bizott.ságok.--nak, hogy a 
;avaslatokat etkészít.sék, a he
ll(i adottságok feltárása mel
lett megfelelő követeimén11 ki
ala.kltásával is elősegítsék a 
tervezett lntéz'kedések ma.ra
déktaJan. végrehaj�t. 

Dr. Susla Ján1111 

életében l-l�n nem követke
zett be. Mindig Ul4Bítá., .sze
rint c.selekedett. 

Ki:encen voltak testvérek, 
közülük négyet az első "il�;:
háború gy,lkos fegyverei öi
tek meg. l\Ia mát· t-sak ketten 
é�nek a népes c..a.4'.doól. ·vas
úti pályafutúsa Úl1l/ kezdödlj!f, 
mint sok mii$ emberé. Har
minc évYel eze!őtt si-:..erült 
ick;nymur..ká ·kénl bejutnia a 
va.sü hoz. Egy év mú'.va fel
mondtak neki, de két het múl. 
va újra vü,szavet!ék. 

A nehéz palyamun:;á.s i-dó
szak u!an pá!;·a-kocsh�ezetó, 
pá!yaórhelyel!e.s, majd vonal
bejáró lett. 1955-ben került a 
fo ga.mi szakszolgálathoz, 
m,nl sorornpó6r. A munka itt 
<íffi könnyű, de a felelő,; " 
me,i:: on,kedet G\'Uri b. c:.1 
amikor a \ asú!hoz ,erült, . ke
\·e:sebb vonat közle, edett e 
:assabban. l\Iost egrm.ást éri« 
a bala!oni zerelvények. 

Az utóbbi években három. 
szor operál'á'k. Og • mo,idtálc, · 
nem fog már do'.i::ozni.  de 
aka ra tereje, hivatástud.ata új
ra és újra szoLgáuztra erke-ri
teite. 1966. június 23-án rol
tiitte be a GO. é,·et. Már él
vezhetné a meg6rdemelt pi
henót, de egy ke\'eset rászot
g� még. 

Az é!e'. a r· a!a! években 
végzett nehéz munka megtör
te. Megérdemli a pihenőt. Ml
re e so-:-ok meg__telenne�. mur 
ta1án csak látoga'óba érkezik 
vo!t mun!,ahel �re. 

- :,:a{/1/on ·:oraalm.as, b�
eaíil�tes ember Pá!fí Guörgy 
- í,:y mondták Lep•én•·ben az 
a\:omfu, do'. e,ozói. Pé!d -épe 
lehet _ok t;a talnak. 

úkelyhidl 

Kongresszusi vállalásuk 

jórészét már teljesítették 
Látogatás o Központi és o Ferencvéírosi Szertarfőnökségnél 

Szorp,lmaaan doi.omü: a pon;,rTafizem IJ'Zaból 
(Hemul Károly felv.) 

A IX. pártikongremzus � 
teletére kibontakozott mun.lm
versenyben jó eredmények, 
osztatlan siker S1JÜletett a köz
ponti és a ferencvár06i srertar
fönókségnél. 

Takács Károtv, a Közpon-U 
Szertár főnöke elégedett, mert 
az elmúlt félé,·et sikere'Sen 
záTtá.k. 

- Kong,-e ru.tí vá.lla.1á$4ink 

között azerepelt ciz elfekvö 
készletek értékesítése - mon
dotta -, a a vállalt 709 494 fo
rint hel11ett - a múlt évról 
UQ'114nis ennyi maradt vissza 
- 815 507 forint é-rtéktl a1111a
oot értékesítettünk. A többlet 
egyébként abból adódik, hooy 
idókö=ben újabb 4nyagokat 
ielejteztünk, illetve értékesí
tettünk. 

2000 ponyva javítás terven felül 

A kongressi;u.'!í Yer.lel'l,Y
ben melyik számadóság érte el 
a legjobb eredményt? 

Figyelemre méltó az a kez.. 
deményezés is, mely szerint a 
XV-ös gépi számadóság raktár
kezelőj e, táskájában a fuvar
levelekkel az országot járja, 
s a helyszínen veszi át az árut, 
majd onnan di.szponálja. Ed
dig az Yolt a gyakor:at. hogy 
mondjuk a Szentesen feladott 
áru e!őbb a központi szeri.ár• 
ba érkezett, ott kirakták, át\"et
ték, majd ismét vagonokba 
került, és küldték rendeltetési 
helyére. Ma ugyanezt - h�y 
az előbbi példánál maradjunk: 
- Szentesról küldik eL 

A szertárfónöksé-g elmondot
ta még azt is, hogy a felaján
lott 25 százalékos rakodólapo, 
anyagmozgatást 30,1 százal.ék
ra teljesítették, s javult a ra
kodógépek kihasználása i.!. 
Ebben aooak is nagy- rés7.e 
,·an, hogy a targon.cavezetó 
tanfolyam hallgatói sikeresen 
vüisgáztak. s azóta a gépeket 
,;zakszerúl;>ben, nagyobb hoz.. 
záértéssel kezelik. 

Társadalmi munkában 

Utunk következő állomása a 
szomszédba, a Ferencvároai 
Sze-rtárfónök.&éghez vezetetl 

- Kong-resszusi felajánlá
aaink szorosan kapcsolódnak a 
,zertár 1966. évi intézkedési 
tervéhez - kezdte a beszelge
t�st Koi·ács Péter szertárfőnök. 
- A vállalások nag11 rés.:e a 
s.:akvo11ali munka pontos, ma
radéktalan eli•ég=ését, a= ét·es 
terv teljesítését, illetve túltel
jesítését szolgdlja. De nagyon 
solc számadóságunk i·cillalt ,i 

kongresszusi versenyben tar
sadalmi munkát is. 

- A VII-es számadóságo11 
a azocialista címért küzdö Kun 
Béla brigád a ko-ngreuzua 
tiszteletére t'állalta, hogy ,i 

�::ámadóság területén lévő lak
tanyát kimes::elik és a keríté
seket is megjal•ltják - vette 
át a szót Ladánvi Ferenc szer
U.rfónök-helyette . - Vállalá
sukat már teljesítették. 

- Nehéz ra vciias.::olnl De 
ha mégis ki lcell emelni vala
melyiket, a IV-u számadóság, 
,i p,Jr.yi-aJavltóü.:em dol9oz6i
val kell kezdeni. Munli:áju,k a 
mú:t e,;hez " zon>itva 10 szá
zalékkal emelkedett, s ezt a 
többl.etmunkát azonos létszám
mal végzik. A kong-ress.:usi 
veTSe1t11 eredményel-..ínt 2000 
ponvrát jar totta.k. meg terven 
felül. KiYáló mun ·Lt végze t 
még a Tyereskova és a Kandó 
Kálmán szocialista brigád !s. 
Az önköltség csökkentésében 
és a gazda.•.á�os munkában ez 
a két brigád jár az élen. 

A szert.árfónök.ség kongresz
szu.<;i \·ersenrének félévi érté
kel�séből is érdeme.s kiragad---------------------------, ni néhány példát. 

A Központi Szertár beisó 
munkamódszere is sokat \'Al• 

tozott félév alatt. Megszervez
ték az ú111111evezett lineáris 
azá.llító.st. El!IJnek az a lényege, 
hogy egy-egy meghatározott 
napon csak egy vonalra szál
lítanak. Ezzel a mód.szerrel 
sikerült elérniük, hogy a szer
tár hibájából késés és an11ag
hiány nem fordult elő. Mivel 
egyazO!ll vonalról van szó, 
módszeresen elókészülhetne 
a rakodáshoz, azonkívül a ko
csláTJ.á.sokat Ls csökkentem 
tudták. Kocs.ítartózkod.asuk a 
tervezetit 4,5 óra helyett 3.06 
óra volt. Meg.�zervezték az ön
kezeléaú áruk vasárMpi ra
kodását is. 

Komplexhrigád-szerzödés 
A X-es számadciság dolgozói 

tirsadalmi munkában kés.zí
!ettek egy 12 rekeszes porfes
ték és egy 4 reket,zes szappan
tárolót, hogy az általuk kezelt 
anyagot jobban megóvha.-;sák. 
A IV-es számadósdg Tyeres
kova szocialista briaádja vál
lalta a rashulladékkarámok 
/,itisztítását. A vállalást már teljesítették. A sze,t.árfőnök
ség a műsza"i kocsiszo'gálat állal le.selejtezett koc.,'kool 
visszanyert ócska, dc haS7.Ilá.1-
ható al.kair.:Szek megmenté,�vel 50 OOO forint me!?takari
tásá t válla:ta. Az e:-edménv; június 30-ig 28 148 forintot ta
karitottak meg. 

A szegedi rendezll pá.lJl(1Ud
var harrr.adik negyedé,i ter
me!ési tr.nácsko?.á,;án Berb1j/i 
József állomás!ónök-helyettes 
ér• · ·elt-e az első fé1év mun. 
.,;áját, s megállapította, hogy 
az állomás dolgozói élü.:em 
szint felett dolgoztak. Besui
molójában kitért arra is, hoa.,y 
a harmadil< negyedé •ben még 
több mun:ka vár rá.juk, hi
szen az első fé'.évhez viszo
n vítva l 5 százalékkal növeke
dik a forgalom. 

Kovács László forgalmi 
szolgá.latte,ó és Daróczi Lász
ló kocsireester hozzászólásuk
ban kifejtették, hogy az ered
mények javí�oz a vonta
tási szolgálattal szorosabb 
kapcso!atot kell tartani. Lás::
ló Károly múhelyveretó, akt 
az értekezleten a fűtőházat 
képviselte azt ja vaso! ta, kös
senek komplexbrigád-szerz.ó
dést, s ez biztosítéka lesz a 
közös, jó munk.:Onak 

Dr. Bánkfalvy Gyula 

Újabb vállalások 
főnöke is -, hogy a legna-Nagy ':r... Nem kevesebb, 

'l'i.rzla koeslkal ! mint' 108 eszten.dös ez az ál
lqni,is. Valamikoc a Balkán 
fei.e irányuló va.súti íor".,al(llll Vasutas arcok 

gyobb figyelem ehhez a mun- születnek kához keli. A rendelkezést te-
lefonon kapja a forgalmi szol-
gá!Jltte,·ötól. A legkisebb fét- A kon.greAAZUs:! verseny jobb 
reértés, ernyedtslg is vég.:etes telje,;ltményre, gazdasá;:o.sabb, 
1.öt•etke.:ményekkel járhat itt. eredményesebb munkára ö.•z
ldegfes::ító és felelösségteljes tönzi a ferencv�ro.si s7ertár 
munka. dolgozóit.  A=ok, a/dk már tel-

A vasúti kocsik ti.sztasá.gá- gócpon-t_ia voa. 
,·al. a kultúráit utaz:is felté- Ha öreg u; az állom:i.s. az 
teleinek megteremtésével a eredmények fu;.taJos mu.n.ka-

lendületrc va1!11nak. A XVI. 
• fagyar Vasutas már többszé,r vasutasnap all<dlmábóI har-
fog�lkowtl. Ezúttal is errffi mif'chat dolgo!Ót tiintettel� ki 
lólunk a nagykantz.sai vasútállomá-

son. Közülük ötöt kerestünk Az 5128-as sz. vonat Buda- fel, hogy bemutassuk őket. a 
Pes-Deli pálvaudt:a-rról Duna- munkás hét.kőMapok szerény 
ú•városig közlekedik, majd on- katonáit. 
nan reggel 5117-es számmal a 
D&libe érkezik vissza. Pusz'.a
ambolcsról nag}•on sokan utaz.. 
nak ez1.e1 a \·onat•al BU<la
Pntre. S az uta2óközönség 
&Yakran pa,iaszkodik amia!t, 
ho1111 a kocsil( piszkosak, sze. 
metesek, a= ételmaradékkn! 
elt tartályok is a ta.karitá.s 

hiányáról tanú•kcdnak. 
Véleményünk szerint a du

r,aúj,•árosi kocsitakarftás'l:H 
nincs minden rendben. He
lyes lenne ellcnörizn!. hog,• a 
zet-el\·ény 4 órás ot1-tartózko. 

dása alatt mit c.sinál a kocsi
L!.ztító személyzet. 

'\folnár Ferene 
Bp.-Fei-encv.u·� 

* 

A forgalmi szol.gála.ttevö 
asztalán él.esen ben-en a tele
fon. Kuz3ner Fe1'enc a má ' k  
hallgatót i.s füléhez i 1.le&,tl. Ar
ca n�,;godt, megszokott dQlog, 
hogy- egyszerre két vonalon is 
intézkedik. Az egyiken a 2417-
es gép bejára n�át rendeli el., 
a másila:on a gépfordu16t be
széli meg a tütóházzal. 

Kuz.sner f'erene forgalmi 
szolgálattevó mindössze har
miru:négy eisztend&. _1952. 
szeptember 8. óta dolgOZ1k a 
vasútnál. 

- Mit hozott e2 a vm;úm.ál 
♦öl!ött Uzennégy esztendő az 
életében? - faggatjuk. 

- NdQ11kanizS.::11 19110 6ta 
dolgozom - mondja. - A=
óta minden esz<t>nrl,iben kap
tam 11cúamil11e• kitü.Utést. 

19Gl: Ki�•áló dolgozó oklerél; 
1962: rendkívüli elóléptetés. 
1963: Kii:áló dolgozó ;elvény; 
1964: Érdemes 1,asuta& kitün
tetés; 196:;: rcndkfvüli elólép
teté , és most a.: 1966-os. 

* 

Egy s-zuk.re méretezett ki.s 
irodahelyiségbe kopogtatunk 
be. Itt dolgozik Varga Sándor
né forgalmi :ítmen&s:ztó, ép
pen 15 esztendeje. Korábban 
mmt je." •iz;·n ló, azt.án ko
csifeliróként tevéken;"kede t. 
196-l-ben őt 16 .soron kh ül lép
tették eló mol! pedig a királo 
dolgozó oklevél és ;elvény tu
üaJdonosa lett. 

A szolgá at Itt Is 12/24 órá . .  
- ·em nehéz ez egy <Salád
anyának? 

- l\1egs:oJ:ctam már. Szere
tem a vasutat, • most már 
könn11ebb 1$ a munkám. A lá
n11om tizenné,n1 ét·es. sokat se
git a há::tarttúban - mondja. 

Varga Sándorné nemcsak 
jól dolgozik, de áUand(.an k� 
pezi is rnacAt. öt aza/roiZ$ga 
1,a.n már mögötte, Legutóbb az 
árup,,n7fár06i. tanfolyamot vé
gez.te eL 

Zalán János tclat.ásvez-etó 
25 éve.,. ll'.lagasoo lendíti két 
karját, aztán a piroi. zászlóval 
köröket rajzol a levegőbe. 

- Hogya.n került ilyen fia
la!on ebbe a feleló.s.-;égteljes 
beos:,.w..,;ba ? 

- Csak éveimet tekintve va
gyok fiatal - válaszolja -, 
egyébként „öreg" vasutas va
gyok. 1958 május 12. óta do!
go=om a vasútnal. Mint voMt
féke::ö kezdtem, majd kocs1-
re11de:;;ö, azután tola.tasvezet6 
lettem. 

- Mit értékel lec;nagyobb
ra munkájában? 

- A balesetmentes munkát 
- mondja gondollcodá& nél-
kül. 

Az ér1ékelé., ben ez a téma 
így szerepel : ,.Az elmúlt esz
tendöben se tárgyi, se szemé
lyi sérülés nem volt." 

* 

Bakonyi Lajos váltókezelő 
.. rezidenciájából" belátnJ az 
állomás egész területét. Túl
w� nélkül mondhatjuk 
amit me�teU az állo1ru1a 

195l-töl dol.". ozik a vasútnál. jesiteLték 1·állalásukat újabb " vállalásokat tettek. A Vll-es nyolc évig kocsirendezó volt. 
Később a szükséges szak\·izs- s:-ám.adóság dolgozói példán! 
giik meg.szerzése után vá1tóke- t·állalták, hogy péceli s:-áma
zelő lett. Ebben a beosztásban d6ságukon 120 méter hosszú 
is derekasan helytáll. kisi•�sút síneket fektetnek le. 

E7.ál tal könnyebbé és g:vor-
* Mbbá válik az anyagmozga-

Varga László felügyelő, ál- U.S, a vagonok kl- és beraká,;a. 
lonws!ónök immár harminc A l'zertárf6nök-h.lye1tes kü
esztendeje, hogy felöltötte a lön kis admini.sztrációt veze•. 
va.,;utas-egyenruhát. Egy kemt<nyfede'ú füzetben - Az egyenruhát csak fel- minden brl1?ád, m;nde!'l venni könnvű. levetni annál sziímad6&íg felaján'ása merlnehe::ebb - jegyezte meg. található. !\lég a ré-sztelje;;j+;. A vaslÍt náta nem foglalko- �eket is számontartják. s ha zást, megélhetési formát, ha- kész a \·álla lás. akkor oiro,.<; cenem hivatást ;elent, amit-el ruzával a füzetbe kerül a te-1-e(TY életre ;egyzi el magát az Je.:ítette szó. 
ember. Erre oktatja munka- A fónök.ségnek eddig e"Y társait is. zliszlós és két okleveles l>rigád-Varga László eredmé'Ilyes ja Yan, s ettől az é\1ó1. 8 munkáját felettesei is elismc- kon�zus! ver<-env .s!kerénk. �sak egyetlenegy bi7,0n�'i- t61 várják. hogy a töhbi né::v kot Jegyeztünk fel : három kt- brigád 15 elnveri •d váló dolg_ozó oklevél, öt jel- ciaÍlsta címet. 

ma, a szo-
t>én�, �z erdemes ,,asutas �, a 

I 
Az eddigi eredm,•nrek m!ndszocuzh.sta munkáért érdem- két szert.árn.il bi 1 , · k érem tulajdonosa. z a,oa • 

Salai Zolláa 
-� . .., (szerény!) 
� �-
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Nincsenek kevésbé fontos törvények 
A 

t':rvfeladatok megvalósí-
tása személyes ügye lett a vezetőknek és beosztottaknak egyaránt. A tervek következetes . megvalósításától függ jelenünk és jövőnk alakulása 

Érthető tehát a tervtörvény 
véprehajtásáért kialakult sze
melyes felelősségérzet. úgy
szólván nincs szakmai, társ::i
dalmi, rendezvény, amelyen ne 
esne szó a tervtörvény vala
mely részletéről a hozzá fű
ződő népgazdasági és személyi 
érdekekről. 

beni adósok között persze 
nemcsak a helyi műszaki ,·e
zetők voltak, hanem az igaz
gatóság és a Vasúti Főosztály 
is. A szakszervezeti bizottság 
fellépése más helyeken is ta
nulságul szolgálhatna. 

hiányosságok határidős fel
számolására. Nem egyszer a 
súlyos munkavédelmi mulasz
tások további ismétlésének 
megelőzésére törvényes pénz
bírságot is kirónak. Ilyenkor 
a mulasztó, a megbírságolt. 
szolgálati vezetö bürokráciáról 
zaklatásról, sót humanizmus� 
ról beszél és a bírság elenge
dését kérelmezi. Pedig a mu
lasztásért, a törvénysértésért, 
amely az üzemegészségügy a 
biztonságos munkáltatás ' a 
dolgozók veszélyeztetése ' ro
vására történt maga is fele
lős. 

Több mint f elelötlenség 
- életveszély !  

A 
döntőbizottsági ügyek 
iratait tanulmányozva, 

megállapítható, hogy a bizott
sághoz fordulók panaszának, 
az esetek többségében helyt 
adnak a tárgyaláson. Megálla
pítják, hogy elhamarkodott, 
indokolatlan, törvényellenes 
volt a vezetői döntés, azoknak 
a vezető1,nek a döntése, akik 
előtt csak a tervtörvény lebeg, 
de a végrehajtást biztosító 
dolgozók elégedettsége és tör
vényes joga alig ismert. Pe
dig a törvények ismerete és 
azok végrehajtása nemcsak az 
ügyvitelt teszi egyszerűbbé, 
de megelőzheti azt a bizalom
szakadást is, melyet a hibás 
döntés okoz. 

A felüljáró helyett a kocsisorokon keresztül közlekednek Ferencvárosban 

- A tervtörvény azonban fon
tossága mellett sem egyedüli. 
Mellette számos, a tervvel ösz
szefüggő, a munkavállaiók, a 
dolgozók jogait, kötelességeit 
tartalmazó, az üzemi és tár
s�dalmi, gazdasági életet sza
balyozó törvény van. 

Az a szabálytalanság, 
amelyről e lap hasábjain szó
lunk, nem ismeretlen a fe
rencvárooi fűtőház dolgozói 
előtt. Mindennap sze1ntanúi 
annak a veszélyes sétálgatás
nak, amit néhány felelőtlen 
ember f<>lytat az állomás ko
csikkal, mozgó szerelvénye,k
kel zsúfolt vágányain. Ponto
sabban arról van szó, hogy 
egyes dolgozók kényelemsze
retetből, nem a biztonságos 
felüljárón át közelítik meg a 
fú.tóoozat, hanem a kocsik 

alatt, és a koasikon át közle
kednek. 

Meggondolatlanság ? 

Augusztus 12-én, délben mi 
is szemtanúi voltunk egy ilyen 
esetnek. Négy dolgozó, a 23-as 
vHlaimooról jövet, azzal a fel
kiáll'ással, hogy „nem má
szunk mi olyan magasra", köz
vetlen a felüljáró alatt, a ko
csisorokon keresztül ment a 
fűtőházba. 

Mindezt a felüljáróról fi-

gyeltilk, s őszintén izgultunk 
értük, vajon sikerül-e szeren
r.sésen átjutniuk. Ezúttal sike
rült. De amikor megszólítot
tuk őket, fölényesek és neve
l�tlenek voltak, pedig értük, 
s érdekükben emeltünk szót. 
Ezt akkor nem értették, vagy 
n,:,m akarták megérteni. 

Kétszeresen is okunk van 
felhívni a figyelmet erre. hi
szen augusztus 15-én már 
baleset történt. Tyukodi Fe
renc fűtő a KÖZÉRT-be ment, 
de ő sem a felüljárót válaszEgyes vezetők ezt nem ve

szik figyelembe, különbséget 
tesznek a törvények között. A 
tervek végrehajtásában dolgo
zó emberek javaslataival ész
revételeinek sorsával fogÍalko
zó törvény számukra kevésbé 
fontos. Nem hajtják végre a 
termelési tanácskozásokon el
hangzó és bejegyzett javasla
tok érdemi intézésére vonatko
zó törvényeket sem. Pedig ezek 
a külszolgálati főriökségekre, 
irányító és felügyeleti szer
vekre egyaránt kötelezőek. A 
javaslatok határidőre történő 
érdemi intézésének elmulasz
tása nemcsak fegyelmezetlen
ség, hanem törvénysértés. A 
javaslatok precíz nyilvántar
tása még nem minden, főként 
hem helvettesítheti elbírálásra 
és a válaszolásra vonatkozó 
Jörvényes rendelkezéseket. A 
Budapesti Építési Főnökség 
szakszervezeti bizottsága na
iq,on helyesen a törvényes jo
gaval élt, amikor kezdemé
pyezte az e téren mulasztók
kal szemben a fegyPlmi eljá
rást A dolgozókkal szem-

S?kat lehetne példázni még 
arrol, milyen törvények vég
rehajtása nem kapott olyan 
rangot, mint a tervtörvény. A 
vasút harmónikus fejlődése, a 
vasutasok szociális és tudati 
haladása a társadalmi fejlő
déssel törvényeink felelősség
gel való 1.·égrehajtását 1,övete
li. Ez csak segítené, ha a fel
üg:,·eleti hatóságok a munkál
tató vezetők elbírálásánál 
nemcsak a tervtörvény végre
hajtására, hanem összes tör
vényeink együttes alkalmazá
sára lennének tekintettel. 

----------------------------, tolta, hanem a kocsisorokat 
Amikor az ütközőkön akart át

A munkáltatás rendje, a 
munkaidőre vonatkozó előírás 
is törvény. Végrehajtásának 
biztosítása a munkáltató szol
gálati, vállalati vezetők köte
lessége. Ahol nem tartják be, 
félreérthetetlenül törvénysér
tésről kell beszélni. írott ma
laszt marad a törvényes mun
kaidő az Építési Géptelep, az 
Autófuvarozási Fönökség tu
catnyi gépkocsivezetője szá
mára éppen úgy, mint a járó
műjavíió vállalatok egyes 
részlegeiben a tervidő utolsó 
dekádjában, amikor a koráb
bi anyaghiány vagy szervezet
lenség miatt „rávernek" a 
munkára. Nem különb a helv
zet néhány fűtőházban sem · a 
heti pihenőnapok kiadását il
letően. 

A szakszervezet munkavé
delmi felügyelői havonta több
száz műszaki kiírást adnak ki, 
különböző főnökségekre az 
üzemszemlék i<lrán feltárt 

N
incsenek fontos és kevés
bé fontos törvények, tör

vényes rendeletek. Egyszerűen 
törvényeink vannal<, melyek a 
közösséget és az e011es embert 
egyformán szolgálják. Senki 
sem válogathat közöttük a 
végrehajtás során tetszése, 
szabad akarata szerint. Vég
rehajtásuk felelőssépteljes 
munkát, körültekintő figyel
met, hivatástudattal, munka
szeretettel, emberséggel eqyütt 
hordozott fegyelmet kíván 
minden szinten a gazdasági 
vezetőktől és mozgalmi szer
vektől epyaránt. Ez nemcsak 
a mai elégedettség. de a hol
napi boldogulás fel tétele is. 

Kovács János 

Baleseti krónika 
Július 31-én Ferencváros és 

Bp. Soroksári út állomások 
között a ferencvárosi bejárati 
jelzőnél elakadt a 971. sz. vo
nat. A kiküldött tológép kímé
letlen rájárása következtében 
a vonat utolsó két kocsija ki
siklott és a zárfékező is köny
nyebben megsérült. A baleset 
Kovács IV. Lászlónak, a fe
rencvárosi fűtőház mozdony
vezetőjének mulasztása miatt 
következett be. 

vonatkozó 7. szakosztályi ren

delet végrehajtásában tapasz
talható vontatottság. 

* 

Augusztus 8-án Rákosrende-
ző állomás új kihúzó vágányán 
elakadt a 975/a vonat. A se
gítségére kiküldött 41H24 psz, 
tolómozdony olyan kíméletle
nül járt rá a vonatra, hogy a 
zárfékeskocsi kisiklott és az 
ott tartózkodó Bányai József 
zárfékezöt fejsérüléssel kór
házba kellett szállítani, 

... 

Ugyanaz nap Hernádnémeti
Böcs és Taktaharkány állomá
sok között a 4. sz. térközőr
he!ynél utolérés történt. A 
2372. sz. vonat utolérte és kí
méletlenül beleütközött a 2364. 
sz. vonatba. Az ütközés követ
keztében Holzapfel Tibor, Fe
rencváros honállomású vonat
vezető életét vesztette, a 2372. 
sz. vonat mozdonyszemélyzete _________________________________________ _:_ 1ronnyebb sérüléseket szenve-

Augusztus 8-án, Győr állo
máson halálos üzemi balesetet 
szenvedett Selmeczi Lajos, 53 

éves targoncavezető. A baleset 
azért következett be, mert a 
villás-emelőtargoncát egy 80 
méterrel távolabbi, felrakási 
helyre gépkocsival, engedély 
nélkül, szabálytalanul és a te
herelosztási elvek figyelmen 
kíviil hagyásával száUították. 
A tagonca, melyet még ki sem 
ékeltek, a rajtalevő targonca
vezetővel együtt, szállítás köz
b'ert megindUlt és lezuhant. Az· 
eljárás folyamatban Van. 

A baráti vasutak életéből 
dett. Jelentős forgalmi aka
dály és anyagi kár keletkezett. 
A vizsgálat szerint a balesetet 
Hernádnemeti-Böcs állomás 
forgalmi szolgálattevőjének 
mulasztása idézte elő, aki visz
szajeÍeniés -fíev;írása - nélkül 
menesztette a 2372. sz. vona
tot. Mulasztást kö�·etett el a 4, 
sz. vonatjelző őrhelyen szolgá
latot teljesítő dolgozó is, aki 
a 2364. sz. vonat számára el
mulasztotta a jelző kezelését. 

Koreai Népi 
Demokratikus 
Köztársaság 

Az amerikai imperialisták 
által kezdeményezett háború 
befejezése után a Koreai Népi 
Demokratikus Köztársaságban 
lázas ütemben láttak hozzá a 
károk helyreállításához, a nép
gazdaság fejlesztéséhez. A tá
vol-keleti országban különö
sen nagy gondot fordítanak a 
vasút korszerűsítésére. Ez, a 
sok hegyi terepet figyelembe 
véve nem kis feladat. Az utób
bi időben mégis kiváló er,zd
ményeket értek el. Phenjan
tól, a Kim.ai Népköztársaság 
határánál levő Szinidju vá
rosig már korábban befejezték 
a villamosítást. Ugyancsak be
fejezték a fővárostól észak
ra haladó fővonalak és a 

Keleti-tengerpart mentén fek
vő fővonalak villamo.s!tását 
Az eddig villamosított vo
nalak hossza meghaladja a 

700 kilométert. A tervek sze
rint a közeli években a szállí
tások 65-70 százalékát vil
lamo.svontatással végzik. 

Szovjetunió 
Az új ötéves terv felada t.ai 

között szerepel a Magnüslak 
félszigeten és Kazahsztán nyu
gati területein áthaladó 7000 
kilométer hosszúságú vasút
vonal építése. Már ebben az 
évben Ma.gnüslak-Ma.kat kö
zött átadják a forgalomnak az 
új 704 kilométer hosszú vona
lat. A Szovjetuniónak ezen a 
területén óriási jelentősége 
lesz az új vasútvonalnak. El
sősorban az olajlelőhelyeken 
kitermelt természeti kincsek 
elszállításában. 

Csehszlovákia 
Május első felében helyez

ték üzembe a szovjet határtól 
a kelet-szlovákiai kohókombi
náthoz vezető 90 kilométer 
hosszú, új széles nyomtávú 
vasútvonalat, melyet a cseh
szlovák és szovjet vasútépí
tők közösen építettek. A szé... 
les nyomtávú fővonal, amely 
a Barátság útja nevet kapta, 
nagy szerepet játszik az új ko
hókombinát nyersanyaggal 
való kiszolgálásában. A vas
útvonal építésével gyorsab
bá és megbízhatóbbá vált a 
szállítás a két baráti ország 
között 

A vonal építése, a tervezés
sel együtt mindössze két évet 
vett igénybe. Május 1 1-e óta 
a szállítmányok már átrakás 
nélkül közlekednek a szovjet 
határtól a kohókombinátig. 

* 

Augusztus 5-én Debrecen 
állomás VII. sz. gurílóvágá• 
nyára elgurított - a míihely
ból kiadott - kocsi rögzítei
len rakoncája saruzás közben 
Fehér András összerakó kocsi
rendezőre zuhant. Nevezet1 a 
baleset következtében súlyos 
fejsérüléssel került kórházba. 

* 

Augusztus 5-én az I/3. sz. 
iparvágány kiszolgáló menet
tel történt tolatás közben, a 
Nagytétényi Vegyiművek terü
letén, halálos üzemi balesetet 
szenvedett Kajári József ko

* 

Augusztus 12-én Kiskőrös 
állomáson halálos üzemi bal
esetet szenvedett Szentgyörgyi 
György állomási szénrámoló. 
A vizsgálat szerint nevezet& 
szesresitalt fogyasztott. Közre
játszott a balesetnél a tolaió
személyzet figyelmetlen szol
gálatellátása is. 

* 

Augusztus 19-én, 22,12 óra-

MITROPA Überall 
csirendező. A balesetet az 
okozta, hogy nevezett ráakasz
tás közben megbÓtlott és el
esett. Megállapítást nyert az 
is, hogy az M. 44034 psz. 

kor, Nagytétény és Budapest
Albertfalva állomások között, 
a 3. sz. térközőr őrhelynél, a 

1801. sz. gyorsvonat utolérte, 
és 38 km/óra sebességgel kí
méletlenül beleütközött az 
előtte haladó 1077. sz. telter
vonatba. A baleset következ
tében 10 személy könnyebben 
megsérült, több vasúti kocsi 
megrongálódott. A mozdony
személyzetet a hatóságok őri
zetbe vették. A kivizsgálás 
még tart. 

* 

Augusztus 22-én Szajol állo-
más XII. vágányára betoló 69. 
sz. vonat elütötte Szöllősi Jó
zsef 55 éves vágánygondozót. 
Nevezett a kórházba szálfüás 
után belehalt sérüléseibe. A 
vizsgálat szerint a balesetet a 
tolatószemélyzet figyelmetlen
sége idézte elö. 

A Német Demokratikus Köz
társaságban az utasellátás 
gondja a MITROPA vál
lain nyugszik". Nem �élet
len, hogy ott ez a jelmondat 
járja: ,,MITROPA Übera!l", 
vagyis MITROPA mindenütt. 

Pillantsunk be egy kicsit 
ennek a hatalmas, szerteágazó 
vállalatnak a munkájába. 

A MITROPA 1917-ben ala
kult a Mi!teleuropaische 
Schlafwagen und Speisewagen 
A. G. elnevezés alatt, hogy 
letörje és ellensúlyozza a 
CIWL (a francia-belga Cam
pagnie Internationale de Wa
gvns Lits) uralmát. A válla
lat csakhamar megerósödöit és 
nemcsak szép erkölcsi, de még 
szebb anyagi eredménnyel dol
gozott. 

Komoly törést csak a máso
dik világháború okozott mun
kájában. 1945-ben a vagonpark 
nagy része a dokumentációs 
anyaggal együtt nyugatra ke
rült. Keleten csak a romos 
kocsik. a hasznavehetetlen 
mfuzaki berendezések és ki
égett árusítóhelyek marad
tak. No és itt maradt a válla
lat régi elnevezése a MITRO
PA. Ehhez a névhez kellett 
szinte a semmiből újat alkot-

ni és mindent előlről 
ni. 

kezde-

E,,aymás után tüntek fel a 
jellegzetes vörös színű étke
ző- és hálókocsik az NDK vas
útvonalain. Egymás után nyíl
tak meg a pályaudvari étter
mek és árusítóhelyek, hogy az 
emelkedő utasforgalom kul
turált utazását biztosítsák. 

1949-ben 12 pályaudvari ét
terem jelzi az újrakezdést és 
elindulna/e az első étkezóko
csik, majd 1950-ben az első 
hálókocsik, melyeket egyre 
több követ. 

1964-ben - egy kimutatás 
szerint - már 343 pályaudva
ri éttermet, 79 étkezőkocsit és 
7 5 hálókocsit üzemeltet a vál
lalat. 

S a jövő? 
1970-ig 50 úgynevezett fél

étkezőkocsit (Halbspeisewa
gen) - részben önkiszolgálás
ra berendezve - állítanak be 
a belföldi forgalomba és a 
belföldi kiránduló és vasár
napi városnéző gyorsvona
tokba. A cél az, hogy a ha
gyományos étkezőkocsil< a jö
vőben csak a hosszú belföldi 
és külföldi vonalakon üz·e
meljenek. 

Érdekes új szolgáltatás az Diesel-mozdony pályakotrója, 
étkező- és hálókocsi 6Zolgálat mely mindössze csak 4 cm-re 
a NEPTUN Expresszen, van a sínkorona felett, jelen
mely Berlin-Koppenhága- tósen hozzájárulhatott neve
-Berlin között közlekedik. Ez zett elbotlásának. Erthetetlen 
a különleges szerelvény egy a pályakotrók átalakítására 
étkezőkocsiból és 120 személy 
befogadására alkalmas fekte
tős kocsikból áll, természete
sen a megfelelő kényelemmel 
berendezve. 

Ugyancsak érdekes a 
drezda-várnai turistaexpressz 

1 
is, mely 2049 kilométert tesz 
meg egy útja alatt. Ez a sze
relvény csupán 2 étkező és 6 

hálókocsibó! áll. Az elkövet
kező időben a C l,álókocsi he
lyett 5 modern fektetós ko
csit akarnak beállítani. A 
helyszám változatlanul meg
maradna és a kieső kocsi he
lyett egy újszerű szalonkocsi 
beállításával akarják a hosz
szú utazást még színesebbé, 
élvezetesebbé tenni. 

A pályaudvari éttermek re
konstrukciója is terv szerint 
halad. Sikereket értek el már 
eddig is a pályaudvarokon fel
állított automatákkal és ezt a 
szolgáltatást is tovább fej
lesztik. 

új létesítménnyel gazd�odott Mezőtúr állomás. Két hónap

pal ezelőtt, június 15-én adták át az új domino-rendszerü biz

tosítóberendezés géphá.zát, Az új épületben egy műhely és 

zuhanyozóval ellátott mosdó Is helyet kapoU 

Kodolányi Ferenc (Tőzsér Ernő felvétele) 

jutni, lába megcsmzott, há.t
gernicével rá.esett a csavar
kapocsra, majd onnan a kocsi
sor alá került. ő maga sem 
tudja meddig :fleküdt ott, mert 
a fájda,lomtól még gondolkod
ni sem tudott. Később azon
ban kimászott és - becsüle
tére váljék - saját maga je
len tette az esetet. Ebben az 
is közrejátszott, hogy munká
ját nem tudta folytatni. Tyu
kodi Ferenc élete annak kö
szönhető, hogy amíg ő a vonat 
alatt feküdt, a szerelvény nem 
indult e!. 

Az ilyen könnyelmű, meg
gondolatlan cselelredetekért 
felelősséget kell éreznie min
den.kinek, vezetőnek, beosz
tottnak és munkatársnak egy
aránt. Vajon a ferencvárosi 
fútóháznál felemelte-e már a 
szavát valaki egy-egy életve
szélyes séta láttán? Azok, 
akik ezt a veszélyes „játékot" 
úzilk, gondoltak-e arra, mi 
történik a családjukkal, vagy 
szüleikkel, ha egy óvatlan 
pillanatban bekövetkeziók a 
tragédia? 

Felelőtlen fiatalok 

Az a fiatal, akit az emlí
tett eset után megkérdeztünk, 
így válaszolt: ,,na és, akkor 
mi van, nem a főnököt viszi/, 
el a baleset miatt". 

Az igaz. De az is biztos, 
hogy ilyen választ csalk fele
lőtlen, meggondolatlan embe
rek adnak, olyanok, akik nem 
számolnak tetteik következ
ményeivel. 

A napokban a szaksrerveze
ti központ egyik munkavédel
mi felügyelőjével kimentünk 
Ferencvárosba. Kíséróinkkel, 
Kékesi Ferenc munkavédelmi 
felügyelővel és Sabján Kál
mánnal, a fűtőház termelési 
felelősével, sorra jáxtuk a fű
tőház és a csomópont veszé
lyes helyeit. A látogatás ta
pasztalatai nem megnyugta
tóak. A fűtőház, ihletve az 
egész pá,lyaudvar területén a 
közlekedés még közúti gépjár
művekre sincs szabályozva. 
Gépkocsival nehéz és veszé
lyes bejutni a fűtőházhoz. 

A fűtőház vezetői és a bu
dapesti igazgatóság illetékesei 
megnézték-e már, hogy mi 
módon rendezhetnék a bal
esetmentes közl.ekedést Fe
re,icvárosban? 

A fűtőház részéról elhang
zott ugyan egy olyan javas
lat, mely szerint az állomás 
III., IV. vágánya közé a fe
lüljáróhoz feljárót kell építe
ni, hogy az állom�ról - mi
vel a személyvonatok a III., 
IV. vágányra érkeznek, az I. 
és a II. vágányon pedig 
rendszerint tehervonat áll -
közvetlenül feljutha..<ssanak ;, 
felüljáróra. 

A kollektíván is 
sok múlik 

Több éves javaslat ez, mi 
történt vele? 

Tudjuk, hogy mindenre 
nem jut pénz, de most, ami
kor több tízmillió forintoo 
költséggel folyik a fű tő ház át
építése, erre is gondolni kel• 
lene. 

Ami pedig a felelőtlen jár
kálást, a felüljáró kikerülését 
illeti. annak beszüntetéséért a 
kollektíva, a fűtőház és az ál
lomás vezetői Is sokat tehet
nének. Rendszeres ellenőrzés
sel, s ha kell, szigorú intézke
désekkel meg lehet és meg is 
kell szüntetni a kocsisorok kö
zötti közlekedést. 

tz nemcsak le!kiismerati 
kérdés, hanem köteles�ég is. 

Szerényi József 



MAGYAR VASUTAS s 

Sikerrel zárult az 51. 

Eszperantó Világkongresszus 
ll:lményekben gazdag, mé

reteiben páratlan eszperantó 
világkongresszustól búcsúzott 
augusztus 6-án, a több mint 40 
ország 4000 eszperantistája. A 

vasutas rendezók, 11 többi ren
dezóvel együtt, fáradságot nem 
ismerve, sohszor éjt nappallá 
téDe dolgoztak 11 ko11i7resszua 
sikeréért. Nem hiába dolgoz
tak, ők is részesei voltak a 
nagy munkának, mely egy 
olyan nemzetközi megnyil
,·ánulás sikerét mozdította elő, 
amelynek a különböző népek 
barátságának, személyes kap
csolatának elmélyítése volt az 
alapgondolata. 

működés emlékére emlékkö- klube&t ;elentette, amelyen 
vet helyeztek el a parkban. nagy számban gyűltek össze 

Igen fontos munkát végez- az eszperantista vasutasok a 
telt vasutasaink a négy leg- Vasutasok Szakszervezetének 
nagyobb kirándulás megszer- székházában levő klubhelyi
vezésében és rendezésében is. ségben. 
E kirándulásokon mintegy Ezúttal több Idegen ven-
1500-an vettek részt. A kirán- dég is megtisztelte klubun
dulók a Dunaklln1111rb11 a Bala- kat. Dr. Bácskai latván kö
tonlloz, Dunaújvárosba, Keca- szöntötte a megjelent hazai és 
kemétre, Mukolcr11 k külföldi vendégeket, majd 
az aggteleJ..i cseppkőbarlang- Krutek Pál, a Hungara Fer
b11 látogattak el. A barlang vojista Mondo szerkesztőbi
hangversenytermében a Deb- zottságának titkára ismertette 
receni MAV Filharmónikusok a 10. évfolyamában levő fo-
65 tagú zenekara adott nagy- lyóiratot. Ezután a külföldi 
sikerű hangversenyt. A jól- vendégek mondták el ma
sikerült kirándulások szerve- gyarországi tapasztalataikat. 
zője, Bálint Szilárd, a buda- Giuseppe Glauko Pompilio, 

Két szakmai rendezyény pesti igazgatóság anyagosztá- a kongresszu,ok állandó tit-
lyának dolgozója volt. kára elmondta, hogy a most 

A kongresszusnak egyébként A magyar esten, amely a lezajlott kongresszus minden 
két vasutas jellegű program- kongresszus rendezvényei kö- idők legnagyobb eszperantó 
pontja ls volt. Egyik, szakffllli zül a múvészi szfnvonalc.t te- kongresszusa volt. A nagy er-
kfrándu!á.s 11 Budapest kintve a legkiemelkedőbbnek kölcsi siker jelentós mérték-
Debrecen - Füzesabony tekinthető, a KISZ táncegyút- ben a va&utas rendezók szak-
Budapest úti;onalon, míg a tese mutatott be magyar 1matott és lelkiismeretes mun-
másik, szakmai elóadá& 11 népi és cigánydalokat. Ma- kájának az eredménye is. Kö-
Közlel:edési l\1úzeumba11.. A darás= Katalin és Bojtot- Imre szönetét fejezte ki azoknak a 
kirándulás alkalmával a pedig eszperantó nyelvre íor- vasutasoknak, akik szervező, 
mintegy 200 vasutas részvevő dított cigány és magyar nó- vagy rendezői munkájukkal a 
- külföldiek és magyarok tákkal szórakoztatta a mint- kongresszus ügyét szolgálták 
egyaránt - a vonatban futó- egy 4000 főnyi hallgatóságot, és azt sikerre vitték. 
mérő kocsiban, működés köz- mely szűnni nem akaró, lel- Tel-Avívban már készülnek 
ben tanulmányozhatták a pá- kes tapssal jutalmazta mind a következő eszperantó világ
lya és a kocsi adatait, miköz- őket, mind a Rajkó-zenekart. kongresszusra. Addig azon
ben eszperantó nyelvű szak- ban vilái;t5zerte hazánkról, dol
szerű ismertetést kaptak. A Vendégek a vasutaskluhban goző népünkről beszélnek az 
ldrándulókkal együtt utazott 51. kongresszusról gazdag él-
Rödönyi Ktlroly miniszterhe- A kongresszussal kapcso- mén ekkel hazatért eszpe-
Jyettes. a MAV vezérigazgató- latos események lezárását az rantisták. 
ja, a kongres�zus egyik véd- augusztus 18-án megrendezett K. P. 
nöke h. Rövid debreceni vá-
rosnézés után, a Hortobágvra •------------------------�--

is ellátogattak a részvevők. 
Másnap a Mag11ar Közleke

déd l\1ú;;eumba11, a közleke
désnek az emberi társadalom
ban játszott szerepét tárgyaló 
előadást hallgatták meg az 
e,zperantista vasutasok, a 
koni:re,;szusok történetében 
először a szakmai előadáshoz 
illő környezetbe!n. mozdony
es vasúti kocsi modellek, a 
közlekedés fejlődését mutató 
klállttns1 iár:n- . , - térlléi:rek. 
ttrafll<ol'iok> közMt. Utána a 
múzeol/,gusolt a múzeum ki
allitá•ain ezették végig az 
erdeklódőket. 

A szakmai rendezvénye-
ken kívül jelentős részt vállal
tak vasutas rendezőink az 
Eszperantó Világbéke Moz-
11alom IV. konferenciájának 
és az Eszperantó Park avatá
sának megszc1Tezésében és 
rendezésében is. 

Jól sikerült kirándulások 

Az Eszperantó Park ava
tásán megjelent több mint 500 
főnyi eszperantistát dr. Bács
kai István, a Magyar Eszpe
rantó Szövets · g alelnöke üd
,özölte, majd Nikola Aleksieti, 
az Eszperantó Világbéke Moz
galom elnökének arntó beszé
de után az I. ker. Tanács vb
elnöke, Dersó József mondott 
beszédet. Az avatás alkalmá
val a béltéért folyó együtt-

,. 
BHEV kocsik föjavítása' 

Debrecenben 
A Debreceni Járműjavító 

Oz.emi Vállalat kocsijavító =

tályának termelési feladata eb
ben az évben bővült. Az osz
tó/11 a Budapesti Helyiérdekű 

,Va,utak "'1c i;al� főjavltá,. 
aát ka.pt11 feladatu.1.. amely a 
műszaki és sza�unkás-gár
dának �nt eddig ismeret
len munkát jelentett. 

Az első két kocsi a napok
ban 'készült el, és futópróbáját 
Debrecen és Nyírábrány között 
tartották meg. Egy kocsijaví
tás Ideje 8000 órát vett Igény
be, és a javítási köl-tség 450-
500 ezer forint között van. 

Munkájukkal elsősocban 
Berki Müuíl11 szekrénylakatos 
szocialista brigádja, Fór!án 
Sándor vázépítő lakatosbri
gádja, Farkas Ferenc asztalos 
&zoc!alista brigá.dja és Kovács 
Isrr,án �osbrigádja tant 
�-

. 

A futópróbán szerzett ta
pasztalatok azt mutatjá.k, hogy 
az 512-es és az 579-es számú 
kocsik javítása jól sikerült, és 
a debreceniek remélik, hogy a 
H:f:V vezetői és az utazóközön
ség is elégedettek lesznek a 
fójavított kocsikkal. 

Voloslnovszkl János 

Még egyszer a tapoltai szeméttelepröl 
A tapolcai Allomá.s szemét

telepéról a l\1ag11ar Vasutas 
egyik múlt évi számában már 
írtunk. Akkor ugyanis az 
újonnan épült konyha mellett 
volt a szemétdomb. Az írás 
megjelenése után áttelepítet
ték a vízház és a telefonköz
pont épülete közé. Sajnos, ez 
a megoldás sem vált be, mert 
olyan rettenetes bűzt áraszt, 

hogy a környéken nehéz meg
maradni. 

Jó lenne. ha többször! átte
lepítés után, végleges helyre 
kerülne a szeméttelep és nem 
fertózné a környék levegőjét. 
Ezt a megoldást sürgeti az 
egyre nagyobb mértékű Ide
genforgalom i�. 

BOll]á.r Károly 
Tapolca 

Üzemi kórház a járműjavítóban 
Romániai tapautalatairól nyilatkonk dr. Szebeni ló:::sef i�galó fóorvoa 

A szocialista országok egész
ségügyi együttmúköd-ésének 
keretében. nyolctagú küldött
seggel kethetes hivatalos ta
nulmányutat tett a Román 
Népköztársaságban dr. Szebe
ni József, a Szo1noki MAV 
Kórház é-s Rendelőintézet 
i&az;:a !ó főot'\·osa. 

- A ro-mán egészségüg11i 
Tnin.is,térlum külföldi kap
csolatok osztályának meghí
vására küldöttségünk az 
egéuségügy legkü./.önbözóbb 
területein, elsódlegesen szer
t•ezeti vonatko.:ásban végzett 
Ulnulmányt - mondotta dr. 
Szebeni József. - Az in fel
adatom az volt, hogy megis
m_erJem a baráti ország kór
Mzszervezési munkáját, a ren
del6intézetek luilózatát, éa a 
tarutegé1zségü1111 rendszerét. 
A kéthetes útból tíz napot 
Bukarestben, né1111 napo-t pe
li� Conatancában ér a világ
\ '.rtl te-ngerparti üdülóhel11en 
.ama1aban töltöttünk. 
1 :-- Mit láto t? Milyen tapasz
' atokat gyújtött a két bét 
t atl? 

- Mindmelce!ótt el kell 

mondanom, homJ Romániá
ban iQen azervezett é, fej
lett az egészségi1/l11Í ellá
tás. Szinte valamennl/Í te• 
rü!eten megteremtették az 
egészségüg11i szolgáltatást. 
Jártam Bukarestben, a II
es számú CFR kórházban. 
ahol a vasutasbetegeket gyór 
gyítják, Megfordultam a CFR 
gyermekkórházban és pol!kli
nikán. Az üzemon'osi hfi,óza
tot a gri�;cai jánnüjavftóban 
tanulmányoztam. Ez az üzem 
hatezer munkást foglalkoztat. 
A ;ármújavító hatvan á'11/48 
&aját kórházzal é, i1zeml ren
delóintézettel remulkuik. 
Megszervezték a körzeti orvo
si ellátást. Minden kétezer 
munkásra számítva van egy
egy .körzeti orvOIS. 

Romdnlcíblln - mepllaplt'-
som szerint - igen Tlaf111 gon
dot fordíta"Mk 11 vasuúuok 11l
klllm11s1ágl trlngálatára. Ko-r
szerű éa bon11olúlt múszerek
ket vizsgálják a mozdonyt>eze
t6k reftexét, hallását. A gé
pek, műszerek kom.plex mó
don rögzítik a vizsgá!atok 
eredményeit. A forplrruták 

számára „élő ma.keliteken" 
megelevened.ik egy igazi 
vasútállomás képe. A minia
tür állomáson hat-.nyolc sín
páron, különböző i rány,ból 
közlekednek a vonatok. Az 
orvosok és a vasúti szakértök 
a forga.Jmistákra bízzák a bo
nyolúlt állomás menetirányl
tását. Idő zakonként ezzel a 
fejlett mód:szerrel állapítják 
meg a forga1misták alkalmas
ságát. 

Constancában megtekintet
tük az 1200 ágy•as kórház
ko-mbinátot. Bukarestben hosz
szabb ldót töltöttünk a FW1de
ni szívkórházban, amelynek 
Marinescu egészségügyi mi
niszter, neves szívsebész az 
Igazgatója. Itt abban 11 ,zeren
csés hel1r..ctben volt részem, 
hol711 végignézhettem e1111 1zív
mútétet. A korszerű mlltó
ben általában 11 ,ötétebb uf
nek domin41114k. Az orvosok, 
műtósők fehér helyett hal
ványkék, halványzöld é1 pi
ros ,zíntI öltőzetben dolgoz
nak. A szí�"'kórház másik ér
dekessége, hogy 25 ágyas rea
nimációs, vagyis ú.}raélesztő 

A kerékpártolvaj pórul járt 
Június 27-én Kiskundorozs

ma állomáson Harm11t József 
tartalékos 5zolgálattevő és 
Nag11 Lajos tartalékos málházó 
arra lett figyelmes, hogy egy 
aznap feladott kerékpárról a 
névtáblát letörték. Erről az 
esetről telefonon értesítették a 
rendőrséget, s a gyors intézke
dés során kiderült, hogy a fel
adó lopott kecékpárt adcrtt fel. 

és az illető egy többszörösen 
bünt.etett, veszélyes búnözó. 

A Csongrád megyei Rendőr
főkapitányság bűnüldözési osz
tálya a két kiskundorozsmai 
vasutast éber szolgálatukért 
főkapitány-helyettesi dicséret
ben és 300-300 forint pénzju
talomban részesítette. 

Benda Antal 
Szeged. 

Nem vesztette el  lélekielenlétét 

Július 30-án Székesfehérvár 
állomás III. vagá.nyára 11.55 
órakor érkezett a 4922-es vo
nat. A II. és III. számú vá
gány peronja között levő 
Utasellátó büfénél több társá
val együtt Potyondi Ferenc 
soponyai gépész b ilzog11tott. 
Az említett vonat mindössze 
6-7 méterre volt a társaság
tól, amikor Potyondi hanyatt 
a vágányra esett. A peronon 
tartózkodók fels!kol tottak. 
volt, aki oda &em mert nézni. 

Hala&! Iatván, a székesfehéI'
vári fűtőház dolgozója azon
ban nem vesztette el lélekje
lenlétét, a vágányok közé ug
rott és sajá.t élete kockáztatá
sával Potyondit feldobta a 
peronra. 

Ha Halalt Istvdn nem illlffl 
báto-r, akkor ez a.z itlllozá, 
halállal végzlldött volna, hi· 
szen a vonat a gyorsfék elle
nére is 10 méterrel meghalad
ta az esemény színhelyét. 

Rajnyá.k Fábián 

Jól dolgozik a MÁV-AKÖV 
komplex-brigád 

A Békés mef711ri S.záUitá.rl 
Ta:ná.cs július végén megtar
tott ülésén a l\.tA V és az 
A.KÖV munkájával, a közös 
szállítási feladatokkal foglal
kozott. A szállítás! bizottság 
megállapította, hogy a MA V 
és az AKÖV teljesítette azo
kat a feltételeket, amelyek 
feljogosítják őket a MA V és 
az Autöbus1Jk.özleltedésl Ve
z.érigaz.ga téság vándorzászló
jára. 

Munkájuk nem kannyt'i, hi
&Zen nagyon eok vál-lalat 
szombaton és vasárnap nem 
rakodik, és !gy a komplex
brigádra a hét más napjain 
nagy munka vár. Arra törek
szenek, hogy a gépkocsik napi 
fuvaróra számát növeljék és 
a vállalatokkal közös egyetér
tésben a szombati és a vasár
napi rakodást Is rendszeressé 
tegy,ék. 

Boldi7.sá.r Gyula 
Békéscsaba 

Szomia:zó utasok 

A 7414/a és a 7411-es számú 
munkásvonat bét végén a 
Nyugati pályaudvar és Hód
mezővásárhely között közleke
dik. A csaknem 5 óráig tartó 
úton több ezer ember ké-n.yte
len szomjazni, mert az Utll&
ellátó még kosaras felszolgá
lást sem tud biztosítani a 
munkásvonatra. Ha egy-egy 
állomásra befut a vonat, sok
szor 60-70 ember tolong a 
kút körül, hogy vízhez jusson. 

Az Utasellátó gondolhatna 
ezekre a szomjazó emberek
re !:s. 

Vas István 

4 millió forintot 
takaritottak meg 
A debreceni fatőház az el

ső félévben élüzem szirlten 
dolgozott. A gazdaságos von
tató jármú felhasználásának 
tervét 128 százalékra teljesí
tette. Az üzemeltetési önkölt
�get 2,54 Ft-ról 2,48 Ft-'ra 
csökkentették. Külön dicsére
tes az üzemanyag-megtakarí
tásnál elért eredmény. Szén
ből 3202 tonnát, gázolajból 
pedig 1299 tonnát takarítot
� meg. Ennek értéke több 
mini 4 millió forint. 

A harmadik negyedévi ter-
melés,l taná.cskozásokon sok 
szó esett a IX. pártkongresz
szus tiszteletére kibontako
zott munkaverseny eredmé
nyéről. a felajánlásdk teljesí
téséről. A százelegytonna ki
lométer teljesítményt 116,6 
százalékra teljesítették, a ter
melékenység növelésére tett 
felajánlásukat pedig 12 szá
zalékkal túlteljesítették a fű
tőház dolgozói, 

Marosán Pál 

Tervszerű/,/, vonatösszeállítást 
Az o-rosházi kocstrendez6k 

már több esetben panaszkod
tak a délegyhází „kavicssze
relvények" összeáUitáS11 miatt. 
Az elegyet ugyanis nem cso
portosítva küldik, hanem a 
hosszú szerelvényben elszór
"'a, különböző helyeken van 
az azonos állomásra feladott 
küldemény. 

!me, egy példa a sok közül: 
1966. július l-én az 1678-a.s 
vonat 0.05 órakor érkezett 
Orosházára és a terhelés! má
solatból megdöbbenve szerez
tek tudomást, hogy a Tótkom-

osztályt hoztak létre. A mú
szerhaLmazo-k körott olyan 
betegek fekszenek, akiket sú
lyos baleset, vagy légzoozervi 
bénulás ért és közel járnak a 
klinikai halál állapotához. 

Útunk utolsó állomása M11-
maia, a testói szépségű ten
gerparti üdillőhely volt. A 
világhírű román „Riviérán" az 
egés2Ségügyi hálózat igen fej
lett formájával találkoztunk. 
Az üdülő területén nemzet!kö
zi poliklinika, balneótherápiaJ 
intézet működik. Nyolc kör
zeti orvos, húsz munkahelyes 
szakorvosi rendelő és mln1egy 
negyven jól felszerelt elsőse
gélynyújtó áUomás és mentő
állomás áll készenlét,ben. 

- Hogyan kívánják haszno
sítani a kéthetes tanulmányi 
út tapasztalatait? 

- Az új Szolnoki MÁV 
Kórházat szeretnénk az Al
föld e(111i.k korszerl!. kórhdzá
vá fejleszteni. Néf111 ág111111l fel
állít;uk 11 reanimációs, újm
élesztó-azobát é, ezzel megte
remtjük l1Z első alllpjá.t az o-r
vosi tudo-mány elll/Ík fontos 
ágát, Terveink lrozött uere
pel 11 k6rluiz poltlelinlkll terü
leti e{711ségének kialllkítása a 
MÁV egészségügyi rzerveuté
nek keretein belül. Ezenkívül 
lllklllfflllzunk tőbb rza.kmlli é& 
admini&ztratív tapa,ztallltokllt 
1.1 - mondotta befeje:!lésül dr. 
Szebeni József. 

Elulrin Súdor 

lósra, Battonyára és Orosházá
ra feladott kocsik a követ
kezőképpen voltak besorolva : 
Tótkomlós, Battonya, Oros
háza, majd ismét Tótkomlós, 
Orosháza, Tótkomlös, Batto
nya, Orosháza, Tótkomlós kö
vetkezetL 

A tervszeríl tlenül 15,sszri!lf
tott vonatok sok bosszúságot 
és nagy munkát okoznak .z 
orosháziaknak. 

Nem lehetne ezeket a „ka-
vicsszerelvényeket" tel'\-sze-
rúbben összeállftani ? 

Szilá.dl Sándor 

Önkiszolgáló rendszer 
a BVKH üzemi éttermében 

Az elmúlt napokban önki
szolgáló rendszerre tértek át 
a BVKH üzemi étkezteté.sénél. 
Naponta 1300-1500 dolgozó 
már „szalagon" fogyaszthatja 
ebédjét. Jól szervezett rendben 
megy a jegy leadása, kenyér
vétel, az evőeszközök szára
dása szinte pillanatok e.jatt 
megtörténik, és a kisrolgáló 
pulton végigcsúsztatott tálca 
másodpercek alatt megtelik az 
utóbbi időben ízletesebbé és 
változatosabbá vált étel.ekkel. 

Alig fél óra leforgása alatt 
rendszeresen közel 250 fó vé
gez az étkezéssel. Az egyéb
ként 130 ember egyszerre tör
ténő étkeztetésére berendezett 

ebédlő zsúfoltsága megsztlnt. 
Az étterem tiszta marad, a te
rítők háromszor annyi Ideig 
hagyhatók fenn, nem is szólva 
arról, hogy a kiszolgáló sze
mélyzet közel 3 órán át tar•ó 
nehéz fizikai �heléóe 
ilyen módon megszűnt, s két 
fő megtakarítható. Az augusz
tus 6-a óta szerzett á1 talános 
tapasztalatok alapján már el
mondható, hogy a BVKH dol
gozói nyertek az önkiszolgáló 
rendszer bevezetésével -
amint annak többször hangot 
Is adtak - örülnek a változ
tatásnak. 

(szi) 

As önklszoJa-616 rendner beveset&éve: gyorsabb a kfazolgállis 
• BVKII bead étkell�éjébea 

(Kovács Lúzl6 felv.) 
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A BVSC-úszók Helsinkije 
a 67. magyar bajnokságon 

Még a párhuzamosan folyó 
labdarúgó világba;nokság sem 
tudta csökkenteni az érdeklő
dést a magyar úszóbajnokság 
iránt. Mint Ismeretes - a to
ronyugró és a műugró győzel
mekkel együtt - a BVSC 
úszói pontosam 16 ba;noksá
got nyertek. J;;ppen annyit, 
amennyit a magyar sport az 
1 952. év.i Helsinki olimpián, 
amelyen a magyar úszósport 
fennállása óta a legszebb si
kerét aratta. 

Fölényes győzelem 

A nemrégen véget ért 67. 
magyar úszóbajnokság négy
napos seregszemléje az ut
rechti úszó EB felkészülés 
egyik jelentés állomása is volt. 

Turóczy Judit 
(Hemzó Károly felv.) 

Ebból a szempontból is meg
nyugtatónak nevezhetó a vas
utas úszók kiváló .szereplése. 
Nemcsak győzelmeket értek 
el, de - általában - jó idő
eredményekkel ütöttek célba. 
Lenkei Ferenc a 100 m-es 
mellúszásban és a 200 m-es 
vegyesúszásban országos re
kordot javított, de kitűnő 
eredményeket ért el Turóczy 
Judit is. 

A magyar bajnokság pont
versenyében a vasutasok fölé
nyesen, 498 ponttai kerültek az 
el.só helyre, a BVSC-t követő 
FTC-nek is csak 365 pontot 
:sikerült szereznie. Még jobb, 
céltudatosabb munka körvo
nalai bontakoznak ki a BVSC
nél, ha figyelembe vesszük -
és ezt nem lehet figyelmen kí
vül hagyni !  -, hogy az or
szágos bajnokságot követő 
serdülő és ifjúsági bajnoksá
gon is a vasutas utánpótlás
gárda bizonyult a legjobbnak, 
a legtehetségesebbnek. A 

BVSC serdülők 319 pontos tel
;esítménnyel kerültek az erő
lista élére, az FTC 287 pont
jával szemben. Gyarmati 
Andrea, Nádori Katalin, Csin
ger, Erdélyi már felnőttek Tu
róczyék, Lenkeiék mellé. A 
serdülőkorban levő Máthé Má-

ri4 és Kot>ács Edit pedig fel
nőtt bajnokságot is nyert. 

A siker kovácsai 

Mindez a jó nevelőmunkát 
bizonyítja. A nevelőmunka 
fogalom mögött ott áll a ver
senyzővel fogialkozó edző ne
ve is. A BVSC-ben ez a kép 
nagyon érdekes és - szokat
lan. Három nő, Székely tva, 
Littomericzky Mária és Zsá
got Irén volt a kovácsa nem
csak a nói, de a férfiverseny
zők sikereinek is. A három nó! 
edző készítette fel a Szőnyi 
út! felnőtt és serdülő úszókat 
a 16 győzelmet hozó bajnok
ságra. 

A „nói uralomról" nevetve 
mondja Székely Jl:va: 

- A jelek szerint egészen 
jól elviseli az e1111es-ület és a 

szakosztály is a „nói uralmat". 
Si.keríi.nkben azonban - teszi 
hozzá - nem csupán szakmai 
okai vannak, hanem döntő sze
repet játszik az is, hogy a vas
utasszakszervezettól minden 
amyagi és erkólcsi segítséget 
megkaptunk a jó feiké3Zillés
hez. 

Székely :Eva nagyon meleg 
szavakkal beszél erről a tá
mogatásról. A szép sikersoro
zat egyik legfontooabb részé
nek nevezi az egyesület úszó
kollégiumát, amelynek létre-

hozásában és fenntartásában a 
szakszervezetnek döntó szere
pe volt és van. Mint mondja, 
a szakosztály érzi a gondosko
dást, amelyet a szakszervezet 
részéról élveznek. Nagyon jól 
esik a verseny7.óknek, hogy 
Szabó Antal főtitkárral az 
élen a szakszerveezt vezető be
osztású dolgozói rendszeresen 
kijárnak az edzésekre, a ver
senyekre. A szakosztály fél
tékenyen Is vigyáz, hogy ezek 
a szálak ezután se lazuljanak 
meg, hogy a szervezett vas
utasság a jövőben is a magáé
nak érezze a BVSC úszószak
osztályát. 

!Jlár a jör:óre gondolnak 

Az augusztus 20--28. között 
megrendezett úszó Európa
bajnokság az év utolsó, nagy 
versenye volt. A BVSC válo
gatott úszói itt Is megállták a 
helyüket. Jövőre még jobban 
szeretnének szerepelni a 
BVSC-úszók, eredményeiken 
még többet igyekeznek javí
tani, hiszen 1967. - az olim
pia előesztendeje! - f:.s az 
1968. év! mexikói olimpián ml
nél több BVSC-úszó szeretné 
- eredményesen - képvisel
ni a Magyar Népköztársaság 
színeit. 

Sok sikert kívánunk terveik 
megvalósításához! 

(v. j.) 

Bainokságra tör 
a Füzesabonyi VSC 

Két évvel ezelőtt balszeren
csés körülmények folytán mon
dott búcsút a Heves mesl"ei I. 
osztályú labdarúgó-bajnokság
nak a Füzesabonyi Va$UtaS 
se. Akkor a szakemberek úgy 
vélekedtek, hogy a jó képes
ségű együttes egy év alatt 
visszaverekszi magát a megye 
legjobbjai közé. Noo, a várt jó 
eredmény elmaradt, annak el
lenére, hogy az FVSC két 
NB-,s játékossal erősödött. 

Hogy mlért? Elsősorban 
azért, mert a :füresabonyi já
tékosok eLsó mérkőzéseiken 
lebecsülték ellenfeleiket, s ez 
a túl magabiztosság aztán 
megbosszulta magát. A másik 
ok: egyesek nem iátogatták 
rendszere.sen az edzéseket, és 
még szombaton este is mélyeb
ben néztek a pohár feneké
re . . • Az ősszel aztán hiába 
hajrázott kitűnően a csapat -
a tavaszi idényben könnyel
műen elvesztett pontokat már 
nem sikerült pótolni. 

Bravúros teljesítmény 

A vezetőség újjáválasztó 
közgyűlés döntő változásokat 
hozott a sportkör és így ter
mészetesen a labdarúgó szak-

osztály életében is. A vezetők 
- eg11etértésben a sportköri 
tagsággal kijelentették, 
hogy csak a szlvvel-lélekkel 
;átsz6, sportszerűen élő lab
darúgókra tartanak igényt. 

Turóczy János testnevelő ta
nár, a csapat egyik régi, lelkes 
játékooa, sok fiatal tehetséget 
toborzott a gimnáziumból, va
lamint az ipari-tanulóintézet
ból és az általános iskolákból, 
Az elsO csapat pedig Za.;ácz 
Zoltánnal, az Egri Honvédtól 
haza tért ki tűnő csatárral erő
södött. 

A téli alapozást a helyi gim
názium tornatermében végez
ték, s már a kora tavaszi ed
zómérkőzéseken sejteni lehe
tett, hogy a gárda jobban sze
repel majd, mint az elmúlt 
évi bajnokságban. 

A csapat igazolta a feltevé
seket. Az első llo.t forduló után 
32:0-á& gólaránnyal, pontvesz
teség nélkül már ;eientós 
előnyre tett szert a bajnoki 
táblázaton. Ezután került sor 
Erdőteleken a megyei II. osz
tály rangadójára, ahol a vas
utas fiúk idej legjobb játé
kukkal, nagy nézősereg előtt, 
4 :1  arányban győztek. E mér
kőzés 80. percében rezdült meg 
első ízben a hálójuk! !  össze
sen 710 percig nem kaptak 
gólt a füzesabonyiak, s ez a 
bravúros tel;esitmény önma
ga helyett beszél. Ezután még 
két 3:0-as FVSC győzelem kö
vetkezett, majd a tavaszi idény 
utolsó fordulójában játék nél
kül maradt az FVSC, mivel a 

.Jogosan 
kUogásollák 

A Zalaegiersreg és Zalalövő 
között közlekedő 2826-os sz. 
személyvonat egyik kocsijában 
július közepén abl.a.ktörés tör
tént. Az üvegcserepeket és szi
iánkokat még július 25-én sem 
seperték össze. 

Az utasok, a könnyű kis Yé
kony szandálban utazó nők 
jogosan kifogásolták a kocsi
tisztítók munkáját, hisren a 
szétszórt üvegcserép könnyen 
felsérthette volna lábukat L�. 

Ez a kocsitisztítók nagyfokú 
figyelmetlenségére, a kocsi
tisztítás hiányosságára vall. 

Markos József 

ÁTLi!TI KAI 
E.B. 

BU DAPEST•1966 

Kivá ló kocsimester 
Gregori István kocsimes

tert, Rákosrendező állomás 
többszörösen kitüntetett dol
gozóját mindenki Pista bácsi
nak ismeri, pedig csak 42 éves. 

Gregor! István több fiatalt 
tanított mát· meg a kocsiren
dezői munka fortélyaira. Azt 
mondják róla, ízig-vérig vas
utas. Az elmaradhatatlan jel
zőzászlóval hóna alatt hol az 
�gyik, hol a másik vágány
csoporton tűnik fel, intézke
dik, irányít. S ha a helyzet 
úgy kívánja, kocsikat kapcsol 
ö.ssze, vagy saruzik. 

Sokoldalú ember. A vasút
nál 23 éve dolgozik. Rákos
rendezőn a Gregori család 
szinte összenőtt az állomás 
nevével. Bátyját is innen 
nyugdíjazták. A kiváló kocsi
mester 1962-ben kormányki
tüntetést kapott, a XVI. vas
utasnap alkalmából pedig 
ötödször tüntették ki Kiváló 
dolgozó jelvénnyel. 

Vas István 

A Hivatalos lapból 
A Hivatalos Lapból a szakszer

vezeti blzottsá1ok és dolgozók fl
gyel�be ajánljuk: 

33. számból : 114 298'1966. I/4. e. 
progr6S6ziV nyugdlJjárulék klrová• 
sával kapcsolatos állásfoglalások. 

Egy utas  lemaradt  
A!ljanak meg . . . ! Alljanak meg . . .  ! Egy nő lemaradt! -

kiabálnak az utasok a prága-berlini gyorsvonatnál, miköz
ben az haladt ki a Nyugati pályaudvarról. Ew középkorú nő, 
kezében csomagoklcal sírra szaladt a conat után. A t:asuta
sok és az utasok szánalommal nézték a lemaradt utast. 

- Biztosan külföldi - így az egyik. 
- Németnek néz ki - mondja a másik 
Valaki németül szólt hozzá - aztán eg11 másik csehül, 

majd románul, de az könnyes szemekkel sóváran bámult az 
egyre távolodó vonat után, 

Már többen körülállták, amikor felhangzott a kérdés ma
gyarul: hová aka.rt eljutni? 

- Mátészalkára, hog11 az ördög vigye el e=t a vonatot -
bökte ki a nő ;ó izes s=abolcsi magyarsággal. 

Csend lett . . .  
- Szerencséje van! - fordul feléje egy fiatal vasutas. 
- Miért - kérdez vissza a nö ártatlan ábrázattal. 
- Azért, mert nem érte el a vonatot. Ez uwanis a ber-

lini gyors volt . • •  

- A magyar OSZZSD vas• 
úU kocsik, amelyeket Győrben 
gyártanak, kitűnőre vizsgáztak 
az NDK-ban, a hallei nemzet
közi forgóváz vizsgán. A ko
csikat újabb vizsgálatokra 
Lengyelországba küldik. 

- A csajági vasútépítkezé
sek során egy olt.árt találtak 
a földben, melyet a bor, és 
szöló istenének emeltek a ró
maiak, idÓ6zámításunk után a 
III. században. Az oltár köze
pén lévő szobor, serleget tart 
a kezében, mellette pedig két 
oldalt díszes emlékkövek áll
nak. 

- Uj hószlgetelési eljárást 
dolgoztak ki a vasúti s-zemély
kocsikhoz a Győri Magyar Va
gon- és Gépgypárban, Szóró
pi6ztollyal poliuretánhabot 
visznek fel a koa;iszekrény 
felső oldalfelületére és meny
nyezetére. A poliuretánhab 
nemcsak hó, hanem hangszige
telő tulajdonsággal Is rendelke
zik. 

- Eredményes munkát vé
geztek a kongresszusi verseny
ben a szolnoki járműjavító 
dolgozói. A kocsiosztály a fő
vizsgás kocsik közül terven fe
lül 1 darabot, a futójavításos 
kocsik közül pedig 16-ot adott 
át a forgalomnak. A munká
ban a szocialista brigádok jár
tak az élen. 

Megjegyezzük 
Mint arról a napilapokban 

már értesülhettek olvasóink, 
Pécsett augusztus közepé., 
rablógyilkosság történt, s a tet
•tesek Török Péter 24 éves 
mozdonyvezetó és Boros Gá
bor József 18 éves fékezó, pé
csi lakosok. A napilapokban 
megjelent hír néml helyesbí
tésre szorul, mivel a két gyil
kos nem a MA V alkalmazoltja. 
hanem a pécsi uránércbánya 
dolgozója, s a bl1J1yava,súton 
teljesít.ettek szolgálatot. 

- lyf -

- A La Manche csatorna 
a.J.a.tt tervezett alagút geológiai 
előmunkái befejeződtek. Az 
már bizonyos, hogy a szállítá
sok az alagutban vonaton tör
ténnek majd. A szállítási idő 
45 percet vesz. Igénybe. Az át
keléti 30¾-kal lesz olcsóbb 
mint hajón, az áruszállítás pe
dig 50¾-kal. 

- Atadták az 1000. 63 köb
méteres űrtat-ialmú, ásvány
olajtermékek szállítására al
kalmas négytengelyes tartá;y
kocsikat a MAV-nak, a Gyori 
Magyar Vagon és Gépgyár
ban. A következő években a 
győriek még további tartály
kocsikat szállítanak. 

- U szál vörö6.szegrúvel 
búcsúztaJták nyugdíjbavonu
lása alka.Imával munkatársa! 
Ujj Ferenc uz.sabányai felügye
lőt. A 42 szál szegfű a megbe
a;ülésben el töltött 42 évi :szol
gálatot jelképezte. 

- Tovább korszerűsítik Bé
késcsaba állomást, mert a 
megnövekedett árufurgalom 
ezt már sürgeti. Bővítik a ra
kodóteret és kikövezik a TO
Zf:P-telep környékét is. Igy a 
tüzelószállítás már könnyebb 
lesz. Két újabb rakodóvágány 
építését Is tervezik, amelynek 
befejezé61 határideje 1969. 

A szerkesztöség üzeni 
Marosán Pál, Voloslnovs,:k! Já

""" Debrecen; Benda Antal. SzL 
lddi Sándor, dr. Bánk!alvy Gyti;a 
Szeged; Vas István, .Molnár Arpád 
Budapest; Bognár KUro!y, Dancs 
Jómer Tapolc,i; Bold.izsár Gyula 
Békéscsaba ; Illés Gyula Pécs: 
Holló Istvánné Gyöngyll6; Cseh 
Zoltán Szolnok; LevclelkM la· 
punk anyag:i.hoz l•lbumá.lJuk. 

* 
C6erhá t1 J 6z.s1.·f Szeged; �en-

gőd! Fer >ne Siklós: Losonci Ml• 
hály F<,gyvernel: ; Fold István Bu. 
dapest; f:sttevélelelkei: ille�a 
helyre tovibl>ltoltuk. 

MAGYAR VASUTAS 

A tervek már elkészültek . . .  
1 Vasutasok S1akszervezetfnek 

lapja 
Sterk�szt1 a nerketztO bl"Zotu•1 

FOnerkesttO: Gulyás ,,nos 
FeJelös uerkeszrO: v1s1 Ferenc 

Sterke-sztöség: Dunaújváros állomáson már 
17 éve kiselejtezett kocsik 
képezik a fűtőház kocsi
javító műhelyét., az új, modern 
felvételi épületétól nem mesz-
15ze, a II. és a III. vágány kö
zött. 

Az országban egyedül a du
naújvárosi kohászati üzemben 

nincs kocsijavító műhely, pe
dig - a többi kohászati üze
mekhez viszonyítva - itt for
dul meg a legtöbb kocsi. 

Az új kocsijavító műhely 
helyét már kijelölték, sót a 
tervek is elkész!iltek. Remél
jük, az építkezés sem késik 
sokáig. 

Budapest v, BenciUr utca n. 
Telefon : vároc;t · 229-872 

UzemJ: '9-17 
Kht-:!Ja ts te1 Jes-zt1 a Népszava 

UtpktadO VélJalat. Bud'lpest vu .• 
f-.:áikó('7.J dt 54 TelEf'JO 224-819. 

P'eJ�IO, k1adO: G1hcr Márton. 
1 Né:H?�Va Laoktoc.10 VAJJalat 

1g01�atól• 
=sekknámla-;zam 7�.9V'i.OOl - K  !.13 

Szikra l.,l,lpnvorr.da 

Pétervására elleni mél'kőzését r---------------------------------------

Ajtók, ablakok, játékok, kerítések, konyhabútorok 
mózolósóho:z: 

P R O G R E S S - Z O H Á N C !  
Gyorson szórod, csillogó fényes, tartós o 

P R O G H E S S - Z O .H Á N C ! 
Fehér 1 kg 37,60 Ft 

Pasztell színek 1 kg-os 36,- Ft 
fESSE-MAZOLJA TARGYAIT SAJAT MAGA! 

IGY OLCSóBBI 

OSN miatt elhalasztották?!  Az 
egy hét kiesés aztán meg is 
látszott az együttes játékán, 
mert 2 : 1  arányban elvesztette 
a találkozót. 

Jó a közösségi szellem 

A füzesabonyiak azonban e 
kisiklás ellenére is bíznak ab
ban, hogy megtartják első 
helyüket, és visszakerülnek a 
megyei I. osztályba. Az őszi 
idény sorsolása kedvező, hisz 
a második és harmadik helye
zett csapatok Füzesabonyba 
utaznak majd. 

A felnőtt C68patta1 párhuza
mosan ját.szó ifjúsági csapat 
is biztosan vezet a bajnokság
ban vereUenül, mindössze 
egy pont veszteséggel! 

Ami külön örvendetes: az 
idén szemmel láthatóan javult 
a közösségi •zellem és a fegye
lem is. 

Szigeh·áry József 

Tanév nyitás Csúcsidő 

- Jö;jön ultizni, János bácsi. 

l 
- Jelentem, egy kissé megnéire/;cdett a� el· 

- Nem lehet. Készülni kell az est! tago- szál!!tani való. 
zatra. 

(Pusztai Pál rajza) (Pusztai l'al rajza) 
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ELKÉSZÜLT A HUSZONÖTÖDIK 
Miskolcon felavatták a vasút legnagyobb dominó-rer.ds zerú biztosítóberendezését 

A VASUTASOK SZAKS ZERVEZEThHK LAPJA 

X. iVFOLYAM, 18. SZÁM Ára 40 fillér 1966. SZEPTEMBER 1'7. 

Júliusban 9 millió 113 ezer tonna 

árut szállított a vasút 
időszaknál. A bázishoz képest 
3,9 százalékkal javult a teher
vonatok utazási sebessége. En
nek ellenére a lemaradás a 
tervezetthez viszonyítva még 
mintegy 5 százalékos. 

teljesítményei valamennyi 
igazgatóságnál meghaladják a 
célkitűzésl Az egy szolgálati 
órára eső teljesítmény elérte 
a 3,8 vonatkilométert. Ez az 
eredmény 

Az első félévi kedvező ered
mények után júliusban is jó 
eredményeket ért el a vasút. 
A jelentkező szállítási igénye
ket maradéktalanul kielégí
tette. A második félév els0 
hónapjában A vonóerő fajlagos teljesít

ménye az összes dolgozó moz
donyoknál 102,96, a vonali 
mozdonyoknál 103,28 százalék
ra alakult, ami kedvezőnek 
mondható. 

az elóirányzatnál 3,5 szá
zalékkal, a bázisnál 6, 7 

százalékkal jobb. 

Urbtn Sándor szakosztályvezető a ke,zelöterem után 
9 millió '713 ezer ton,na 
áru kerüli elszállításra, 
amely 100,65 százalékos 

:¼ relétennet is bemut.a.tta a vendégeknek (Laczkó Ildikó felv.) 

eredménynek felel meg. 
Ennek megfelelően az év első 
hét hónapjának összesített 
eredményei alapján az állami 
szállítási előirányzatot 100,85 
százalék.-a teljesítettük. 

Kedvezően alakultak az 
üzemeltetésre legjellemzőbb 
múszaki-gazdasági mutatók is. 
A tehen,onatok átlagos te.-
helésénél elé.-t 947 tonnás 
e.-edmény 12 tonnával haladta 
meg az előirányzottat. A te
hervonatok menetrendszerúsé
ge 73,39 százalékos volt, ami 
3,5 százalékkal jobb a bázis 

A forgalmi utazó személyzet 

A július havi eredmények 
alaoján az igazgatóságok össz
teljesítményei az alábbiak sze
rint alakultak: 

Szeptember l-én ünnepélyes 
kü!sóségek között adták át 
rendeltetéséna¼: Miskolc-Ti
szai pályaudvaron az ország 
25. dominóroodszerű blztosíló
berendere;ét. 

Osszteljesítmény Jublom Az ünnepségen megjelent 
Fock Je-nó, az MSZMP Politi
kai Birottsá.gá."lak tagja, a Mi
nisztertanács elnökhelyettese, 
dr. Bodnár Ferenc, a Bor�od 
megyei Pártbizottság első 
titkára, dr. Csanádi György 
közlekedés- és postaügyi mi-

Budapesti igazgató&ig 
Debreceni igazgaiósá.g 
Miskolci igazgatóság 
Pécsi fca:zgatóság 
Szegedi igazgatóság 
Szombathelyi lgaqatósá.g 

100,89°/0 

100,SiD,o 
101,3'7°'0 

100,290/o 
101,54% 
101,11"/0 

60 OOO Ft 

60 OOO Ft 
80 OOO Ft 
'79 OOO Fi 

niszter, Rödönyi Károly mi
A budapesti és a miskolci kedvezőtlen alakulása 

igazgatóság a baleseti helyzet jutalmat kapott. 
miatt ni.szterhelyettes, a MA V ve

�rigazgatója és Szabó Antal, 
a Vasutasok Szakszervezeté
mú főtitkára. 

A jugoszláv vasutasok nyerték 
Fock Jenő elvtárs és kísé

rete; a délelőtti órákban meg
tekintette a Szerencs-N11ir
egyháza km.ötti vonal felépít-

a déli határállomások versenyének első szakaszát 
I á�e��]f ��t;f i 

Augusztus 26-án jugoszláv dolgozó oosutasoloat a 'lm?- rendszerúségben ,-erseny- r51. A ló.toltalcról Fock Jenő 
vasutasokat fogadtak Pécsett. Mtrendszerúség javításara, a zett. Az előbbi 94,8, mfg a.. elvtárs elismerően nyllatko
Az igazgatóságon ekkor került guzd4:s4'oS4bb mun.kd<r4 és utóbb! 93,7 százaléko..,; ered- � 
BOl' e. llatál'állomások · ne- el6mozdttat� Cl- va�tGso1e ba- niénnye! zárta a verseny el- A különvonat délután fél 
nyének értékelésére. A nNg� Tátscfuá=k erósödéllét is. A só szakaszát. ötkor érkezett vissza a Tiszai 
jelenteket Kinczli József, a verseny első félévi idószaká- tgy mindhárom vörö.S ván- pályaudvarra, ahol Röd.;nyi 
pécsi területi b:zottság tit- ban határállomásainkon a dorzászló a jugos2lláv vas- Károly min'szterhelyettcs Un
kára üdvöwlte és méltatta bázis időszakhoz viszonyítva utasokhoz került. Nagy öröm- nepélyes külsőségek közölt 
a határállomások nemze.tkö- a belépő �ocsik száma 30, a mel vette át a vándorzászlót átad� rendeltetésének a zi párosversenyének jelen- kilépóké 40 százalékkal nö- és a győztesnek kijáró tisz- 4Z millió forintos költség-tóségét. vekedett. A személyszállítás- teletdijat - egy-egy s2lép ke-

Murakeresztú.-, Gyékén11es ban is hasonló növekedés rámiakorsót - Krizsán Ot- gcl ép.üli új biztositóbe-

és Mag11a,rboly állomások mutatkozik. Hazánkból és már (Kotoriba), G.-egarki 
rendezést. 

1965. de<:ember 14-én kötöt- Európa más országaiból mind Dragutin (Koprivnica) és A létesítményt dr. Pásztor 
tek szocial.i.6ta szerződést Ko- több embert vanzanai.'c Ju- Horváth Gvula (Beli Manas- Pál, a miskolci igazgató.sftg 
toriba, Koprivnica és Beli goszlávtia természeti s:zépsé- ti ) áll másfő �,. vezetője vette át. 
Manastír állomásokkal. gei, s onnan is sokan jönnek 

r
Bár a

0 
ma;�

e. 
határállo- Ezután Rö(iönyi Károly mi-

A párosverseny eddig elért Magyarországra. Baranya mások közül egyiknok sem ni.szterhe!yettes, az _építkezé�-
eredményeit dr. SV-lbó Tibor, megye különösen sok ju- sikerült megelőznie jugoszláv j 

� �1tunt dolgozolmak_ 1n:1-
az igazgatóság vezetője érté- goszláv vendéget fogad- versenytársát de a jó ered• mszten és vezéngazgató1 d1-
kelte. hatott a mohácsi bú.sójárás és mény ott 'sem maradt el. c,séretet nyújtott �t, majd _a-z 

Öniendetesen fejlődik a siklósi várfesztivál idején. Munkájuk sokat fejlódötl unnepség részvevfü megtekm-
4 ;ttgoszlá:v és a ffi4U114r nép A jugoszláv ha.tárá.llomá.sok Különösen Mtirakeresztú,r tették az új létesítmény keze
egvüttmúködé.se - mondotta. az elsó féLévben jobb ered- dolgozott jól, ahol az élüzem lőszobáját és jelfogó termeit. 
- A va&út Mmcsak áruszál- ményel,et értek el magva.- követelményeket is teljesítet- Miskolcon a felszabadulás 
lít�;i kapcsolatot jelent, de a versenytársaiknál. Gyékényes ték. előtt VES-rendszerú biztositó-
nasúti sinek a baráti együtt- t' t'á 1 A versenyben érdekelt va- berendezés volt, amely a má-
múködés acéluálaival is ösz- 5160 nega ,v pon l va szem-

1 
sod ághá 

· szekötiik a két baráti orszó.got. ben Koprivrricának csak 2192 !amennyi fél felszólalt. Hang- ik vi1 boru sor� el

Jó negatív pontja voll Mura- súlyozták, hogy még nagyobb 

I 

pusztult. A felszabadulas után 
1 dokumentálja ezt határ- keresztúr 8412 negatív pont- lendülettel kívánják folytat- az újjáépített állomáson egé

lillomásaink "zqros egvütt-
jávai alulmaradt az 5139 ne- ni a versenyt és a kultúra, szen 1966. szeptember l-ig 

működése, szocialiSta verse- gatív pontos Kotori-ba állo- valamint a sport terén is szo-
l 

helyszíni állítású váltókkal 
""1-z igazgató a továbbiakban mással szemben. Magyarboly rosabbra fúzi,k kapcsolataikat. bon'JIOlítottá.k le a forgalmat. 

elmondotta, hogy a határál- és Beli Manast.ir a menet- L.. J. A borsodi iparvidék erőteljes 

lomál;ok forgalma az utóbbi 
három évben másfélszeresére 

növekedett és magyar szem
pontból különösen nehéz fel
adatdkat jelentett a tranzit 
forgalom zavartalan Jebo
nyo!ltása. Ennek löketszerű 
jelentkezése ugyanis gyak
ran próbára teszi a határál
lomások dolgozóit. Rámuta
tott a••·a, hogy a határállomá
rok szoeialista párosver.senye 
eredmén11m, mert jót mozgó
lritotta a határá.llomá.so"on 

Csehszlovák 

vasúti filmnapok 

A Közlekedéstudományi 
Egyesület szeptember 8-án és 
9-én csehszlovák vasúti film
napokat rendezett a Technika 
Házában. A filmnapokat Szúcs 
Zoltán vezérigazgató-helyet
tes nyitotta meg. Az első na
pOn 12 forgalmi-kereskedelmi, 
illetve távközlő- és biztosító
berendezési, míg a második 
napon 14 vontatási, vasútgé
�szeti és egyéb filmet mutat
tak be. A Csehszlovák Vas
utak múszaki fejlettségét, a 
,·asutasok munkáját ábrázoló 
filmeket több százan tekin
tették mei:. 

Tarcal 6Uomúon k&zlll az új IV. vágány 
Blpon a 3. oldalon 

(Vis� F1ief1c Jelv�ttle) 

fejlődése azonban olyan nagy
mértékben növelte a szállítási 
igényeket, hogy halaszthatat
lanná vált a tiszai pályaudvar 
korszerűsítése. 

A biztosítóberendezés létesí
téséről szóló döntés 1963-ban 
született, majd ezt követően 
megkezdődött az állomás vá
gányhálózatának és szigetpe
ronjainak felújítása és átala
kítása. Ezzel egy időben 1963-
ban a MAV Vasútteniezó OV 
3-as számú irodája a tervek 
készítését is elkezdte. A be
rendezés elektronikus részét 
196�5-ben a Telefongyár 
gyártotta le. 

Ez az új dominóberendezés 
az ország eddigi legna
gyobb Jelfogós villamos 
váHóá.llításü váltó- és vá
gányfoglaltságot eilenórzö, 
fény jelzós biztosítóberen-

dezése. 
A berendezésbe 114 fényjel
zót, 182 villamos váltóha;tó
múvet és l közútt sorompót 
építettek be. A váltók és vá
gányok i itlt;-ágát 232 szige
telt sínmezó ellenőrzi. 

A háromemeletes üzemi 
épület legfelső emeletén a be
rendezést kezelő asztalt he
lyezték el, mely tört síkú ke
zelőlappal és egyidejúleg 2 
személy által is kezelhető 
gombelrendezéssel készült. 
Méreteire jell-emzó, hogy 1924 
dominókockát tartalmaz. A 
berendezés kapcsolási folya-

matait 14'7 jel!ogó-ikerállvá
nyon elhelyezett, 10 400 jel
fogó végzi. 

Korábban átlag 5 percet 
vett igénybe egy-egy vágány
út beállítása. Az új berende
zés ezt a műveletet 30 másod
perc alatt végzi el. 

A kivitelezés s-:>:án a 143 
km hosszú kábelt 23 800 mé
ter hosszú árokb; n fektették 
le és 2800 méter hosszban vé
geztek vágány alatti áttörése
ket. A kábelszerelök 4600 km 
érhosszúságú kábelhálózat 
26 OOO kábel erét kötötték ösz
sze. A külsótéri biztosító
berendezéseknél villamos vál
tó hajtóművet és közúti so
rompót is fel.szereltek. A bel
sőtér biztosító berendezéséhez 
pedig a 147 jelfogó ikerállvá
nyon elhelyezett 850 jelfogó, 
egységhez 20 OOO méter kábelt 
építettek be és a berendezés
ben 125 OOO villamos érintkező 
múködik. 

A dominóberendezés sza-e, 
lésekor kocsz,erúsítették az ál
lomás hangosbemondó hálóza, 
tát iS: A 109 hangszóróoszlop.. 
ra 241 hangszórót .szereltek 
fel és elkészítették a hangszó.. 
ró hálózathoz tartozó erősítő
hálózatot és automatikát is. 

A biztosítóberendezés a pró
baüzem során az előírt köve
telményeknek megfelelt és ez 
a 25. létesítmény is ma már a 
biztonságos forgalmat sroJgá!. 
ja. 

Szerényi JÓ7Sef 

Eredményes a kongresszusi verseny 
Hatvan állomáson 

Hatvan állomás gazdasági 
és műszaki vezetői értékelték 
a kongresszusi verseny eddigi 
eredményeit. 

A verseny sikerét az első 
féléves tervteljesítést nagy
ban segítette a turok közötti 
verseny. Legjobb eredményt 
az I. túr érte el 106,9 százalé
kos tervteljesítéssel. Második 
helyen a II. túr 101,92 száza
lékkal, harmadik helyen pedig 
a III. túr végzett 101,89 száza
lékkal. A rezsianyagok fel
használásánál 9749 forintot ta
karítottak meg az első félév
ben. 

A kongresszusi verseny so
rán eredményesen dolgoztak 
a szocialista brigádok is. Jó 
munkájukat nemcsak a terv 
túlteljesítése bizonyítja. ha
nem az is, hogy a brigádmoz
galom egyre · szélesedik, nö
vekszik. Míg 1965-ben 50 szo
cialista címért küzdő brigád 
a, lqozott Hatvan állomáson, 
addig az 1966 elsó félévében 
ez a szám 61-re emelkedett. 
15 szocialista brigád több 
éves, jó munkája elismeré
séül bronzplakettet, 4 bri
gád pedig ezüst plakettet ka
potl 

Itt szeretném megjegyezni, 
hogy a brigádok a plaketteket 
csak írásban kapják meg, 
pontosabban csak közölték ve
lük, hogy méltók erre a kitün
tetésre. Az ilyen hiányosság 
nem használ a szocialista bri
gádmozgalomnak. 

A kongresszusi munkaver
seny nemcsak a gazdasági te
vékenységet, a tervtel.iesítést 
serken tette, hanem válto7.ást 
ho1ott a munkafei:yelemben 

is. Míg 1965 első félévében s 
fegyeimi vétkesek száma 37 

volt, addig 1966 első félévé
ben csak 14 esetben kellett 
a fegyelmezés eszközéhez 
nyúlni. 

H. tvan állomás kollektívája 
a személyvonatok menetrend
szerűségét az első félévben a 
96 százalékos tervszámmal 
szemben 97,68 százalékra tel
jesítette. A tehervonatoknál 
pedig a kongresszus tiszteleté
re felajánlott 72,5 százalékos 
tnenetrendszerűséget 75 75 szá
zalékra teljesítették. Éz 3.75 
szá7:qlékkal jobb a tervezett
nél. Kocsikihasználásban 
103,36 százalékos eredményt 
értek el. örvendetes az is, 
hogy az utazószemélyzet tá
volléti órá;a az 1965. elsó fél
évéhez viszonyítva 22 órával 
csökkent. 

Szilcs Ferenc• 

TeljesíteU�k 
az élüzem szintet 

Kazinebarcika állomás dol
gozói az első félévi munkáju
k31 t élüzem szinten teljea(tette�. K_ocsitartózkodásnál 92,&J •�azalekot é1i:ek el, a kocsikihasználási tonna tervüket pe
dig 102,46 azá.zalékra teljen• tették. Az állomá.son az eld félévben baleset nem történl 
Az eredményesebb munka ér-
dekében a kereskedelmi s:r.ol� 
gálat dolgozó! vállalták, hogr 
szoc[alista címért küzdő bri• 
gádot alakítanak. 

Bebáa ltóu 
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MAGVAR VA'SUTM! 

A szliz esztendős 1tf 11ckó néni köszöntése Segíte,tt 
Azok a ráncok, melyeket i;.rcára. véstek az e!suhanó evek, epp oly soknak tűnnek rn.int azok a napok, melyeket ozv. Mackó Kálmá'llmé erőben egészségben megért. 1866. jú� nius 19-én született Nagydo

boson, s ma már a 1 00. életévét is betöltötte. 
Száz év. Még kimondani is 

sok, ezt a bűvös számot. S ő, 
a nagyon halkszavú, töpörö
dött kis anyóka, ezt a szép 
életkort szinte az elmúlt éve
kig végigdolgozta. 

- Anyám munkám nevelt. 
Sütés!, főzés és takárítds ez 
egy leány feladata - em'léke
zik az anyai jntelemre. - S 
én, mint egyetlen gyermek 
egy életre megtainultam ezt'. 

Fiatalon árván maradt 
' Megtanulta, mert meg kel
lett tanulnia. Az élet, az ar
vák szomorú sorsa erre kény
szerítette őt. Egész fiatal volt, 
amikm' any;át elveszítette, s 
apja a nagyodobosi reformá
tus tanító i,s, anyja halála 
után csak pár hónapig nevel
hette őt, mert a gyilkos kór, 
a népbetegség, a tuberkulózis 
vele is végzett. 

Azt a két sírt, ott a nagy
dobosi temetőben már rég el
tüntette az idő, de Mackó né
ni szívében az emlékezést, a 
gyermeki hálát és szeretetet, 
a száz év sem szürkíthette d. 
Most is könnyes szemekkel 
peszél szüleirol. 

17  éves koráig nagyanyja 
nevelte, majd cselédnek adta. 
Másokat szolgált mindaddig, 

amíg 1890-ben Mackó Kálmán 
va.sutas, a füzesabonyi osztá!y
m.érnökség iroda.kezelője fele
ségül nem kérte. Az egyszerű 
emberek boldog életét élték s 
bánatuk csak az volt, ho'gy 
gyermekük nem lehetett. 

özv. Mackó Kálmánné 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

29 évet éltek együtt amikor 
1919-ben férje is meghalt. Az 
akkor 53 éves a.sszony, hú ma
radt férje emlékéhez iS, vál
lalta a sorsot egyedül, mert 
Mackó néni teljesen egyedül 
maradt. Azaz mégsem! Három 
árva kisleányt nevelt, s becsü
lettel férjhez is adta őket. S 
azután, ismét egyedül marad,;. 
Támaszra, segítségre soha 

ne,m volt szüksége. Sót, most 
ebben a matuzsálemi korban 
is egy háromtagú családra ..•. 
Kocsis SándoT nyugdíjas taní
tónál lakik - ő fóz. A leb
bencslevese utánozhatatlan, 
de ha kell, kapros túrósr-étest 
is süt. Két évvel ezelőtt, 98 
éves korában még vásárolni 
a piacra járt. 

1000 forint pénzjutalom 

a szakszervezet 
Blaskó Kálmán vez�tőe!len

őrnek Kiskundorozsmán van 
családi háza. A ház előtt kis 
virágoskert, mögötte udvar, 
melléképületek, hátul. vete
ményeskert gyümölcsfákkal. 

A baj még ősszel kezdődött. 
A gyümölcsfák közt, a vete
ményeskertben akkor jelent 
meg a víz. Ekkor még senki 
nem gondolta, hogy komoly 

Most itt ül Füzesabony ál- baj fenyegeti a családot, a 
lomás oktatótermében - id<> családi fészket. Csak Blaskó 
is a vasúti felüljárón át gya- Kálmán figyelte gondterhelt 
log jött el -, ahol 100. szüle- arccal, amikor egy-egy útról 
tésnapján köszöntik. haza�ért, hogy mint foglal 

Váratlanul érte az ünneplés. , maganak újabb és újabb 
Mackó néni ugyanis 1924 óta I ter�let�ket a talajvíz. A kert 
tagja a Vasutasok Jótékony- feloh resz egyre Jobban elned
sági OTszágos Segélye?.ő és 

I 
vese�ett, __ átázott. S aztán ami 

Biztosító Egyesületének és a ezutan tortén_t. az. szinte pil
kartonok egyeztetésekor az lanatok alatt Játszodott le. Egy 
egyesületnél derült ki, hogy I 

hirtelen vih.ar. _felhősza�dás
özv. Mackó Kálmánné 100 sal, egy szornyu roppanas és 
esztendös. Az egyesület elnök- a ,z; �_taros éjszakában a kis 
sége, a nem mindennapi ju- haz ketharmada összedőlt. 
bUeum alkalmából, 1000 forin! A ház helyreállítása ko
pénzjutalmat szavazott  meg, moly összegbe került. Volt 
amelyet Rábai FeTenc ügyve- ugyan megtakarított pénze, 
zető e!nö/e és dr. Sziklai Jenő de a teljes befejezéshez még 
csoportvezető Füzesabonyban pár ezer forintra szüksége lett 
egy rózsacsokor kíséTetében, volna. Hova forduljon segít
ünnepélyes külsőségek között ségért? Az OTP-hez? Igen. 
adott át. Bizonyára segítenének. De van 

A meghatottságtól a személ már részlete, nemrég vásárolt 
törölgeti. Eljöttek az ünnep- tc:evíziót, azt is fizetnie kell. 
ségre az ismerősök, jó szom- Az állomás szakszervezeti 
szédok, a párt, a szakszerve- bizottságánál Kasza Lajos 
zet képviselői is, hogy tisztelet- szb-titkár jól ismerte Blaskó 
te! szorítsák meg az őszhajú, Kálmán helyzetét. Azonnal 
könnyes szemű nénike, mun- intézkedett. S az eredmény: a 
kától elfáradt, reme1ő kezeit. megyei szakszervezeti bizott-

(Szcrényi) ság javaslatára a Vasutasok 
Szakszctvezetének Központja 
3000 forint gyorssegélyt adott 
a káTosú!tnak. 

A szocialista brigadok példát mutattak A pártkongresszus 
tiszteletére . . .  

Ez az összeg már elegendő 
a h:iz rendbehozatalára s a 
J.:isk7.mdorozsmai családi ház 
ismét a régi otthon melegé,·el 
fogadja a munkájából haza
térő Blaskó KáLnánt. 

Debrecen állomás Gép-
karba.nta-rtó üzemrészében a 
műhely dolgozói két évvel ez
előtt alakítottak három szo
cialista címért kfudó brigádot. 
A brigádok a szerződésben 
vállalt kötelezettségeiknek ed
dig 100 százalékig eleget tet
tek. Humanitásuklról, munka
társi szeretetükről az alábbi 
kis történat tanúskodik. 

A műhely egyik dolgowja, 
volt szocialista brigád tag, 
Szabó Gergely asztalos, rövid 

betegség után elhunyt. Még a 
betegsége előtt hozzákezdett 
családi háza építéséhez, ami a 
s:zomorú esemény miatt, saj
nos, félbemaradt. A gépkar
ban tartó üzemrész dolgoz.ói a 
swcialista brigádokkal közö
sen vállalták, hogy a félbe
maradt lakóház építését társa
dalmi munkával befejezik. 

A teljesen kész lakóháza,t 
augusztus 8-án adták át Szabó 
Gergely özvegyének. 

Czeglédi Sándor 

Szob áUomás dolgozói a IX. 

pártkmlgresszus tiszteletére 
tett felaiánlásnikat az.:clsó id
évben túlteljesítették. A sze
mélyszállító vonatok menet-
rendszerűség,hiél a "VáEal t 

96,1 százalékkal szemben 97,8 
százalékot, a tehervonatok 
menetrendszerűségénél pedig 

a vállalt 88 s-áza!ekkal 

Köszönet érte. 
Dr. Bá.nkfalvy Gyula 

Túlteliesítették . 

vállalásukat 
szemben 91,4 százalékos telje- , . , . . • 
sítményt értek el. A kocsitar- A nusK.Olc1 igazgatóság von-
tózkodást 4,6 százalékkal, az / tatási sz?lgálatának dol�oroi, 
átlagos vonatterhelési tervet , a lX. partkongresszus tiszte
pedig 2 százalékkal teljesítet-

1
' let�re , '.ett fela��nl-O;Sukat

, 
_az 

ték túl. A kollektíva vállal la elso felevben . tu.tel3esitet.e�. 
még, hogy az állomás környé- , Az egy dolgozo mozdonyra e� 
kének rendbehozására 500 óra 

1 
;2. egy vonal! mozdonyra eso 

társadalmi munkát fordítanak , "zaz elegytonnakilométer tel
Erre a munkára 558 órát for� 

1 
jesítményük 6,6 szá.zatékkal 

dítottak maqasabb, mint a kongresz-. szusi vállalásuk. Az u!azósze-
A munkában az Április 4, mélyzet egy szolgálati órájára 

az lfjúsá,gi és a NovembeT 7 . esó kilométerteljesítmény a 
brigád tűnt ki. Jó mun.káju- ' 102 százalékos válla/.frssal 
kért Honti Pá:! tolatásvezetőt, J szemben 103,9 százal,ékra ala
Oc�szki _Ferenc .. forg_alfl;i I kult. 
s:zolgalattey�t é� K�l�"-Ja- 1 Szinte hónapról hónapra nos tartalékost illeti dicseret. e'!lelk�nek a teljesítmények. 

T. F. B1zony,t3a ezt az is, hogy a 

-- ■ • ■ - kilmn.éter te!;esitmény 3,4 szá-1 
július havi száz elegytonna-

--.. zalékkal m,a,g4Sabb, mint a 
- Kiváló eredményi értek májusi. Csökkentek a fajla-

Az Atlétikai Európa Bajnoksá.g idején nemzetkÖ7.i spor!veze- el a kongresszusi versenyben gos ü��eltetési költsége_k is. 
tók találkozójára került sor szakszervezetünk közpoutJában. Zalaegerszeg állomás dolgozót Az elmranywtt 5,09 fcmntos 

p .K. Mathur az indiai vasutas sPortszövetség elnöke és dr. A tehervonatok terhelését fajlagos költség az első félév
Karl Kaiser az Európai Vasutas Sportszövetség_ f�ti�ká.ra az 

1
106.80/o-ra, a kocsitartózkodást ben 4,84 �o,:�ntra . csökkent, 

Indiai vasutas sportszövetségnek az USIC-hoz torteno csatla- 95,5%-ra, a menetrendszerinti 
j 

s ,ezzel 8 m,llw fon.ntot talca-
k.ozásá.t vitatta meg indítást 99,380/o-ra teijesítet- ntottak meg, 

(Hemző Károly felvétele) ték. Fekete László 

Színhely a Nyugati pályaud
var. Egy fiatal anya sírva sza
lad az ügyeletes tiszthez. 

- Ja; Istenem! Ja; Iste
nem! Elveszett á Józsikám! 
Tessék. segíteni! 

Ilyenkor hasznos dolog a 
hangos bemondó. Néhány perc 
múlva már szól :is a telefon. 
Az ügyeletes rendőr jelentke
zik. 

- Itt a gye-rek, nyugtassák 
meg az anyát. Azonnal viSzem 
az irodába - mondja az őr
mester barátságosan. 

Az anya örül, s türelmetle
nül vár. Közben nyílik az aj
tó. A rendőr érkezik a gyerek
kel. Az anya a gyerekhez ro
han, de az előre nyújtott kar
jai elernyednek. 

- Ez nem az én kisfiam -
• mondja szomorúan. Aztán új

ból nyílik az ajtó, és egy má
sik rendőr, egy másik legény
kével állít be. 

- Ez az . • •  ! ő az én Józsi
kám! - kiált fel és kapja ölé
be a gyereket. Az előbbi kis
fiú nem érti a dolgot. Kis sze
mét befutja a könny. Bizal
matlanul néz a rendőrre, aki 
azzal vigasztalta, hogy meg-

van az Anyu. Csak akkor bé
kül meg, amikor ismét nyílil, 
az ajtó és az ő édesanyja is 
előkerüL 

* 

Csakúgy, mint máskor, 
ezen a napon is óriási tömeg 
várakozott a Varsó-Budapest 
-Várna között közlekedő 
gyorsvonatra. A helyből in
duló kocsik már zsúfoltak vol
tak, amikor megkésve egy 
öreg, vak nénike, kezében ve
zetőszíjon egy barna kutyá
val, segítséget kért. 

- Szíveskedjenek minket a 
várnai kocsihoz vezetni. 

A vasutas a vonathoz veze
ti őket. 

A helyzet nem volt egysze
rű ! A kocsik már tele voltak. 
Csak egy lehetőség látszott: a 
vámosok fülkéje. Igenám . . .  
De mit szólnak a vámosok? -
Aztán elindultak. Elől a vas
utas, utána a kutya, majd a 
nénike. 

Előkerült a vámtiszt is. 

A vasutas néhány szót vál
tott vele, majd birtokba vet
ték a fülkét. 

S búcsúzóul a kutya, min
den kérés nélkül, jobb melső 
mancsait fogásra nyújtotta, 
először & vasutassal parolá
zott, majd a vámtisztte!. Azt 
már nem mondta, hogy köszö
nöm, de okos szemei ezt is 
kifejezték. 

* 

A nyár folyamán egyik leg-
jobban igénybe vett vonat 

a constanca-bukarest-varsói 
gyors. Főleg lengyelek utaz
nak ezen, akik a Fekete-ten

gertől igyekeznek hazafelé. 
Gyakori eset az, hogy az útju
kat megszakfh•a, néhány órát 
Budapesten töltenek. Az egyik 
napon aránytalanul sok len
gyel várakozott a vonatra -
főleg nők. 

A jegyvizsgáló már ott sé
tálgatott a vonat mellett és 
sűrűn válaszolgatott a sok
sok kérdésre. 

,,Prosem Pán . • .  " (Kérem, 
uram!) 

- Ez a vonat megy Varsó
ba? Azok a kocsik mennek 
Varsóba? Mikor indul a vo
nat? 

A jegyvizsgáló. aki konyí
tott a lengyel nyelvhez, kielé
gítő válaszokat adott, közben 
meg-megnézegette magának 
a napbarnított sellőket. 

Egyszercsak . . .  
Egy igazi szláv szépség, fe

szes utazó nadrágban, vállán 
sporttáskával lépett elé. A 
fiatal vasutas túl előzékeny 
akart lenni és huncut mosoly
lyal megelőzte a kérdést : 

- Na, szépség, hát te hová 
utazol? 

- Szépség . . .  ? Ezt nem fo
gadom el és még kevésbé a 
tegezést - válaszolt a lengyel
nek vélt hölgy kitűnő ma
gyarsággal. - De azt meg
mondhatná, hogy melyik a 
varsói közvetlen kocsi. 

A jegyvizsgáló elvörösödött, 
torkán akadt a szó, s csak uj
jával mutatott a varsói kocsi
ra. 

1966. SZEPTEMBElt l'T. 

Társadalmi munkája : nöf elelós 

Fodor Mária munka közben 

Fodor Mária Békéscsaba ál
lomás tervellenőre, már kilenc 
éve az állomás szakszervezeti 
nőfelelőse, s tagja az SZMT 
nőtanácsának is. 

Magáról nemigen beszél. A 
szerénység jól illik egyénisé
géhez. Inkább a munkatársak 
beszélnek munkájáról. 

s, kat tett már eddig is az 
állomás szociális helyzetének 
megjavításáért. Neki köszön
hető, hogy a rokkantsági 
nyugdíjban élő Gajdácsné 
szociális otthonba került. 

(Tő�ér Ernő felv.) 

Közbenjárására villanybojle
reket kapott az állomás. Az 
már nem az ó hibája, hogy 
ezek a raktárban porosodnak 
és továbbra sincs a nőknek 
öltözőjük, mosdójuk. 

1951 óta dolgozik a vasútnál. 
Ekkor lépett be a szakszerve
zetbe is. 1958-ban felvették a 
J'.':Í.·, ·,. Jó munkájáért pedig 
már kétszer kapta meg a ki
�,,i!ó dolgozó kitüntetést. s leg
utóbb miniszteri dicséretben 
részesült. 

Tözsér Emő 

Válaszolunk munkaügyi kérdésekre 
P. J. pályafenntarlási dolgo

zó több szervhez írott levelé
ben sz.óvá tette, hogy mivel 
kéthetenként szabad szombal
juk volt, a munkaszüneti nap
ra járó díjazást azonban nem 
kapták meg. Ezt sérelmesnek 
találják annál is inkább, mi
vel korábban nem volt náluk 
szabad szombat, csak ez év 
nyarán vezették be. A beveze
téssel a helyben lakói( nem 
értettek egyet, és most úgy 
érzik, megrövidítették, be
csapták őket, mert az „ünne
pi" bért elvonták tölük. 

Kérdése: a munkaadó miéTt 
nem uáltoztatta meg a mun
karendet? Lehetett volna a 
mun/Gát úgy átszervezni, hogy 
ne ü nnepre essék a szabad 
szombat. 

A kéthetenkénti szabad 
5zombatos munkarendet az 
építőipari jellegű munkahe
lyeken 1ehet alkalmazni az
zal a céllal, hogy a távol lakó 
dolgozók részére a lalcóhelyre, 
családjuJ<hoz való utazásra 
legalább kéthetenként egyszer 
elegendő idő álljon rendelke-
1.1.:!sre. 

A heti 48 óra, Wetve a két 
hétre jutó 96 óra töTVényes 
munka.időt azonban az Hyen 
munkarend mellett is !e kel! 
dolgozni. Ezt úgy oldják meg, 
hogy a kö,=beeső két hét alatt 
egyes munkanapokon 8 óránál 
hosszabb munka.időt dolgoz
nak. 

A MAV építőipari jellegű 

szabad. Nem lehet a kijelölt 
szabad szombatot megváltoz
tatni a munkaszüneti nap 
miatt, de még olyan címen 
sem, hogy sürgős munka je
lentkezett. 

Amennyiben valamilyen el
hárít.hatatlan okból szabad 
swmbaton mégis kell munkát 
végezni, ak•kor az e napon vég
zett munkáért nem lehet má
sik napot kiadni (a szabad 
szomba.tot áthelyezni), hanem 
túlórapótlék.kal felemelt mun
kabért kell fizetni. Az első 8 
órára 25%. a további 2 órára 
50°•, és a többi órákra pedig 
1000:. a pótlék mértéke, amely 
az alapbéren felül jár. 

A Munka Törvénykönyve 
66/B. §-a szerint: ,.A munka
szüneti napéTt, valamint a,, 
e napon végzett munkáért dí
jazás ;ár.'' Az Mt. V. 120. § 
ennek alapján rendeli, hogy a 
munkaszüneti napon a dolgo
zót megilleti átlagkeresetének 
annyi órára eső része. ameny
nyivel rendes heti munkaide
je megrövidült. 

A P. J. levelében érintett 
dolgozók rendes munkaideje 
nem rövidült meg a munka
szüneti nap miatt, mert a 
munkaszünet i  napon már sza
bad sr.ombatjuk uo!t, és ezen 
a szombaton egyébként sem 
kellett volna munkát végez
niük. !gy a munkaszüneti na
pért - ilyen cimen kiesett idö 
hiányában - részükre díjazás 
nem fizethető. 

munkahelyein is lehetséges a r-------------
kéthetenkén ti szabad szomba
tos munkarend engedélyezése, 
ha azt a dolgozók többségének 
távol lakása i ndokolja. • Az 
engedélyt a teTük•'.i bizottság
gal egyetértésben az igazgató
ság vezetője adja meg. Az 
ezzel kapcsolatos kérdéseket a 
Hivatalos Lap 1961. évi 9. szá
mában (130 797/1960. I. 2.), to
vábbá az 1965. évi 2. (128 065/ 
1964. I/6. D.) és az 1965. évi 
12. számában (101 606/1965. 
1/6. D.) közölt rendeletek sza
bályozzák. 

Az engedélyezett kétheten
kénti szabad szombatok me
netrendjét előre (egész évre) 
kell megállapítani, és ettől el
térni semmilyen címen sem 

Baleseti ankét Dombóváron 
Dombóvár állomás szakszer

vezeti bizottsága a balesetek 
megelőzése érdekében három
napos ankétot tartott, ame
lyen több, mint 300 vasutas 
vett részt. Az ankét előadói 
foglalkoztak a már megtörtént 
balesetekkel. s elemezték az.ok 
főbb okait. Szó esett a balese
tek megelőzéséTől, a felvilágo
sító, tájékoztató munka szük
ségességéről. 

A szakszervezeti biwttság 
ezzel a háromnapos ankéttal 
is a balesetmentes munkát kí
vánta segíteni. 

Bódogh l\lihály 

Megkezdődött a cukorrépaszezon 
A vasút őszi szállításai kö

zül egyik legjelentősebb mun
ka a cukorrépa továbbítása. 
Csak egv adat: a harmadik és 
a negyedik negyedévben or
szágosan mintegy 3 mi!lió 7 50 
ezer tonna cukorrépát kell 
a MAV-nak elfuvarozni. Ebből 
a mennviségből mintegy 1 
miHió 100 ezer tonna a szege
di igazgatóság szállítási fel
adatai közé tartozik. Szep
tember első napiaiban meg
kezdte a munkát a mezőbe-

gyesi és a sarkadi cukorgyár, 
Ez azt jelen ti, hogy a szegedi 
igazgató:ág vasutasainak már 
augusztusban jelentős munkát 
kellett végezni. hiszen a se
gédanyagokat, a szenet, mész
követ, a pakurát már a kez
dásre a gyárakba kellett jut
tatni. Felkészült a szegedi 
iqazgatUság a cukorrépa ra• 
kodásához is. A gyorsabb; 
üzembiztosabb munkát 94 ra
kodógép segíti 

Sziládi Sándor 
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A felsővezetékesek vál la lták : Bevezették a pályafenntartási munkák 

minőségi premizá/ását december közepére befejezik 
a szerencs-nyíregyházi vonal villamosítását Évi 18 millió forinttal emel,kedik a pályafenntartási munkások keresete 

A kísérleti időszak a máso
dik negyedév végén lezárult 
Az eredmény nem marad1 
el. Az ellenór=ó mérések min· 
den tényezónél a célkitúzéshe, 
viszo„yított másfél, kétszere1 

eredményjavulásról tanúskod• 
tak. Nőtt a munka műszaki 
szervezettsége, a munkaidő 
ki',� sználása, Javult a ledol· 
gozott Mák arán�·a és meg• 
szűnt az igazolatlan mulasz• 
tás. A munkáscsapatok mi• 
nöségi szavatosságot vállal• 
nak a hozzá.iuk tartozó ,·onal
szakaszokért. A műszaki el• 
1 ·n·· ző mérések után kifizet
té1, a prémiumot. A pálya• 
fenntartási szakszolgálat ve
zetői a tapasztalatok levonása 
után i ntézkedtek a prémiumo! 
pá! •afenntartási munkáltatás 
országos bevezetésére. 

A harmadik ötéves terv 
nagyszabású villamosítási 

programjának első szaka-
szán, a Szerencs-.'llyiregyháza 
közötti vonalon a felsóvezeték 
építésével egyidőben végzik a 
,·onal teljes átépítését. Mére
teiben, az eddigi beruházások
hoz ,;s,onyítva, ez a munka 
kiemelkedő teljesítménynek 
számít. Annál is inkább, mi
,·cl az épttés határide;e 1966. 
december /11. Ez azt jelenti, 
hogy az 50 kilométer hosszú, 
e/;)'\"ágányú vonalon egy év 
alatt kell el\·égezni a ,·mamo
sitást. a palya- és az állomá
sok vág,myhálézatának átépí
tését. 

Vajon hol tartanak a mun
kálatokkal ? Sikerül-e a vil
lamosított vonalat határidőre 
átadni a forgalomnak? 
Ezekre a kérdésekre keresem 
a ,·álaszt a legilletékesebbek, 
Balrtoni lsti-án mérnök fő
trnácsosnak az 1. szakosztály 
fóelóadój;\nak és Fodor Illés
nek, a KPM 3. sz. Beruházási 
Felil"'·elósége beruházójának 
1 ·seretében 

A pályaépítök serényen dolgoznak 

Szerencs állomásról indul
tunk útnak a felügyelőség te
repjáró gépkocsiján. Elsőnek 
a közel"en épülő alállomást 
tekintettllK meg. Az épületei.: 
még a nyár közepére elkés::ii!
tek. Ezekben a napokban az 
alállomás csatornázási mun

J - -

.l\lunkában a telsövezetéltesek 
(MTI Foto Kácsor László felvétele) 

kocsink Nyíregyházához kö
zeledett, majd hozzátette : Ez 
a munka is bizonyítja, meny
nyire fontos a nagy beruhá:á
sok gondos elökészltésc, körül
tektntó iránvítása. Igy sok
kal szervezettebb az anyag
biztosítás, ter1;szerúbb az 

együttmúködés, a kivitelezés
ben részt vevö szervek kö
zött. 

S hogy ez így van, abban 
nagy része van a J. sz. Beru
házási Felügyelőség irán)·ító, 
szervező munkáiának. 

Vlsi Ferenc 

A pályafenntartási szolgálat 
vezetőit már régóta foglalkoz
tatta az a gondolat, hogyan 
lehetne a pályák állapotán 
gyorsabb minőségi javulást 
elérni úgy, hogy abban köz
,·etlenül érdekeltek legyenek a 
munkások is. Sok elemzés, 
vita és részletkérdés tisztázá
sa után ez év első felében ki
sérletképpen a kiskunhalasi 
és a hatvan-sal176tar;áni pá
lyafenntartási f6nökségeknél 
btwezették a= al- és felépit
ményí munkán dolgozók mt
-nőség;avító bérezését. Eszerint 
a pálya állapotát kifejező 
nyomtáv, fekszín az irány, a 
túlemelés, a síktorzulás mű
szaki adatainak két mérés 
közti, 10 százalékos javulása 
esetén a dolgozók személyi 
órabérükön felül negyedéven-

ként általában 300 forint pré
miumban részesülhetnek. 

A kísérlet sikerrel j6rt 

A kísérletre kijelölt két !ó
nökség műszaki vezetói a 
szakszervezeti bizottságokkal 
egyetértésben kidolgozták a 
pá! ·enntartási szakaszokra 
vonatkr,�� részfeladatokat. A 
bevezeté; előtt ,·alamennyi 
műszaki középvezetó,•el. min
den munkáscsapattal és ,·onal
gondozó,·al ismertettek a bé
rezés jelentőségét, a szemé
lyenként e lnyerhető prémium 
feltételeit. A jobb minőségű 
munka nyomán az elöirt pá
lya;avu' ls mellett minden pá
lyamunkás évi 1200, a csapat
vezetó előmunkás pedig 1 600 
forint többletkeresethez ;ut
hat. 

Cél az élüzem cím megszerzése 
1,68 százalékkal tel;esftették 
túl. A vonatok menetrendsze
rüségénél l l ,56, a vonat.közJe
kedesi tervnél 9,6 százalékkal 
értek el jobb eredményt. mint 
amit a terv előír. Növekedett 
az áruszállításuk Is. Az elmúlt 
év el.só félévéhez viSzonyitra. 
ebben a félévben 12 248 tonná
val szállítottak többet. 

Jelentős többletkereset 

káit, a belső vakolást és a ,---------------------------

A kaposvári vasútállomás 
dolgozói az elsö félévi száJU
tási tervüket 13 százalékkal 
túltclj<?sitették. Ez a s.zám ön
magáért beszél. Hiszen ilyen 
eredményt csak jó szervezés
sel. összefogással, egymás köl
csönös segítségével lehet el
érni. Első féléri feladatul: tel
;esitése nem i-olt könnyú. Ne
hézséget okozott az állomáson 
folyó építkezés, a dombóvár
f"'ékénvcsi vonal rekonstruk• 
ciós munkája, valamint a ka
powá�-fonyódi �·onal újjá
építése. 

Növekedett a fizikai dolgo
zók teljesítm<'.!nye i,,. Az áru
mo7.gatás 9,4 szá;;alékkal volt 
jobb az előírt tervnél. s 
ugyanakkor 2.9 s:ázalékkal 
csökkent az önköltség. 

A prémiumot a mo=gó pá· 
lyajenntartási tönöksegnél 25, 
masutt változatlanul a pálya• 
méresek közti 10 s=ázaleK03 
1avulas esetén fizetik foi. /' 
minősegjavitó fenntartási 
munkáltatás ilyen üteme mel· 
lett rövid idö alatt mindenütt 
elerh2tö a pályák utasításban 
megkövetelt muszak1 állapo
ta. Ezért a szakszolgálat v-, 
zetöi úgy rendelkeztek, hog,i 
a megk.ivánt végső minöség 
érteb.hat:irok elérése után < 
pálya utasításban meghataro
zott műszaki túréshatárain 
belül tcc-tása esetén is szám
fejtik a prémiumot. Az eddigi 
norman felüli tobblettel3es1t
mén· után járó keresetet ü 
a minós<1gi iényezök tel3es,te• 
se után prémiumösszeggel nö
velve fizetik ki. Igy a mos
tani bérezés eJsósorban a mi
nőséget, de vele együtt a tel
jesítmények növelesét is ösz
tönzi. 

szerelési munkálatokat végzik 
az építők. 

Néhány perces tartózkodás 
után to,·ább indultunk. S:e
Tenc.• és Mezó:ombor kö:ött 
már fes=ül a felsóve::eték. Tar• 
calon, utunk következő állo
másán viszont pályaépítők
kel találl oz•unk. Az !Íllomás 
,-;lgánvhá\6zatának átépítését 
a Miskolci f:pítési Fvnökség 
dolgozói végzik Pintér lstrán 
fóepítés,·ezető irány{ val. 
Az V ·ágánv már elk(szi\lt. 
A felsó,·ezeték kerPsztfesz!tö 
oszlopai is a he lyü kón áll
nak. 

Tokaj állomás Tarcal felőli 
1·égföen a Debreceni f:pítésl 
Főnökség hidásznit találtuk 
r.agy munkában. A régi 4 mé
ter nyílá�ú liidat 7 méterre 
bóritik. Serényen dolgoznak a 
pál11aépitiik is. Az állomás tel
jes hosszában felbolvgalták a 
régi ,·ágán\'hálözatot: ·Az állo
más bőtité<e során hat vá
gán ·t léte itenek, s a vonal 
többi állomásához hasonlóan, a személyvonatok fogadására 
pesonokat kfpeznek ki. 

Tokaj állomás felvételi épületének clöterében taláU:oztunk Fajh,sz Imrével, a 
fel�óvezet('kesek művezeU\jévet. E!!Vik legrégibb ember a szakmában. 1948 óta minde,i felsóvezeték-építésl munkán részt vett. Ezen a ,·onalon is az ó emberel dolgoznak. 

• felsóvezetékesek többre is képesek 
- Hogy állnak a munkával ? - tettem !el a kérdést. 
- A nagyján, a nehezén már túl i·agyunk - válaszol';a szerényen. - Ha Rakamaz e . i'o1'a; között megkapjuk a 

1'agány::árat, egy hét alatt be-
1tie::zük a munkát és mehetünk toi•ább. Természetesen ha lesz munkaterület A; Utóbbi hetekben ugyani� állandóan, a pályaépltók sarká
ban va"I/Unk. 

- Befejezik-E' az építést december 31-re? 
- . Jóval előbb szeretnénk. A_ l>artkongresszus tiszteletére !•llaltuk, hogy december 1,;-111 befe;ezzük a munkát. Ha t.!4k r_a;tunk múlna, még ezt 

• hatáTidöt is előbbre tud'!4nk hozni. Szerelőink máT 
'!111 összekovácsolódtak. hom1 többre ts képesek. mint •in nnyit erre az évre a terv 
IZ<iinunkra előírt. 

,.}:�kaj után már mindenütt -..avezeték feszül a vágábyolc felett. Nyíregyháza és lakama- között csupá kisebb 11!ómunkák vannak hátra. K1-
lérőlm elégedettek. 

- M,g!télésünlc szerint a 
Do!l4l t>illamositást é: kor
kfffsitéri munkálatainak több mint 60 százalékát már 
:,�qeztük - mondotta Fodor 
---. rniköiben terepjáró gép-. 

Tíz éves a hatvani villamos alállomás 
1966. augusztus 20-án a hat

vani villamos aláU.omás jubi
leumához érkezett. A 10 évvel 
előtti Ures telken ma modem 
épület, modern berendezéssel, 
segíti a villamosvontatás mun
lcáját. 

A felUgyelós.é;; terü:eíe 

Eredményes a kong-resszu.rl 
h,ogy _elny7r,k a. szocialista. verseny is. A szocialista bri
uzem-resz cnnet. 1 gádok az állomás többi dol.go-

A !X, párt�ongresszus_ tisz- , zóival együtt vállalták, hogy 
teleteTe indttott sz?ctalis� • a kongresszusi versenyben 
munkaversenyben e!so félévi megszerzik az élü1..em címet. 
t_e:.vüket _minden tény_ez�nél az Az eddigi eredmények bízta
eluzemszi?Zt telett telies,tették. tóak. Az átla.gos kocsiterheA muni!:afegrelemmel sem lP&t 0,91, n kocsi•nrt·íz1:odnst 
volt baj, s balesetmentesen 3,23, a k.ocst.kihasználást pedig 
dolgoztak. 

Az üzem dolgozóinak maga-

A szállító felekkel és a tár5-
szolgá.lati ágakkal jó kapcso
latot alakítottak ki, s ez egy
ben záloga Is az eredményes 
munkának. Ha a kaposváriak 
továbbra is ilyen jól dolgoz
nak. a várt eredmény nem 
marad el. 

Bernhardt Rezsón� Vámosgyörktól Gödöllőig ter
jed. De ha ú:remzavarról van 
szó. az a!álloma, dolgozói tá
,·oiabbi területekre is kijár
nak. Sokáig dolgoztak pl. Fe
rencváros és Zálwny állomá
sok környékén i.S. Az alállo
más dolgozói 1959. óta élüzem
szint felett dolgoznak. 

tartására, munkafegyelmére, 
jellemzó, hogy már évek óta 
becsületboltju:c van, ahol 
mindenki saját magát s1,0!gál
Ja ki. ,.Leltárhiányuk" még 
soha nem volt. A becsü:et.bolt 
havi forgalma mlntegy 3000 
forint. 

Aprilisi tréfa augusztusban 

A műszaki mérésekre fél
é •n!cé· kerül sor, de a 
munkaátvevés tapasztalatai 
alapj!in a pályafenntartasi fő
nökségek az elérhető pré
méumüs�zeg 40 százalékára 
negye1évenként előleget fi
zetne·:. 

Az al- és felépltményi mun
kán dolgozó elömunkások es 
pályamunkások minöségjavi
tó p ·emizálásával 13 ezer 
dolgozó evi 18 millió többlet-
1;eresethez ;uthat. A fenn
tartási Munka premizálás,mak 
országos bevez�tése lehetővé 
tt•szi, hogy a pályafenntr.rtás 
dolgozói jelentős többletkere
sethez jutnak. 

1 961 -ben alakult meg az első 
szocialista címért kU1,dö brl
gádjuk, s •= első évben már 
elnyerték a dmet. A követke
ző évben négy brigád alakult, 
s azt a célt tűzték maguk elé, 

A 10 éves múltra visszate
kintő villamos alállomás dol
gozóinak ezúton ls sikeres 
munkát kívánunk. 

Szücs Ferenc 

Vasútmodel lező kiál l ítás 

Október 4-én a Köziekedésl 
Múzeum rendezésében érde
kes kiállítás nyíli k  a városli
geti ,·ásár területén levő 
Akadémiai Pavilonban. A 
Drezdai Közlekedési Mú
zeum anyagát mutatják be és 
ezzel összefüggően rendezik 
meg a vasútmodellező kiállí
tást 

A Vasút Modellező Egyesü
let célja az, hogy minél több, 
e'7<'enileg jól dolgozó modelle
zőket ne;eljen. akik nemcsak 

az új vasút ter\'eivel, hanem 
a régi idők vasútmodelljeinek 
megszerkesztéstv?l is foglal
koznak. 

A vasűtmodellezó kiállítást 
minden érdeklődő figyelmébe 
ajánljuk, hiszen mindenki 
megtalálja majd a.zt a terü
letet, amely neki megfelel, és 
talán a kiállítás nyomán majd 
növekszik a vasútmodellezők 
tábora :s. 

Puky Gáborné 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

ELSŐ OSZTÁLYÚ KISZOLGÁLÁS 

- Még nyugodtan albatuak, fél órát kéeG.nk. 2n csak 
a védöhuzatot szedem össze, meri sietek. 

(Pusztai Pál rajza) 

A Magyar Vasutas augusz
tus 15-én megjelent számában 
A kulturált utazás árnyolda
lai címmel foglnlkoztunk a 
nemzetközi for«·1\om hiányos
si.;::aival. Alíg 16.tott nap,•i!á
got a cikk, a Nyu":-.ti pálya
urlvaron ismét bonyodalmat, 
fc-les1eges munl,át okozott a 
téves vonatclcmzts. 

A meglepetés ekkor kö,·et
kezett be. A 17 kocsiba! álló 
vonat ugyanis 76 tengellyel 
érkezett a Nyugatiba. 

Ime, a helytelen vonatelem
zés, amely ezúttal is felesle
ges munkát, bosszúságot oko
zott a vasutasoknak. Az ilyen 
elemzés még áprilisi tréfának 
is sok volna. K. J. 

Augusztus 10-6.n Sturovóból :----------------------------
555/b sz. alatt érkezett meg a 
207 számú Nord-Orlent ex
ressz vonatelemzése, melyben 
25 kocsis, 100 tengelyes, 1 100 
tonnás vonat közeledéséről tá
jékoztatták a Nyugati pálya
udvar dolgozóit. Az elemzés 
nagy riadalmat okozott a pá
l�·audvaron Senki sem tudta 
elképzelni. hogy hová fogad
ják a tengeri kígyó hosszúságú 
nemzetközi vonatot. Az is 
nyilvánvaló volt. hogy egy 
részben nem mehet tovább, 
ezért külön gépet és szakaszt 
kellett rendelni. 

A Nyugati pályaudvaron 
minden illetékest mozgósítot
tak. Dicséretére válik a szol
gálatban levő \'asutasoknak, 
hogy a rendkh·üli vonat to
,·ábbításához percek alatt 
megérkezett a mozdony és 
kezében menetlevéllel egy vo• 
natvezető is. Mire a vonat 
feltűnt az állatkerti kanyar
ban, már mindenki a helyén 
volt. 

A kulturált utaiást segítik 

Németh Arpád állomásfó
nök nemrég került Alsóörsre. 
Rövid ottléte alatt is eredmé
ny�, hasznos munkát végzett. 
Irányításával rendbe hozták 
az állomás kölnyékét, a vfz
daruk mellöl a kiszórt salakot 
elszállították, és a sfnközöket 
gyöngykaviccsal dlszitették. 
Dicséretet érdemel az állomás 
egész kollektívája, hiszen ezt 
a mun•kát, mely a kulturált 
utazást segíti, közösen, együt
tes erővel végezték el. 

Klu Lajos 
Abóin 

Osztrák vendégeink 

Az osztrák delegáció szal<szervezetilnk központjában 
(Hemzö Károly felvétele) 

Augusztus 29-től szeptember 
4-ig sz · kszervezetilnk vendé
gekcnt hazánkban tartózkodott 
az Osztrák Vasutasszakszerve
zet : ezetöszintú delegációja. A 
hattagú delegációt Fritz 
Prechtl elnök vezette. Tagjai 
voltaJ,- losef Füru:eil, Max 
Süka, Ervin Kaiser, Theo
dor Biicker és dr. Franz Lang. 
A vendégek egyhetes tanul
mányűtj..ik során látogatást 
tett r a� f:szakl Járműjavító
ban, a Ferencvárosi rendező 
pályaud,·aron, a Budakeszi 
MÁV Tüdöszanatórtumában. 
megtekintették a Közlekedési 
Múzeumot és a Balatonhoz is 
ellátogattak. 

A delegáció szakszerveze
t�nk központjában is látoga
t3�t tett, ahol Szabó Antal 
fötitkár tartott részükre tá
jékozL .ót szakszervczetilnk 
felépítéséről, a magyar vas
, t ok élet- és munkakörül
ményeiről. Fogadta a delegá
c1 rlr. Csanádi György köz
lek<!dés- �s postaüg,·i minisz
ter és Geréb Sándorné a 
SZOT titkára is. 

A vendégek az egvhetes ta
r ulmán-·út befejeztével elis
meréssel nyilatkoztak a ha• 
zá kran látottakról, tapasz
taltakról és 1967-re viszont, 
látogatásr� meghívták szak• 
szervezetünk vezetőit. 
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A DECEMBERI PÁRTHA TÁROZA T NYOMÁN 

Hathatósabb intézkedésekre, tettekre 
van szükség 

Lapunk februári 1-i szá
mában Korszei·ű eszközökkel 
k-Orszeriítlen módszerekkeÍ 
címmel beszámoltunk a Ke,
leti fűtőháznál január 18-án 
megtartott ankétról, amelyen 
a korszerű villamosmozdonyok 
é:; személyzetük munkaidejé
nek. gazdaságos felhasználása 
szerepelt a napirenden. A ja
nuári értekezleten Sz:ibó An

tal főtitkár javasolta, hogy 
fél év múlva térjenek vissza 
a napirendre. 

A javaslatnak megfelelően 
auguszt• · s  30-án a Keletiben 
összehívták az érdekelteket. 
Az ankéton megjelent Szabó 
Antal főtitkár, Varga Jeni', 
a 7., Tóth János a 8. szakosz
tály helyettes vezetői, a buda
pesti igazgatóság és a szak
szervezet budapesti bizottsá
gának képviselői. 

Mint az a fűtőház pártszer
vezetén�·{ beszámolójából ki
tűnt, ma sem megfelelő a 
villamosmozdonyok üzem
készsége. A fűtőházban a he
lyik: szervezett oktatás kö
vetkezteben javult a javítási 
és revíziós munkák minősé
g2. A járműjavítóba küldött 
gépek javításának awnban 
riéf] mindig hosszú az átfutási 
ideje. A kerékesztergályozás
ra műhelybe küldött gépek át
futásának ideie 22,3 nao. míg 
az újítás során a fűtőházban 
kikötés nélkül az azCYnos mi
nőségű kerékesztergályozási 
munka ideie nem haladja meg 
az 50 órát. 

Még mindig magas 
a szolgálati idő 

A felsőbb szakvon-ali szer
vek ké1,viselöi által január
ban kilátásba helyezett intéz
kedések ellenére tovább növe
kedett a mozdonyvezetők és 
gépkezelők tűrhetetlenül ma
gas szolgálati ideje. Ennek 
1-.� is legfőbb oka a gépekkel 
és személyzettel a vonalon 
történő figyelmetlen, hanyag 
gazdálkodás. A fordán kívüli 
1 orszerű villamosmozdonyok 
haszon kilométer teljesítmé
nyének 17-18 százaléka az 
elmúlt félévben is teljesít
mény nélküli futás volt. 

Február 1 és július 30 kö
zött közel 1000 szolgálati út 
teljesítménye: 60 OOO haszon
kilométer, 33 ezer kilométer 
gép és több mint 65 ezer ki
lométer rezsi menet. Ez az 
összes s· olgálati utak 5,5 szá
zaléka, melyből több mint öt
száz alkalommal a legkorsze
rűbb gépekkel és személyze
tükkel történt a laza gazdál
kodás. Katona Mihály 10 
órás szolgálatára eső 29, Ha
tyáni Ferenc 16 munkaórá
jára eső 7, vagy Hoffmann De
zső 17 órájára jutó 11 ha
szonkilométeres teljesítménye 
nem egyedülálló. Mindez 
nem fűtőházi gondatlanság, 
hanem vétkes vonali pazarlás 
miatt fordulhatott elő. 

Varga Jenő szakosztályve
zető-helyettes a januári érte
kezletről kapott információ és 
a most -zerzett tapasztalatok 
alapján hangsúlyozta : válto
zatlan feladat a korszerű gé
pek ' 1ljesítményének növelé
se. Varga elvtárs dicsérte a 
fűtőház vezetóit és kollektí
váját, mert sok műszaki fel
adatot oldottak meg öntevé
ke �n a kicsi és hiányos ja
vító bázis hatékonyabbá té
telében. 

Németh Ferenc, a budapesli 
igazgatóság IV. osztályának 
vezetője a vonatfordák betar
tása terén levő fegyelmezet
lenségre és az üzemeltetés ta
pasztalatainak jobb haszno
sítására hívta fel a két társ
szolgálat vezetőit. 

A kölcsönös bizalom 

előfeltétele a jó munkának 

Bodor László, a Keleti fűtő
ház főnc. ·e az utasításszerű 
szolgál- · vonali feltételeinek 
biztosítására, a balesetek ta
pasztalatainak következete
sebb hasznosítására irányítot
ta a figyelmet. Majd az ok
tatás jel -nlegi rendszerének 
l:lódosítását, a gépállagnak 
tnegfeleló javító bázis ki
?.pítését kérte és a javítómű-
1.ely építésének vontatottsá
gát bírálta. 

Tóth János szakosztályveze
tő-helyettes hangsúlyozta: a 
két szalgálati ág szervezett 
együttműködése jelentősen 
csökkenthetné a magas szol
gálati időt. A szolgálati ágak 
dolgozóinak kölcsönös bizal
ma minden szolgálati helyen 
nélkülözhetetlen előfeltétele a 
jobb munkának. Mindenek
előtt azonban a menetidők és 
a menetrend iránti fegyelem 
javítását kell szorgalmazni, 
mert a jelenlegi rendszer mel
lett is lehet jobb eredmé
nyeket elérni. 

A szakszervezet tiltakozik 

A felszólalók számos pél
dával bizonyították, hogy nem 
történt kielégítő intézkedés a 

szakszol 7álatok vezetői ré
széról sem a szolgálati idő 
csökkentésére, sem a korsze

·rű vontatójárművek gazda
ságos kihasználására. A győ
riek Pesten, a pestiek Győr
ben váltanak a villamosgépe
ken személyzetet. Személyes 
tapasztalatból állították, hogy 
a miskolci igazgatóság vona
lain jobb az irányító munka. 
Arra is figyelmeztették a fel
sőbb szerveket, hogy még 
a műszaki fejlesztés előtt 
gondoskodjanak a szakember
képzésről. Bírálták a mun

kaerő-utánpótlásban tapasz
talható kapkodást. 

A szakszervezet fóti tkára a 
megoldatlan kérdésekre hívta 
fel a figyelmet, majd a szak
szolgálatok irányító és vég
rehajtá,ban részt vevő dolgo
zóinak egyenrangúságáról, 
egymásra utaltságáról szólt. 

Hangsúlyozta, hogy a szak
szerveze: nem járul hozzá a 
törvényes munkaidő rendsze
res túl!épéséhez. Felhívta a 
jelen levő szakszolgálati veze
tők figyelmét, tegyenek ered
ményre vezető intézkedéseket 
a szolgálati idő csökkentésé
re. Ellenkező esetben a szak
szervezet törvényes úton 
szerez érvényt a munkaidő 
betartásának. A részvevők he
lyeslése közben javasolta, 
hogy a budapesti és a miskol
ci igazgatóság illetékes veze
tői és szakemberei a Vasúti 
Főosztály vezetőivel együtt 
üljenek munkaasztalhoz, a 
jelenleginél eredményesebb 
üzemviteli együttműködés ki
dol<'ozása végett. 

Az értekezlet tanulságai sem 
elhanyagolhatók. Egy meg
kezdett munkát eredményesen 
befe · --:r.i csak következetes
séggel lehet. Ebben pedig 
az üzemi szakosztályok sokkal 
többet tehettek volna. Az el
ső megbeszélésen részt vevő 
vezetők jelenlétének hiányát 
is jo �gal ki!ogásolták az ér
tekezlet részvevői. Bár né
hány vonatkozásban vannak 
korszerűbb üzemeltetést cél
zó intézkedések, azonban a 
folyamat még nem zárult 
le, és minél e1őbb, minél több 
vonalon kívánatos a változás. 

Nincs még minden rendben 
a vontatási szolgálatnál sem, 
dJ a legfőbb most a vonali 
gazdálkodás javítása. Ami el
maradt az év első hat hónap
jában, azt a januári ígérethez 
hh·en most pótolhatják au
gusztus után. 

Kovács János 

BaleseiÍ krónÍka 

Augusztus 30-án Mezőtúr 
állomáson a 652. sz. vonattal 
történt tolatás során az állo
más Nagylapos felőli végéről 
fékezetlenül elszalasztott 18 
kocsiból álló kocsisor kímé
letlenül ráütközött az V. vá
gányon álló vonatrészre. Az 
ütközés következtében 3 kocsi 
egymásra torlódott, két kocsi 
kisiklott. Az egyik kisiklott 
kocsi a IV. vágányon álló sze
mélyvonat egy utasokkal fog
lalt kocsiját oldalára döntöt
te. Négy forgalmi vágány el
záródott. Személysérülés nem 
történt. 

A vizsgálat szerint a balese
tet a kiadott szóbeli utasítás 
megszegése és a felügyelet la
zasága idézte elő. A vizsgálat 
még tart. 

Szeptember 5-én Nyírbog
dány állomásról a forgalmi 
szolgálattevő engedélye nél-

kiil a váltóőr által kiengedett 
pályamesteri motoros kiskocsi 
szembe haladt a 4671 sz. vo
nattal. Az összeütközést a 
mozdonyvezető gyorsfékezés
sel sem tudta megakadályoz
ni. Személysérülés nem tör
tént, a vizsgálat folyamatban 
van. 

Szeptember 8-án Kökénye
si kitérő és Újmajor megálló
helyek között kisiklott a Gö
röcs Béla pályamester által 
vezetett pályamesteri motoros 
kiskocsi. Göröcs Béla pálya
mester halálos, Karácsondi 
János előmunkás és Krácser 
József vonalgondozó könnyebb 
sérüléseket szenvedett. Az 
eddigi vizsgálatok szerint a 
kiskocsi kisiklását sebesség 
túllépése idézte elő. A vizsgá
lat még nem fejeződött be. 

Emberéletet mentett a mozdonyvezető 
Augusztus 16-án délután 

18.06 órakor Hugyag vasúti 
megállóhely és Szécsény állo
más között a vasúti sínek mel
lett levő padkán haladt ke
rékpárjával Nagy József 
abon'"i lakos, aki a szécsényi 
állomáson teljesít szolgálatot. 
A Szécsény felé haladó 4248-
as számú vonat közeledtekor 
a kerél-oáron ülő Nagy Jó
zsef nadrágját becsípte a fo
gaskerék és a jobb oldali vá
gányra esett. Az arra közle-

kedő 375. számú mozdonyon 
szolgálatot teljesítő OkJlensz
ki László mozdonyvezető ki
sebb porfelhőt vett észre. 
Jobban kihajolva a mozdony
ból, meglátta a sínen fekvő 
embert - gyorsan fékezni 
kezdett. A lassan feltápász
kodó Nagy József előtt két 
méterrel megállt a szerelvény, 
s csak a mozdonyvezető pél
damutató emberségén múlott, 
hogy a végzetes szerencsétlen
ség nem következett be. 

Hangverseny a cseppkőbarlangban 
A MÁV Debreceni Filhar

monikusok Rubányi Vilmos 
érdemes művész vezényleté
vel ,agy sikerű hangversenyt 
adta'c az aggteleki cseppkő
barlang impozánsán megvilá
gított oszloptermében. 

A hangverseny végén üte
mes taps köszöntötte a mű
vészeket és azt a páratlan mű
vészi élményt, amit ez a föld 
alatti hangverseny nyújtott. A 

vendégek véleménye szerint 
az aggteleki hanf]verseny pár
ját ritkítja Európában, s ezt 
a természeti adottságot job
ban ki kellene használni. Az 
anteleki zenei fesztiválok 
nemzetközi eseménnyé válhat-: 

nának, s mivel a határon fek
szik, a nemzetközi kapcsola
tokat is szélesíteni lehetne. A 
szomszédos Csehszlovákiában 
közvetlen az aggteleki barlang 
közelében található a Domica 
barlang is, s így egy-egy ilyen 
,zenei fesztivál alkalmával a 
csehszlovák barlangot is meg 
lehetne tekinteni. 

Hogy Aggtelek fejlesztése 
idegenforgalom szempontjából 
indokolt, bizonyítja az is, 
hogy szeptember 1-én meg
nyitották a 14 millió forint 
költséggel épült Barlang-szál
lót, ahol 200 venrié,wek nvújt
hatnak kénye1�-• 07&llást. 

Bábel G1örp 

Gátlástalanul fosztogatták 
a vagonokat 

Bíróság előtt felelnek tetteikért a társadalmi tulajdon megkárosítói 

Minden magyar állampol
gár alapvető kötelessége a 
társadalmi tulajdon védelme. 
A �'<LStlt dolgozóira különös
képpen nagy feladat hárul a 
társadalmi tulajdon védel
mében. Sajnos, a dézsmálá
sok mégis évről évre is
métlődnek. A szegedi igazga
tóság területén az elmúlt év
ben két állomáson, Baján és 
Kecskeméten brigádba tömö
rült dézsmálókat tett ártal
matlanná a rendőrség. 

Fositogatás brigádban 

Baja állomáson Temmer Jó
zsef tolatásvezető és három 
tagú brigádja a lopásokat már 
1963-ban elkezdték és egyre 
nagyobb vakmerőséggel foly
tatták. A más-ik tolatóbrigá::I 
vezetője, Ferenc László is 
megszervezett egy ilyen ., bri
gádot" és Temmerékhez ha
sonlóan gátlás nélkül fosz
togatták a vagonokat. Később 

a két brigád összefonódott. 
Miutá.n egymMt váltatták, 
előre jelezhették, hogy a nap
pali szolgálat ideje alatt mi
lyen árukat roktak be, azok 
melyik vágányon állnak és 
milyen lehetőség kínálkozik 
a dézsmálásra. Bevallásuk 
szerint 175 esetben nyúltak a 
társadalmi tulajdonhoz és ez
zel 120 OOO forint kárt okoz
ta!k a népgazdaságnak. 

Hasonló eset történt Kecs
kemét állomáson is, ahol 
Bognár Jáno.s tolatásvezető 
és három kocsirendező 1963 
őszétől kezdve fosztogattak 
és a társadalmi tulajdonban 
65 OOO forint kárt okoztak. 

:Mi tette lehetővé, hogy a 
két állomáson hosszú időn 
kuesztül folytathatták a lo
pásokat? 

Első helyen kell említeni 
az ellenőrzés hiányát. Az el
lenőr?Jés gyakran formális 
és teljesen rendszertelen 
volt. Ennek tulajdonítható, 

aclása érdekében 2, illetve 1,30 
órás fel-lejelentkezési idéilket 
állapítottunk meg. A fentiek 
figyelembe vételével a tran
zitálást végző vona.tkíséróink 
részére 6-800 forintos, legá
lis válto::ó illetmény kere
setet tudtunk biztosítani. Ez 
a magasabb kereseti lehető
ség sem elégítette · ki őket, 
hogy még több fizetéshez: 
jussanak, bércsaJást követ
tek el. 

Súlyos mulautást követtek „ 

-------------� hogy mindkét állomáson a 
lopásokból származó dru

Az utazási naplókat utia8í
tás ellene.sen a határfcrrga.
Zomban nem a vonatokat to
vábbitó vonatvezetók vezet
ték, ha.nem a Subatica. állo
máson vonatátvevói szolgála
tot végző négy vonatvezető, 
akiik kihasználva a határfor
galom adta lehet&;égeket, 
valamiM az érdeke1tek ré
széről tanúsított laza ellen
őrzést. a többlet változó il
letmény biztosítása érdeké
ben a tranzitálást végzők uta
zási naplóit nem a valóság
n&k megfelelően vezették. Az 
utazási naplókba. nem a le

közlekedett vonatokat je
gyezték be, hanem a vonat
közlekedési torvben napon
kénti közlekedőnek kijelölt 
vonatokról sablont készítet
tek és így az aboon szerepló 
vonatokat minden esetben 
bejegyezték, függetlenül at
tól, hogy közlekedett-e, vagy 
sem. 

4 0  ÉVE A VASÚTNAL 

Vécsei Pál váltókezelő, Al
sóörs állomás dolgozója, 40 
évi &2JOlg.álat után nyUgdíjba 
vonult. 1945-tól szakszervezeti 
tag, s 8 éven keresztül mun
kavédelmi felügyelő is volt. A 
balesetek elhárításáért, meg
előzéséért nagyon sokat tett. 

Tiszta, 
akár a szanatórium 

A békéscsaba--"kötegyáni 
vonalon levő Szanatórium 
megáUó tisztaságára valóban 
illik ez a jelző. Az ott dolgo
zókat dicséret illeti a rendért, 
a tisztaságért és azért, hogy 
munkaidejükön túl, társadal
mi munkában is csinosítják 
szo1gálati helyüket. Az ál-
·1omás forgalma, nem is 
kevés. Egy-egy betegláto-
gatói napon 150-200 utas 
is !eszá!l, hogy a közeli tbc
szanatóriumban levő hozzá
tartozóikat meglátogassák. Az 
utasak kivétel nélkül megelé
gedéssel bes?.élnek a tisztaság
ról. 

A megállóhely koUe1:tívája 
a pártlccmgresszus tiszteletére 
válutlta, hogy a vasút mindkét 
oldalát parkosítják. Szükséges 
ez a munka azért is, mert a 
tavaszi árvíz jelentős károkat 
okozott a pályatesten. 

Boldizsár Gyula 

Jó eredmények 
a kongresszusi 

munkaversenyben 
A kongresszusi munkaver

seny már eddig is jó eredmé
nyeket hozott a békéscsabai 
fűtóháznál. Csak egy adat: az 
év első hét hónapjában 4317 
tonna szenet takarítottak meg, 
s ezzel teljesítették kongresz
szusi felajánlásukat. 

Békés megye többi szolgá
lati helyén a kongresszusi 
versennyel egyidőben a téli 
forgalomra is készülnek. Me
zőhegyes állomás kocsivizs
gáló szocialista birgádja ed
dig 200 gőzfűtési tömlőt javí; 
tott meg. Az első félévi érté
kelés alapján Békéscsaba, 
Lökösháza, Kétegyháza, Mu
rony, Dévaványa és Mezőhe
gyes állomások élüzemszinten 
teljesítették tervfeladatukat. 

B. GJ. 

cikkeket napokig, néha hete

kig az öltöző szekrényekben 
tarthatták a kocsirendezők 
anélkül, hogy val.akínek is 
feitűnt volna. A brigádok tag
jai szolgálati idejük alatt, 
hogy a lopott holmit haza
szállíthassák. elhagyhatták az 
állomás területét. Ez sem tűnt 
fel senkinek! 

Közrejátszott az Is, hogy 
nem sikerült kialakítani a 
dolgozók között olyan lég
kört, amely meggátolná a tár
sadalmi tulajdon fosztogatá
sát. illetve elooegítené a visz
szaélések gyors leleplezését. 
A megkérdezett dol.gozók 
mind arra hivatkoztak, hogy 
nem akartak spicliskedni, nem 
akarták „lebuk,tatni" dolgo
zótársaikat. 

.Magasabb kereset bércsalással 
• 1 

A vagonfosztogatókon kí
vül egy csaló társaság is 
rendőrkézre került igazgató
ságunk területén. Az 1965. 
évi májusi menetrendválto
zás alkalmával Kelebia-Su
botica állomások között 
közlekedő tehervonatdk tran
zitálását Kiskunhalas telep
állomás létszámába tartozó 
20 főnyi vonatkísérő sze
mélyzet vette át. A határfor
galomban közlekedő vor..a
tok továbbításához a legkép
zettebb vonabkísérőket osz
tottuk be, olyan dolgozókat. 
akik mind a szakvonali, mind 
a mozgalmi munkában élen
jártak, az állomás vezetői 
ezért érdemesnek tartották 
őket a feladatok elvégzésére. 

A jelenlegi vona-tkísérói dí
jazás szerint a határforga
lomban közlekedő vonatok 
díjazása a legkedvezőbb. Eze
ket a vonatokat, ugyanis, 
függetlenül a vonat nemétől, 
a legmagasabb, vagyis teher
vonati (tolatós) kilométer
pénz egységtétellel számolják 
el. Ezenkívül a külföldi tar
tózkodás idejét külön külföl
di óradíjjal számoltu'k el, va
lamint az értékes külföldi 
árut tartalmazó vonatok meg
felelő átvétele, illetve át-

Sót, ha a megfelelő ldöki
töltésre volt szükség, a nem 
közlekedő másodrészeket is 
előjegyezték. 1gy a legális 
6-800 forintos változó il
letmény keresetüket 1000, il
letve egyes eseteklben 1000 
forint fölé emelték. 

A helytelen gyakorlat ki
alakításához ebben az eset
ben is hozzájárult az ellen
örzés elmulasztása. Kiskun
halas állomás vezénylő 
tisztje helyszíni ellenőrzés
sel felfedhette volna a csa
lást. De súlyos mulasztást 
követtek el az uta.zá.si napló 
tulajdonosai i.s, mert nem ki
fogásolták a vonatátvevók ál
tal bejegyzett és a v,alóságna.k 
nem megfelelő utakat. 1gy 
vált lehetővé, hogy egxes dol
gozók utasításellenes tény. 
kedésükkel hat hónapon ke
resztül 2-3000 forintos 
többlet keresethez jutottak , 
mintegy 70 OOO forinttal ká
rosították meg a népgazd.asá• 
got. 

Az ügy részletekig történó 
vizsgálata folyamatban van. 
A súlyos visszaélést elköve
tő dolgozók bíróság előtt fe
lelnek tettei!k.ért. 

Tisztában vagyunk azzal. 
hogy az ilyen természetű 
problémák megszüntetése 
nem megy máról holnapra. 
Annak a lehetősége azonball 
megvan, hogy a tapasztalawk 
alapján előbbre lépjünk, az 
előidéző okdk tanulmányozá
sára nagyobb gondot fordít
sunk és részletesen kidolgoz
zU!k azokat a megoldási mó
dozatokat, amelyek a bűnözé
sek számának csökkenté6ét je
lentik. 

Dr. Susla János 

Egy éve piszkos lepedőn 
Meglepő esetról tájékoztatta 

szerkesztőségünket hivatalos, 
pecsétes levélben Baranyi Jó
zsef, az Ercsi GV. szakszerve
zeti bizottságának titkára.. A 
levél tartalmát az alábbiakban 
kivonatosan közöljük. 

„Az Ercsi Gazdasági Vasút 
üzemfőnök�égén több dolgozó 
munkásszálláson lakik. A kor
mányrendelet értelmében a 
munkásszállást a négyes kate
góriába sorolták, így egy dol
gozónak ha.vonta 75 forintat 
kel! fizetni. A dolgozók ezért 
a pénzért egy fekvé)Ml11et, két 
pokrócot, két lepedőt, tüzelőt 
és hideg vizet k,apnak. Tudo
másunk szerint biztosítani 
kellene a munkásszálláshoz 
fürdélii, ti.sztálkodá.si lehetősé
get is. Ami e levél megírására 
kényszerített, az az a tény, 
hogy a dolgozók lepedőjét nem 
kl:5thetenként cserélik. 

Amikor sza:kszervezeti bi
zottságunk megvizsgálta 3 
munkásszálláson lakók hely
zetét, megállapította, hO(J'I 
1965 december óta nem cserél· 
ték a dolgozók lepedőjét. Er
re a súlyos hiányosságra fel
hívtuk Juha.sz József főpálya• 
mester figyelmét, aki azzal ér
velt, hogy szekrényben van a 
tiszta lepedő, miért nem men
nek a dolgozók érte. A mun
kásszállás lakói azt vallják, 
hogy már több esetben kértek 
tiszta ·lepedőt, de nem kaptak. 
A lepedő cserélése a.uguszt� 
23-i,g, a levél megírásának 
ndpjáig még nem történt meg. 

Ezúton kérjük szíves intézke
désüket." 

A leírtakhoz nem kell kom
mentárt fűzni. Mindenesetre 
az illetékesek többet töród
hetnének a munkásszállás la
kóival. Ez több mint köteles
ség! 
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A kollektíva segítségével Rákosrendezőn már bizonyítottak 

Hogyan s:zerve.zték meg a dolgozók beisko[ázlatását a Nyugati A rákosrendezői sorompók
nál mindig sok a várakozó. 

A tanév kezdetével a vas
utas dolgozók is b.cültek az i -
kolapadokba. Az elmúlt tan
evben a 15 szolgálati helyen 
6Zer:ezett üzemi általános is
kolában 721, a területi isko
Jakban 400, a középiskolákban 
6-!0, egyetemen és fóiskolán 
pedig több mint ezer buda
pesti va,,utas tett \'izsgát. A 
•zak.szervczeli bizottságok lrá
ny1t<1sával, a legtöbb szolgá
lati helyen hetekig szorgosan 
munkálkodtak · a� idei tanév 
előkészítésén is. A fő cél : nö
relni az általa.no.s i.skolá.kba.n 
tanuló dolgozók számát. Hi

szen. még több mint 10 ezer, 
citven év a=atti budapest i  uas
tttasna.k ltlány::ik a nyolc álta
lános i.sko!at vég::ettsége. Eb
bál több mint 7 ezren 45 ev-
1tél fiatalabba1'. 

és a Keleti pályaud1.VJron 

dig anyagiakkal is ösztönzik 
a tanul.á.st. :E:rdemes tehát ta
nulni. 

Molnár II. István autóspon
ki munkas, az elsőtől a nyol
cadikig jelesen tanult, ma 
technikumba jár. Huszti Béla 
és több társa a második osz
tálynál kezdte és sikeresen 
fejezte be tanulmányait. Az 
ötven éves Pál Fere-nc 20 éves 
Gyurka fiával együtt most 
járja a nyolcadik osztályt. 
Tanulmányi versenyben van
nak egymással. Süveges János 
raktári munkás, túl az ötve
nen, 6 gyermeke mellett is 
kitúnóen tanulta meg azt, 
amit ifjú korában elmulasz
tott. Jankovicsné. Koltainé és 
mások 50 felett a munka és 
háztartás mellett is szorgal
masan tanulnak. Kerényi Já
nos, az 54 éves szakszervezeti 
bizalmi társait ö.sztönözte a 
tanulásra, mikor szemébe 
vágták: - ne csak agitál;, 
magad is mutasd meg, ho
gyan keJL tanulni. A csoport 
tagjai elótt ő i,; aláírta a je
lentkezést a hetedikre. Allta 
a szavát, és jelesen végezte el 
a VII. és VIII. osztályt. Pél
dáját sok-an követik. 

Pedig igenc..--ak szorgoskodnak 
a vasutasok. A Die.,;e!-mozdo

gozók tanulá.sát, tnErt csak nyok fürgén rendezik a vago
gond van vele - vélekedik nokat, szerelvényeket. 
Tóth III. András, a szakszer- Az állomásnak naponta 250 
vezeti bizottság titkára. -300 menetet kell fogadni és 

Péli Sándor 36 éves vállóik- 2000-2600 vagont kell vo
nek, aki szakszervezeti biz:il- natokká rendezni. Nem köny
mi, 6 osztálya van. A csoport-

, 
nyü mindez, hiszen a tolató és 

jában több dolgozónak hiány- a kijárati vágányokat nem a 
zik a 8 osztálya. jelenlegi, hanem az 1945 előtti 

- Nekem is van háztájim. forgalomhoz méretezték. Az 
de az nem volna akadály a :a- eredmények így is figyelemre 
nulásba.n - mondja -, de méltók. 
nem sok értelmét látom. 

Papp III. István váltóőr 42 
éves, ő is bizalmi, neki is és 

Jó a verse11ys:zellem 

a csoport több tagjának is a A tehervonatok menetrend 
két utolsó osztály hiányzik. szerinti indításánál a vállalt 
Ha tanulna, nemcsak a helyi 73 százalékkal szemben 77,5 
kollektíva, de a harmadik I szá:alékot, a tehervonatok ter
technikumot járó Anna lánya helésénél 101 százalék helyett 
és a hetedikes Piroska is se- 103,2 százalékot tel;esítettek. 
gfthetne - ismeri be beszél- Csökkentették a kocsHartózko
getés közben. A turai K. Tóth dá,i idöt is. Az ígért 90 szá
Mihály is még csak 44 éves zalék helyet 95,4 százalékos 
Neki is csak hat osztálya van. eredményt értek el. 

- �vekkel ezelött ajánlo:- • A nagy forgalom lebonyolí-
tá.k - jegyzi meg -, hog11 tása,_a _gyors mu;t1<a nem ment 
a.ki jónak látja. és a.kar, az ;e- a �óség_ rovas�r�. _ f':2- �gy 
lentkezhet továbbtanulásra. · kocsira e.< o rongálódas1 kolt
Nem jelentke�tem. Elh�zoga- s.tg L� 1;.ökkent. Az �965. é_vi 
tom én a váitokat e-nnywel is. 3:' 

f�llerrlll 1.7 fillerre szal-
litottak le a kart. 

Hogyan tovább ? 

Ha mindehhez hozzátesz- A vezetók panaszkod1ak. 
szük, hogy feladatalka.t keve- Pontosabban szólva tolmácsol
sebb létszámmal oldották meg, ták a rákosrendezói vasutasok 
nem nehéz megállapitani, hogy termelési tanácskozásain és 
Rákosrendezó állomás dolga- szakszervezeti taggyűlésein el
zói eredményes munkát vé- hangzott jogos sérelmeket. A 
geztek. A jó eredmények el- helyzetet jól illusztrálja egy 
érésében jelentős szerepe van példa : az á.llomás felsll részén 
a kongresszusi munkaverseny- van olyan helyiség, amely 
nek is. egyszerre iroda, öltözó, mos-

- Ugy, ahogyan a mi vas- dó, könyvtár, kazá.-nház ér 
utasaink versenyeznek, csak széntároló. Ez a helyiség nem 
azok tudnak, akik szeretik a nagyobb, mint egy tágcu azo-: 
munkájukat és a vasutat ba.. 
vélekedett Bali Ferenc, a szak
szervezeti bizottság titkára, 
majd hozzátette: 

- A versenyben a régi vas
utasok, a törzsgárda tagjai ha
la.dnak az élen. Elég sok ná
lwnk az új ember és nem is 
mindig a legjobb anyag ke
rül hozzá.nk. De a régiek min
dig pártfogásba veszik, szak
mailag és emberileg is igye
keznek nevelni llket. Talán 
ennek köszönhetö, hogy az 
utóbbi időben állomásunkon is 
csökkent a fluktuáció. 

A szakszervezeti bizottság 
titkárával, az üzemgazdásszal 
és a termelési felelőssel foly
tatott beszélgetés szinte ész
revétlenül átterelődött a dol
gozók szociális körillményei-
re. 

Mostoha körülmények 

Rákosrendezón évek óta jól 
dolgoznak. Munkájuk elisme
résre méltó. tgy vélekednek 
róluk a Yasút vezetői is. � 
szociális körülményeik több 
mint 15 éve nem ja.vultak. 
Másfél évtized alatt nem 
épült az állomáson sem öltöző, 
sem fürdő, még egy zuhanyozó 
sem. Az állomás felvételi 
épületében pedig való.ságos 
.,szálfaerdó" tartja a mennye
zetet. hogy �e ne omoljon. Pe
dig, akik ilyen jól helytállnak 
a munkában, azok szociális kö
rülményeinek javítása több 
figyelmet, gyorsabb intézke
dést érdemelne. 

L. Gy. 

A felnőtt oktat.ás . zervezé
sében az elózó évekhez \'iszo
nyitrn nincs sok változás. A 
i:erl'ezö m11nkába11 az orosz
lánrész a s::aks:eri·ezeti bi
:ott.lá,gok.é. A szolgálati főnö
kök és középvezetők még nem 
mindenütt támogatják kellően 
a felnőtt oktatást, de az azo
nos adottságú szolgálati he
lye;_cn sem dolgoznak egyenló 
szorgalommal a szaksz':!rve
zeli bizottságok. 

Közö� eróvel 

A kiterjedt ü:zemi általános 
iskolai oktatás mellett, három 
évvel ezelőtt gimnáziumi vas
utas osztályt is indított a 
szakszervezeti bizott.ság 30 
taggal. Az idén levelező és 
újabb esti gimnáziumi osz
tállyal, a szakmunkás�bizo
nyitvánnyal rendelkezók ré
sz.ére különbözeti vizsgával 
a gimnázium hannadik osztá
lyát is megindltják. Igy a kö
zépiskolában is közel százan 
tanulhatnak majd. 

A Keletiben is, akár a Nyu
gatiban, a dolgozók több.sége 
vidéki és fordában dolgozik. 
Tíz megkérdezeltból nyolcat 
nem hátráltatna még a házta
ji sem. Az elhatározásban 

Reggelre elkészült az útátjáró 
A Nl/U{11lti pályaudi,-aron 

evek óta sokat tesznek a dol
gozók to\'ábbtanulásáért. 
A: utóbbi ha.t ét• alatt, több 
mint 1200-an vi::sgázta.k sike
resen a s=al:szeri:ezeti bi=ott
ság által szen·e=ett helyi, üze
mi általános iskolában. 

· em érdekük a tanulás 

azonban ingadoznak. In-
gadoznak, mert nem is-
merik, hogy milyen fel
tételek mellett lehetne és vol
na könnyebb a tanulás. A 
szakszervezeti bizott..ság sem 
határozta el, hogy milyen tipu
sú legyen az oktatás. A bi..:al
miak munició nélkül \zervez
nek, nincs elég meggyó::ó eTV 

az agitá.cióban. Aki tanul sem Nem ilyen jól szen-ezett éll érzi eléggé a támogatást. A kevúbé eredményes a közok- szakszervezeti bizottság évek tatd.s az a::cmos adottságú Ke-
leti pályaudvaron. Pedig a óta nem nyerte meg a tn-

A
. z öreg, elhasznált síne

ken zötyögve, nyikorog
va ;önnek-mennek a rako
mánnyal teli tehervonatok. 
Budapest húsellátásának köz
pontjában, a. IX. kerületi Mar
ha.vásártéren, kora hajnalban 
kezdódik az élet. A sorompók 
itt többs::ör zárják el az út
átjárót, mint a föváros más 
területén. 

gött az emberi érzelem meg
nyilvánulását keresem. Pá
lyamunkások ót, akik minden 
nap ugyanezt a nehéz, fa
rasztó munkát vég::ik, der
mesztö hidegben és t ikkasztó 
höségben egyaránt. Csupán a 
helyszín változik. 

Amikor a sinszerkezet a he
lyére kerül, hoss=abb szünetet 
tartanak. A vizeskanna körbe 
jár. Kevesen is::nak. Talán a 
számukra kellemes éjszaka 
miatt. 

Aztán újra folytatódtle a 
munka. Előkerül a hegesztő-

pisztoly és a sötétben csillag-. 
szórókent hatnak szerte repü
ló szikrái. 

Az emberek arcán meg;e
lenik a. mosoly. Valahogy 
frissebbnek látom óket. A ki
tűzött feladatot elvégezték. 
Csak az útát;áró kövezése 
marad hátTa. De ezt már má.a 
munkacsapat végzi. 

Az éj sötétje is eloszlik, • 
újabb hajnalt köszönt a vá
ros. 

A pályamunkások öuzec,o
magolják szerszámaikat. 

Vajek Jutka 

Az öthónapos tanfolyamokon 
ti\·ente két o•ztály anyagábol 
\·,zsgáznak. Ebben az évben 
augusztusban 50, februárban 
'iO dolgozó vizsgázott. Eddig 
40-en jelentkeztek az októ
berben induló VII. és VIII. 

osztály előadásaira. A szerve
zés tovább folyik. 80 jelentke-
1.éire •Jaiwtanak a, sz\> \·ezetól 
és.a kö.oi.tatasi munkabizott,. 

d , --'-k t'"bb • t 10 • vábbtanulás szerve7.ésére :el-o,go,.v . 0 mm sza7.a- készült és alkalmas vezetőket. léltá a · !11Mti i°e P. nyolc �1-.• -aktivistákat. A helyi szaksz<>rtalános 1skólaJa. 'Az, elmult vezeti vezetők előtt a s2ervrt��v1:>en e� 14 általános, 13 7.ésben csak a 4!1 éves éle.!kor 

Ezen a nepon néhány pá.
lyamunkás elllkészltó mun
két L•égez, hogy az éjszaka 
folyamán - amikor a nagy 
forgalom elcsendesedik -, ki
cseréljék a;; útátjáró szerke-
zetét. Sok gépkocsivezetó ,-------'----------------------

.ág ,a ja,. 
- Nem könnyű a do1goz61e 

megnyeré e a tot·ábbtanulás
ra. Fordas=olga!at, vidékröl 
bejár.;k, háztáji művelés, csa
ládi gondol<, mind-mind visz
rzahúzó eró - mondja Tófal
ri Istrán szb-ti tkár. 

- Ez a::onban nem ak.adály 
- \·eszi át a szót Kovács II. 
István l'T'i.lhelybizottsági tit
ki,- i. kolai gondnok. - Dol
gozóink megértették a tovább
tanulá.s fontossagát. 

A . zakszervezeti bizottság 

kozep1skolas es 5 egyetemi ta- lebeg , nuló került ki a népes kollek- · 
. 1 tí\'ából. Az iden augusrtusban . Ho!O'.an !ehetne tovabb lép- 1 

kezdték meg a szervezést. de m? Alig tíz p�rcre a JÓ pel
még egy tucatra sem tehető a da. a Nyugati pályaudvar, 
jelentkezők száma. Pedig a érdemes �enne �gyszer tapasz
nagykátai művelődési ház f:, talatcserere atmennt. De 
felajánlotta együttműködését előbbre jutnának akkor is. ha 
az ott lakó vasutasok tovább- a szervezésben az oktatási év 
tanulásához. elókészitési időszakában b-it-

1 - A Keleti pályaudvaron a r�bban tárnas�kodnAnak a kö
sza.kmai �·ezetésnek nem érde- zos�gre, a . b1za_Jm1ak, a kol
ke a tová.bbta.nulás segltése. lekttva seg1tségere. 
Nem is s::orgalma::zák a dol- K. J, 

bosszankodik, a felszedett ut
cal:öi,e miatt, pedig csak egy 
tl4pról van szó, Ők ezt nem 
tudják, legfeljebb másnap 
nyugtázzák az eredményt. A 
sorompó ke::elö;ét méltatlan 
sérelmek érik, mit'el egy-eí/11 
zsúfolt tehervagon most las
sabban közlekedik. 

Egésznapos a. tennivaló, s 
a:: alkony is lassan ereszke
dik a városra. 

mmden tagja, a szolgálati v1>- ---------------------------

Este 8 óra. A forgalom egye
löre szünetel, s a két sorom
pó között megkezdődik a terv
szerűen megs::ervezett munka. 
Tát,olabbról egy Diesel-moz
donyt indítanak. Lassan 
szinte mértani pontossággal 
- halad a. síneken. Mögötte 
a hét és fél tonna súlyú sin
·•=erkezet. A ferencváTosi pá-

zetők és reszortosok. közös 
erövel, egy célért dolgoznak a 
Nyugatiban. Markó Lá�zló ál
lomásfőnök több év óta látja 
el a szakszer\'ezet közoktatási 
munkabizottságának vezetését. 
Sok munkája mellett maga és 
heh·ettesel is gyakran útrakel
nek a legnehezebb területre, 
az iskolaszervezó munkára. 

Korhatár nélkül 

A nyolc általános ;,rco!ai 
végzettség alapkövetelmény 
lett a l\yugati pályaudvaron. 
Az oktatás a pártszervezet l:s 
a szakszervezeti bizottság k/\
�ö ügyévé vált. Korhatár nél
kül mindenkihez eljutnak a 
•zervezök. Bérráépitéskor pe-

A )!agyar Televlzl6 1'611. 
auguuLuti 2!h\n sugározt.a dr. 
Kende Istvin é� Kende .l\olirta 
lllmJét a vietnami háborúról. 

Pereg a film. A narrátor 
az Egyesúlt Allamok 1776-os 
fliggellenségi nyilatkozatát 
Idézi: .. Minden ember egyen
lónek születik. A teremtő el
lienenithetetlen. . jogoleka! ru
házta fel öket: az élet, a s::a
badsá,g, a boldogság keresésé
,ie/• jogával .  . . A kormány1J
kat az emberek azért nozták 
létre, hogy a jo;:okat biz!osít
lák, s hatalmuk a kormány
r.ottak egyetérté�ból fakad. 
Valahányszor egy kormányzat 
! célokkal s:embefordul, a. 
llépnek joga i·an leváltani, 
t>agy hatalmától megfoszteini 
és új kormányt létreh,:,mi 
olyan elvek alapján és olyan 
formában, ame!yet a legal
kalmasabhnak tekint, hogy 
bfzton.•ágát és boldogságát 
llleiőrizze." 

Ezek a szavak sz.élesebb 

A dolgozók megelégedéssel h�llgatták . . .  
A debreceni fútóház szak

szen·ezetl bizottsága értékel
te az üzem dolgozóinak 1965-
ben nyújtott társadalombizto
sítási juttatásokat. 

Csak a családi pótlék fel
emelése következtében a fútő
háznál évente 1 millió 200 
e::er forintot fizetnek ki, s ez 
400 ezerrel több, mint amit a 
felemelés elótt adta!,. 

Az üzemorvosi ellátás ja
vulását, a beteg-ség megelőzé.. 
sét bizonyítja, hogy 1695-ben 
11,5 százalékkal volt alacso
nyabb a táppénzleiadá.T, mint 
1964-ben. 

Emelkedett a kórházi költ- lyafenntartási fónökség szak
ségek összege Is. Míg 1964- emberei és a pályamunká.sok 
ben 455 400 forintot fizettek 11agy figyelemmel kísérik a. 
ki, addig ez az összeg 1965- szerelvényt. Fontos munka ez! 
ben már 558 ezer forintra Hossztí idöt vesz igénybe, 
nótt. Ez az emelkedés a vas- míg végre sikerül eltalálni a 

utas dolgozók Idült betegsé- megjelölt helyet. 
geinek, kórházban, illetve A csendes <i;szaká.t egyen-
gyógyházakban történő na- letes kiáltas töri meg: 
gyobb arányú kezeléséből - Hó, rukk! 
adódott. 'E:s a harminckét ember egy-

A fútóház dolgozói nagy ér- szerre markolja meg az eme
deklödéssel figyelték a beszá- lót, hogy egy erótel;es lökés
molót és megel•gedéssel vették se! odébb billentse a. vasúti 
tudomásul a támogatás növe- sínt. 
kedését. j Figyelem az arcokat. A kor-

l'llarosán Pál mosan fénylő barázdák mö-

A gyilkosok önvallomása 
Furcsa szemlélet. A2 em

beréleteket kioltó bomba és a 
béke egyet jelent Johnson el
nöknek. 

Gondo/atolc egy tv-lilm ut6n 

értelemben azt jelentik, hogy 
a föld minden népe egyenlö, 
minden népnek megvan a jo
ga az életre, a boldogságra, a 
szabadságra. S a filmkockák 
mégis, a véres vietnami há
ború eseményeit, az amerikai
ak barbár cselekedeteit doku
mentálják. Furcsa értelme
zése ez a azabadságnak, az 
emberi jogoknak, amelyet az 
Eeyesillt Allamok független
séc i nyilatkozata oly hangza
tos szavakkal ecsetel. 

Pereg a film. S mi sze
münkkel a fájdalmat, a bru
talitást, a robbanó bombák 
nyomasztó, gyilk"S füstjelt 
n,ézz!lk, fülünkhöz pedig a 
következö mor,chtok iuln1I:: 
.,1961 óta a.z USA által ktll· 

földnek eladott fegyverei: 
majdnem e(ll/mi!li<ird dollár 
profitot hoztak a;: amerikai 
Iparnak''. Hogy kinek jövedel
mez a vietnami háború, nem 
kétséges. 

Pereg a film. A narrátor 
most Johnson elnököt idézi : 
„önök nem tudják, milyen 
mélyen sa.;nálom, ha bármikoT 
uta.ntást kell a.dni valaminek 
a. bombázására, különöskep
pen tsza.k-Vietnaméra." Meg
ható humanizmus ! S követke
zik egy másik mondat, amely 
Johnson elnök 1964 április 9-
én Baltimoreban elmondott 
beszédéből való: ,.Legjobb és 
legszentebb meggy6zödésünk. 
hogy a légitámadások a béké
hez vezető leobiztoaabb út 
aziik6ége1 ré&z.e". 

Pereg a film, s vallanak a 
gyilko.sok. Ki-ki a saját felfo
gása szerint. Egyben azonban 
mindannyian egyetértenek: a 
t:ietnami háború folyta.tá.sá
ban. Johnson elnök a Spiegel
nek adott nyilatkozatában ezt 
a kö,etkezőképpen fogalmaz
ta meg. .,El vagyunk szánva, 
hogy nem enged;ük Dél-Viet
namot a kommunisták kezére 
jutni, tartson bár a. hábonl 
húsz vagy ötven évign. 

Merész
.:. 

nagyon merész nyi
latkozat ez. S ha az USA ve
zető köreinek nem is számít a 
sok-sok kioltott emberélet, a 
vietnami háború kiszélesítése, 
azért bízunk abban, hogy rö
videsen eljő az az Idő, amikor 
az ember!ség békére vágyó 
milliói megálljt parancsolnak. 

É I elmentés a grazi gyorso_n 
Egy idegileg zaklatott utas 

augusztus 27-én személy
vonati jeggyel szallt fel az 
1804-es grazi gyorsvonatra. A 
gyorsvonati pótjegy megválta
sa és a pótdij felszámítása 
még csak fokozta idegállapo
tát. Kis táskáját - melyben 
gyermekeinek és feleségének 
szánt kis ajándékok voltak -
a jegyviz.sgáló mellé dobta, és 
végigrohanva az átmenő ABa. 
kocsi folyosóján, a faképnél 
hagyott jegyvizsgálóval ellen
tétes kocsi végén felrángatva 
a. 90-100 kilométerrel r9bogó 
gyorsvonat ajtaját, ki a.kart 
ugrani, egyszóva.l öngyilkossá
got k!sérelt meg (?). A jegy
vizsgáló éber szeme észrevet
te, hogy az utas szándékai 
végzetesek lehetnek - utána 
rohant, és azt saját életének 
kockáztatásával a kocsi leg
alsó lépcsőjén megragadta, és 
egyik kezével a korlátba ka
paszkodott, másik kezével az 
utast fogva küzdött m-0st már 
úgyszólván mindkettőjük éle
téért. Tartott ez mindaddig. 
míg erre a kocsiban utazók is 
felfigyeltek, és visszasegítet
t.ék őket a már életet és biz
tonságot nyújtó peronra. 

Székesfehén·áron, az utas le
szállt azzal, hogy személY"'<>
nattal folytatja útját - mely
re a jegye is érvényes. 
Mialatt az egyik utas rendőrt 
keresett, illetve az ügyele
tes tiszt figyelmét hívta 
fel a leszálló - és koráb
ban már ön.gyilkosságot 
megkísérlő emberre , az 

ezalatt a s:wmszéd vá,gá.nyra 
bejáró vonat elé akart ugra
ni. Megint az említett kalauz 
éberségén múlott, hogy félre
rántotta ót a magasperon 
melletti vágányteknóból - te
hát ismét nem válhatott köny
nyelmú elhatározásának áldo
zatává. 

Az elkeseredett utas ezután 
az ügyeletes tiszt - később a 
rendőrség - felügyelete alá 
került, és a jegyvizsgáló 
ugyanúgy kezelte a jegyeket 
tovább, mintha szolgálati kö
telességei közé tart-Ozna a:z 
életmentés. 

- Nem ez az elsll eset 
mondotta Varga Já.nos, Szom
bathely állomás dolgozója, 
majd a következő fülkében 
hangzott fel kellemes, lágy 
hangja: 

- Kérem a. jegyeket! 

Palló János 

K"'-i befalartatnl az ablakot. Nem bir- a6aai f vqAn;yok kllziltt Járkáló embereket! 
(Puutai Pál raJa) 
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Al i bácsi három kéktúra jelvénye 
Vasutas természetbarátok között a VFSC klubjábán 

A Vasúti Főosztály Szív - Két éve alakítottuk meg osztályvezető helyettes .....: a utcai Sportklubjában barátsá- csoportunkat. A Népszigeten többi vizsgázott túravezetőnkgos hangulat fogad. A terem 
közepén diavetítőt szerelnek. van a bázisunk, ott van a há- kel együtt ő is sok túrát ve
A VFSC Természetbarát 1'om bé1'elt hajónk és a saját zet, amelyek között nemcsak 
Szakosztálya tartja itt havi gumikajakunk, amely mellé erdőjárás, hanem városok, ásaösszejövetelét, amelyen a most aka,-unk vásá1'olni egy tások, arborétumok megteszakosztályi ügyek megbeszé- másikat. Sokat túrázunk a Du- kintése, megismerése Is sze
��t�n�iak.

útibeszámolók is nán, a közelmúltban pedig repel. 
körüleveztük a Balatont is. Itt végeszakadt beszélgeté-Bártfaí Árpád szakosztály-

vezető-helyettes üdvözölte az Jövőre részt veszünk a Nem- sünknek, mert elkészültek a 
egybegyűlteket. Elmondotta, zetközi Duna Túrán. Nagyon vetítőgép beállításával, és 
hogy a szakosztály legköze- szeretjük a vizet, de a tava- Ney Imre a másik humoros lebbi feladata a VI. kerületi szi és őszi hűvö�bb időkben kedvű nyugdíjas világjáró Természetbarát Szövetség · · al · á k él őszi csillagtúrájának megren- rru ,s gy ogtur zun • t en megkezdte a vetítést. 
dezése. Fontos, hogy minden pedig síelünk. 
gördülékenyen menjen, mert 
ezzel is közelebb jutnak a 
szakszövetség vándorzászlójá
nak elnyeréséhez. 

Változatos túraprogram 

A „hivatalos" bejelentések 
után asztalhoz ültünk. --Előke
rült a szakosztály életét do
kumentáló fényképalbum és 
az őszi túraprogram, melyet 
áttekintve legelőször is a 
,,szarvasbőgés" címen akadt 
meg a te kin tetem. 

- Ez lesz az őszi túrasze
zonban a legjellegzetesebb és 
ta'.án legérdekesebbnek ígé1'
kező tú,-ánk -· kapom a tá
jékoztatást. - A BöTZsönyben 
lévő kisinóci túristaházból in
dulunk éjjel,. A nagyhideghe
gyi háziq megyünk, és közben 
megfigyeljük a szarvasbőgést. 
Csináltunk már ilyent a Ge1'e
csében is. Igaz, hogy ott vá
rakozáson felül sikerült a 
szaroas-les, az egész társasá
got megfutamította egy szar
vasbika. 

De azért nem Ijedősek a 
szakosztály tagjai, mert erre 
a túrára is jóval többen je
lentkeztek, mint ahány túrá
zó részére helyet tudnak biz
tosítanl. 

· A 1 1 1  tagú szakosztály vál
tozatos programja azonban 
sokféle lehetőséget kínál azok
nak is, akik ebből kimarad
tak. Sokan a „100 ki!óméteT a 
Vöröshadsereg nyomában" el
nevezésű túraútvonalát járják. 
Körülbelül núszan már telje
sítették is a követelményeket. 

Ekkor valaki az asztalra 
tett egy túratervet, amelyben 
sok helyen szerepel dunai vi
zitúra, majd a vizitúrázók ve
zetője, Marost Miklós veszi 
át a szót: 

Kimagasló teljesítmény 

- Az Országos Kéktúrát, 
amelyet az elmúlt években a 
vasutas turisták elevenítettek 
fel, szeretik-e? 

- Te,..mészetesen. Nagyjából 
erre épül a gyalogtúra ter
vünk. Itt ül egyébként Szabó 
Ali bácsi, aki feleségével 
együtt már háromszor járta 
végig a 940 kilóméteres útvo
nalat, most szerzik meg a ne
gyedik „Kék"-jelvényt, 

- Hogy sikerült ezt a tel
jesítményt elérni? 

- Nyugdíjas vagyok, van 
időm bőven - feleli a hajda
ni Diesel-mozdony vezető, a 
mókás kedvű, fiatalos külse
jű Ali bácsi, aki annak idején 
13 országba vezette el a Ganz 
motorkocsikat. 

- Azért járjuk be többször 
az útvonalat, mert a különfé
le évszakokban az egyes sza
kaszok más-más arculatot 
mutatnak, és mi erre is kí

váncsiak vagyunk. 

- Ali bácsit szeretik a fia
talok is -, monN_ta a szak-

- Ez itt az Amerikai Nem-
zeti Park bejárata - mondja. 
- A mögötte levő szép völ
gyet indiánok lakták, senki 
nem tudott róluk. Egy vadász 
fedezte fel lakhelyüket vé
letlenül. Amikor a fehérek 
behatoltak a völgybe, az In
diánok elmenekültek, csak egy 
öregasszony maradt az óriási 
ősfák alatt meghúzódó falu
ban, amely ma múzeum. 

Mi a klubest részvevői cso
dálkozó élvezettel figyeltük a 
havas bércek, völgyek mesés 
birodalmát, majd azzal az ér
zéssel távoztunk, hogy ez a 
klubest érdekes, mozgalmas 
volt. 

Zámbó István 

Három második helyezés Finnországban 
A Nemzetközi Vasutas 

Sportszövetség szeptember 3-
án és 4-én Finnországban ren
dezte meg a vasutas biTkózók 
nemzetközi találkozóját. A 
kétnapos versenyen 14 ország 
legjobbjai - köztük világ- és 
olimpiai bajnokok - mérték 
össze tudásukat. Az Igen erős 
mezőnyben a magyar vasutas 
válogatott közepes eredményt 
ért el. 

Egyéniben a debreceni Öl
veti, a szegedi Kovács S. és 
a sokszoros válogatott Reznák 
súlycsoportjában a második 
helyen végzett. Csapatban a 
Szovjetunió végzett az első 
helyen 48 ponttal, második 
Bulgária 25,5, harmadik Tö
rökország 24, negyedik az 
NDK 21,5, ötödik Magyaror
szág 20,5 ponttal. 

K E R E S Z T R E J T V É N Y  
\'17.&zlntes: 1.  l!::tellzesltl! folya

dék. 5. Irányelv az úJ gazdasági 
mechanizmusban. (Folytatása a 
függóleges 25-ben.) 12. A helyes 
gondolkodás törvényeinek tudomá
nya. 14. A legnagyobb verőér. 15. 
Cethal azon05 betOL 16. A hlá
ny056ág. 17. Nem egyenesben. 18. 
A portugál drámairodalom meg
teremtőj e  (147()-1536) 19. . • .  m 
prematur 1n annum. 20. Háború, 
németül. 21. Tetőfedő anyag. 22. 
Egyiptomi napisten. 23. Evőeszköz. 
24. Afrikai !6város. 25. Régi ró
mai pénz. 26. Erkölcs. erkölcsi ta
nulság. 27. Ruhát készlt. 28. Víz• 
sz.lntes 21 többese. 29. Gyengéi. �o. 

Hires angol futó. 31. Az egyik ol
dal. 32. Neked. németül. 34. Kifli
darab 1 35. Egy vegyértékű kén
hidrogén gyök. 37. Idegen női név 
(ék. fel.). 38. Kimondott beta. 40. 
Magánszám, olaszul. 42. A fej ré
sze. H. Latin kötőszó. 45. Házikó. 
47. Hegy a Holttenger közelében. 
49. A kék árnyalata. 51. Elődök. 
53. Két ellentétes Igekötő. 55. Vlsz
sza: olajbogyó. 57, Onnepelt mű
vész. 59. Híres magyar fe6tc5mü
vész. 61. Nemcsak ez. 62. Római 
filozófus és drámaíró. 64. Sakál
fejO Isten az egyiptomiaknál. 66. 
Lángol. 

Függóleges: 1. Lendület, iram. 2. 

Gyalogcsapat a rómaiaknál. 3. Gö
rög sziget. 4. A!rtkal nomád nép. 
5. A mai napon. 6. Krokodilustéle 
állat. 7. Híres svéd tudós. 8. Eltes. 
9. Hatna a közepén. 10. Van két
harmada. 11. Idegen női név. 13. 
Klcslnyltő képző. 17. Attila reg
klsebb fia. 18. Férfinév. 20. Drá
gakövek súlyegysége. 21. Fürdő
hely Heves megyében. 23. Csúcs, 
vég, görögül. 24. Fogoly. 26. Nem
csak tegnapi. 21. A Nyemen jobb 
oldali mellékfolyója. 28. Például 
le. 29. Japán családnév. 31. Ige
kötó. 33. Római 3. 33. Mozgékon�. 
mozgatható. 36. Könnyű szövetu. 
39. Cipész anyaga. H. Idegen pénz
nem. 43. Arab állam. 46. Oldaná 
ellentéte. 48. Fúvós hangszerek. 
50, Elelmlszernövény. 52. K. S. 54. 
Olasz tűzhányó (ék. !el.). 56. Ró
mai 51 58 Racka mássalhan,tzói 
60. Tór: 63_

. 
A. 0. 65. Rag. 

Beküldend6 :  vlzszlntes 1. folyta
tása a függőleges 25-ben. Bekül
dési határldll: október 10. 

Az elözö keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Gyorsabb Utema gaz
dasági növekedés blztos(tása. 

Könyvet nyertek: Aczél Imre, 
Sárbogárd állomás. Kalamár Sán
dor, Bp. xvm.. Zilah u. 14. Te
mesváry István fe!Ugy., Bp. VI.. 
Lenin krt. 122. Galbács István. 
Albertirsa. Viola u. 2f. Guba Já
nos. Bp. xvm. Dankó P. u. 1/a. 

MAGYAR VASU'J:A9 

■ Vasutasok Szakuervezetlnet 
lopja 

Szerlcesztt 1 ,ierkesztO bl-zotts611 

F6szerkeszt6: Gulyés ,,nos 
FeJeI6s nerkentö: Vlst Ferenc 

Szerkesztl!ség: 
Budapest Vl Benaúr utca Cl 

Telefon·  v� rl')•I · '1?9-8'72 
üzemi: 19-77 

Kiadja !s ter JesttJ e Néps:,,ava 
Lapkta:lO \74llalat. Budapest VU 
Rákóc-zl Qt 54 Telefon : 224-319 

l!'elet6• kiadó: Gábor Márton. 
• Néo,uva t,apktodO Vállalat 

lgAtgatOl• 
Csekks,ámloszám: 75.915.001 -K 9· 

blll:ro t.apn)'omda 

MEGHALT 

BUZGÓ JÁNOS 

Szeptember 13-án elhunyt 
Buzgó János, a munkásmozga
lom régi harcosa. 1898. szep
tember 20-án született Nagy
váradon. Fiatal korában be
kapcsolódott a munkásmozga
lomba. Baloldali maga tartá
sáért a nagyváradi fű tőháztól 
elbocsátották. 1940-ig Buka
restben élt. Hazatérése után a 
hatvani fűtőházhoz került. A 
második világháború előtt és 
alatt nagy érdemeket szerzett 
a vasutasok baloldali szerve
zésében, a kommunista frak
ció létrehozásában. Tevékeny
ségéért 1944-ben internálták. 
Kiszabadulása után tovább 
folytatta a vasutasok szerve
zését az Istvántelki Főmű
helyben, ahonnan ismételten 
elbocsátották. Új munkahe
lyén, a Magyar Acélban sem 
szűnt meg az eszméért har
colni. Az illegalitásban is to
vább dolgozott. 

A felszabadulást követően 
részt vett a Közlekedési Szak
szervezet megalakításában, s 
az elnökség tagja lett. 1957 
májusában vonult nyugdíjba, 
de továbbra is aktívan dol
gozott a felsőgödi pártszerve
zetben, amelynek az ellen
forradalom után létrehozója 
és haláláig vezetőségi tagja 
volt. 

Emlékét kegyelettel meg
őrizzük ! 

A BARÁTSÁG JEGYÉBEN 
Szeged állomás dolgozói 

már a múlt évben is jó baráti 
kapcsolatot alakítottak ki a 
szom.-;zédos jugoszláv vasuta
sokkal. Ezt a barátságot csak 
fokozta az a kedves meghívás, 
amely a Szabadka állomás 
szak.sze,-vezeti bizottságától 
érkezett Szegedre. A jugoszláv 
kollégák a szegedieket a ju
goszláv vasutasnap ünnepsé
geire hívták meg. A küldött
s,égben 24 vasutas kapott he
lyet, akik Szeged állomás dol
gozóit képvisel,ték Szabadkán. 
A baráti meghívást felhasz
nálták tapas;,;talatszerzés.re is. 

- Huszonhét vasutast bú
csúztattak nyugdíjba vonulá
suk alkalmával Dombóvár ál
lomáson. A kultúrteremben 
tartott ünnepségen a nyug
díjba vonulók családtagjai is 
részt vettek. 

- Szállítási értekezletet tar
toU a Fejér megyei Szállítási 
Bizottság, ahol az AKőV, a 
MtH, a Gabonafelvásárló és 
a Tüzép Vállalat, a MAV 
szerveivel egyeztette az őszi 
forgalom eredményes lebonyo
lításával kapcsolatos teendő
ket. 

- Na.gyméretú játékokat 
kúzítettek a záhonyi vasutas 
dolgozók, a helyi óvoda kicsi
nyei részére társadalmi mun
kában. A legnépszerűbb a he
likopter, amelybe a gyerme
kek be is ülhetnek. 

- Térítésmentes véradó na
pot szervezett a Szabolcs me
gyei Vöröskereszt a vasutas 
dolgozók között. Az önkéntes 
véradáson 180 vasutas jelent 
meg. 

- Felújítják a kaponárl 
nevelőintézetet. A központi 
fú tés felszerelése, a konyha 
korszerűsítése és az általános 
külső és belső felújítás már 
megkezdődött. 

- A kongresszus tlS2:teletére 
tett felajánlásukat Veszprém
varsány állomás dolgozói az 
első félévben a kocsitartózko
dásnál 95,15, a kocsikihaszná
lásánál pedig 102,15%-ra tel
jesítették. 

- Elkészült az Alföld első 
úttörővasútja Szolnokon a Ti
sza balpartján lévő ligetben. 
A mintegy 5 kilóméter hosszú 
vasútvonalat társadalmi mun
kában építetté� 

- Kocsik sorozatban, A 
múlt évben aláírt szerződés 
értelmében, még ebben az év
ben 130 személykocsit és 
200 alumínium tartálykocsit 
adnak át Csehszlovákiának a 
Győri Magyar Vagon és Gép
gyárban. A mlntakocsik hóna
pokkal ezelőtt elkészültek, és 
már folyik a sorozatgyártásuk. 

- Jelentős valuta mectaka
rít&st értek el a záhonyi állo
más dolgozói azzal, hogy az 
első félév során az idegen ko
csik tartózkodási Idejét átla
gosan 1, 7 órával csökkentet
ték. 

- 400 vagon szenet takarí
tottak meg eddig a celldömöl
ki fűtóháznál a kongresszust 
verseny keretében. A mozdo
nyok gazdaságos kihasználásá
val, a száz elegytonnára eső 
fajlagos önköltség, a tervezett 
6 1 q forint helyett 5,93 forint
ra csokkent. 

- A Parlamentbe látogattak: 
Rákosrendező állomás KISZ
fiataljai. A látogatás külön 
érdekessé�e volt, hogy meg
tekintették a Parlament kicsi
nyített mását is, amelyet egy 
miskolci házaspár készített 
többezer gyufaszálból. A 
KISZ-fiatalok legközelebb a 
Szépművészeti Múzeumba lá
togatnak el. 

- 214 hallgatóval S%eptem• 
ber 5-én megkezdődött a tanfJ 
tás a MAV Tisztképző Intézel 
zárt tagozatán. Az 1966/67-es 
tanévben forgalmi és kereske
delmi, építési és pályafenntar
tási szakon tanulnak a hallga
tók. A megnyitó ünnepségen 
Lindner József vezérigazgató
helyettes köszöntötte a hall
gatókat. 

Helyreigazítás 

Lapunk szeptember 1-i szá
mában megjelent üzemi kór
ház a járműjavítóban c. ri
port első bekezdésének végén 
tévesen közöltük dr. Szebeni 
József főorvos beosztását. A 
helyes szöveg így hapgzik: 
dr. Szebeni József, a Szolnoki 
MAV Rendelőintézet vezető 
főorvosa. 

A SZERKESZTŐSÉG ÜZENI 
Szücs Ferenc, Hatvan; Boldizsár 

Gyula. Békéscsaba; Czeglédi Sán
dor, Debrecen ;  Pintér Lajos, Vác
rátót; dr. Bánk:!alvy Gyula. Szi
lád! Sándor. Szeged; Bódogh Ml· 
hály, Dombóvár; Vas István. Rá· 
kosrendezö; Hof!mann József, 
Veszprémvarsány: Molnár Arpád, 
Bp. Ferencváros: Markos József, 
Zalaegerszeg; Hábet György, Fe
kete László. M'.iskolc: Baranyi Jó,. 
zsef, Ercsi; Behán Rózsa, Kazinc
barcika : Kiss Lajos, Al&óörs: 
Bernhardt Rezs!>né, Kap06vár: 
Leveleiket lapunk anyagához fel• 
basz.náljuk. 

Boldlz.sár Gyula. Békéscsaba ; 
Bognár Károly, Dancs Józse1, Ta• 
polca; Szabó István, Nagykanizsa: 
Leveleiket illetékes helyre továb-
bltotiuk, 

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapból a szakszer

vezeU bizQUságok és a dolgozók 
f,gy,:imébe ajánljuk a követke
zóket: 

H. s,ámból: 116 802/1966. I/2. c. 
Jelentkezési felhívás a Marx Ká• 
roly Közgazdaságtudományi Egye
tem közgazdász továbbképző ta• 
gozatára. 

35. számból: 114 848.'1966. I,'9. H!Yó
szémváltozások a budapesti vasút
igazgatóság vasútüzemi telefonhá• 
Iózatán. 

115 592/1960. 1/1. ,.Kiváló új!tó" 
és „Kiváló feltaláló" kitüntetés 
adományozásának feltételei. 

36. számból: 113 039/1966. IJ3. e 
A munkásszálláson történő elhe
lyezés és térttésl díj szabályozá, 
sára kiadott rendelet módosítása. 

- Parkosítotiák a Hatvan 
állomás melletti üres tel

A küldöttség vezetői megál- ket, a MÁV kertészet dolgozói. 
lapodta.k abban, hogy ezt a A 630 négyzetmt!ternyi terü
kapcsolatot a jövőben még in- letre 4000 viTágpalántát ültet

. kább hasznosítják és rendsze- j tek. A parkosításon 1604 tár
ressé teszik. sadalmi munkaórát dolgoztak. 

L A K Á S C S E R E  
- Komlói 2 szoba, ö&szkomfor

tos tanacsi lakásomat elcserélném 
hasonló budapesUre vagy esetleg 
pécsi re. MA v szolgálati lakás 
előnyben. Cím: Szanyi János, 
Komló, Vörösmarty u. 7. Tel.: 
28-30 vagy Pécs fth. 13-24. 

Könyvismertetés 

- Elcserélném két szoba, össz
komfortos, kertes, telefonos MA V 
vlllalakásomat két egy-egy szo
básra. Cim : Bp. XIV., Szegedi út 
74. Érdeklődni: naponta 8-10-lg 
vagy 20-22 óráig 206-894-es tele
fonon. 

Mohácsy Mátyás-Porpáczy 
Aladár-Kollányi László 
Szilágyi Kálmán: 

SZAMÓCA, MALNA, 
SZEDER 

Három nemzedék közös al
kotó munkájának gyümölcsét 
v ;�i kezébe az olvasó. E kö
zös munka eredménye egy 
valóban nagyszerű, a tudo
mány és a gyakorlat igényeit 
egyarán . kielégítő könyv, a 
szamóca, a málna és a szeder 
termesztéséről teljes áttekin
tést nyújt, összehasonlítja a 

hazai termes. tés színvonalát 
és módszereit a világ termesz
tésével. A könyv elméleti ré
szei. a szamóca, a málna és a 
�?:eder élettana, fenológiá�a 
és nemesítése, szorosan kap
csolódna - a termesztés gya
korlatá1 ól szóló részekhez. Az 
olvasó külön-külön fejezetek
ben Llálja az üzemi és a há
zikerti tr_:mesztés • káit. a 
szaporítást, a növényápolást, 
és a szüretet. Részletes fajta
leírás teszi teljessé a lröny
v:t, s használhatóságát a faj
taiellegét jól bemutató ábrák 
még n" . elik. 

E könyvet minden szamóca-, 
málna- és szedertermesztőnek 

egyaránt ajánljuk, legyen az 
kertész vagy agrármérnök, 
vagy a háztáji és házi kertben 
kertészkedő. 

Ajtók, ablakok, jótékok, 
kerítések, konyhabútorok 

mázolásához 

- Rákos �IAV-telepl V. ép. I. 
em. 7. sz. alatti 1 szoba, konyha, 
spejzos. kertes lakásomat elcse
rél nPm Pest körnvékt hasonlóért. 
Virágh Lajosné, Hldépítésl Főnök
ség. 

P B O G B ESS- Z O MÁ N C !  
Gyorson szárad, csillogó fényes, tartós a 

PB O G II ESS- Z O MiÍ N (' !  

Fehér 1 kg 37,60 Ft 
pasztell színek 1 kg-os 36,- Ft 

FESSE, MAZOLJA TARGYAIT SAJAT MAGA 

IGY OLCSóBBI 



VII.AG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

Budapesten ülésezett 

az OSZZSD közlekedésjogl 
állandó bizottsága 

AVASUTASOK SZAKS ZERVEZET�NEK LAPJA 

Szeptember 13-17-ig Bu
dapesten tartotta III. ülését a 

Szocialista Vasutak Nemzet
közi Szervezetének Közleke
dés;ogi Állandó Bizottsága. A 
megbeszélésen a öolgár, cseh
szlovák, magyar, lengyel, 

ködés jogi szabál11ozottsága 
egyre jobban előtérbe kerül, a 
kapcsolatok szélesedése, sok
rétűvé, színesebbé válása óha
tatlanul megköveteli a pontos 
jogi szabályozottságot. Ezt 
volt hivatott ez az értekezlet 

is szolgálni, Az értekezleten 
joggal állapíthattuk meg, hogy 
- a hazai jogi munkához ha
sonlóan - nemzetközi mére• 
tekben egyre szélesebb terü
leten alkalmazzák a jogsza-X. EVFOLYAl\f, 19. SZÁM Ára 40 fillér 1966 OKTOBER 1. 
bályokat. S • .J. 

JVyolc hónap mérlege: 
NDK, román és a szovjet vas-

,---------------------------
utak jogi szolgálatának képvi-
selői vettek részl 

Az értekezleten a témafele
lős NDK vasutak képviselője 
S7.ámolt be a bizottság munká
járól. A beszámow, követő 
napirendek vitája a szccialis
ta vasutak együttmúködése 
szempont;ából rendkívül fon
tos kérdéseket tartalmazott. A 
csehszlovák vasutak előadásá
ban a határállomások létesíté
sével és munkájával, valamint 
az ott folyó együttes szolgálat
tal összefüggő jogi problémá
kat beszélték meg. 

Nemzetközi vetélkedő 
- hazai győzelemmel 

Hetvenmillió tonna á1·ut 

szállított a vas út 
A IX. pártkongresszus tisz

teletére kibontakozott szocia
lista munkaverseny eredmé
nyességét híven tükrözik a 
vasút augusztusi teljesítmé
nyei. Augusztusban 9 millió 
894 ezer tonna árut szá!litott 
a vasút, amel11 144 OOO tonná-
1:al haladja meg a célkitúzést. 
Az év elsó nyolc hónapjában 

78 millió tonna áru került 
elszállíta.sra, 700 ezer ton
nával több az előirány-

zottnál. 
A tehervonatok át1ag05 ter

helésénél a 943 tonnás célkitú
zéssel szemben 954 tonnás 
eredmény született. A teher
kocsipark gazdaságos felhasz
nálását mutatják - vala
mennyi igazgatóságnál - a 
statikus kocsikihasználásnál el
ért Jó eredmények. Az igazga

kent. A kocsikirakási átlagidó 
mintegy 10 százalékkal javult, 
ezen túlmenően pontosabb lett 
a küldemények előjelentése is, 

Budapesti igazgatóság 
Debreceni lga:r.gatóság 
Miskolci igazgatóság 
Pécsi lga:r.gatóság 
Szegedi Igazgat.óság 
Szombathelyi lga:r.gatóság
Hálózat: 

Az őszi forgalom &ikeres 
végrehajtása az elkövetkezen
dő Időszak központi feladata, 
A negyedik negyedévi terme
lési tanácskozások a vasút te-
rületén valamennyi szolgálati 
helyen a közeli napokban ke
rülnek lebonyolításra. 

Az augusztusi teljesítmé
nyek alapján az igazgatóságok 
összesített eredményei az 
alábbiak szerint alakultak: 

Eredmény 
0' 
,0 

101,22 
101,96 
100,96 
101,0, 
102,21 
101,81 
101,55 

.Jutalom 
Ft 

240 OOO 
78 500 
60 OOO 
80 OOO 

110 OOO 
76 200 

644 700 

A termelési tanácskozáso
kat úgy kell előkészítem az 
igazgatóságoknak, a szakszer
vezeti szerveknek, a feladato
kat az irányelvekben úgy kell 
meghatározni, hogy azok a 
kongresszusi vállalások mara
déktalan teljei;ítését segít:sék 
elő, 

Ez a terület jogilag még 
szabályozatlan és hogy szabá
lyozása mennyire szükséges, 
azt egy néhány példával bi
zonyítani lehet. Ebbe a kér
déskomplexumba - vázlato
san felsorolva - a következő 
résztémák tartoznak: az 
üzem múködésével kapcsola
tos résztémáT,, a kapacitás ösz
szehangolása, a menetrend, a 

tolatószolgálat és az üzemza
,:arok elhárításának proble- Örömmel vették 
matikája. A másik nagyobb 
terület az úgynevezett közle-
kedési, vagy fuvarozási terü
let, amelyben a d!jszabási 
metszőpontok megállapítása, a 
küldemények átvétele és át
adása és más fuvarjogi intéz
kedések szerepelnek. 

birtokukba a sátoraljaújhelyi vasutasok a 
vándorzászlót. 

(Forrai .János felvétele) 

félévben több mint három• 
ezer kocsit indítottak útnak 
és a csehszlovákok ebből csak 
tizenkettőt utasítottak vissza. 
!gy a MAV Ismét egy ponttal 
növelte előnyét. 

tóságok túlteljesítették a c<'.:1- ..-------------------------
kitú7.ést. 

Az OSZZSD állandó bizott
sága az említett témán kívül 
még egyéb kérdésekről is tár
gyalt, melyek közül kettő k,ü
lönösen fontos Az egyik olyan 
Jogi eszközök alkalmazását hi
vatott kutat.ni, amely eszkö
zök a szállítási kapacitások 
optimális kihasználását kh-án
ják előmozdítani. 

A győzelmet 5:3 arányban 
a sátoraljaújhelyiek szerezték 
meg. Ez nem sportsikert je
lent, hanem a Slovenské Nové 
Mesto és a magyar határállo
más, Sátoraljaújhely közötti 
munkaverseny eredményét. 
Az év első felében 602 vonat 
közlekedett a két állomás kö
zött. A menetrendszerűség
ben a szlovák partnerek bizo
nyultak jobbnak és 75 száza
lékos teljesítményükkel el
hódítottak egy értékes pon
tot. A sátoraljaújhelyiek er
re azzal válaszoltak, hogy a 
jelzőknél egyetlen vonatot 
sem á!litottak meg, míg Slo
venské Nové Mesto állomá
son huszonhat esetben tör
tént jelző előtti várakozás, 
Sátoraljaújhelyról az elmúlt 

A munkaversenyt értékelő 
bizottság a két állomás elő-
jelentő szolgálatát jónak tar
totta, tehát a vetélkedőben 
részvevőket egyformán jutal
mazta. A kölcsönös segíteni
akarás, szintén azonos volt. s 

mivel a sátoraljaújhelyiek 
balesetmentesebb munká.t vé
geztek, így alakult ki végül az 
5:3-as eredmény, ami egyben 
azt is jelentette, hogy a ma
gyar határállomásra kt'r1ltt a 
vörös vándorzászló. 

A fizető képzett tonnakilo
m�ter teljesítmény hálózati 
s=inten 100,86 százalékot ért 
el, amely kedvező kihatással 
volt valamennyi igazgatóság 
munkájára. 

A rakodással képzett irány
t·onatokkal továbbltott áru
,ú111 2,:U-,. százalékkal haladta 
meg ci célkitűzést. Ennek ered
ményeként gyorsult az elegy
tnozgás, ami kedvező kihatás
sal volt a kocsiforduló alaku
lására is. 

A teherkocsik átlagos tar
tózkodási ideje 

a célkitűzéshez viszonyit
va 1,68 százalékkal csök-

kent, 
amely ugyancsak hozzájárult 
a kocsiforduló idő kedvező 
alakulásához, a kocsipark 
szállító kapacitásának növelé
séhez, 

A tehen-onatok menetrend
azerinti közlekedtetésénél az 
augiuztust 7 3,53 százalékos 
eredmény ugyancsak kedve
z/Jen alakította a::: éves célki
&üzést. 

Nem mondható el ugyanez a 
&zemélyszállító vonatok me
netrendszerinti közlekedteté
léról. Augusztusban 95,99 szá
zalékos eredményt értünk el. 
Ez minte�y 0.5 s7.ázalékkal 
alacsonyabb az elóirányzolt
nál. 

A vonóerő fajlagos fellmsz
nátása valamennyi igazgató
ság területén kedvezően ala
kult. A nagy . teljesítményú 
Diesel-mozdonyok elegytón
naki!ométer teljesítménye és 
hasznos futása ;elent/Js mér
W,ben növekedett a debrece-
11i fóvonalon, amely a közpon
ti irányítási rendszer haté
konyságát is tükrözi. 

A forgalmi és vontatási uta
ZÓSzemélyzet gazdaságosabb 
foglalkoztatását tükröző cél
kitűzések szintén kedvezően 
alakultak valamennyi igazga
tóságnál. A \'onatkozó terme
lékenységi mutató hálózati 
ö11zesitett eredmén11e 101,2 

Udzalékot ért el. 
A MAV-AKÖV komplex

brigádmozgalom eredményei
röl már több alkalommal szól
tunk. Hálózati számok tükré
ben azonban még szembetú
n6bbek a két közlekedési ág 
dolgozóinak közös erőfeszíté
lel. Az AKOV által késetten 
kirakott t•astíti kocsik száma 
ft el../J féléL,ben a bázishoz ri
•zon111tva 4378 kocsival csök-

A fiatalok helytállnak 
a li.ongresszusi 

versenyben 
Ifjúsági nagygyülés a debreceni jármújat•ítóban 

Ez a téma hazai Yona�o-
2.liliban érde 'ődesre tarthat 
számot. Jelentősége azonban 
nemzetkö:::i vonatko:::ásban 
van, hiszen ez devizával is 
összefiigg. Ugyancsak az NDK 
tagvasút javaslata alapján ke-Szcptember 20-án a debre- verseny értékelésére január- rült megtárgyalásra egy má-ceni jármGjavltóban 300 fiatal ban kerül sor. slk fontos napirend, amely az részvételével ifjúsági nagy- A vállalat fiataljai csatla- OSZZSD keretében a jogi in- 1966 október 3-tó/ 7-ig ro,-ülést tartottak, amelyen koztak a KISZ Központi Bi- formáció és dokumentáció-Nagy Sándor, az üzemi KISZ- zottsága, a Vasutasok Szak- csere megszenrezését szorgalbizottság titkára az időszerú szervezete és a MAV vezér- mazta. ifjúsági munkáról tájékoztatta igazgatósága által meghirde- Természetesen ezekben a a fiatalokat, tett, az 1966. évi szállítási fel- kérdéskomplexumokban nem 

Budapesten tartják 
a MOROP XIII. kongresszusát Elmondotta többek között, adatokat elősegítő szoclalis- születhetett minden vonatko

hogy a kongresszusi munka- � munkaversenyhez is. zásban megállapodás, azonban 
versenyben példásan helytáll- Az ifjús:e�i munka további előrehaladás kétségtelen tör
nak a KISZ-isták. A vállalat iavítására a v:,!Jalat vezetősé- tént. A végső -eredmények a Nagy feladatok elótt áll a mény azért Is jelentős, m� 
12 ifjúsálti brigádja közül jó ge a párt, a szakszervezet, és a hazai téma!eldolgozás és egy Magyar Vasútmodellezók és a szocialista ország ezúttal első 
felkészültségükkel és kiváló KISZ-bizottság közös intéz- újabb összesítés után nyilván- Vasútbarátok Országos Egye- alkalommal látja vendégül a 
szakmai munkájukkal Nemes kedési tervet dolgozott ki, valóan az OSZZSD Fóbizott- sülete. Október 3 és 7 között kongresszus résztvevőit, a 
Lajos, Tóth IX. János, Somo- amely évekre előre meghatá- ságának ülésén alakulnak hazánkban ülésezik a MOROP MOROP vezetőit. A kongresz
gl/Í Imre kocsilakatosok és rozza az ifjúsági szervezet fel- majd ki. Ann11it azonban már (Európai Vasútmodellezők és szusra, melynek hivatalos 
Veres János rézműves Ifjúsági adatát. most is megállapíthatunk, Vasútbarátok Szövetsége) megbeszélésein kívül igen gaz-
brigádjai tűntek ki. Az újító- Voloslnovszkl .János hogy a nemzetközi eg11üttmú- XIII. kongresszusa. Ez az ese- dag program várja a részvevő-
mozgalomban is helytállnak a ket, mintegy húsz ország kül-
fíatalok. Ebben az évben 15 r,,.,,...,.,.,.,.,..,,..,,,.,.,,.,,✓.,,,.,.,..,,.,,,.,..,.,,,✓.,,.,.,.,.,.,,.,,.,,,,..,.,.,,.,,,✓.,✓.rr✓✓✓/✓,,//✓✓✓,✓✓✓✓✓✓✓✓//✓✓✓/✓✓/i'✓✓✓/✓/✓-'✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓/✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓/✓✓,✓✓H✓✓✓� döttei jelezték részvételüket. 
újítási javaslatot n11ú;tottak � � Budapesten Városnézés, dunai 
be, amely bili hatot elfogad-� � sétahajózás, az Uttörővasút 
tak, hét pedig kísérletezés� ÚJ ORVOSI RENDELŐ CELLDÖMÖLKÖ �megtekintése szerepel a prog-alatt van. Az újítások közül� � ramban. Emellett Miskolcra és jelentős Kiss Attila elgor;dQ�á-� � környékére, valamint a Bala-sa, amely a 411 sorozatu go�-� 

--,,---~"""'!!!lllillll�' � tonta is ellátogatnak a küldüt-mozdonyok ágytok emeléset § "t � tek. A Balatonon Siófok és 
módosította. :tves megtakarí-� § Tihany nevezetességeit tekin-tá�uk 10 500 forint, � .filt. � tik meg. 

A fiatalok az ifjúság a szo- � � A kongresszus rendez,·é-
cializmusért mozgalom kere-� � nyeihez kapcsolódik a x;v. 
tében a társadalmi munkából� � no,mzetközi vasú!modellezö 
is kiveszik részüket. A válla-� •• � kiállítás, továbbá a drezdai lat vasg.i,-üjtési tervét csak-§ � közlekedési múzeum Modell-
nem teljes egészében teljesí-� � vasút tegnap és ma címú ven-
tették, A KISZ-titkár beszá-� � dég-kiállítása, mint erről elő-
molt arról is, hogy most, a� � ző lapunkban is hírt adtunk. 
tél beállta előtt a fiatalo� 1 � Ezen kívül a kongresszus tar-
vállalták, hogy társadalmi� § tama alatt a vasúti szaksajtó 
munkában a szabadban tá-� � is Budapesten rendezi az idei 
rolt hordrugók részére egy� � FERPRESS értekezletét. 
csővázas tetőszerkezetet építe- � � A vasútmodellező kiúllít-'tson nek, 

, � � az idei, valamint az előző é,·I 
A vállalat vezetősége batran i § pályázatokon részt vett leg-

támaszkodik a fiatalok mun-1 �szebb modelleket mutatlák be, kájára, kezdemén11ezéseiket i � Jelentős helyet kapnak a ma-felkarolja, l � gyar modellezők is. 
• ' k t'be k § § A nagygyules �-" n e-§ � A kongresszus és a vPle kao-rült sor a szakma 1fJu me5!ere 1 . § csolatos rend�zvénvek f/ívéd-mozgalomban részt vett fia-§ ' � nöki tisztét Rödönyi K,froly talok jutalmazására is. Arany 1 � miniszterhel,ettes, a l\l ,\ v ve-fokozatú jelvén11t é� a t•ele 1 � zérigazgatója é-s Szabó Antal ;áró 400 forint pénz;ut'!lmat � � a Vasutasok s,.akszer\'ezeté� 13, az ezüst fokozatot es a§ � nek főtitkára látja el t•ele járó 300 forintot 16, a� § 

• 
bronzjelvényt és a vele ;áró

l 
� _ Az_ Európai yasú•mod<'lle-

200 forintos pénzjutalmat pe- � zok es Vasutbaratok s,;;ve!sé-
dig l7 fiatalnak adták át. OJ 6zemorvosl rende16t kaPOU a celldömölki csom6pont. A Jétesf&ményt augusztus �ge XIII. kongresszus-lrr' "'N!-

A kiváló ifjú mérnök -�s s 11-in adták i& rendeltetésének. Az új rendeUi építéséhez a vasuta,szaknervezet � nyi!ására októbe:. 3-á� 11_30 
technikus versenybe 8 mémok I khponU vezet&ié1e a féluúalékoa ö.,k.<ntes Támogatáal Alapból n1 ezer forintot § órai kezrlettel kerul sor � Kö7.-
és 16 technikus -nevezett be. A i adott. lekedési Múzeumban. 
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. A Szakszervezeti J'ilti/szövetsé/ lőtitklirlinak 
nyílt levele a vilá/ kormányaihoz 

Meghalt 

dr. Dombóy Zoltán 

mini4zlerel.,öl ú ! 
A világ közvéleményét mé

lyen nyugtalanítja a Vietnam
ban és egész Indokínában ki
alakult helyzet. A Szakszerve
zeti Világszövetség. melyet a 
második világháború viszonyai 
között hoztak létre, felismer
't'e felelősségét., nyílt levélben 
fordul a világ valamennYi kor
mányához, hogy felhívja fi
gyelmüket arra a veszélyre 
mely a békét fenyegeti Dé!ke-'. 
'1.et-Azsiában és az egész vilá
gon. Meggyőződésünk, hogy 
•kormánya nem marad részvét
len egy új általános konfliktus 
veszélyével szemben és hallgat 
a nép szavára. 

Az Amerikai Egyesii.lt Alla• 
mok naponta alkalmazza a leg
kegyetlenebb és halálthozó 
fegyverfajtákat Vietnam népe 
ellen, köztük olyan fegyvere
ket is, melyeket élesen elít.él
nek a nemzetközi egyezmé
nyek. Délen falvakat pusztí
tanak el bombákkal és éget
nek fel napalmmal. A vetések
re vegyi anyagokat dobálnak· 
menedékhelyeken Tejtőző nő� 
ket és gyenne!keket gáz2al 
méTgeznek meg. Az átfésülési 
műveletek során lakóhelyeket 
tesznek földdel egyenlővé és a 
lakosságot szöges dróttal kö
rülvett helyekre hajtják. Az 
amerikai fegyveres erők a 17 
szélességi körtől délre fekvő 
területeket óriási koncentrá
ciós táborr-.i változtatják. 

Az amerikai légie.-ő szinte 
3zünet nélkül támad;a a Viet
nami Demokratikus Köztár3a
ság városait és a fafrait. :\fin
dent kiméletlenii.l elpusztíta
nak, még a kórházakat isko
lákat és a különbö.:ő t:>�Uások 
templomait is, 

Az emberi lelkiismeret filo
zófiai, erkölcsi vagy poÍitikai 
�állítottságtól függetlenül, f�l
haborodik az ilyen cselekede• 
tek �llatára. A kegyetlenség 
naprol napra növekszik és bor
zalmas tűzvésszel fenyeget. ha
csak meg nem állítják a vak 
erőszak kerekét, melyet John
son elnök adminisztrációja for
gat. 

Eltökélten haladva Pzen az 
úton, az USA kormányii sem� 

mibeveszi az  1954. évi genft 
egyezményelket. Pedig kötele
zettséget vállalt, hogy „hrlóz
kodik az erőszaktól ós nem fog 
fenyegetni, hogy ne sértse meg 
ezeket az egyezményeket ', 
Tetteivel a legmeggyőzőbb m1>
don leleplezi „békeaka-ratát", 
amit előszeretettel reklámoz 
azzal , az egyedüli céllal, hogy 
megtevessze a nemzetközi köz
véleményt. 

A Vietnami Demokratikus 
Köztársaság koPmá.nyának jo
ga van minden védelmi esz
közt, még a legkorszerűbbeket 
is igénybe venni, hogy mélló 
választ adjon :\Z amerikai .:ig
resszoroknak. 

A háború kérlelhetetlen jel
lege megkövet-eli valamennyi 
kormány és nép békés beavat
kozását. 

A népek szabadságáért és 
függetlenségéért vívott harcok 
tö:ténete azt mutatja, hogy egy 
nep reményeit és jogait soha 
sem lehet erőszak segítségével 
elnyomni. Mindinkább nyil
vánvalóvá válik az e-rőszak se
gítségével elérendő döntések 
bukása, melyekhez Johnson el
nck Vietnam tekintetében fo
lyamodik. A vietnami nép el
lenállása nem hogy gyengült 
volna, hanem éppen ellenke
zőleg állandóan növekedik, Az 
egész világon bámulatot kelt 
és egyhangú támogatásra talál 
a békeszerető és haladó gon
dolkodású emberiségnél. 

A világ közvéleménye már 
Tégen meghozta ítéletét. Világ
szerte ismert közéleti szemé
lyiségek között még az USA 
szövetségesei között, sőt Wa
shingtonban, magában a kong
-resszii.,ban is sokan hangsú
lyozzák az ilyen politika káros 
voliát és figyelmeztetnek a lca
tasztrófális követke::ményekre. 
A vietnami kérdést mindaddig 
nem lehet megoldani. amíg 
�eg nem valósítják az egész 
vietnami nép reményét. amíg 
nem veszik figyelembe a sza
badsághoz, a nemzeti függet
lenséghez és a békéhez való 
elidegeníthetetlen jogát. Ezek 
a jogok kifejezésre jutnak a 
Vietnami Demokratikus Köz
társasag kormánya és a 
Dél-Vietnami Nemzeti Felsza
badítási Front hivatalos meg
nyila tlkozásaiban. 

Ezekhez a legigazibb remé
nyekhez tartozik az 1954. évi 1 
genfi egyezmények szigorú be-

, ta.-tása, a nemzetközi jog tisz- ·· 
teletben tartása. az Egyesült 
Nemzetek alapokmányának és 
az emberi jogok általános dek
larációjának tiszteletbentartá
sa, a Vietnami Demokratikus 
Köztársaság területe e!leni 
bombázások beszüntetése, az 
USA és szövetségesei vala
mennyi fegyveres erőinek Dél
Vietnamból való kivonása, a 
Dél-Vietnami Nemzeti Felsza
badítási Frontnak, mint a 
dél-vietnami nép egyedüli igazi 
képviselőjének elismerése. 

Ha az Amerikai Egyesült Ál
lamok kormánya tekintetbe 
venné a vietnami nép fenti kö
vetelményeit, ez nem jelentene 
részéről gyengeséget. sőt nö
velné tekintélyét. Ilyen mó
don folytatná Washington és 
Lincoln országának legneme
sebb tradícióit é,; Franklin, 
De!ano, Roosevelt, hagyomá-
nyát. 

1 
A Szakszervezeti Világszö-

vetség, miközben J<ifejezésre 
juttatja a benne egyesült 140 
millió dolgozó férfi és nő leg
forróbb reményeit, felhívja az 
egész világon kormányait, hogy 
érezzék át felelősségüket, ak
kor, amikor a vietnami nép 
legszentebb jogait lábbal ti
porják. Ismételten fel11ivjuk a 
világ minden kormányát, hogy 
a leghatározottabban határol
ják el magukat az USA által 
képviselt háborús politikától, 
tegyenek újabb tiltakozásokat 
és intézkedéseket, melyek ar
ra irányulnának, hogy érjék el 
az USA kormányánál: hagy
janak fel azzal a politikával, 
mely előbb vagy utóbb vere-

I séghez ve;;et. 
Abban a reményben, hog;• 

Önök e felhívás nyomán olyan 
1 ha_táro,7.atokat_ hoznak. melyek 

elosegittk a \'1etnami nép nem
zeti függetlenségének kiv1vá
sát, és a béke megőrzését amit 
elvárnaJ{ az egész világ dolgo
zói. 

Kérjük Ont. Miniszterelnök 
Ur, fogadja On iránti legna
gyobb tiszteletem kifejezesét. 

a Szakszervezeti 
Világszövetség tötitkára 

Súlyos veszteség érte a 
vasutas do!gd'zókat és a 
MA V orvosi karát. 80 éves 
korában elhunyt dr. Dom
bóy Zoltán aranydiplomás. 
kiváló orvos, a Vasutasok 
Sza..1<,szervezetének csoport
vezető főorvosa. 

Fáradhatatlanul, fiatalos 
lelkesedéssel dolgozott éle
te utolsó órájáig. Hipok
ratesz, az orvostudomány 
atyja mondotta : ,,Csak jó 
ember lehet jó orvos." Dr. 
Dombóy Zoltán főorvos 
egyénisége, a szocialista és 
a vasút-egészségügy terén 
kifejtett munkássága bizo
n:i,itja ezt az igazságot. 
Több mint 15 éven át volt a 
szakszervezet fóoTvosa, az 
egés=ségvédelem soha meg 

nem alkuvó harcosa, 
A vasút-egészségügy fej

lesztésében jelentős érde
mei voltak. A dolgozók és 
családtagjaik egészségügyé
nek érdekében a szakszer
vezeti társadalombiztosítás 
és a vasútegészségügy szo
ros együttműködésének 
megteremtésén nagy lelke
sedéssel és eredményesen 
dolgozott. Magasztos élet
hivatásának legfóbb célja 
rnl t ,  segíUni. � a.i. .emll.er�- . 
ken, a betegel<«in. 

Közgazdaságtan szerepe a közlekedésben 

A párt és a kormány 
méltányolta a népegészség
ügJ• érdekében kifejtett 
eredményes munkás�ágát, 
1958-ban a Kiváló Orvos 
címmel tüntették ki. 1962-
ben a Szegedi Orvostudo
mányi Egyetemen ünnepé
lyesen átadták részére az 
50 éven át folytatott példa
szerű orvosi működésének 
elismeréseként az Arany
diplomát. 

Az aranydiplomás kiváló 
orvost valamennyien sze
rettük és nagyrabecsültük. 
ő is szerette az embereket, 
amiért a vasutas dolgozók 
hálás ragaszkodással vet
ték körül. 

Ebból az elgondolásból ki
indulva született meg a vezér
igazgatóságon az az elgondo
lás, hoizy a vasútnál dolgozó 
mi-ntegy 70 közgazdászt kötet
len beszélgetésre hívják össze. 

A szeptember 15-én megtar
tott összejövetelen Szúcs Zol
tán vezérigazgató-helyettes 
vitabevezetőjét 8-9 hozzá
szólás is követte. 

A megbeszélésen részt vett 
és felszólalt Rödönyi Károly 
miniszterhelyettes, a MA V ve
zérigazgatója. Többek között 
a következóket mondotta: 

- Helytelen -iz a szemlélet, 
hoqy a vasút speciális üzem. 
Az igaz, hogy nem cipőt 
gyárt, hanem szállítási telje
sitm'ényeket nyújt. Éppen 
ezért a jövőben a kbzgazdá• 
szokra fontos szerep vár. Ed
diQ a vasútnál többnyire csak 
ez teljesítmény dominált, az 
másodTendií kéTdés volt, 
hogy ez milyen áron jött lét
re. Elavult az eddig érvény
ben Levő anyagi ösztönzési 
rendszer is. 

A vezérigazgató felszólalása 
után szóba került, hogy az új 
gazdasági mechanizmusban 
hogyan tud majd a vasút leg
gazdaságosabban „termelni". 
Több felszólaló javasolta, 
hogy a vasút vezetése hírdes
sen páh1ázat0t az egyes fel
adatok megoldásáTa. A felszó
lalók fo!(lalkoztak azzal is. 
ho"V még mindig igen erős a 
régi és az új harca a vasút
nál. Nem mindenütt fogadjik 
és segítik a fiatal értelmisé
gieket. mérnököket, közgaz
dászokat. Bírálták a vasút je
lenlegi oktatási formáját is. 

A felszólalásokat Szúcs Zol
tár. vezérigazgató-helvettes 
zárszavában a következőkben 
foglalta össze: 

- Ez az első olyan megbe
szélés, amely a vasútnál a 
közgazdászok sze.-epét tisztáz
ni kívánJa. S hogy a közgaz
dászokra valóban szükség van, 
bizonyítja az is, hogy felmér
jük azokat a területeket, aho
vá a jövőben közgazdászra 
lesz szükség. Megvizsgáljuk a 

fiatal közgazdászok tovább
képzés.ének lehetőségét, és se
gítséget nyújtunk további 
munkájukhoz. 

A MA V felső vezetése ré• 
széről tehát megtörtént az első 
lépés. Most a közgazdászokon 
a sor 

Berpal Antal 

Az utolsó műtét 
A műt.ét véget ért. Terike, a 

főmfüősnő most is mint 
minden műtét után -, gya
korlott mozdulattal oldotta h-i 
a főorvos mútőköpenyének 
masniját. S közben a tőle 
megszokott nyugodt hangon 
csak ennyit mondott. 

- Ma ez volt az utolsó mú
t.étünk főorvos úr, a csípőfica
mo,s kislányt holnapra készí
tebtük elő. 

- Rendben va-n, Terike -
váJaszolta a főorvos, majd 
hoz:.:átette: - Kö.szöncm, na
gyon köszönöm az asszisztá
lá.st. 

38 ev a M AV kórházban 

Sokáig áll-tak így· egymással 
szemben, s mindkebten egyre 
gondo1tak, arra, hogy a csípő
ficamos kislányt holnap már 
nem operálják együtt. S hogy 
m� a holnapra gondoltak ? 
tgy volt ez már szokás hosz
szú évek óta, Miért lenne más 
ez a nap. S talán fgy köny
nyebb is a válás. Mert dr. Ba
kay Jenő orthopéd főorvos 
nyugdíjba vonul, s számára ez 
a műt.ét valóban az utolsó volt. 

A műtőt már mindenki el
hagyta. Terike is kifelé in
dult. A főorvos még egyszer 
végighordoma tekintetét az is-

merós falak között, Régen, na
gyon régen volt, amikor ezen 
a Mfehér műtőasztalon elő
SZÖT vágott a sebészkése. Az 
első operált egy csípőizületi 
tbc-s beteg volt, és moot 38 év 
után az utolsó, 

Nehéz volt elhagyná a mű
tőt, a kezéhez idomult műsze
reket, a csendes, zajtala.n le
vegőt, az emlékeket. 

Holnap már nyugdíjas lesz. 
Holnap már más operál. A 
múl1ra gondolt, az első lépé
sekre. 

1922-ót írtak, amikor friss 
diplomájával az I-es számú 
belklinikára került. Egy évvel 
később már a sebészet vonzot
ta, 1924-ben pedig a Pécsi Se
bészeti Klinikán dol-gozik, 
Amikor 1928. július 28-án a 
budapesti MAV Kórházba jött, 
niár a műtősebészeti és ortho
péd szakvizsgát is letette. 

38 éve. hogy átlépte a MAV 
Kórház küszöbét, s azóta min
dennap. a legnehezebb idó';
ben is ezek között a falak kö
zött gyógyított. 

Búcsú a múlttól 

Most azonban búcsúzni kell. 
Búcsúzni a múlttól, egy élet 
munkájától. Jólesett az egye
düllét, ez a megi;zokott kloro-

Emlékét kegyelettel meg
őrizzük! 

Dr. Bakay Jenő 

form s2JS.gú levegő, A betegei
re gond.olt. A sok-sok kis csí
pőficamos =semóre, akiket 
oly fé-ltő szeretettel gyógyított. 
Azuotán egy újabb emlékkép, 
A gyógyult, a tárt karokkal 
feléje futó mooolygoo kisfiúk 
és kisleányok, afilk gyermeki 
szeretettel ugrottak a nyaká
ba. 

Itt, ebben a műtőben talál
kozott azzal a 20 éves kedves 
kis műtőslánnyal, is. akit 2 
éves korában csípőficammal 
lcezelt. Először nem tudta, 
miért mosolyog olya.n kedve
sen. Am.án a kislány elébe áUt 
és szerényen ezt mondta. 

- Köszönöm a főorvos úr
nak. hogy meggyógyított. Két
éves voltam, amikor csípőfi
cammal kezelt, Edesanyá.mtó! 

1966 OKTOBER 1 . 

Válaszolunk 
munkaügyi kérdésekre 

Z. l. olvasónk, vontatási dolgozó, korábban a nem 
MAV munkaviszonyb<!n eltöltött időkkel együtt ta
noncidejének beszámítását is kérte. A munkaviszon11-
ként igazolt időket bes;:;ámítottták, a tanoncidőt azon
ben nem vették figyelembe. Kérdezi, kérheti-e újból a 
tanoncidő beszámítását. 

A MÁV-dolgozók korábbi 
munkavjszonyban töltött ide• 
jének beszámítását több ren
delet, illetve utasítás szabá
lyozza. Más szabályok vonat
koznak a munkaviszonyban 
töltött idők pótszabadság és 
jubileumi jutalom szempont
jából való beszámítására és 
más szabályok rendezik a 
rangfokozat szempontjából az 
idöbeszámítást. 

Az MT V. 30/C, §. rendel
kezései és a MA V 1965, évi 
37. sz. Hivatalos Lapjában kö
zölt 1 18 501/1965. I/2. B. sz. 

utasítás szerint minden mun
kaviszonyban töltött idót -
függetlenül azok időtarta
mától és az egyes munkavi
szonyok közötti megszakitá
sol<tól - a pótszabadság és 
jubileumi jutalom szempont
jából be kell számítani. 

A rangfokozat szempontjá
ból történő beszámításra a 
Munka Törvénykönyve nem 
ad szabályt, hanem azt a Hi
vatalos Lap 1963. évi 3 1 .  szá
mában megjelent 1 1 8  500/1965. 
V 2. B, sz. MAV utasítás l>Za
bályozza. 

Az jtt említett szabályok 
csak a munkaviszonyban ti\1-
tött idők beszámítását ren
dezték. A Munkaügyi Minisz
térium később kiadott 145, 

számú munkajogi állásfogla
lása szerint az 1950. január 1. 

előtti szakmunkás�tanuló (ta
nonc) minőségben eltöltött 
id6, munkaviszonynak minő
sül. Erre az állásfoglalásra 
alapozva a Hivatalos Lap 
1966, évi 1 1 .  számában módo
sító új rendelkezést adott ki 
a MA V (105 138/1966. I/2. B.) 
az 1 950. Január l .  elött.i ta
noncidók besuimíthatóságára. 

Z, I. kérdéséből nem tűnik 
ki, hogy 1950. január 1. előtti, 
vagy ezt követően volt-e szak
munkástanuló. Hangsúlyozzuk 
azonban, hogy tanoncidejének 
beszámítására csak akkor van 
lehetőség, ha tanulóideje 1950. 

január 1. előtti időre esik, 
mert csak ezeket az időket le-

het munkaviszonynak tekin. 
teni, mivel 1950. január 1. 
után az ipari tanulók képzése 
iskolarendszerü oktatás kere
tében történik. 

Z. L tehát az 1950. január L 
előtti tanoncidő beszámítá
sát - függetlenül a korábbi 
elutasítástól - kérheti, s ai 
ilyen jdőket is a kérelem be
nyújtását követő hó l-től kell 
beszámítani. Ez a szabály vo
natkozik a pótszabadság ea 
jubileumi jutalom, valamint a 
rangfo;,;02at szempontjából 
történő beszámításra. 

* 

Lapunk legutóbbi számá-
nak Válaszolunk munkaügyi 
kérdésekre c,mu rovatába11 
kifejtettük, hogy munkaszü
neti napra c.sak az esetben 
jár munkabér, ha a dolgozó 
heti. havi munltaideje a 
munkaszüneti nap következ
tében megrövidült, vagy ha o 
napon is munkát kell végez
nie. Mivel idóközben több 
kéthetenkénti szabadszomba
tos munkarenddel foglalkozta
tott dolgozótól érkezett ha
sonló kérdés, i smételten 
hangsúlyozzuk: 

A munkarend szerinti sza
badszomba tra eső munkaszü
neti napokn�l nem rövidül 
meg a munkaszüneti nap kö
vetkeztében dolgozó munka
ideje. mivel szabadszombato
kon a dolgoi.ók munkarend
jük szerint nincsenek munká
ra kötelezve - hanem csak 
külön inté:,kedéssel lehet 
ilyen napokon a munkát el
rendelni. 

A kéthetenkénti szabad-
szombatos munkarenddel fog
lalkoztatott dolgozók is meg
kapják a munkaszüneti napra 
járó áil-agkeresetet. ha a mun
kaszüneti nap 11em a munka
rend szerinti szabadszombat
ra. ,:agy heti pihenőnapjukra, 
hanem olyan napr<i esik. 
amikor munkarendjük szerint 
munkát kellene végezniök, d� 

a munka tényleg a munkaszü
neti nap miatt szünetel. 

Az utazóközönség védelméért 
Kaposvár állomáson az állo

más illetékes dolgozói, élükön 
az ügyeletes tiszttel, udvaria
san, de határozott hangnem
ben figyelmeztetik a vágányok 
között vonatra váró utasokat. 
A vonatra csak akkor lehet 
felszállni, ha az már megállt. 

tudom, Jwgy sokat, nagyon so
kat fá.-adi velem. 

Nem akart emlékezni, mert 
fájt a búcsú, de ez az utol.só 
nap. ez az utolsó mütét sok 
mindent felkavart. 

A MA V Kórházban eltöltött 
38 küzdelmes esztendő nem 
volt könnyű. Mindennapos 
harc az életért, az egészsé
gért, s az a sok-sok beteg, 
több mint százezer ember, aki
ket vizsgált és kezelt. Lehet-e 
feledni, s szabad-e emlékezni? 
30 évvel ezelőtt a gyógytornát 
ő szervezte meg, s munkatár
saival együtt, saját terveik 
alapján készftett.ék a gépeke:, 
a segédeszközöket, hogy miha
marabb gyógyuljanak az el
esettek. 

A második világháború 
alatt az osztályon sokáig egye
dül dolgozott, s másodmagá
val operált. Nehéz. nagyon 
nehéz évek voltak azok. Nem 
érzi. hogy elfáradt, pedig 72 

éves. A kés még soha nem re
megett a kezében. Biztosa" 
vágott. De ennél az utolsó mű
tétnél. néh/\ úgy éreztf>. pihen
nie kell. Nem a fáradtság 
miatt. 

Gondolatait Terike. a főmü
tósn-ó zavarta meg. Csendben, 
lábujjhegyen lépett a műtőbe, 
Egv darabig nézte a főorvost, 
aztán hozzálépett. 

- Főoroos úr, a kávé! Már 
teljesen kihűl. A szobájába tet
tem. 

A vasútörség szolgálatban le
vő beosztottjával közösen vi• 
gyáznak aITa, nehogy az uta
sok belépjenek az érkező vo
nat űrszelvényébe. 

Nagyon kevés állomáson lát. 
ni ilyen gondoskodást ·és fele
lősséget :,z utazóközönség vé
delme érdekében. 

- Megyek, Terikém.. Aztán 
készí.tsék elő a vizitet is. ll:n 
még beszaladok, megnézem az. 
operáltamat. 

Új élet kezdödik 

S miközben szobájában a 
kávét szürcsölte, telcin�ete egy 
bekeretezett oklevélen akadt 
meg. Kiváló orvos kitüntetés, 
s alatta a dátum, 1961. július 
1 .  

Felállt. a falhoz lépett, s az
tán ezt is. mint sok más hol
miját, a táskájába tette. 

Az utol.só nap, az utolsó 
órák. Még három, vagy négy, 
aztán . . .  

Hát igen. ez az élet rein.dje. 
Már nem érzett fájdalmat, 
megnyugodott. fgy kellett tör
ténnie. Csak az első hetek lesz
nek majd nehezek. Meg talán, 
mint ny-ugclíias. dolgozhat Is. 
Miért ne! Mások ls csinálják, 
szeltemi!eg és fizikailag friss
nek érzi mal,át. Dolgozni a1oar. 
Dolgozni. mert ma még nem 
tudja elképzelni. hogy holnap 
ee:v új. egy másik élet kezdő
dik. 

Amikor befejezte a kávé
zást. felállt. felvette frissen 
vasalt hófehér köpenyét. az 
aitóhoz lépett. s határozott Jé
r>ésekkel elindult a kórterem 
felé. a nagvvizitre. 

Az utolsó v;zi!.re. 

Szerényi József 

" 
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Nehézségek, gondok 
a dombóvári lűtőháznál 

Dél-Dunántúl legnagyobb 
tütóházában. Dombóvárott 
soK-sok �a.sz után végre 
felújítják a körív alakú moz
donyszín tetejét. A fordítóko
rong fójavítását az Eszaki 
Járműjavító szerelói néhány 
hete fejeztéK be. 

A nag11 ,.Lépes··. a diesele
lités azonban itt még uárat 
magara, bár a fűtóház moz
donyvezetói közül néhányan 
már a Diesel-tanfolyamot is 
el\·égezték. Ma még azonban 
csak az öreg gőzösök füstölög
nek a fűtőház udvarán. 

NAGY F.ELADA TOK 

Az Idei 6szi forgalomban 
Is nagy munka vár a dombó
Yári fűtoház gepeire. A kö
,·etkezó negyedevben a moz
donrokk2.l több mint 7 mil
lió 100 etkm teljesitmén11t 
kell elérniük. Az elmúlt ne
credévben az ereclmén� 6 
millió 1 13  e7.er 100 etkm 
.-olt. 

- Győzik-e majd erővel 
�,t a rendkívül nagy felada
tot ' 

forgalom és a menetirányí
tás. Ne hag11ják „elkaUódni" 
a mozdonyainlcat. Sokszor pa
naszkodnak ránk, llogy egyik
másik szerelvén11hez késve 
adjuk a gépet. Mi mást te
hetnénk? Csak azt a moz
donyt tudjuk újra útnak in
dítani, amel11ik.et előbb visz
szakapjuk. Am, ha késve kap
juk, késue is adjuk a gépet! 
Csodát nem tehetünk . . .  

NEM RAJTU K MÚLIK 

Nem újkeletű probléma. 
Ismeretes a forgalom nagyon 
sok nehézsége is. Fóként 
csúcsforgalmi időszakokban 
nem kielégító a vonalak át
bocsátó képessége. az állomá
�okon kevés a vágány, or!ó
dik az eleg�·- Még!. állítjuk, 
terrs=erubb és jobban szen•e
zett munká�·al lehet még ja
ritani a mozdonyok telje.,it
ménye1t, csökkenteni a kieső 
időket. A fűtőház1ak nem 
kérnek lehetetlent! 

S mit adnak ? 
Ütöképe: ,·onóer6t. Böjtös 

István, Linde Jáncs, Zsoldoa 
Ferenc mozdonyvezet.ók és a 
többiek eddig a kongresszusi 
versenyben is a legjobb 
eredményeket érték eL Ok 
most is bizakodóak. Jobb 
feltétel.ek mellett magasabb 
teljesítményekre képesek. A 
fűtőház szakmunkás és mű
szaki gárdája teljes eróvel se
gíti őket. Nyári István műsze
rész szocialista brigádja olyan 
kis hibákat Is kijavít, me
lyeket a moroonyszemélyzel 
még nem jelentett, de ők a 
gépek gondos átvizsgálásakor 
észreveszik. Sok munkájuk 
mellett az idén már négy újí
tást dolgoztak ki. Magyar 
Sánd01' lakatos szocialista bri
gádja a tengelyágyak javitásá
ban jeleskedik - é\'ek óta 
nem volt Yi.�zatéró munká
juk . . . Sorolhatnánk a többi 
brigádot is, akilcnek köszönhe
tő. hogy a fűtőház biztos bá
zis a mozdonyok számára. 

Rajtuk nem múlik az őszi 
csúcsforgalom magasabb köve
telményeinek teljesítése. 

L6rincz János 

- Ahho::. ho(lY a ,u,gyedik r--------------------------

11egyedévben i>leget tudjunk 
tenni kötele:ettséQeinknek. 
waponta legalább íS ezer 
száz elegyton-n.aktlometert kel
lene teljesrtenr E= sajnos, 
aem megy. 65 e:::ernél többet 
i,em tudunk elé-rm - hang
zott a Yt.t!a z„ 

- Miért nem • 
- A:::ért. mert gépeink ki-

llasználá.,a a magas követel
mények arán11ában már nem 
kielégitó. Mo:-donyaink so
kat ci!lnak é1 t•is:onylag ke
i,eset mo:::ounak a ,,onala kon. 
Jellemző például. hogy terv
feladataink közül egyedül az 
utazó személyze egy szolgá
lati órájára tervezett kilomé
ter teljesítményét nem sike
rült eddig sem hoznunk, s az 
elért eredmén ·ünk az év ele
je óta nem haladja meg a 97 
uáz.alékot. 

SOK A TÁVOLLÉT 

CU KORRÉPAKAMPANY 

- A legrövidebb út u állomásra a répahen,en át vezet 
(Puulal Pi! ra,lza) 

A pártkongresszus tiszteletére 

Kedvezően alakult 

az élüzem címért folyó verseny 
első fél évi mérlege 

Az élüzem cím elnyeréséért 
folyó verseny áJ talános cél
kitűzései az 1966. é\•i 2. sz. 
Iiivata.los La.pban kerültek ki
adásra. A célkitűzések meg
állapításánál a korábbi évek 
gyakorlatától eltérően, a bázis 
év teljesítménveiliez való vi
szonyítást nem írták elő k-öz
pontilag. Az volt a céJ, hogy 
az igazgatóságok és a megyei 
bizottságok együttes hatáskö
rét és felelősségét növel1:e, 

szocialista brigádok és a dol
gozók mo-zgósításán keresztül. 
a kongresszusi munkaverseny 
sikeréért. 

Javult a munka az építési 
és pályafenntartási szakszol
gálatnál is. 

Míg a bázis é:v eJsö félévé
ben csak 3, addig 1966. 
elsó félévében 9 fönökség, 
illetve vállalat résusült 
yezé.riga.zgatói el.l.smerés-

ben. 

Ugyanez nem mondható el a 
távközló és biztositó-berende
zes1 szakszolgálatról, ahol 
mindössze �ak egy szolgálati 
főnök.ség részesült elismerb
ben. 

Az élüzem címért folyó ver
seny első félévi mérlege te
hát kedvezően zárult, s ez a jó 
eredmény a kongresszusi ver
seny sikerét is jelenti. 

Szabó Il. József 
sajátos helyzetüknek megfe-

.--------------------------lelően állapítsák meg a kül-
szolgálati fónökségek szám
szerű célltitű.zéseiL Ez alól ki
vételt képeztek a szakosztá
lyok közvetlen felügyelete alá 
bartozó üzemi vállalatok, illet
ve főnökségek 

A tapasztalatok azt bizo
nyítják, hogy a célkitiizések
nek i!y mód-0n történő meg
határozása helyes voit. Reáli
sabbá 'vált az élüzem cím el
nyeré<oéért folyó verseny, 

javult a kapcsolat a kül
szolgálati fónökségelt és 
az igazgatóságok érdekelt 
osztályai, valamint a szak
szervezeti bizottságok és 
megyei blzotts;1gok között. 

Ennek eredményessége meg
mutatkozott az e!.;ó félét•i cél
kitűzések teljesítésénél is. 

A verseny eredményességét 
bizonyítja, hogy az év első 
félévében kiemelkedö telje
sítményeikért 81, s=áz fón fe
lüli szolgálati helv, illetve vál
lalat kapott vezéri.gazg,o.tói el
ismerést. A kifizetett pénzju
talom 578 OOO f01int, 232 000 
forinttal több, mint az elmúlt 
év hasonló ldó.sza.l<á.ban. A 
vasút gazdaságos üzemeiteté
sére jellemző célkitűzré:sek •fii
teljesítése mellett, a szeméJy
és áruszállítás igényeit Is ma

radéktalanul kielégítette. 
Az élüzem címért folyó ver

seny célkitű2'Jé..sei t legeredmé
nye-�bben a miskolci, a szom
batit.elvi, a /ere-ne-városi és a 
deoreceni ,-a.súti csomópontok. 
\·al.:lmint a Dunak.e.ui • a 
Szombathel11i Jarmújacitó 
O.::emi Vállalat dolgozói telje
sített.ék. Ezeken a helyeken 
tettek legtöbbet szakszen•ezeti 
b!zott'!ágaink. a ga:ada..,ágí ve
zetéssel egy(ittmúkö,:!,ve, a 

SZEGEDI JELENTÉS 

Az őszi forgalmi feladatokról 
tanácskoztak a KISZ-fiatalok 

Három megye, Csongrád, 
Bács-Kiskun és Békés KISZ
fiataljai tanácskozásra gyűltek 
össze a szegedi Igazgatóságon, 
hogy megbeszéljék az ó.szi 
szállítási feladatoKaL Elek 
G11örg11, az igazgatósag helyet
te<: Yezetóje tájékoztatta a 
résztvevőket. Elmandotta, 
hogy 

a szegedi Igazgatóság az 
elsö félé,·ben, január 11.1-
vé&elével, 100 zázalékon 
felül teljesítette tervfcl-

adaüt. 
Jő munkára lesz szükség az 
év hátralevő részében is. Az 
Igazgatóhelyettes beszámoló
ja szerint a IV. negyedévben, 
a múlt év hasonló ldlíszaká
hoz viszonyítva, 254 854 ton
nával kell több árut elszálli
taniok. 

Az őszi forgalmat növeli az 
is, hogy a második félévben 
mintegy 900 OOO tonna cukor
répa, 80 OOO tonna gabona és 
30 OOO tonna kender vár el
szállításra Szám1tani lehet 
még; az.on.kiviil 120 OOO tonna 

zöldség- és gyümölcs továbbí
tására is. 

Az igazgatóság területén a 
napi kocsiberakási kötelezett
ség munkaszünetes napon 
1050, munkanapokon 1510 ko
csi. A kirnkási feladat pedig 
naponta 1870 kocsi. 

Ebben a munkában nagy 
feladat vár a fiatalokra, a 
KISZ-vezetőkre, az ifjúsági 
brigádokra egyaránt. A fiatal 
\'asutasok jó munkájára jel
lemző, hogy az igazgatóság 
területén 

ebben az évben 132-en 
kaptak szakma iljú mes

tere címet. 
Az egynapos tanácskozáson 

több olyan hiányosságról i.s 
szó esett, ami gátolja a jo  
munkát. Egyes szolgálati he
lyeken nem kielégítő a párt 
és a KISZ kapcsolata. Ez be
folyásolja a politikai és 
szakmai nevelést, gyengíti a 
KISZ-szervezetek életét. El 
kell érni, hogy a KISZ-szerve
zetek legyenek élenjárói. ter
jesztői az újnak, a korszerú 
munkamódszereknek. 

Sziládi Sándor 

Levelezőink írják 
a kongresszusi versenyről 

Az utazó zemélyzet havi 
távolléte meghaladja a 330. 
izolgálati órájuk pedig a 300 
orát. A sok távollét mögött 
gyakran alig van teljesít
mény. Csak egy példa: Ben
c:e Ferenc mozdonyvezető 
augusztus 14-én az 107 3 szá
mú vonattal 11.15 órakor iri
dult Dombó�•árról Ercsibe. In
nen Qépmenetben Puszta.s:a
bolcsra küldték, ahol 12 órát 
pihent. E:::után gépmenetben 
Sárbogárdra küldték, ahol 
újabb 6 óra pihenés követke
zett. Végü.I a 2870 számú vo
natot Dombóvárra hozta, 
mellyel 16-án 9.40 órakor ér
kezett vissza. Tárnlléti ideje 
köze\ járt a 48 órához, ebből 
több mint 33 óra pihenéssel 
és kényszerű ácsorgással telt 
el. 

NOVBMBBRI VONAT 
A IX. pártkongresszus tisz

teletére indított szocialista 
munka.versenyről, az elért 
eredményekről az elmúlt na
pokban több levelet kapott 
szerkesztlíségünk Most ezek
ből adunk közre egy csokorra
valót. 

szeptember 15-re · teljesítették. 
A fiókműhely dolgozói öt moz
dony időszakos javítását mi
nőségi munkával elvégezték. A 
nagy nyári balatoni forgalom
ban is derekasan helytálltak a 
tapolcai masiniszták. 

Megérthetjük. hogy a fútő
ház vezetói, s maguk a dolgo
zók sem tapsolnak az ilyen 
eseteknek. De hogyan lehet 
ezen segíteni ?  A dombóYá
riak kérdés nélkül is mond
ják: 

- Azt kérjük, segítsen a 

Becsületessé/óől 
jeles 

Caran Rozcil 21 éves, s mint 
Jegyvizsgáló, három éve telje
sít szolgálatol Bánréve állo
máson. Augusztus 29-én a 
Bánréve-Miskolc között köz
lekedó személyvonaton a vo
nat átvizsgálása alkalmával 
tg11 pénztárcát talált. melyben 
10 ezer forint volt. A talált 
�nzt azonnal átadta a rendőr
Bfgnek. Nemsokára jelentke
zett a tulajdonos, özv. Ung
t,ári Józsefné. sajószentpeteri 
lakos. aki meg akarta jutal
mazni, de ó nem fogadta el a 
felaJanlott összeget. 

Garan Rozál ezzel a csele
kedetével nemcsak maga, de 
Bánréve állomás egész kolle;_
���a nevében is vizsgázott 
�Wetességéért dr. Pásztor 
Pal, a miskolci Igazgatóság ve
tel6je dicséretben és pénzju
talomban részesítette. 

Murúlyf 'I1bor 
Bánréve 

- Soká indúl • . .  
- Nem t& olyan -n.aw i.d6. 

S ad.dig ,neg össze kell hozni 
valahogy azt a .!Oron kivii!í 
s::erelvényt. 

Egy gő:omoz.dony, s egy vo
natra való teherkocsi rendbe
rakasa. kija\itá.sa nem apró
ság Különösen akkor nem, ha 
emellett, több mint három és 
félszáz gőzmozdony nagy és 
utójavítása és hat és féle-zer 
kocsi föviz:·gája és futójavi
tá.sa is a vállukat nyomja. 

A mozdony már kész 

- Megmondom én őszintén, 
e;: csak úgy megy, hogy min
den.ki ráver l!f/11 kics,t a mun
kára. Mi itt, a LatwUerben 
már sok esztendőt végigdol
go=tunk, s ha megkérdeznék 
hány mozdonvt ;a,·itottunk, ki 
se tudnám számítant_ De az 
biztos, hogy a hoses::ú. eszten
dők alatt még eg11szer sem 
csalatkozott bennünk a vasút. 

tt:nnj kell Tóth Jánosnak, 
nemcsak a2'Jért mert szaval 
valé>ban őszinték é-s súlyt ad 
nei<..ik a rangja. 0 ugyanis a 
mozdonymuhely eg)1k briga
dérooa és múhelyblzottság! 
titkár is egvszemély,ben. 

s. hogy ítéli �g: összejön-e 
a kongresszusi vonat novem
berig? 

- A mozdonv már kész, s a 
negy,,en kocsinak több mint a 
fele is elkés::ült. Ennvit vál
laltunk a IX. pártkongrel3ZW 
tiszteletére. Arra a napra, 
amtk01' ö,azeill a kongresszus. 

Varpa Sándor Is hallgatja 
a kérdéseket. Neki Is kettós 
rangja van, az eg�•lk a kenyér
kereső hivatása. géplakatos. a 
másik az, amit a többiekért 
Is ,·á !a l t :  bi::alml. 

- Itt nemcsak az ízmoknz 

Ezekból a nét&zedet& kocsikból készül a novemberi '\'onat 

,;ár a munka. Ha umer6a, hát 
nézzen körül e'711 Jcicsit éa 
meglátja a 1..-iLlönbséget. Ren
geteg kis gépet lát. Mind le
vegővel múködik. Csiszol, be
fog, fúr a sok kis masina. 
Mennyit kléne melegíteni a 
reszelő nyeiéL amíg rendbe 
tennénk egy-egy ilyen moz
donykarhoz való, ti ztes súlyú 
alkatrészt ! Most a levegő ere
je használódik erre, s nem a 
miénk. 

Meg lesz a iO kocsi 

A kocslmúhelyben Puskás 
István lakat-ossal beSZ>élge
tünk. 

- Csak azt mondhatom, 
hOfll/ beleizzadunlc eg11 ki
csit, amlg meg leu az a M'1Jl
ven kocsi, de meg leaz. 

Puskás Istvánról !dderült, 
hogy civilben • .swlősgazd..". 
1 50 négyszögöles birtokkal 
rendelkezik. Ennyiról .i;l.\lre
teli a mézes fehéret. 

- Kis borocska az, 80-100 
liter ha terem. Nevem na.piára 
való. t:ppen addig is tart: ka
rácsonvig. 

- Egy percre elfogunlk egy 
másik szőlősgazdát Is, Caeri 
Istvánt, a brigád fejét. 

Azt mondom; az a ter
més a biztoa, ami tető alatt. 
van, azt nem viszi el a pero
noszpóra.. 

A Landler Járműjavítóban, 
a „termés" csakugyan blztos
nak Játszik. Itt mesterek ha
tároznak, s döntenek, s övék 
a megvalósítás gondja is. 
Ezért növekszik napról-napra 
a • kongreaszusi szerelvén11 
hos.sza. S mindenki tudja, 
hogy novemberben. a kong
resszus keroésének napján, 
kifut a Land1erb61 a fellobo
gózott szerelvény : eg11 424-es 
gózmozdon11 és negyven te
herkocst. 

T. GJ'. 

A debreceni fűtőház dolgo
zói jó eredményeket érnek el 
a kongresszusi versenyben -
írja Marosán Pcil tudósítónk. 
- A fútóház kollektivájának 
jó munkáját bizonyitja, hog11 
az M62-042 és i1:: M62-043-as 
Díesel-mozdon11ok az év első 
hét hónap;ában 686 300 száz
elegytonnaki!ométert tel;esitet
tek és ilyen nagy munka mel
lett is 32 S12 kg gcizolajat ta
karítottak meg. Mindkét gépen 
szocialista brigádok dolgoznak, 
s kongresszusi felajánlásaik 
között szerepelt az anyagme.;
takarítás is. De nem maradnak 
le a gőzösök sem. Kozma lst• 
t,án mozdonyvezető K. Nagy 
Imre fűtó a 424 266-os mozdo
nyon eddig 122 201 százelegy
tonnakilométert ért el, s 78 
tonna szenet takarítottak meg. 
Jó munkát végzett Egri Béla 
és Hulics József fűtó is. 

Dancs Józ.,ef levelezőnk ar
ról lr. hogy a tapolcai füt6h4z 
dolgozói a pártkongresszus tisz
teletére tett fel.ajánlásukat 

A kongresszusi felajánlás 
teljesítéséről számolt be Bol
di=sár Gyula békéscsabai leve
lezéink is. A békéscsabai fűtő
ház Sallai Imre szocialista bri
gádja Kövesdi Lajos művezető 
irányításával egy súlyosan sé
rült teherkocsi javítását vál
lalták. A kijavított kocsit, 
amelyet a brigád tagjai társa
dalmi munkában készítettek el, 
már átadták a forgalomnak. A 
25 tagú szocialista brigád most 
pót!elajánlásként vállalta 
hogy két személykocsi részleg: 
,·izsgáját, terven felül elvég
zi. 

A Déli pályaudvar fűtőház, 
fónökségénél a korábbi egy 
hónapos határido helyett 4 
nap alatt cserélték ki az M 44 
101 pSz D1esel-vi.llamosmoz. 
dony trakciós motorját - ol
vastuk Katona András levelé• 
ben. - Ehhez a teljesftmény!'ez hozzáJárult az az újítás 1s. amellyel a trakciós motort helyben tudják süllyesztenL Az újítást a kongresszu.&t ver
senv keretében a fiókmúheli 
dolgozói készítették. 

Köszönet a Szegedi Vasútforgalmi Technikumnat 
A Szegedi Vasútforgalmi 

Technikum négy tanulója, 
Koncsik Eva, Takács Ibolya, 
Karádi Emil és Tóth Emtl 
Kaposvár állomáson júliusban 
töltötték nyári gyakorlatukat. 
Az áru-, a személy- és a 
poggyászpénztárban teljesí
tettek szolgálatot. 

Eleinte félve kapcsolódtak 
bele a munkába, de az ott dol
gozók oktatását, flgyelmezte
té9ét megszívlelték. Az 
úlco'4 IICU&ó,lgéMk q KISZ 

szeniezetének ezúton is Ne• 
retnénk köszönetet mondani a fiatalok neveléséért éa &Zak
mai oktatásáért. 

Megnyugtat bennünket. hogy ilyen szorgalmas, becsületes. a munka Iránt érdeklődő fiatalokat képeznek ki a Szegedi Vasútforgalmi Tech• nlkumban. 

a aa„ szocialista bria6d 
kollekUviJa 

Kat,osvir 
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Melyik /azdasáfosab/J? 
Mihályi Jánost, a szolnoki 

járműjavító kocsiosztályának volt vezetőhelyettesét régóta foglalkoztatta, hogy mi okoz
za a lemezes rinfuza betétek 
csapajainak kiszakadását, és 
hogyan lehetne azt me'.5szün
te!'.'i. Munkáséveinek problé
mai nyugdíjazása után sem 
hagyták nyugodni. 

!,legy az akta vándorútra 

A Gze és Gye sorozatú ko
csik lemezes rinfuzalapok ve
zetőcsapjainak merevítésére 
több fajta megoldást dolgo

. :::ott ki, és 1964. szeptember 
19-én beadta újítási javaslat
ként a vállalatnál, ahol 
70,139/1964. sz. alatt naplózták. 
�ível a javaslat szerkezeti 
módosítást igényel, felterjesz
tették a KPM I/7. B. osztály
hoz. Itt 100 081/1965. 7. új. sz. 
alatt elutasították, hogy hirn
talból Gy. 17-70 800 sz. raj
zon már intézkedtek. 

A szakosztály által leírtak 
e valóságnak megfelelnek, 

· csa.k sajnos a rajzon megje
lölt ellenlemez beszegecselése 
nem gátolta meg a. vezetőcsa
pok kiszakadását. A vezető
csapok konzolja továbbra. 1s 
csak a kb. 1,5 mm-es rinfuza
laphoz volt ráhegesztve, nem 
pedig mindkét lemezhez. 

Az újító a szakszervezethez 
. fordult, és a 29/1959. korm. 
rehd. 6. § (3) bek. alapján 

. kérte az elutasítás felülvizsgá
· la'át. A Vasutasok Szakszer
vezete Közgazdasági Osztálya 
123(U)1965. III. sz. alatt to
_vábbította a panaszt a 7. 
szakosztályhoz. 

zetőjének, aki a szegecsmere
vitéses megoldást helyesnek 
tartotta. 

1 

lfelyszini vizsgálat 

A szakszervezet közgazda
sági osztálya nem értett egyet 
az elutasítással, felkérte az 
I/1. szakosztályt, hogy egy 
szakbizottságot hívjon ösz
sze, a javaslat helyességének 
megállapítására. A bizottság 
összeült, de nem sokkal moz
dította előbbre az ügyet. Mar
kó János mérnök ugyanis 
mereven ragaszkodott az elő
zőekben leírt szakvélemény
hez. Az eredmény csak annyi: 
megegyeznek abban, hogy a 
helyszínen próbát végeznek. 

1966. augusztus 9-én a szol
noki járműjavítóban a hely
színen vizsgálták meg a gya
korlati kivitelezést, és az elő
állításnál az alábbi munkák 
merültek fel a szakszolgálat 
által a 3-11 496-os rajz sze
rinti megoldás megvalósításá
nál: 

1 .  5 mm-es vastag lemezből 
240x115  mm-es darab kivágá
sa (ennek egyik sarkából még 
egy 40x40 mm-es darab is ki
vágandó) ; 

2. a lemez meghajtása; 
3. az így elkészült lemez 

feliegyzése a rinfuzalapra, és 
utána a régi lemez eltávolítá
sa hegesztővel és kézifűrész
szel ; 

4. a kivágott résznek és a 
meghajtott lemeznek össze
illesztése; 

5. a két felület összefogásá
ra 2x480 mm. 2x70 mm-es 
villanyhegesztési varrat elké
szítése ; 

6. hegesztés utáni megmun
kálás. 

Mihályi János által iavasolt 
szegecses megerősítésnél : 

1. 10 mm-es lyuk fúrása ; 
2. 10 mm átmérőjű, 35 mm 

hosszú szegecsnek a lyukba 
helyezése, 

3. 2x30 mm hosszú villany
hegesztési varrat készítése. 

Az elkészített mintadarabo
kat megvizsgálták, s a vizsgá
lat azonos eredménnyel zá
rult, mindkét esetben a veze
tőcsap szakadt le, ami üzem
közben nem fordlf elő. 

A: úji!ásf elutasítják 

Ezután mindenki azt gon
dolná, hogy az újító javasla
tát elfogadták. Nem ez tör
tént. A 116 996/1966. sz. ügy
iratban Markó János elutasí
tásra javasolja az újító javas
latát. Indokolása : a szakszol
gálat által kiadott megoldás 
jobb, és az üzem kérésére 
egyszerűsíteni fognak a leme
zen. Amennyiben az újító 
gazdaságosabb megoldást tud, 
úgy ezt új javaslatlcént adja 
be. 

Úgy érezzük, ehhez sok 
magyarázat nem kell. Azt a 
tények mutatják, hogy a két 
megoldás között minőségileg 
nines különbség. A gazdasá
gosságnál pedig kétséget ki
záróan az újító javára billen 
a mérleg. Másról van itt szó, 
s ezen érdemes lenne Markó 
Jánosnak és a szakvélemé
nyezőknek is egy kicsit el
gondolkodni, de nem ártana 
azoknak az egyszemélyi elbí
rálóknak is, akik ilyen szak
véleményt elfogadnák. 

Sebestyén János 

A szakosztály a felülvizsgá
latnál Kurucz Gyula mér
nök főtanácsostól kért újabb 
szakvéleményt, aki megálla
pította a felvetés jogosságát, r--------------------------

de a több megoldás közül 
csak egyet ragadott ki, és 
utána megállapította, hogy 
hivatalból olyan megoldást 
dolgoztak ki, melyben a „ve
_zetőcsapokat nem az 1,5 mm
_es vastag betétlaphoz r.ell 

;J(;igzíteni hegesztés útján, ha
"hem a-betétlap négy- 'U?'ká'!'t 
.:'.bé!iil alkalmazott legalább 3 
, min ,vas tag és a kerethez bor-

dával is merevített lemezbe
tétekhez kell erősíteni, ugyan
csak hegesztés útján, az 1,5 
mm vastag betétlemeznek a 
vezetőcsapok talpán alkalma
zott ki\·ágása után." 

Nem is lenne helyes az el
utasítas jogosságát vitatni, 
ha műszakilag a kiadott uta
sítás könnyen kivitelezhető. 
lenne, és jobb megoldást ad
na, mint az újító megoldása. 
Az elutasítás után az újító ja
vaslatainak különböző válto
zatait megmutatta Sarbó Ta
másnak, az I/7. B. osztály ve-

- Ha nem tudnám, hogy a domlnórendszerú berende
zést javítják, azt hinném, hogy dominóznak. 

(Pmsztal Pál rajza) 

A rend önkéntes őrei 
Túl volt a 240 órás szolgála

Ion Vass Gyula jegyvizsgáló 
azon az éj:szaikán, ami-kor 

· pesterzsébeti la,kásán utcai 
dulakodás zajára ébredt. Nem 
tétovázott. Mezítláb, ingujj
ban, egy szál nadrágban hagy
ta el a lakást, majd a kapu 
előtt elsurranó férfi után ira
modott. Utcasarkok, kerítések 
követték egymást, míg megál
l ásra kényszerítette a mene
külő ismeretilent, az éjszaka 
csendhá,borítóját. 

Kétéves önkéntes rerld&ri, 
társadalmi tevékenységének 
leg,bravúrosaob „szolgálata" 
volt ez. Nem hívták, de tudta, 
hQ{/11 vezénylés nélkül is se
gítenie kell a kertes házak 
lakóinak nyugalmas csendjét. 
Nem kíváncsiskodni, csele
ke\ini lépett az utcára mezít
láb. Az utcai zaj-ból csa.k arra 
következtetett, hogy szükség 
van rá, az önkéntes rendőrre. 
És 15 perc múlva már az utcai 
lámpák sarki fényénél vezette 
az éjszakai garázdát, a.ki egy 
védtelen lányra. támadt és ki
rabolta. A tettest előállította 
a rendőrőrsre, aztán vissza• 
tért ágyába. Ezen az éjszaikán 
becsülettel szolgálta a lakók, 
a: munkatársak bizalmát. 

A 25 éve utazó jegyvizsgáló 
másnapi vasúti szolgálatba. lé
pés-e előtt tudta meg, hogy 
többszörös garázdától, közve
szélyes munkakerülőtől, bru
tális orvtámadótól óvta meg a 
következő éjsza1c4k csendjét. 

* 
Deák Dezső az UtasPllátó 9-

es számú elosztójának fiatal 

bürese a pályaudvaron sétált 
kék szalagjával, amikor haj
naltájt egy középkorú építő
munkás csapzottan sietett 

- hozzá. 
- Rendőr elvtárs ki�ebel-

tek - panaszolta. 
- Hogy történt? - érdek

lődött. 
- Megismerkedtem egy nő

személlyel, aki váratlanul el
tűnt a pénzemmel együtt 
vaillotta. 

A Keletiből a panaszossal 
indult el az ismeretlen nő 
nyO!lnába. A nyomozás, ered
ménnyel járt. A tettes Rácz 
Klára megrögzött bűnöző és 
üzletszerű kéjnő csa,k;hamar 
előkerült. 

utasok közti munka, különö
sen a külföldiek között a nem
zetközi vonatokon. Figyelem, 
udvaria.:;ság, éberség, na meg 
a nyelvismeret nagyon fontos, 
l!;berség - de nem akármi
lyen. 

Ez év'ben történt, hogy az
alatt a két perc alatt, míg az 
OTie-nt Expressz mozdonyve
zetői leJt'jptek a vezérállásból, 
a motorház kapcsolószekré
nyébe két ismeretilen ft'j1-fi he
lyezkedett el. A jegyvizsgáló 
éberségének köszönhető, hogy 
nem sikerült külföldre utaz
niok. Varga elvtárs ne.."ncsak 
kalauz, hanem önlrentes rend
őr is. 

* 
Magyari János váltélkezeló-

Hónapoklkal ezelőtt pedig nek sok éves tapasztalata van 
két 10-14 éves hazulról meg- a pályaadvar szabálytalanko
szökött kisfiú vándorútját sza- dó, fegyelmezeblen és a gon
kította. meg és juttatta őket datlan utazók felismerésében. 
vissza családi otthonuk>ba a Ezekkel az embertípusokkal 
kétségbeesett szülőkhöz. naponta találkozik önként 

Havonta 20 vagy ennél vállalt rendőri szolgálata köz-
több órát is szolgál szabad- ben. 
idejéből. S amikor a guruló- Magyari János mint önkén
ban felszolgál figyelmes, ud- tes rendőr, havonta, több mint 
varia.s, igazi vendéglátó. Bol- 20 órát tölt szolgái!atban. 
dog és elégedett ember. Vele Eddig, több mint 100 búncse
és munkájával is elégedettek lekmény felderítésében, meg
az Utasellátónál. előzésében lépett fel rendőr

ként. Eredményes társadalmi 
murukájáért ez év,ben a köz
biztonsági érem bronz foko
za tá val tüntettiék ki. 

* 
Varga. Il. Lajos jegyvizsgáló 

már húsz éve utazik Szereti 
hivatását. A vonat, az utazás 
életének gazdag élményadója. 
l!;rdekes, szép változatos az a 

* 
Borbély Lajos iizemlakatos, 

Ward-Leonard villamoo-

Nemcsak a kiskőrösiek ügye 
Az egész egy pillanat alatt 

történt, s egy ember, egy ré
gi vasutas ismét meghalt. 

Csúnya, könnyelmű, felelőt
len halál volt. Iszonyat még 
rágondolni is, hogy mindez 
egy vezető, egy egész kollek
tíva tudtával történt. Mert ki 
nem tudta, hogy mi történik 
már évek óta Kiskőrös állo
máson. 

Ismét ölt az ital 

A vádlott az ital, és mind
azok, akik felelőtlenül nézték, 
hogy a bor miként szedi áldo
zatát. 

Eav ember egy vasutas, 
Sze�tgyörgyi ' György 196,5. 
augusztus 12-én Kiskőrös ál
lomáson meghalt. A boncolá
si jegyzőkönyv szerint Szent
györgyi Györgynél a véralko
hol vizsgálat közepes ittassá
got mutatott. S társa is, aki
vel Szentgyörgyi azon a vég
zetes napon együtt poharazott, 
szintén ittas volt. 

Hogy mindez hogy történ
hetett'! Nehéz erre egy cikk 
keretében válaszolni. Az 
azonban tény, hogy Kiskőrös 
állomáson az ittas dolgozók 
Földesi Sándornak, a volt ál
loonásfőnöknek a bizalmát él
vezték. Sőt, nem egy esetben 
maga az állomásfőnök fektet
te le az állomás valamelyik 
zugába részeg munkatársait, 
közöttük a szerencsétlenül járt 
Szentgyörgyi Györgyöt is. Ha 
csak egyszer is, határozottan 
lépett volna fel az italozókkal 
szemben, ha lefektetés, az el
bújtatás helyett egyszer is ha
zakiildte volna Szentgyörgyi 
Györgyöt, talán nem történt 
volna tragédia. De miért nem 
tette? A bor-barátság, a kö
zös ivászat, őt a vezetőt is el
kötelezte. S Földesi Sándor 
jó fiú volt, rendes főnök, aki 
segített, s aki tétlenül nézte, 
hogy miként rohan egy ember 
a végzet, a halál felé. Az it
tas Szentgyörgyi Györgyöt 
egy tehervonat tolatás közben 
gázolta halálra. 

Ki a felelős ? 

De a kiskőrösi állapotokért 
nemcsak Földesi Sándor a fe
lelős. Felelősek mindazok, 
akik évek óta elnézték, hogy 
az állomáson ilyen légkör a.la-
1wljon ki. Kiskőrös állomás
nak már híre van. Sajnos, 
rossz híre! 

A Keleti pályaudvaron sok
szor tapasztaltuk a helyet 
kereső utasok bosszankodását. 
akik a kishordók és fonott 
üvegek között még aktatáská
juk számára sem találtak hE'
lyet. Az a bízta tás sem tudott 
nyugalmat varázsolni az uta-

mozdonyok szorgos kezú or
vo.sa a vi1lamosszínben. Több 
újítás kezdeményezője, kivi
telezője. Legtöbbet a kikötés
né1küli kerék-eszterga kivite
lezésén dolgozott. Nem övé az 
újítás, de kezdettől közremű
ködött. A fűtőház pártvezető
ségiben négy év óta. dolgozj,k, 
Pedig mindössze hat esztende
je van a fűtőháznál. A cso
móponti üzemi párbbizottság 
ta,gjaként pártépítési munká
ban áll helyt. 1957 óta tagja. 
az Építők Bokányi Dezső 
munkásőr-zászlóaljnak. Min
dig segítő, szolgálatkész. Pél
dás szorgalmáért, helytállásá
ért kiváló munkásőr jelvény
nyel tüntették ki és többször 
részesült parancsnoki dicsé
rebben. A sze,1:)b emberi élet 
feltétele a nYVgalom, a biz
tonság és más emberek bol
dogulása - va,!Jja. Érdemes 
ezért a szabadidőlből áldozni. 

.,,. 
Néhány pillanatképet villan

tottunk fel a Keleti csomóp011.t 
társadqlmi munkásainak éle
téből. A fegyveres erők napja 

szeptember 29. -, alkal
mából velük együtt köszönt
jük a vasutas önkéntes ren
dőröket. Köszöntjük azokat, 
akik éberségükikel nevelő
szavukkal és ha kell határo
zott fellépésü,k>kel üzem.ben, 
szolgálati helyen, hivatal,ban. 
utazás kö.!föen és lakóhelyü
kön, munka és ünnepnapokon. 
szabad idejükben, fegyveres 
erőink oldalán vigyázzák az 
utca csendjét, az éjsza,kák 
nyugodtságát, a közlekedés 
biztonságát, a társadalmi tu-
lajdont. K. J, 

sok arcára, hogy sebaj, Kis
kőrös után majd lesz hely, 
mert ott mindenki leszáll. 

Valóban, Ki•kőrösön mindii: 
sokan szállnak le. Egyes na
pokon szinte mozgó demizson
szőnyeggé válik az állomás 
előtere. A vasutasság körében 
a:: a tréfás szóbeszéd járja. 
hogy Kiskőrös felől érkező vo
natok is tántorogva járnak. 

le. Két hét múlva, február 
15-én Megállj jelzőt a baleset
nek címú írásban az egyik 
személyvonat ittas, Kiskőrös 
állomáson garázdálkodó mor.
donyvezetőjéről olvashattak 
lapunk olvasói. 

De valóban mende-monda-e 
ez a komoly gondolatokat éb
resztő tréfálkozás? 

Nem az első eset 

Nem! Szentgyörgyi Györgv 
esete sem egyedül álló! La
punk február 1 -i számában 
Párnáskocsin néhány kortv 
borért című cikkünkben szin
tén a 160-as vonalon történt 
italozásról írtunk. Szóvá tet
tu:..., hogy a jegykezelő néhány 
korty borért eladta becsüle
tét, hiszen az első és második 
osztályok közötti differenciát 
az utasok borban kvittelték 

Egyszóval Kiskőrösön már 
évek óta olyan légkör, olyan 
hangulat alakult ki, hogy szin
te a csodával határos, hogy a 
tragédia csak most, s nem 
évekkel ezelőtt következett be. 
Szentgvörgyi György tragé
di2ia figyl,Jmeztet. De miért 
kell mindig egy-egy baleset. 
elvesztett emberéletelc után 
tanulni. s fogadkozni? Miért? ... 

Kiskőrös • állomás úi állo
·1ásfőnökének sok fáradtságá
ba Rerül, amíg helyreállítja 
mindazt, amit elődje három 
t ·n keresztül elrontott. Az 
�llomás kollektíváián kívüJ, 
elsősorban a sze�edi i<'Rzgató
ságnak kell segíteni. Mert ez 

.a tra.qédia nemcsak a kiskő
rösiek ügye. 

Hegedüs Károly 

Baleseti krónika 
Szeptember 10-én Tü.rje ál

lomáson a 7498. sz. tehervonat 
tolatás közben a csonkavá
gány földkúpja előtt nem tu
dott megállni és a zárfékes 
kocsit feltolta a záródombra. 
Visszahúzáskor a kocsi kisik
lott és ennek következtében 
Sándor Gergely zárfékező le
esett. Nevezett a kórházba 
szállítás után, szeptember 
11-én belehalt sérülései be. 

* 
Dunaújváros állomáson 

szeptember 11-én a Ill. sz. tar
talékkal végzett tolatás köz
ben Sáfrány Ferenc kocsiren
dező lábcsonkulásos balesetet 
szenvedet.t,· A jelentés szerint 
nevezett a javítóvágá.nyon ál
ló kocsisornak támaszkodva 
dohányzott, s a szalasztott ko
csik az álló kocsisort meglök
ték, s így került Sáfrány Fe
renc a kocsi alá, 

* 
Mátészalka állomás Nagy-

ecsed felőli oldalán szeptem
ber 13-án a főjelző és az elő
jelző között álló szerelvénybe 
robant motoros kiskocsijával 
Buják Sándor szakaszkezelő 
pályamester. Buják Sándor 
sérüléseibe a helyszínen bele-

halt. A baleset körülményei-. 
nek tisztázása még tart. 

* 
Az 5628. sz. vonat Debrecen 

állomáson szeptember 14-én 
halálra gázolta Balajti Ist
ván segédkezelöt. Nevezett a 
4i6'7. sz. vonattal érkezett Deb
recenbe és a mozdonylap le
adása miatt motorkerékpárral 
ment a fútöházhoz. A motor
kerékpár elhelyezése után fe
jén bukósisakkal a vonat ür
szelvényébe lépett, ez okozta 
a halálát. 

* 
Fülöpszállás állomáson 

szeptember 19-én a 913. sz. ki
járó vonatból Szabó Lajos vo
natvezető kiesett. Az esés kö
vetkeztében kisebb •fej- és 
lábsérüiéseket szenvedett. A 
baleset azért következett be, 
mert a kalaÜzkocsi ajtaját 
nem akasztották be, 

* 
Szeptember 26-án a debre-

ceni fűtőházban egy mozdony 
beállásakor halálos balesetet 
szenvedett �liskuj Sándor se
gédkezclő. A baleset körülmé• 
nyeinek vizsgálata azonnal 
megindult. 

Dicsér,etes cselekedet 

Szigligeten, a MEDOSZ üdü
lőjében gyermekeket üdültet
nek. Augusztusban az egyik 
csoport Budapesten gyüleke
zett az induláshoz. Ezt az idő
pontot egy 10 éves makói kis
fiú előre nem látott okok miatt 
lekéste, és csak egy későbbi 
vonattal tudott Badacsonytör
demic-Szigliget állomásra meg
érkezni. 

lomástól több kilométerre tá• 
vol van. 

A problémát Porkoláb Béla 
állomásfőnök oldotta meg, aki 
pártfogásába vette a pityergó 
kisfiút. Saját lakásában vacso
rával, szállással és reggelivel 
látta. el. Reggel pedig a Szigli
get felé induló autóbusz kalau
zára bízta, hogy a helyszíne11 
tegye le a viszontagságos út 
után megérkező kisfiút. Este 20 órakor, sötétségben 

száll.t le a vonatról. Még soha 
nem járt arra, senkit nem is
mert, s teljes volt a kétségbe
esése. Az üdülő ugyanis az ál-

Emberséges cselekedetéért az 
állomásfőnök dicséretet érde
mel. 

Bognár Ká.roly 
Tapolca 

SZTAROK 
SZAPPANA 
SZAPPANOK 
SZTARJA 
a dúsan habzó, 
intenzív illatú 
PARFőMSZAPPAN 
a 
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1966. OKTÓBER I. MAGYAR VA!-llJTAS s 

Néhány gondolat 
a vasúti jogszabálya lkotásról 

4 vasúti közlekedés jelle
n géból következik, hogy a 

. aját és a hozzá kapcsolódó te
rületeken nem tűri a szabályo
zatlanságot. A vasút ol114n 
strukturáJú és működésű üzem, 
amel1111elc eg11ellen területe 
sem lehet meg a 11élkul, hogy 
a pontosan körülírt rendelke
=esek szabál11ozó szerepe ne 
érvényesüljon. A vasút vala
mennyi szakterületének. mű
köd�nek pontos meghatáro
zása az üzemb;ztonsági okok 
mellett gazdaságossági, egész
segügyi és más okok miatt is 
jelentos. A vasút létesit.ésétól, 
működésétól, a személyzetre 
és az utazóközönségre \·onat
kozó elöirásokon keresztül a 
nemzetközi te\'ékenységig 
rendkívül széles skálája van a 
iori:ényekkel, rendelke:;ésekkel 
es utasításokkal szabál11ozandó 
területnek. Csak kurió,umként 
emllteném meg. hogy olvan jo
gi szabalyozással is t.Hlálko
zunk a vasúton. amel�· a mű
,·elódé üggvel. \'agv akár az 
anvakömTi közigazgatással is 
kapcsolatos így például a vas
utepitésnél előkerült leletek a 
mű, elodésügy köre be ,� tarto
zo. a ,·asúlon bekövetkezett 
események közül egyesek - a 
yasuton történő elhalalozás -
anyakönyvi igazgatási jogsza
bállyal kapcsolatosak. 

Az előbb elmondottakon túl 
azerL is rendkh ül fontos a jo
gi szabáh·ozottság, mert jelen
tös mértékben megsz1lárditja a 
jogbiztonságot, es gazda.sági Je-

lalatok, intézmények és szer
vek belsö működésében és egy
máshoz való kapcsolatában lé
nyegesen jobban előtérbe he
lyezi a közgazdasági eszközö
ket, a gazdasági érdekeltséget. 
Ezt az alapvetö jelentőségű 
változást azonban csak abban 
az esetben lehet eredményesen 
végrehajtani, ha előtte ezeket 
a területeket pontosan megha
tározzuk. 

A jogi szabályozottság rend
kívüli jelentöségének felisme
rése, a szocialista tön·ényesség 
megszilárdulása eg11re égetőbb 
s::ükséggel veti fel eg11 új, szo
cialista siellemu t:asúti töT
vény megalkotásat. Talán nem 
,s új vasúti törvényról van '-tt 
·zó. hiszen a vasutak létezésé
re és működésére vonatkozó 
olyan alapvet.ó jogi szabályo
zás, amelyet megle,·ö vasúti 
törvénynek nevezhetnénk, tu
laJdonképpen nincs. 

E
gv 1868-ban kelt Kö�leke
desi és Közmunkaüg1/i 

l\liniszteri Szabályrendelet fog
lalkozik ezekkel a fontos kér
désekkel, Amellett. hogy ez a 
régi. osztrák mintára készült 
szabá\)·rendelet teljesen idejét 
múlta. a társadalmi viszonyok
ban ,·égbement változás felsza
badulásunk 21 .  évében az ilyen 
alapvető , asúti jogszabály 
megalkotását ma már nem te
szi elodázha tóvá. 

A tcrmelöe zközök társadal
mi tulajdona. a szocializmus 
ép1téöenek gazdasági és politi-

kai céljai a vasúton sem en
gedik megtartani azt a jogbi
zonytalanságot, jogi szabályo
zatlanságot, amely egy ilyen 
fontos alaptörvény hiánya mi
att lehetséges. Ma már nem 
elegendő TészletkéTdéseket sza
bál11ozni, hanem összefogla
lóan, a vasút egészére vonat
kozó munkát kell végezni. En
nek szellemében készült az új 
vasüti törvény ten'ezete. 

Az új tervezet amellett, 
hogy a meglevö szocialista vi

szonyokra épül. egyúttal elóre
mutato is, mert a dinamikus 
technikai, műszaki és szerve
zeti fejlódésre vonatkozó elő
írásokat magába kívánja fog
lalni. ts ami a korábbi jogs:;a
bál11októl döntően megkülön
böztetné az új vasúti törrényt, 
az a tervezernek azon gondo
lata, hog11 a vasút dinamikus 
fejlesztése mellett a vasuton 
foglalkoztatott emberek élet
és munkakörülmén11eire is ren
delkezni kiván. 

A 
vasúti törvény tervezete 
széles körű ,·ita után nyil

ván még ok módosuláson, 
változtatáson megy keresztül. 
Azt az igényt azonban egy 
ilyen rendkívül fontos tör
vénnyel szemben feltétlenül 
támasztani kell. hogy a szocia
lista �iszonyokat tükrözze, 
meghatározza a vasút felada
tait, fejlődését. es ezzel egyútt 
a népgazdaságban elfoglalt he
lyét is. 

s. J. 
lentösége is nagy, A vasúton ,_ __________________________ _ 
fuvarozásra kerüló több szaz-
míllió szeméL11 és több míl11a•d 
ertékű áru elszalhtasa gazda
iagosan és biztonságosan csak
" megfeleló Jogszabályok 
konstru<il.ása is alkalmazása 
esetén lehetséges. A gazdasá
gosságra ,·aló halas tekinteté
ben csak egyetlen dolgot em
lítenék. ez pedig a jog, szabá
lyozotLság jelentőségének a 
nep::azdasági érdekekre \'alo 
hatására vonatkozik. 

K
é• irányban is s,.olgálhat
Ja a népgazda ág1 t>rdcke

ltel a helves s1.abálvozottság. 
(Itt kimondotta n gazdaság, er
dekekre gondolok elsősorban.) 
Egyre zről a vasút helyes bel
. ó muködese es a más közle
kedés, , áUalatokkal való ko
c,perációja teklntetében, más
ré. zt a szállíttatók e a vasút 
közötti szabálrozás tekinteté
ben. Ennek a szabályozásnak 
- mármint a másodiknak -
az a nagy jelentösége. hogy a 
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MŰSZAKI  KÖNYVNAPOK 
Ebben az évben immár 

ötöd,zör kerülnek megrende
zé,re a műszaki kön)"\'napoR. 
Ünnepélyes megnyitót mint
egy 200. könyv vásárt :;oo he
lyen tart a kiadó. Ezen kívül 
,zámos iro-olvaso találkozót, 
s es:y-<"gy az adott iparág 
tárgykorebe vágo muvel kap
csolatos ankétot rendeznek az 
üzemekben. intézetekben. 

Az október 15-töl. novem
beT G-ig tartó kőnyvfl4pokra 
.19 mű jelenik meg, öss:;esen 
127 e::er példányban. A Mú
szaki Könyvkiadó 29, a Tán
t"Sics Könn·kiadó 4. az Aka
démiai Kiadó 1, a Közgazda
sági- e; Jogi Könyvkiadó 2, a 

Mezőgazdasági Könn'kiadó 2. 
a K uth Könyvkiadó l mű
vet Jelentet meg. 

A Müs✓.aki Könvvnapok 
ideJen a Mt�zaki Kon111:klub 
tagjai, ilietve awk az új ta
gok, akik október 16 és no
\·ember 5 krizött lepnek be a 
Müszaki Köm-vklubba, ,, 
könyvnapok idejen liO koráb
bi kiadván11t 50 százalékos 
aron vá.sárolhatnak meg. 

J\leg egy esemém· : a konrv
napok ideje alatt 87. Ors,.á
gos Műszaki Könyvtár es Do
kum,,ntációs Központ aulá
jában (Bp., VIII., Múzeum ut
ca 17.) kiállitást rendeznek a 
magyar műszaki könyvekbóL 

Vasutasok � NYÁR VÉGE A BALATON PARTJÁN 
'§ 

az iskolQPCJdban I Szeptember végén befe;eződött az üdülűi fö!4én11. A B414• 
§ ton melletti felnőtt és �aládos üdülökben mintegy 50 ezre11-

• • . � üdültek a n11ári hónapokban. S=aks::eri:ezetünk szántódi és 
A sz

3!,
s
z:ervez

e
�i 

b
tzo�sá- § boglciri üdülője is bezárta már kapuit. Az utolsó turnu.t ven

gok ti_tk'.1rai, kul.turfelelösei az� dégei szeptember 24-én uettek búcsút az őszi n11psütésbefl 
u�bb1 időben , so�at t�ttek � ringatózó magyar tengertől. Balatonbogláron e1111-eg11 tur• 
azert, 

,
hogy

_ 
az altalan

os 15
k

°.- i nusban 140 beutalt üdült. Képriportunk az utolsó turmu 
lát nem vegzett dolgozók ko-111 1 . • k 1 - . , ól készült zül mind többen jelentkezze� beuta t3atna e so nap3aT � , 
nek tovább tanulásra, elsósol:'-� � 
ban a szolgálati hely adottsí- � , 
gaihoz alkalmazkodó kihe!1'e- � ' 
zett osztályokba. � , Három budapesti szolgálati § 
hely szakszervezeti bizottsá- � 
gának titkárát kérdeztük � 
meg: hogyan állnak a beisko- � 
lázással ? � 

Baranuai Zoltán, az �szaki � 
Járműjavító szakszervezeti § 
bizottságának titkára elmon- � 
dotta. hogy az általános isko- � 
lát nem végzettekről a bí- � 
zalmiak segítségével statiszti- § 
ká.t készitettek, s ennek alap- � 
;án kezdték meg az agitációs � 
munkát. Minden érdekelttel � 
külön is beszéltek. Az általá- � 
nos iskolát nem végzettek leg- � 
nagvobb rés?.e ugyan vidék- � 
ról jár be. de családi és más � 
nehézségeik ellenére is sike- � 
rült olyan összevont VU- § 
VIII. osztályokat szervezni, � 
amelyek a dolgozók részére � 
két osztály el végzését teszik �  
lehetővé. � 

A Hámán Kató fűtóbazban � 
Valuska László szb-titkártól � 
megtudtuk, hogy V-VI., VII. � DélelőU 11 óra tájb1Ut csoportosan érkeznek a vendégel: és VIII. osztályokat indíta- � a vasútállomásról 
nak. Már eddig Ötvenhárman � 
jelentkeztek, többnyire olya- § 
nok, akik az üzemi iskolában � 
Yégezték el a korábbi osztá- � 
h-okat is. Az iskolának a:,: � 
üzemben ha{71,lomán11ai van- � 
nak. Sok olyan halll(atónk � 
rnn. aki mar a harmadik évet § kezdi itt. Takó Gáspár segéd- s 
kezelő 45 éves, felnőtt gyer- � 
mekei vannak, mégis jelentke- � 
zet a VIII. osztályba A VIII . §  
osztálvba jelentkezó Naay Jó- : 
::sefné s1.akácsnö is tavaly § 
Járt " VII-be. � 

A Keleti Műszak szakszer- � 
vezeti bizottságának titkára §  
Baki Káro!11 elmondotla, ho,zy � 
folyamatosan érkezoek a je- � 
lentkezé•i [anok. Az isk-olával � 
kö7ösPn kenlik meg az Os7tá- § 
lm!< kialakí!á•át. Az O mlY- � 
beosnás A dol'!ozók munk:i- s 
id0 • h0z igz,zodik. A Kel„t· s 
rscm6;>ont mi_\ •zo!l(álati h� � 
lvPí ·1 '! n�•obb számú Je- § 
lent ezést várnak. , � 

s7.a ks,,,rvezeti b!zott��ok � 
töhbsé�én"'I i.� gondos munka s 
foh--t "'- általános is1<olaf beis- l:: 
kolá7á, érnek"'ben. Rem&lh<"!ő. �� 
hoi,v " buc!apesti s-,,o]gálati s h0l,·pk taval\'i e�ményei az � 
új tanévben fokozódnak. � 

§ Vich Jánoal6 � 
§ 
§ 
� nepg,azdaság1 érdekeket a szál

lító és szállíltató közötti érdek
ósszeütközések esetere is b1z
tosítJa. Éppen ezért, ennek a 
szabályozásnak elsósorban a 
1;;.er:ödés6zegés következmé
n11eire kell szankciókat tartal
maznia, főleg dijs:a basi éa pol
fá.r jog, eszközökkel. 

- ,  * - � A gondnoki épilld teraszán l\lnstos László, az üdülő gond• 

A vasút különbözö területei
nek - a szállíttató felekkel. 
az ut.azóközönseggel való kap
csolatanak - szabályozottsága 
•z ú; gazdasági mechanizmus
ban lényegesen nagyobb sze
rephez ;ut. Az új gazdasági 
mechanizmus egyik alapvető 
vonása, hogy a különbözö vál-

Két hét 
Miskolc-Tapolcán 

Augusztusban kéthetes 
údülésen vettem részt az or
szág egyik legszebb údüló
helyén. Miskolc-Tapolcán. 
Nem is kívánhat az ember 
szebb és jobb helyet az üdü
lésre, mint amit ez a kör
nyék nyújt. Gyönyörű parkja, 
hideg-meleg vizű strandja 
nemcsak a belföldi, hanem a 
külföldi vendégek tízezreit is 
vonzza. 

Az üdülókben tisztaság és 
rend uralkodik. Az üdülő ,·e
zetósége lehetövé tette, hogy 
a helyi és a környezö kirán
dulóhelyeket is megtekinthet
tük. Nagy élményt nyújtott 
Aggtelek, a nagy k iterjedésű 
B11radla-barlang, Jósvafő, Lil
lafüred, s nem utolsó sorban 
a miskolci egyetemi város 
megtekintése. 

A látottak sok üdülótár-
samnak keltette fel figyelmét 
hazánk e gvönvörű, �ok érté�
ben gazdag ,·idékére. 

Vu István 

Uj könyvtár az Eszakiban § noka és munkaUrsa.i fogadják a beutaltaka� 
§ 
§ 
§ 

Egy hónap alalt 628-ra emelkedet t  az oh·asök száma § 
§ 
§ 

tvek óta hagyomány, hogy 
a könyvtár06ok nemcsak 
író-olvasó találkozók meg
rendezésével ünneplik a 
könyvhetet, hanem a könyvek 
uj vagy űjjáépített otthonai
nak ünnepélyes felavatásával 
is emlékezetessé teszik ol va
sóik számára a könyv ünnep
napjait. 

Az tszaki Jármú._javító Üze
mi Vállalat új könyvtárát ez 
év májusában avatták fel. Ezzel 
több év óta húzódó probléma 
oldódott meg. Eddig a jépJár
műjav!tó dolgozóinak könyv
ellátá�át a Törekvés Művelő
dési Ház. Könyvtára végezte. 
Az a tény, hogy ez a könyvtár 
az üzem területén kívül van, 
hátráltatta az olvasólétszám 
és a forgalom emelkedé<ét. 

A művelódési ház és az 
üzem vezetösége belátva a 

helyzet tarthatatlanságát, el
határozták egy új könyvtár 
létrehozását az üzem terüle
tén. A könyt•táT építési költ
ségeit a válla.lat, berendezését 
pedig a művelődési ha:; vál
lalta m4gára. A könyvtárban 
a megnyitáskor 3000 kötet 
könyv volt. Ennek 60 százalé
ka szépirodalom, 30 . zázaléka 
ismeretterjesztö mű, 10 száza
léka pedig gyermekirodalom. 

A vezetőség hel11es meglátá-
1cit bizon11ít;a az oloosólét
szám g11ors növekedése. Az 
elmúlt három hónap alatt az 
olvarók szcima 628-ra emelke
ctett • csak augusztusban 2180 
kötet kön11vet kölcsönöztek. 
Ebben kétségkívül a könyvtár 
elhelyezése elsórendű szerepet 
Jáuzlk, de a jó könyvtári pro
pagandamunka is elösegitette 

§ az oivasók letszámának növe- � 
kedeset. � 

A könyvtár távlati tervei
ben elsö helyen szerepel a � 
kapcsolat felvétele az üzem � 
műszaki könyvtárával. A �  
múszakiak. mérnökök. techni- � 
kusok. művezetők és szak- � 
munkások szakmai könyvek- � 
kel való ellátását az üzem § 
műszaki könyvtára oldja meg. 1 

A SZOT határozatok érlel- § 
mében az alsó- és középszintú 1 
szakkönyvek fokozottabb § 
használatában, a szakmunkci- l 
sok olvasottságának növelési-

, ben nagvobb szerepet kell 3ut- Első ebéd az üdillöben, 
l(l.tni a szak&zervezeti kőn11v- _ _ _ __ _ uíraknak. Nekünk az a ter- � 
vünk, hogy amennyiben le- t 
betséges az alap- és középfo-

1 kú műszaki könyveket a mű
szaki könyvtártól letétként át
vesszük a szakszervezeti § 
könyvtár részére. Az alap- ea 1 
középfokú szakirodalom pro- 1 
pagandáját főként a műszalo § 
szinvonal emelésében élenja- 1 
ró, a szakmai oktatásban és 1 
ismeretterjesztésben részvevő 1 
munkások, újítók, szocialista 1 
hrigádok körében kell mea• 
erösiteni. 

A szocialista brip.dtagok 
szép számmal iratkoztak be 
eddig IS könyvtárunkba, jelen,. 
Legi számuk: 161. Az új 
könyvtár az ipari tanulókka: 
is külön fogLalkozik, hiszen 
számuk jelentős, közel 500. Az 
elsóéves ipari tanulók beírat• 
kozásakor felhívjuk figyelmü
ket a szép- és a szakirodalom• 
ra. 

Kamanca Mária 

Saep&ember v�éa mú- esak a bátrabbak ffirdenek a BaJa. &onban, annál kellemesebb a napfilrdózis. 
(Bemz6 Károly képriporiJII) 
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Az ol impiai tölgy árnyékában r� .. =-:·:�lla71: n 9 �1 
Őszinte beszélgetés Szentesen a vasutas sportról 1 Vagonokba rakjuk a nyár kincsét: 

� � tájak gyümölcseit - téli napok � - Önkéntes véradó napol 

. Szentesen, a Petófi Sándor" 
iskola előtt álló tölgyfa ab,bóil 
a palántából terebélyesedett 
a1;1el_Yet_ L�rincz Márton lég� 
sulyú bmkozó olimpiai bajno1t 
kapott 1936�ban a berlini 
olimpiai játékokon. S ez egy 
kicsit szimbólum is mert az 
iskoláiban élénk a ' sporbélet. 
Ott tartják ed2léseiket a Szen
tesi Va.sut,u se vívói is. A 
mintegy 50 fiatal - leányok 
és fiúk - a helyes kéz- és 
kartartást, ellépést, szúrást, 
VLSsza vágást gyakorolják. 

164 igazolt versenyző 
- EgyesüLetünkméZ az el

múlt 3 év alatt jeumtós váLto
zás történt - tájékoztat Faze
kas János -. Az asztalitenisz 
és a súlyemelö szakosztály 
megszűnt. A labdarúgó-, te-
1:e-, termé,'lzetjáró- és vivo
szakosztályokban viszont fo
koztuk a minőségi munkát. 
Ennek eredménye, hogy tör-
vivóink elérték az országos 
szintet. • 

KimutatálSOk kerülnek elő, 
arnelyek'ből megtudjuk, .hog11 
1963-ban a hat szakosztályban 
140 igazolt versenyzőt tar
tottak nyilván, ma négy szak
osztályban 164-en sportolnak. 
Háro.m évvel ezelőtt a vívók 
létszáma 40 volt, ma 63. Sport
létesítnnény,ben nincs hiányuk. 
Hálásan nyugtázzák a Vasuta
sok Szakszervezetének anyagi 
támogatását. 

A súlyemeló--özakosztályt 
rátermett vezető, edző hiányá
ban meg kellett szüntetniük. 
Az aszta!i tenisz-szakosztály 
akkor szűnt meg, amikor kies
tek az NB Il-ből. Kár, hogy az 
egyesület elnöksége könnyen 
belenyugodott a szakosztályok 
m�zúnésébe. 

Legeredményesebbek a 
nívók - kapcsolódik a be
szélgetésbe Papp ZoLtán ál
lomásfőnök -. Dr. Mónus 
Slnldor a szakosztály „minde
nese", egy,'lzemélyben szak
osztá!.:,rvezető, intéző és edző is, 
kiváló nevelö. 

Ebben az évben mind egyé
niben, mind csapabban .szép 
sikereket értek el. Az országos 
..,;déoki junior bajnokságon, 
tórben Simon Zoltán, pá.roaj• 
tőrben Csík Tamd.s szerezte 
meg a második helyet, Csík 
Tamás kardban az ötödilk:, 
Buk János pedig páribajtőrben 
a har:,madik helyen végzett. 

Csapabban még jobb ered
ményeklkel dicsekedhetnek. A 
magyar bajnokságon - a ju
nior csapatok között - tőr
ben a negyedik helyen végez
tek. A vidékiek közül! egyedül 
a szentesiek voltak a dönt,ő
ben. Az országos vidéki ju
nior bajnokságon tőrcsapa
tunk bajnokságot nyert, pár-

1 gazdag ízeit - telten, dörögve � szervezett a Vöröskereszt a 
� futnak _ országon át _ a vonatok. � Gyöngyösi Kitérőgyártó UV-
� 1 nél. A véradó n'1pon az 
§ � üwm 40 dolgozója összesen U 
� Szenet vi3zü.nk a városokba és 

� liter vért adott. 

i 
erdónyi fát 4 bányáknak, s ha kell, � - Ezer tonna szén megta-

ll falunak gépeket; a rakodón � karitását vállalták a máté-
� sereg munkás farönköket emel. - � szalkai fűtőház dolgozói a 
� � pártkongresszus tiszteletére. 
� Vagonokba rak3"uk a nyár kincsét, � Eddig SOO tonnával használtak 
§ § fel kevesebbet a tervezettnél, 
� hogy ízeiböt mindenütt legyen. � s a megtakarít.ás értéke töbl!, 
� Súlyos, s:::ép életet közvetítünk � mint félmillió forint. 
� ág-bogas, országos vas-ereken. � - A brnói nemzetközi vá-
� � sáron a Strojexport csehszlo-
§ Fazekas Lajos � vá:- külkereskedelmi vállalat � !§ és a Győri Vagon- és Gépgyát ,,,,,,_,,,.,,,a,,,,.,,.,.,.,,,,,,.,.,,.,,,,,,n,,,,,,,.,.,,u.,,,,,,,,,,.,,,,,,.,.,,,,.,,,,,,,,,.,.,.,,,,.,.,.,.,.,,,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,,. képviselői szerződést írtak a1á. 

FELHÍV ÁS Jogos kérdés amelynek értelmében 1966. 
és 1970 között évi 260, össze
sen 1300 magyar vasúti kos 
csit szállítanak Csehszlovákiá
ba. Gyakorolnak a füdal vívók (Tőzsér Ernő felv.) 

A KISZ Központi Bizo�tsá
ga és a Honvédelmi Minisz
térium felhívása alapján kö
zépiskolai tanulmányokat 
folytató fiatalok október 15-ig 
jelentkezhetnek a néphadsereg 
Kilián György Repülőtiszti Is
kolá;ára. A, tisztiiskol a négy 
éves. A fiatalok a katonai kép
zettség elsajátítása mellett 
tanári, illetve felsőfokú tech
nikusi képzettséget is nyer
nek. 

Szeptember 8-án az 1412-es 
31 156 számú kocsijában utaz
tam. útközben szemem a hir
detésekre tévedt. Az egyiken 
ez állt: .,Vegyen VIT-sorsje
gyet! Húzás 1965. július. hó
ban!" A másik hirdetés a hús
véti játékvásárra hívja fel az 
utazók figyelmét. 

- A nemrég lezajlott szom• 
bafüelyi Savaria Karnevál 
szervező munkájáért Erdélyi 
Béla. a megyei tanács vb-el
nöke köszönetét fejezte ki a 
sz<'.'mbathelyi igazgatóság fia
ta!iainak, akiknek nagy ré
sz;ük volt abban, hogy a ha
gyományos ünnepség sikerrel 
zárult. 

bajt,fu,ben a második 
foglalták el. 

helyet 

Nevelő egyesület 

Tervei'k? 
Nevelő egyesület va-

gyimk. Az általános iskola, a 
középiskola elvégzése után el
kerülnek a versenyzők a vá
rosból, vagy bevonwnak kato
nána:k, akik maradnak már 
nem hajlandók versenyezni. 

- A labdarúgó-szakosztály
nak is nehéz a helyzete 
veszi át a szót Fazekas János. 
-. A nagyobb egyesületek el
csábítják a játékosainkat. Há
rom évvel ezelött 9, ebben az 
évben 3 játékos hagyta itt az 
egyesületet. 

Megszűnő szakosztályok. 
Kitűnő nevelő-, oktatómunka. 
Tömören így je!Jeme2lhető a 
Szentesi VSC élete. 

A fel.sorolás azonban nem 
teljes. Hiányzik a jellemzés
ből a sport iránti hallatlan 
szeretetük. Ez segíti át ől..-et 

az előbb emlitett nehézsége
ken. S vígasztalást találnak a 
tömegsportban. Több sport
ágban elsőként rendezték meg 
a szocialista origádok vetél
kedőjét. 

Hári bajno�ágot írtak ki 
tekében, sakkban és labdarú
gásban. A dolgozók jelentős 
része indult ezeken a bajno,k
ságodron. Az elsők díjakat, 
serlegeket kaptak. 

A szentesiek szeretik a 
sportot. Tőzsér Ernő 

Vízilabda-válogatottunk 
a második helyen végzett Bukarestben 

A Nemzetközi Vasutas Sport
szövetség szeptember 7. és 12. 
között Bukarestben rendezte 
meg' a vasutas vízilabdázók 
nemzetközi találkozóját. A tor
nán 1 1  ország, Franciaország, 
Hollandia, Belgium, Olaszor
szág, a Szovjetunió, Lengyelor
szág, az NDK, Jugoszlávia, 
Bulgária, Magyarország és a 
vendéglátó Románia legjobb 
vasutas vízilabdázói vettek 
részt. 

A csapatok három csoport
ban mérkőztek a továbbjutá
sért. A magyar csapat a szov
jet és az olasz válogatottal ke
rült egy csoportba. Együtte-

silnk csoportelsőként jutott to
vább. !gy az első helyért mér
kőzhetett a másik két csoport 
legjobbjával, az NDK és a ro
mán válogatottal. Az NDK 

együttesét 7 :3 arányban sike
rült legyözní. A román csapat
tól azonban az utolsó másod
percekben kapott góllal 5 :4 
arányú vereséget szenvedett 
együttesünk. 

Végeredményben a tornát a 
vendéglátó román vasutas vá
logatott nyerte a magyar és 
az NDK válogatottja előtt. Ne
gyedik helyen a szovjet, ötö

A jelentkezés feltételei : or
vosi alkalmasság, I. fokú. mo
toros rcpülőgépvezetői vizsga. 
A feltételekről bővebb felvi
lágoE!tást ad a MAV Sport
repülő Klub eJnöksége. A 
tisztiislrnla előkészítő tanfo
lyamára szerdán és pénteken 
15-19 óráig jelentkezhetnek 
az érdeklődők a klub szék
házában. Cím: Budapest, XIV., 

Thököly ú.t 41. Budapestiek és 
környékiek személyesen, a vi
dékiek írásban. 

A .MÁV Sportrepüló Klub 
elnöksége ugyancsak felhí
vással fordul a vasutas fiata
lokhoz és vasutas szülők gyer
mekeihez, hogy jelentkezze
nek repülő és ejtőernyős spor
tokra, továbbá a modellező 
szakosztályba. Jelentkezési 
feltétel : a 15. életév betölté
se és orvosi alkalmasság. A 
repülő és ejtpernyős sportok
ra október 30-ig, a modellező 
szallcosztá1yoa december 31-
ig jelentkezhetnek az érdek
lődők a klub székházában. 

Megjegyezzük 

Ezt a két „szakállas" hirde
tést szépen ottfelejtették a 
kocsiban - gondoltam, kissé 
bosszankodva Vagy talán a 
vasúton ennek nincs gazdá
ja? 

Perlaki Gyula, 
Sopron 

Vigyázat ! 
Robbanásveszély ! 
Ilyen feliratú tábla áll Sü

meg állomás raktárépületének 
közelében. A vizesárok végé
ben már régen ott fekszik a 
földön 4 lövedék, de lehet, 
hogy alatta, a földben, még 
több is. 

A hatóság tü8késdráttal kö
rülvette ezt a veszélyes terüle
tet - de a veszély megmaradt. 
A tüskésdrót és a lövedékek 
fölé hajló eperfa lombjai gyen
ge biztosítékot nyújtanak a 
baleset ellen. 

Az Illetékesek miért nem 
szállíttatják el a háború itt
maradt „emlékeit"? 

Bognár Károly 

A SZERKESZTŐSÉG ÜZENI 

- Egyhetes szakmai to-
vá.bbképzésen vettek részt 
Budapesten a vasút polgári 
védelmi törzsparancsnokal. A 
tanfolyamot a Polgári Véde
lem Or-száe;os Parancsnoksá
gának szakelőadói és a KPM 
szakemberei ta�tották. 

- Nyugdíjba vonulása al• 
kalmából ünnepélyesen bú
csúztatták munkatársai Kóka; 
Já-osnét, Hatvan állomás ta
karitónőjét. A 60. életévét be
töltött vasutas asszonynak az 
állomás nőtanácsa nevében 
Berná!h Károlyné ajándékot 
adott át. 

- Népszerű a.z Ismerd meg 
hazádat mozgalom a székes
fehérvári vasúti csomópont 
do1gozói körében. El>ben az 
évben Szegedre, Amgtelekre, 
N'"skolcra és Esztergomba lá
togattak el. Terveik között 
szerepel még egy egri és deb
receni kirándulás is. 

- Onnepélyes brigád érte
kezletet tartott Hatvan állo
máson a Haladás szocialista 
brigád, amelyen megjelent 
Kijácz József állomásfőnök 
és Szuromi István. az állo
más szakszervezeti bizottságá
nak titkára is. A szocialista 
briErád tagjai minden tervmu
tatóju!<at túlteljesítették. 

----------------------------: dik helyen a jugoszláv csapat 

Lapunk szeptember 1-i szá
mának Baleseti krónika rova
tában Hernádnémeti-Bőcs és 
Taktaharkány állomások kö
zött a 4. sz. térközőrhelynél 
július 31-én történt utolérés
ről tájékoztattuk olvasóinkat. 
Az Időközben befejeződött 
vizsgálat alapján közöljük, 
hogy a baleset bekövetkezé
sében a már közölteken kívül 
mulasztás terheli a 2364 sz. 
vonat mozdonyszemélyzetét és 
vonatvezetőjét is. Utóbbi az 
összeütközésnél halálos seru
lést szenvedett. A vizsgálat 
megállapítása szerint a bal
esettől függetlenül mulasztás 
terheli a 2372. sz. vonat moz
donyszemélyzetét is. 

Marosán Pál, Volosinovszkl János. 
Debrecen;  Dancs József, Bognár 
Károly, TapoJ,;,a; Boldi.Z.'�ár Gyula, 
.Békésasaba: Kiss Lajos, AlSó-

- Elsők kö7,ött csatlakozott 
a kong1·esszus.l versenyhez 
Vigh Lajos szocialista brigád
ja a debreceni járműjavító
ban. A fiatalokból álló brigád 
derekasan he1ytáll a rr.unká
ban. Havi átlagos teljesítmé• 
nyük 102,3 százalék. S an1i a 
legfontosabb. kifog.:.lfitalan 
minősé� munka.d"!rabok ke
rülnek ki kezükből. 

Az elismerés kötelez 
Az első félévben a Szombat

helyi Járműjavító Uzemi Vál
lalat gazdasági eredményei, a 
célkitúzéseknek megfel�lő 
szinten tükrözik az új gazda
sag1 mechanizmus jegyében 
végrehajtott intézkedéseket. 
Növekedett a termelékenység, 
csökkent az önköltség, a da
rabszámos tervszerűséget 100 
százalékosan teljesítették. 

Az egyenletes termelés biz
tosítása érdekében 10 napon
ként az időarányos 33 százalé
kos illetve 66 százalékos terv
szá�mal szemben 35,2 száza
lékos, a második 10 napban 
70,4 százalékos eredményt ér
tek el. 

A mozdony javító osztály, a 
többlettermelés területén a 

1 
llAGY AB VASUTAS 

1 Va!iutasok szakszervezet4!nek 
lapla 

SZ!rkesztl I uerkeszt� bfzottstp 
Főszerkeszt<I: GuJyás JAn05 

Feletö, 3zerk:eszt.,: VisJ Ferenc 
Szerkesztőség: 

Budapest Vt.. Benczúr utca n 
Te1�ton : véros1: 229-812 

Ozeml: 19-7'1 
Klad!a és 1e:jeszt1 : • Népszava 

t.apktadO Vállalat, Budapest VU, 
Rákóczl Qt 54 Telefon: 22f-819 

F"1•1ő• k!adO: Gábor Márton. 
e Né;>S29V8 t,apk1adc Vállalat 

tgAtgatója 
Cgekknámle�1ám! 75.91!5 001 - K  9� 

Szikra Lapnyomd• 

váZlalt havi 600 órával szem
ben az elmúlt négy hónap alatt 
3900 órát teljesített, amit el
sősorban a tervezett teljesít
ményi szint túlteljesítésével 
biztosítottak. 

A kocsijavító osztály az 
időarányos 40 darab te• 
herkocsl fővizsga helyett 

64 darabot teljesíteU. 
A megmunkáló osztály az al
katrészellátást a többletter
meléshez maradéktalanul biz
tosította. 

A karbantartó osztály mun
káját kiválóan szervezte, gép
állási idő a karbantartási 
munkák kifogástalan minősége 
mellett nagyon minimális volt, 
a ledolgozott órákhoz képest. 

Eredményeink értékelése 
nem maradt el. 

Az első félév jó munkája 
alapján az üzem kollektí
vája miniszterhelyettesi 

dicséretben részesült. 
Az 1966. szeptember 17-i ün
nepségen pedig több mint 125 
ezer forint pénzjutalmát osz
tottak ki az üzem dolgozói kö
zött. 

Ez az elismerés arra kötelez 
bennünket. hogy eredményein
ket fokozzuk és a IX. párt
kongresszus tiszteletére tett 
vállalásainkat maradéktala
nul teljesítsük. 

Kovács István 

végzett. 

Lokáscsere 

Elcsel'élném egy szoba össz
komfortos Bp., Vl., Lehel út 3, 
sz. alatti lakásomat két szoba 
összkomfortosra. Telefon: Gugel
né 134-832 vagy 31-34. 

- Komlói 2 szoba, összkomfor
tos tanácsi lakásomat elcserél
ném hasonló budapestire vagy 
esetleg pécslre. MA v szolgálati A hibáztatottak ellen a ha-
lakás előnyben. Cím: Szanyi Já- tósági és 
�':{:, �".:":J,?• vo�

r

t��:'iih. �:i-i!: 1 megindult. 
fegyelmi eljárás 

A GYÓGYSZERIPARI TRÖSZT 
(Budapest XIII., Lehel ú t  1 1 .) 

az ANY AGBESZERZÓK FIGYELMÉBE aj6nlja 
a vasút területén hasznosítható elfekvő anyagait 
VASKOHASZATI ANYAGOK: 
1 000 kq 

674 " 
1 000 " 
2000 " 
5000 •• 

330 •• 
832 " 
200 " 

1 300 ° 

Buqa. kovácsolt. 320x320x1 2 1 0  mm 
Néqyzetbuqa, 320 mm, A. 34. 1 2. 
ö.v. buga, 300x500, öv. 1 8. 
ö.v. buqa 550x500, öV. 22. 
ö.v. buqa. 600x500. ÖV 22. 
öv. buqa. 300x500. !IV. 22. 
Szürkeöntvény, 230 mm, öV. 1 8. 
Szürkeöntvény, 280 mm, öV. 1 8. 
SzOrkeöntvény1 290 mm, OV. 1 8. 

VILLAMOSSAGI ANYAGOK: 
3482 db 

3 " 
35 ,. 

300 ,, 
1 „ 
1 " 
9 „ 
8 " 
5 „ 
4 •• 
3 „ 
3 

BIiincs, Omeqa. 28 mm 
Jeladó. karos. SK. 1 1 . 
Kapcsoló, SBNP. I I .  10A Rb. 
Tömszelence, fokozott lámpához 
Trafó nyitott 5 kVA, 0-190-380 V 
Trafó zárt 3x380/3x24 -42, 1 00 VA 
Ampermérő, OA 200, 5mA, 60mV " 1 44 LA. 250/SA 

144 LA. 1 50015A 
1 44 LA. 1 50/A 
200 VA. 5A 0.5-7,SA 
96 LA, 300'5A 

eqyséqár 
8.-
4,70 
7,01 
6,65 
6,31 
6,50 
6,49 
6,49 
6,49 

8.66 
2 1 1 5.-

4��:20 
1 689.-
3 4-40,-

633,-465, -
465,
-465,-
269.10 
465,-

örs; cserháti József, Szi-
l·ád.i Sándor, Szeged: Szűcs 
Ferenc, Hatvan: Vas István, Rá
kosrendező i Markos József, Zala
egerszeg; Molnár Arpád, Katona 
András, Budapest; Perlaki Gyula, 
Sopron; Murányi Tibor, Bánréve ; 
Kovác-s István, Szombathely; 
Sz:entgáU István, Gyöngyös: Le
veleiket lapunk anyagához fel• 
használJuk. 

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapból a 

vezeti bizottságok és a 
!lgy�ébe ajánljuk a 
zóket : 

szakszer• 
dolgozók 
követl<e-

Dórt János. Kaposvár: Kas2a 
Imre. Sárrétudvari; BoldJzsár 
Gyula, Békéscsaba; Vár!alvi Gyu
la, Gyékényes; Póra Jáncs, Döb
rököz; Horváth Zoltán, Tatabá
nya-felső; Bányavasútl dolgozók, 
Diósgyőr: Leveleiket illcr.ékcs 
helyre tovf.bbitottuk. 

37. számb61: 121 463/196G. 1/8. D. 
Ténylegec_; vasúti alkalmazott k 
és nyugellátottal{ arck4pes iga
zolványának érvényesítése 1967. 
évre. 

38. sz.ámból: 121 651/1966. 1/2. B. 
A jelzlSlámpa-klho:-dásl és sorom

pókezelési df!ak módosítása. 

5 „ 
5 „ 

1 1  " 
1 „ 
2 •• 

1 
295 " 

1 „ 
3 „ 

39 •• 
8 „ 
2 " 
2 
2 „ 

lenq6te�ercses, 1 00 5 

FE-KO h6elem. L - 400 
!Kapcsoló MK. 401 .  380 V, 1 00 - 1 40 A " MK. 601 380 V 280- 400 A 

MN.  1 1 1 .  601 .  380 V, 560-800 
0. fesz. 3 s. é. kézihajtás. 
Hókioldó, veqyes 
Szárazmeqszakitó 1 OOO A 
Villesz tábla EAO I I .  8. 
Lámpatest bevezet6. rugós, DIS 0 
VM. 2 1 .  piros nyomóöv 

3 1 9, 1 2  
1 902.40 
1 040.-

2 450,-
10 208,

A, 
5 338,50 

1 1 0,-
7 H &. -

72�,36 
•60,-
293.-

Kapcsoló, konderuáto,r. F760,380 V, 40 A 
Kapcsoló, kondenzátor 48KVAR típ. 

2 000,-
380 V, 1 00 A haszn. 
Kapcsoló, lemezburkofatl, 
LBK - 9 1 7-461a0 550 V 

2 500.-

1 0G0,-

MúSZEREK: 
60 db Manométer, 150 mm. 0-4 atm. 210.-
23 " M�nométer. 1 50 mm, 1 .5 p 20-4,-
.46 " Manométer, 1 50 mm. 0 - 63 atm. 1 97,-

3 „ Távadós feszmérő, acs. 1 50 mm, o-• atm. 2 767.25 
3 " PTKK hőelem. 710 mm, 0.35 900,-

22 " Thermo e'em0 NI PEN 700..as 49�.-
37 " Hőelem b,tét, TEO 6. 100 mm 300,-

2 " Profil leolvasó, P-805-807 71 3.71 

AZ IDOKöZBENI ELADAS JOGAT A VALLALAT FEN NTARTJA 
Az érdeld6d6knek felvil;jqosít.ist nyújt: 

dr. Bocsk-- y Ferencné 
GYOGYSZEf\ PARI TRöSZT 

Budapest XI 1 1 ., Lehel út 1 1 .  
Telefon: 2C0-94I 1 27 mellék 
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AVASUTASOK SZAKS ZERVEZETfNEK LAPJA 

X. tvFOLYAM, 20. SZAM. 

70 éves 
,a szegedi MÁV 
Nevelőintézet 

Ára 40 fillér 1966. OKTOBER 15. 

A debreceni 
járműjavítóban 

Közel tíz nappal csökkent 

a fóvizsgás teherkocsik átfutá.-.i idejl" 

1896 szeptembere óta - a 
,Takációkat kivéve - minden
nap 320 egyenruhás fiatal 
hagyja el reggelenként a sze
gedi MAV Nevelőintézet öreg 
falai� hogy Szeged különböző 
kooépiskoláiban tanulmányai
kat folytathassák. 

Az ország különböző terii
·leteiről Itt kapnak otthont az 
árva, félárva és a sok gyer
mekes vasutas szülők gyerme
kei. Az intézet tanárai nem
csak a tanan11aogal, a szak
mai oktatá.ssa.Z foglalkoznak, 
hanem mint gondos 1zül.5k, 
nevelik, oktatjá.k a fl11ereke
ket az életre, a munká.-ra. Az 
intézet napirendje szigorú, de 
nem vonja meg mindazt, a."Tli
re a fiataloknak, a tanulás 
méllett még szükségük van. 
Sportolhatnak, szórakozhat
nak, Játszhatnak. Az intézet
nek jól felszerelt könvvtá.ra, 
televíziós terme, 1túdiója, há.
zi mozija oo:n, és az állandó 
30 színházi bérlettel felváltva 
�iszik a hallgatókat előadás
ra. 

A fuvaroztatók egyre több 
kocsit kérnek a MAV-tól, hogy 
áruikat szállitani tudják. �P
pen e� nem mindegy, hogy 
a jármújavítókból a javításl'a 
beérkezett kocsik mennyi átfu
tá6! !dö után kerülnek ismét a 
forgalomhoz. A debreceni jár
műjavító kocsiosztályának dol
go:ooi még a kongresszusi ver-
seny kezdetén ebból. az ismert 
tényből indultak ki, és vállal
ták, hogy a beküldött kocsik 
javítási idejét csökkentik. 

te! nélkül kimagasló munkát 
végzett 

Koclis József hegesztó 21 ta
gú, ezüstplakett.el kitüntetett 
swcialista brigádja még 3 újí
tás.,al is segítette az eredmé
tti,esebb munkát. Jelentős újí
tásuk például a beszorult csö
ves Utközótokok szétszerelését 
szolgáló készülék, amelyet már 
Ü2lemszerűen is alkalmaznak. 
A szerkezet segítségével jelen
tős fizikai erőt takarítaziak 
meg. 

Akikról ritkán 

- szól a krónika 
Az ószl forgalom idején a 

szegedi igazµtóság területéről 
900 e-z,er tonna cukorrépát kell 
elszállftanl. S ebből a nagy 
munkából a Gazdll8ági Vas
utak mezóhegyesi üzemfónök
sége derekasan kiveszi részét. 
Naponta 130-140 nagy vasúti 
kocsi cukorrépát és répaszele
tet szállítanak. Feladásra ke
rül ott még kender és egyéb 
mezőgazdasági termék is. 

Az üzemfőnökséghez 176 ki
lométer hosszú vonalhálóza� 
három nagy állomás, három 
állami gazdaság tartozik. Jó 
munkájukat bizonyítja, hogy 
az év első 8 hónapjában az 
iírut0Ma-fuvaro1.ási tervűket 
123 százalékra, az árutonna
kilométer-tervet 178, az árube
,•étell tervet 157 százalékra tel
jesítették. 

A verseny eddigi eredméllyei 
azt bizonyítják, hogy a kocsi.
O&Ztály dolgozói állják u.avu
kat. Míg márciu6ba!I, a kong
resszusi verseny lrezdetekoc 

egy fővi7Bll'IÍS teherkocsi 
i.tlagos átfutási ideje :t5,8 
nap volt, add11r aulfUSziua
ban az l.tlutási ldli 11,5 

napra csökkent. 
A fóvizsgarészleg kongres6zusi 
versenyében a területen dolgo
zó 16 szocialista brigád kivé-

Jó munkájáért dicséretet 
érdemel Pongor Tibor bognár, 
Fekete Láuló s:zekrénylakatos, 
N4f111 V. Józ&ef alvázlakatos 
szocialista brigádja is. 

Ezek az eredmények is azt 
bimnyitják, hogy a kocsijavító 
részleg dolgozói, párttagok és 
párton-kívüliek egya� helyt
állnak a kongreSl!lZ\.IÁ verseny
ben. 

VoloalnonJld JánGs 

Jól dolgozó komplexbr!gádok 
A szegedi igazgatóság terü

letén 17 központ.osított állomá
son dolgoznak komplexbrigá
dok. Munkájukat az elmúlt hó
napban értékelték. A legjobb 
eredményt a kecskemétiek ér
ték el, második helyen Kun
szentmárton állomás komplex
brigádja végzett. A kecskemé
tiek a bázisidőszakhoz viszo
nyítva a kocsik tartózkodási 
idejét 1966 elsó félévében 5 
szá.zalékkal csökkentették, , 
ug11ancsak 5 százalékkal csök
kent a késetten kezelt kocsik 
száma is. Kocsinként 17,04 fo
rint kocsiálláspénzt takarirot
tak meg. 

egy kOl:Slra e$6 koc9161lá$pénrl 
a oállalt 2,96 forintról 0,28 fo
rintra csökkentették. Jelentő
sen csökkent a kocsitartózko
dá&l. idő, a késetten kezelt ko
csik száma, és az egy kocsira 
esó kocsiálláspénz össze� is. 

Békéscsaba állomás MAV
AKOV komplexbrigádja egy 
tényező kivételével szintén tel
jesítette szerződésben vállalt 
kötelezettségeit. Csupán a ko
csitartózkodásrnil volt 0,41 óra 
lemaradásuk. A békéscsabaiak 
azonban vállalták, hogy ezt a 
lemaradást a kongresszusig 

Hasonló eredményt értek el pótolják. 
a kunszentmártoniak is. Az (szilidi) 

Felavatták Clark Ádám szobrát 
a Közlekedési Múzeum előtt 

.. ?k!óber 8-án, szombaton dt,elott bensőséges ünnepségre került sor a Közlekedési A�úze!1� előcsarnokában. Dr. �Sanádi György közlekedéses P<>staügyi miniszter felavatta Clark Ádámnak a Lánchíd építőjének mells�l>rát és megnyitotta a Clark Ádám emlékkiállítást. � múzeum vezetősége ne\-éoen Mészá.ros Vince a Közlekedési l\Iúzeum iga'z.gatójának megnyitó szavai után dr. Csanádi György mondott ünn
A
epf beszédet. Méltatta Clark dám munkás életét l&merlette maradandó alk�tásait. 

. - Clark Adám emlékét 
�emcsak a Pestet és Budát 
ö�szekötó első á.lland6 Duna
htd, ,_a Lánchíd építéséért 
6riz;ru,k kegyelettel. Ez a ki
Vdlo szakember ln'i segttőjévé, 
műszaki tanácsadójá.i·á vált a 

reformkor nagy vezéralakjá- ' 
na�. Széchenlli Istvánnak. Az elso magyar közlekedési mi
nisztérium műszaki tanácso
saként kivette részét a ma
gyar közlekedésügy megszervezésének csaknem minden 
le_Ientős músz.aki feladatából... Számos vasúti hidat 
tP.ített, s vezette a pest-budai 
ozlekedésben ma is jelentős 

Ukotásnak számí•n Várhegy
�lagút építését is. 

Az ünnepségen részt vettek A Lánchíd építőjének szob-
Cl:irk Adám leszármazottai, rát Bonca Pá.l szobrászmú-
ue1okái és dédunokái is. vész készítette. 

Borka Pál nobrainmGv&z alkot'5a el6't,; 
(MTI Foto - Gánloa Ka'-lla felvétele.) 

--· . 

455 részvevője volt a MOROP 
kongresszusnak 

Az Európai V.asútmodelle
zók Szövetsége, a MOROP ok
tóber 3-tól október 8-ig Bu
dapesten tartotta XIII. kong
resszusát. A kongresszus ün
nepélyes megnyitóján, melyre 
a Közlekedést Múzeum ku
polacsarnokában került sor, 
Rödönyi Károl11 miniszteme
lyettes, a MA V vezérigazgató
ja mondott ünnepi bes-7,édet. 

- Megtisztelteté3 részünk
re, hogy a szövetség Budapes
ten rendezi a vasútmodelle· 
zóJc és vasútbarátok ezévi ta
lálkozóját - · mondotta beve
zető�ben a miniszterhelyet
tes, majd arról beszélt, hogy 
a modellvasutat, mint okta
tási, tervezési és kutatási esz
közt, hogyan igyekszünk a 
közlekedéstudomány szolgála
tába állítani. 

- Ez a kedve, id6töltéa, 
melvet mi feloottek is szíve
sen. mávelünk, a vasút bará
tainak nagy szeretetét tükrözi 
a; vasút iránt - hangs.úiyozta. 
- S ezt mí ma.gi,arok különö
,en M'11/f'4 tudjuk bec.sűlní. 
Ez n ügvneretet segítette 
talpra állítani oosutunkat a 
második oilágháború borzal
mas pusztitásai után és enneJ. 
a hii,atásszeretetnek köszön

Rödlillyl Károl:, mJni&zterbelyeUes meg-nyitó beszéfft mondja. 

Rlifizlel a modellvasút-kli.llítáaról 
(MTI Fo&o - Kácsor LáBz!ó felvételei.) 

hetjük a.: utóbbi években,-------,--------------------
elért eredmén11einket ia. 

Az ünnepi megnyitón fel
szólalt Walter Siegwa.rt, a 
MOROP elnöke. Hangsúlyoz
ta, hogy a budapesti kong
resszus a legnépesebbnek 
ígérkezik, s minden bizonnyal 
nagy mértékben el6segíti 
majd a vasútmodellezé6t 

A MOROP-kongre�zus ün
nepélyes megnyitója után a 
vendégek megtekintették a 
Budapesti Nemzetközi V� 
ak,adémiai pavilonjában meg
nyílt vasútmodell-klállítá.st. 
Tíz ország, köztük a magyar 
amatőr-modellezők mutatják 
be legsikerültebb munkáikat. 
A drezdai közlekedési mú
zeum a Modellvasút tegnap és 
ma cl.mmel önálló kollek
cióval jelent meg a kiállítá
son. A terepasztalok makett
Jeivel együtt közel ezer vasúti 
modellt tekinthetnek meg az 
érdeklődők. 

A kongresszus budapesti 
programja keretében a Közle
kedési Múzeumban tartották 
a FERPRESS, 11 vasúti azak
sa;tó ez évi értekezletét is, 

melyen mint meg!igyelólt, a 
magyar vasutas sajtó képvi:;e
lői is jelen voltak. 

A MOROP XIII. kongresz
szusán egyébként a várako
zásnak megfelel6en, népes 
küldött.ségek, 455 • vendég vett 
részt. 

V. F. 

Negy_edszer nyerték el 
a vándorzászlót a sturovoi 
MÁV-képviselet dolgozói 

Szob és Sturovo határállo
mások között már hagyomá
nyai vanna.k a határforgalmi 
versenynek. Az eddigi tapasz
talatok azt bizonyítják, hogy ez 

a versen:, mindkét �út 
�ára lfYWDÖlcs6zli, 

h!s:i,en olyan célokat tűztek 
maguk elé a két határállomás 
vezetői és dolgozói, amelyek 
amellett, hogy a két vasút dol
gozóinak szocialista e/11/Üttmú.
ködését és barátsá.gá.t is mé
l11ítik, a szocialista va.,utak kö

zös érdekeit ia mesazemenóen 
s.rolgál;ák.. 

A határforgalmi verseny ér
tékelésére és a győztesnek já
ró vándorzászló átadására 
szeptember l-én Szobon került 
sor. Az ünnepségen ott voltak 
a budapesti igazgatóság képvi
selöi, Szob határállomás gaz
dasági és mozgalmi vezetői, 
valamint a csehszlovák vas
utak és Sturovo állomás kép
viselői • 

A részvevőket Leng11el Ott6, 
a sturovól MÁV-képviselet ve• 
zetóje üdvözölte, majd részle
tesen ismertette; miként ala• 
kultak eredményeik 1966 első 
felében. Mint mondotta, a ván
dorzászló elnyeréséért folyó 
verseny az utóbbi időben rend
kívül kiegyensúlyozott. Ezt bi
zonyítja az is, hogy az első fél
évben a MAV-képviselet dol• 
gozói mindössze 3,7 százalék
kal értek el ;obb eredményt & 
csehszlovák vasutasoknál. Ez
zel negyedszer került birto
kukba a vándorzászló. 

A MÁV-képviselet vezetői
nek beszámolójában elhang
zottakból ide kívánkozik né
hány adat: 1962-ben 

az l>sszkocsiforgalom ha,i 
átlaga 45 ezer köril.l moz-
1roU, 1965-ben ez a szám 

58 ezerre emelkedeU. 
A közös határállomás ü:i,embe helyezése óta a tranzitszállftmányok átfutási ideje pedig 

-------------------1 magyar vonatkozásban ZZ-r& 
1 Z órára csökkent. 

FILAKOVÓRA KERÜLT A VÁNDORZASZLÖ Ezekre az eredményekrt 
joggal büszkék a szobi vasuta• 
sok és a sturovói MAV-képvi• 
selet dolgozói. Ugyanakkot 
tisztában vannak azzal Is, hogy 
a szállltási feladatok és ezzel 
együtt a gondok tovább nőnek. 
tppen ezér� nagyon helyesen 
szabták meg, hogy a jővóben 
még körültekintőbben még 
lelkiismeretesebben ke'u dol
gozruuk, ha azt akarják, hogy 
a két határállomás versenyé� 
ben helytállhassanak. 

Somoskőújfalu és Filakovo 
határállomások között évek 
óta élénk a határforgalmi 
verseny. A magyar vasutasok 
jó munkáját dicséri, hogy a 
versenyből többször kerültek 
ki gyózteeen. 

Ebben az évben az első 
félévi eredmények alapján 
azonban a győztesnek kijáró 
vándorzászlót a; caehszlová.k 
vasutasok n11erték el. Az ün
nepélyes zászlóátadásra, ame-

lyen megjelentek a budapes
ti igazgatóság és Somoskőúj
falu állomás képviselői is, Fi
lakovon került sor. 

Mocsári Ferenc, Som06kő
újfalu állomásfónöke elmond
ta, hogy ebben az évben az 
állomás vágányhálózatának 
átépítése nehezíti munkáju
kat. A menetrendszerúséget 
emiatt nem tudták tartani. 

Sailea Fereae 
(Vf) 



, 

A negyedik negyedévi tern1elési 
tanácskozások elé 

A 
z é�·es tervek, célkitúzé- ahol az állomásfőnök beszá-sek, a kongresszusi ver- mol a csomópont eredményei, ,enyvállalások teljesítésében a ről. a szolgálati ágak együtt-

adatuk a takarékosabb gaz
dálkodás me!(\·alósítása. a ter
melékenység emelése, a me
netrend szerinti közlekedés ér
dekében az adott szolgálati 
helyen, vagy munkahelyen. 

Józsi bácsi 
nyugdíjba 

- c�lh?z Yezetó út háromnegyed működésének helyzetéről, felreszet megtettük. A teljesíté- adatairól, az intézkedési tervsek adatainak gyűjtése, össze- ben foglaltak alapján. s csak gezése most folyik. Nem köny- ennek megvitatása után lehet nyű a feladat, mert háromne- dönteni an·ól, hogy a szolgálagyedévi murika eredményeit, ti ágak saját műszaki kon!etapasztalatait - az intézkedé- renciáikon és a termelési ta
Ji tervek, J;:ongre.sszusi ver- nácskozásokon mit, és hogyan 
senyvállalások összefüggésé- ismertetnek a csomópont 
ben - a valóság alapos meo-is- együttes teYékenységéből, mi
merésének igénye alapján kell !yen feladataik vannak a szol
vizsgálni, elemezni. Csak ez gálati ágak együttműködésé
vezethet a további feladatok nek erősítésében, fejlesztésé
helyes és reális meghat.ározá- ben. 
sához. A szolgálati ágak műszaki 

A teljesítések létszámait konferenciáján már a szolgá
úgy kell vizsgálni, hogy az in- lati ág tevékenységéről kell -
tézkedési tervekben foglaltak- sokold.alú elemz.és alapján -
ból mi valósult meg, s mi nem. módszertani beszámolót tarta
Elemezni kell az egyes ver- ni úgy, hogy az segítse a ter
senyformákat. Hogyan szolgál- melési tanácskozásokat köz
ták a különböző versenyfCYr- vetlenül megtartó részlegveze
mák az intézkedési tervekben tőket, üzemrészvezetőket a be
foglaltak valóraváltását és a számoló elkészítésében. 
kongresszusi versenyvállalá- Alapos felkészülés szükséges 
sok részarányos teljesítését? ahhoz, hogy jól tájékoztassuk 
Megtettünk-e minaent, és ho- a termelési tanácskozásokon a 

gyan, a. teljesítés feltételeinek szolgálati hely, válla.lat, üzem, 
biztosítása érdekében? Ho- üzemrész kollektíváját, hogy 
oyan alakult a mozgalmi szer- érdemben vitathassák meg az 
vek együttműködése, kül.önö- 1966. évi terv még hátralevó 
sen a szakszervezetek és tennivalóit. A termelési ta
KI SZ-szervezetek tevéken11sé- nácskozások akkor érik el cél
ge? jukat, ha a vasutas dolgozók, 

A jó beszámoló egyik előfel
tétele annak, hogy a termelé- . 
si tanácskozás ne legyen for- ; 
mális. Másik előfeltétel a jó 
előkészítés, a megfelelő idő és 
hely kijelölése, a dolgozók tá
jékoztatása. Nem engedhető 1 meg a Dombóvári Epitési Fó· 
n.ökségnél alkalmazott mód- l . 
szer, amely szerint vagy nem I tartják meg a termelési ta- , 
nácskozásokat, vagy ahol · 
megtartják, ,,5 perc alatt, a.?: 
eperfa árnyékában" elintézik. 

A 
termelési tanácskozások 
egyre jobban kezdik be

tölteni hirntásukat. Különösen 
azokon a szolgálati helyeken, 
ahol felismerték jelentőségét. 
A negyedik negyedévi terme
lési tanácskozások sikere je
lentős mértékben fügq a jó 
elókészítéstöl. Éppen ezért, az 
igazgatóságok egyes osztályai. 
a területi-és a megyei bizottsá
gok tekintsék egyik legfonto
sabb feladatuknak a műszakl 
konferenciák, tem1elési ta
nácskozások szervezeti és po
li tikal előkészítésének segíté
sét. Szakszervezetünk elnöksége a swcialista címért versenyző 

a közelmúltban foglalkozott a kollektívák tudják, mi a fel- Dr. Bordi István 
szocialista munkaversennyel. ____________________________ _ Megállapította, hogy a ver- 1 
seny tartalmát illetően, értünk 
el eredményeket, de a formá
lis vonásokat még nem sike
rült teljesen felszámolni. To
vábbra is fó feladat a munka
verseny tartalmi elemeinek 
erősítése, a külsóségek, formá
lis vonások visszaszorítása, 
megszüntetése. Ennek feltéte
le, hogy a verseny ne csak a 
mennyiségi teljesítésekre, ha
nem a minőségi munkára. a 
szer,ező, irányító munka szín
vonalának javítására is ösztö
nözzön. 

F
ontos része a termelési ta
nácskozások előkészítésé

nek a csomóponti és szolgálati 
ágak, vállalatok műs7,aki kon
ferenciáinak megtartása. Ta
pasztalatalnk szerint, egyes 
csomópontokon az a helytelen 
gyakorlat alakult ki, hogy a 
s:olgálati ágak műszaki kon
ferenciái megelö=ik a csomó
ponti műszaki konferenciákat. 
Ez történt legutóbb Békéscsa
ba csomóponton. Az is előfor
dul. hogy a csomóponti mű
szaki konferencián a szolgála
ti ágak külön-külön számol
nak be, rnlnt N1,tiregyháza, 
Mezőhegyes, Celldömölk cso
móponton. 

A csomóponti rnGszaki kon
ferenciának minden esetben 
meg kell elöznie a szolgálati 
ágak muszaki konferenciáit, 

Vádol j u k  az im peria l izmust 

A MA.V Buda1:>esti �pitési Fónökségének szak�zervezeti bi
zottsága Vádoljuk az imperializmust! címmel kiállítást ren
dezett a fónöli;ség kelenföldi új munkásszállójának klubjában. 
A kiállítás megnyitóján megjelent Trao Van Khanh a viet
nami nagykövetség attaséja. A megnyitóval egy Időben a 
vietnami nép harcáról Lakatos Ernő, a Magya-r Ujúság fő
szerkesztő-helyettese tartott élménybeszámolót. Képünkön a 

kiállítás egy reszlete látható 
(MTI Foto - Kácsor László felvétele.) 

Szigetvári hétköznapok 
Szigetváron szeptember első 

telében ünnepelték Zrínyi és 
maroknyi védőserege hóstet
tének 40-0 éves évfordulóját. 
Az ünnepségsorozatra ezrével 
érkeztek a vendégek. Jellem
ző a nagy forgalomra, hogy 
szeptember 10-11-én, a 48 óra 
leforgása alatt, köze! tízezer 
menetjegyet váltottak az ál
lomás személypénztárainál. 
Rendk.i,·üli információs szol
gálatot szerveztek, mentesítő 
vonatokkal erősítették a me
netrendszerű járatokat. 

Szazszázalél.-os 
szervezel lség 

Az ünnepi feladatokból je
lentfu részt vállaltak az ál
lo:nás szakszen·ezeti aktivis
tái is. Szervező munkájuk 
eredményeként, valamennyi 
szocialista brigád részvételé
vel. társadalmi munkában 
nagy-takarítást végeztek. Ezt 
Tóth József váltók-�ze1őtől, 
a szakszen·ezeti bizottság 
titkárától tudtuk meg, 
a.kivel az ünneo után a 
hétköznapok eredményeiről és 
feladatairól beszélgettünk. 

- Ma este fejezzük be a 
t'lqdijbeso,-olást. Eddig min
den rendben ment. örömmel 
állapítottu1; meg, hogy szerve
zettsPniink száz száza1ékos és 
tagtiíjhátro1ék is csak elt>Ptve 

fordult elő - mondta Tóth 

József, aki a szigetvári alap
szervezetnek nemcsak titkára. 
de egyik alapítója is volt, a 
felszabadulás után. 

Az alapszervezetnek 128 
tagja van. Az állomás ,dolgo
zóin kívül, a Pécsi Pályafenn
tartási Főnökség IV-es és V
ös szakasza, és több pályaőr 
tartozik ide, valamint 27 
nyugdíjas. 

- Hogyan értékeli az alap
szervezet munkáját? - kér
deztük. 

- Lehetőségeink nem túlsá
gosan nagyok - válaszolta -, 
de igyekszünk megtenni dol
gozóink és szervezetünk érde
kében, amit csak lehet. A 
szakvona!i vezetés és a párt
szervezet mindenben segít 
bennünket. 

- Például miben ? 

Jó eredmények 
a kongresszusi venenyben 

- ElsósCYrban a munkában. 
Az állomáson három szocia
lista brigád dolgozik, és 
ugyanennyi van a két pálya
fenntartási szakaszná l  is. A 
1congresszusi versenyben na
gyon jó eredmén.yelcet értünk 
el eddig. Az állomás élüzem 
szinten dolgozik. A IV-es sza
kasznál dolgozó, két brigád ed
dig 103,5 S737B.li'kra teljesítet
te fenntartási tervét, és ha 

ezután sem lesz náluk vissza
esés, akkor az idén is megsze
rezhetik, a „Szocialista mun
ka szolgálati helye" címet -
mondta Tóth József, majd 
megjegyezte : - Nem a vélet
len műve ez, hiszen a pálya
mesterük, Fábián Lajos, a 
pártti tkárunk . • •  

Napirenden a:: oktatás 

Közvetlen munkatársairól, a 
vezetőségi tagokról és a két 
bizalmiról is elismeréssel szólt 
a szakszervezeti titkár. Simon 
Miklós főtiszt, forgalmi szol
gálattevő, a munkavédelmi 
felügyelői funkciót látja el, 
társadalmi munkában. Ne
gyedévenként rendszeresen 
megszervezi az üzemszemlét és 
gondoskodik arról, hogy a 
szolgálati helyeken semmi ne 
akadályozza a biztonságos 
munkát. A következő üzem
szemlén már a téli előkészüle
tekkel is foglalkoznak. Az 

alapszervezet anyagi ügyeit 
Hirth Józsefné személypénztá
ros, a gazdasági felelős inté
zi. A legutóbbi pénztárellenőr
zés alkalmával is elégedetten 
nyilatkoztak munkájáróL A 
társadalombiztosítási tanácsot 
Zab Ferenc előmunkás vezeti. 
Eredményesen végzik a nyug
díjel6készítést, a segélyügye
ket é� a betegek !á�gatásá� 

Gáspár J� 

Elg:)r munkásJ1étköznap vé
get ért. Gáspár .József, a vas
utas.,-zaksrervezet portása 
mindenki JóZS<i bácsija - 45 
évi szolgálat után nyugdíjba 
ment. 

Várta, nagyon várta már a 
pihenést. De nem a fáradtság, 
hanem az unokák miatt. 

- Nyolc unokám van! -
mondta nagyapai büszkeség
gel, valahányszor a családjá
ról esett szó, s elénk rakta a 
kedves kis gyerekhad fényké
peit is. - Ha majd nyugdíj
ba megyek - i5mételgette Jó
zsi bácsi -, velük leszek, Sa
nyikáva.l, Jancsikával, Kati
kával, meg a többiekkel. Vi
rágot ülteti.ink, gyomlálgll
tunk, kapálunk, ők is, en is. 

Mert az én életem már üres 
lenne a nyolc ki& buksi fe; 
nélkiil.. 

Szereti unokáit, a családját, 
akikért egy életen át dolgo
zott. Pedig a munkában el
töltött 45 év nem is volt köny
nyű. 1921-ben a BSZKRT-hoz 
került, , 1942-ben n1114gd!jaz
ták. A tétlenséget, az egye
dilllétet - mert akkor még 
nem voltak unokák - nem 
sokáig bírta. 1950-ben fel
mondta a. nyugdíját, ,s szak
szerTezetünkhöz került. Eló
ször portás, majd irattáros, 
ügykezelő, f.:itó é5 1956-tól is
mét portás beosztást kapott-

Reggelente már csak néha 
köszönthetjük őt, mert Józsi 
bácsi végleg nem szakadt el 
tőlünk. Az a havi 50-0 forint, 
amit mint nyugdíjas keres, jó 
lesz az unokáknak. Nyugdíjba 
vonulása alkalmából kíván
juk, hogy még hosszú-hosszú 
évei-et éljen, nagy-nagy srere
tetben, családja, & unokái kö
rében. 

(SZj) 

- Most cu oktatás sze1'epel 
napirenden - folytatta a tit
kár. - Szakszervezeti politikai 
iskolánk az idén a második 
évfolyammal folytatódik. Ál
lomásunkon az előírt általá
nos iskola.i végzettséget már 
mindenki megszerezte. Jelen
leg hatan gimnázium ban foly
tatják tanulmányaikat. Okta
tási munkánk ki-8zélesítését, 
sajnos, gátolja, hogy sok mun
katársunk vidékröl ;ár szolgá
latba. Az idén eddig csak egy
szer sikerült őket is bevonni 
kulturális rendezvényeken va
ló .részvételre, amikor közösen 
megnéztük a „Kőszívű ember 
fiai" című magyar filmet. Kul
turális rendezvényekre egyéb• 
ként alig van lehetőségünk, 
hiszen ilyen célra megfelelő 
termünk, ebédlőnk nincsen. 
Szeretnénk legalább egy kis 
könyvtárat létesíteni, hiszen az 
olvasottság ma még gyenge ol
dala tagságunknak és az igény, 
amint tapasztaljuk, már meg
van. 

A dolgozókkal való törődés 
abban is kifejezésre jut ennél 
az alapszervezetnél, hogy a 
nyugdíjba menőket egy-egy 
ajándékkal lepik meg. 

Nélkülözi a látványos voná
sokat a szigetvári alapszerve
zet munkája, mégis jó ered
ményeket mutathatnak fel. A 
vezetőség fárndhátatlan szer
vez6-ne,,elő munkája nyomán 
fejlődik a tagság öntudata, 
növekszik munkalendülete. 

Urincz János 
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Cikkünk nyomán 

Megoldottak a 12/24-es forduló szolgálatban 
foglalkoztatott órabéres dolgozók 

elszámolását a pályafenntartás� szolgálatnál 
A Magyar Vasutas 1966. jú

lius 2-i számában Hogyan kel! 
elszá.molni a rendszeres 12 24-
f'S fordulószolgálatban foglal
kozta.tott órabéres dolgozók 
munkabérét címmel cikk je
lent meg, amely a Budapest 
Józsefvárosi Pályafenntartási 
Főnökség területén alkalma
zott elszámolási móddal fog
lalkozott. 

A cikk rámutatott an·a, 
hogy a Józsefvárosi Pálya
fenntartási Főnökség számvi
teli dolgozói az érintett dolgo
zókat nem az érvényben levő 
(132 300/1960. I Fkv.C.-54/1960 
sz. Hh:atalos Lap és 102 344/ 
1961. I/Fkv. C.-4/1961. sz. Hi
vatalos Lap rendeletek alap
ján számolták el. 

Eszerint a 210 órán felüli 
szolgálat teljesítése esetén, 
szolgálatonként egy 25 száza
lékos, havonta legfeljebb 20 
- pótlékait - óra számolható 
el. Az ezen felül jelentkező 
órákat 50 százalékos pótlékkal 
felemelt bérrel kellett volna 
elszámolni. 

A Józsefvárosi Pályafenn
tartási Főnökség számviLeli 
csoportjáb.·m hasmált Hivata
los Lap példányain e rendel
keres mellett - ma már ki 
nem deríthető eredetű - kéz
írással, olyan bej,egyzés szere
pelt, hogy ezt a szabályt a pá
lyafenntartási szolgálatnál nem 
kell alkalmazni. 

Ez a bejegyzés oda vezethető 
vissza, hogy a szóban forgó 
utasítás szerkesztésével és szö
vegezésével foglalkozó munka
bizottság ülésén valóban el
hangzott olyan kijelentés, hogy 
ezen elszámolás a pályafenn
tartási szolgálatra nem vonat
kozik, mert ott nincsenek for
duló-szolgálatot teljesítő óra
béres dolgozók. 

Ez a kijelentés eljutott a 
budapesti igazgatóság többi 
pályafenntartási főnökségéhez 
is, melynek folytán a hivat
kozott hivatalos lapi mellék
letbe több hel ·en hasonló kéz
írású bejegyzés került. Ennek 
következménye, hogy az elszá-

molást ott is a Józsefvárosi 
Pályafenntartási Főnökséghez 
hasonlóan végezték. 

Időközben szükségszerűvé 
nílt a 1 2  24 órás forduló szol
gálat becvezetése a pályafenn
tartási szolgálat egyes munka
helyein is. A szám,iteli mun
katerüleLen foglalkoztatott 
dolgozók személvében - az 
elmúlt időszak alatt - válto
zás történt, akik az ei-edeti 
alaprendelet bejegyzésére tá
maszkodva, t'OY érezték, hogy 
az elszámolás tekintetében he
lyesen ;ártak el, s ezt az ál
taluk helyesnek ,·élt elszámo
lást a különféle szintű és 
mélységű hivatah·izsgálatok 
sem észrevételezték. 

Megítélésünk szerint, a Jó
zsefvárosi Pályafenntartási 
Fónökség számviteli dolgozói 
o. ;óhiszemű, de helytelen el
számolás ellenére sem marasz
talhatók el. Ezek a dolgozók 
jól képzettek, lelkiismeretesek 
és a dolgozók érdekeit sokrétű 
és bonyolult munkájuk köz• 
ben is szem előtt tartják. 

Végeredményben az említett 
cikk elősegítette, hogy a szó
banfotgó problémát véglege
sen megold;uk olyan formá
ban. hogy az érin tett dolgozó
kat keresetveszteség ne érje, a 
munkaügyi elvek maradék 
nélkül érvényesüljenek és az 
elszámolást lényegileg egysze
rűsítsük. 

A folyó évi, október hó 1-i 
hatállyal életbe lépő 1 17 571/ 
1966. I .'6. D. sz. rendelet meg
szünteti a pályafenntartási, 
építési szakszolgálatnál kis 
létszámban található forduló
szolgálatot teljesítő óra béres 
dolgozók jelenlegi és az eddi
giek soTán alkalmazott elszá
molását azzal. hogy ezeket ha
vi béres dolgozókká kell átser 
rolni. Munkaköri bérüket a 
133 000/1963. I/2. B. sz. rende
letnek megfelelően - az álta
luk ténylegesen betöltött 
munkakör alapj.án kell meg. 
állapítani. 

Gáspár Lajos 
I/6. D. 

Harminc családi ház társadalmi 
összefogással 

A debreceni jánnűjavltó 
vállalatnál 144 brigád verse• 
nyez a. szocialista brigád cím 
elnyeréséért. Tíz üzemrész 501 
brigádtagja pedig célul tűzte 
ki, hogy ebben az évben meg
szerzik a „Szocialista üzem
rész" címet. 

A brigádok munkája ebben 
az évben sokat fejlődött. Si
került megtalálniuk azt az 
utat, amelyen haladva ered
ményesen valósítják meg a 
szocialista brigádmozgalom 
három fő célkitűzését. 

A vállalat dolgozói köztil az 
állami oktatás különböző for
máiban 210-en vesznek részt, 
s közülük 170 szocialista bri
gádtag. Az egymás segítésé-

ben is dicséretes eredménye� 
születtek. A szocialista bri• 
gádta-0ok csak ebben az évben 
30 családi házat épitettek Jel, 
s az egymásnak adott társa
dalmi órák élérik a 300-0-et. 

A szocialista brigádtagok az 
újítómozgalomban is aktívan 
részt vesznek. Az éves ver
senyvállaláskor 65 brigád tett 
ígéretet, hogy újítási javasla
tot dolgoz ld. Közülük 51 bri• 
gád már teljesítette vállalá
sát. 

A szocialista brigádtagok 
több üzemlátogatáson is részt 
vettek, s az ott szerzet� ta
pasztalatokat saját üzemük 
hasznára fordítják, 

Volosinovszki 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

M UZ I KÁLIS FŐNÖK 

1 

- Rendben van, ha éjjel f("lkelsz gyakorolni, hogy el ne 
aludJanak a forga.l.mistáld, de ma méi: le sem feküdt<!!! 

(Pusztai Pál rajza.) 
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Egy vezérigazgatói elismerés 
nyomában 

Ennek nem kis részben az a 
magyarázata, hogy szinte szü
net nélkül oktatjuk dolgozóin
kat a balesetvédelmi előírások 
betartására. Nemcsak az uta-
sokra. hanem saját dolgozó
inkra is nagyon vigyázunk. 
hogy ne érjen senkit baleset. 

- Milyen terveket tűztek 

Az első félévben túlszárnyalták az élüzemszintet 
a Déli pályaudvar dolgozói 

maguk elé? 
- Olyan szerencsés hely

zetben vagyunk - hangzott a 
válasz -. hogy moot már mi
nőségi javításokra is gondol
hatunk. Nagyobb gondot sze

Két alkalommal jártunk 
ezen a napon a Déli pályaud
varon. Az volt a célunk, hogy 
képet adjunk arról : mt történt 
Budapest e modernizált pá
l11audvarán a nyári sze;;on 
,,forró" három hóna.pjában? 
Ezek a hónapok a kongresz
,zusi munka,·erseny jegyében 
külön1'.6en felfokozott felada
tokat állítottak a pályaudvar 
és a társszolgála ti ágak dolgo
zói elé. Ezért kerestük fel a 
fűtőház főnökségét, s Rakk 
Kálmán állomásfőnököt, aki 
délelőtti elfoglaltsága miatt 
csak délután állhatott rendel
kezésünkre. 

Kepler Míhál11 fűtóházfőnök 
hivatali szobájában KatoruJ 
András mérnök, helyettes !ö
nökkel és Balogh István szb
titkárral beszélgettünk a nyá
ri idény tanulságairól : 

- A fútőhilz nem tett kü
lönösebb fel.ajánl.á.st a kong
reuzus tiszteletére - kezdte 
Katona András, akit mint a 
BVSC harmlncötszörös vá
logatott vízilabdázóját jól 

nye, ho17t1 a. szerelvén11ek ke- retnénk fordita-n.i a személy
vesebb ideig tartózkodnak a kocsik tisztaságara, a. vílágí
fordulo allomá.sokon. tás javitására. és más nagyon 

- Még euv nagyon örven- fontos munka.feladatokra., 
detes tényró! szeretnék be- amely a legközvetlenebbül 
számolni - folytatta az állo- mutatja meg a hazai és a kül
másfőnök. - ,,Az idén is bal- földról jövő utazóközönség
esetmentese-n fejeztük be a nek, hogy mennyire tartjuk 
nyári idényt. t1:ek óta nincs szem elótt a kényelmes. bosz
sem halálos, sem csonkulá.sos szankodásmentes utazását . . .  
baleset a pál11audvanmkon. Maros László 

ismer a magyar sportközön- ---------------------------
ség. - Azt vállaZtu.k, hogy 
teljesítjük az évi tervet, s 
mindent elköt:etünk a nl/Óri 
forgaJ.om sikeres lebonyo!itá
saért. 

Al.ostolia hörül1nényel. 

Újítás a trakciós motorok javításánál 
Alisl.olc.Gönaörin 

Nem tűlságosan megnvugta
tó a kép, ami a Miskolc-Gö
möri pályaudvaron a látogatót 
fogadja, még nappal sem. 
Gyűrött, vastag keréknyomok
tói mélyen barázdás talaj. Aki 
látja, önkéntelenül is arra 
i;ondol : 

Az AKÖV dolgozói szinte 
pironkodva mutatják a nagy 
forgalmú pályaudvar két bó
dé ,.irodáját". amelyekben az 
adminisztrációs munka fol;ik. 

- Ehhez kapcsolódott az a 
köteleuég folytatta • 
hogy saját jármúparkunkkal 
r:iu--ii_ k továbbra. is a. VOruJto
kat, s a. lényegesen megnöt:e
kedett forgalomban így sem 
lesz fennakadás. Szombaton 
es vasárnap a heti csúcsfor
galom napjaiban, persze, 
igényt kellett tartanunk a fe
rencvárosi fűtőház és a Rá
kosi Motorüzem Főnökség 
&egitségére, mert awkban a 
napokban a forgalom lebo
nyolítására még Járműpar
h,mk száz százalékos. mun
kábaállitása esetén sem let
tünk volna képesek. 

trtékes munk:lsikereket em
lít Balogh Isn·án szb-titkár A 
fűtőház ja\;tóműhelye is jól 
do'.gozott, nagyszeriíen segí
tette a feladatok teljesitését az 
az újitás, amely lehető1:é teszi 
az M 44-es sorozatú 17Wzdo-
1llfOk trakeiós motorjának 
meghibásodása uetén a sü111-
lyesztéses mego!dasú ltelybe
ni javítá.st. Azelót• ilyenkor e 
motorokat az Eszaki Jii,mG
jaYitóhoz kellett 6Zállitani, 
ahol azok 1·endbehozatala 
15-20 napot i.s igénybe vett. 

M06t négy nap alatt történ
nek ezek a javítások. s meg
takarítják az ide-odaszá!lítás 
költségeit is. 

- r.·ehe;;ítette mun1.:ánk4t, 
, erre jó lenne fclfig11elnl az 
illetékeseknek - mond!a Ka
tona András -, hogy az 
anyagellátás a motorkocsik
ncil nem a 1egmegfe1el6bb. A 

tartalékalkatrészek hián11a. 
111/'1kran okoz ::01:a.rokat. 
Fenrui!l ez a.z akadozó.s pél
dául a. Bb motorkocsik hen
gerfej-jacításánál, s bár kis 
alkatrész. de mégis nagy 
problémák okozója a dörzs
k4pcsoló lamellák hiánya is. 

oolt, s főleg a küllöldiek uta
zása emelte meg a nyári át
lagszintet. Ha voltak is koC'ii
problémáink, a forgalom jól 
bonyolódott le, az utazóközön
ség még csak nem is sejthet
te, mennyi nehézség megol
dása révén biztosítjuk zavar
talan utazását. 

Mind a három műszakban 
egy-egy szocialista brigád 
volt a „motorja" a munkának. 
A tervteljesítés ütemében 
vissza� nem mutatkozott, 
pedig elképzelhető, hogy mit 
jelent egv Ilyen forgalma.s 
pályaudvaron a tavalyi 
évhez képest - 5 százalékos 
forg,alomemelkedés. 

- Milyen volt az együtt-
működés a t.An;szolgálati 
ágakkal? - kérdeztük. 

- Ilyen szempontból nin
csenek problémáink - hang
zott a válasz; - Minden hé
ten. hétfón reggel az állomás
fónökségen találko:r;unk a 
fűtőház, a műszaki kocsiszol
gálat, a pályafenntartás és a 
�zertár vezetóivel. hog,• meg
tárg,·aljuk az elmúlt hét ta
pasztalatait és a so�on követ
kező hét feladatait. E meg
beszélések a csomóponti párt
ltkár; Hollósi IÁ$::ló ,•ezeté-

sé ·el mindig nagyon eredmé
nyesen, lényegretöróen foly
nak le. 

Beváltak a tolt vonatok 
A Déliben az Idén eló

ször alkalmaztak tolt vonato
kat. Milyen tapasztalatokat 
szereztek? 

- A tolt V0114tOk kitűnően 
bet·d!tak - mondta az állo
másfőnök. - A szerelvén11ok 
jobb kihas::nál.á.sát sei>fti e:: a 
mód.!zer. Leglldg1/0bb elő-

Mi les:: itt, ha majd beáll az 
ős::i csózés, a téli fa.gv7 Em
ber legyen a. talpán, a.ki itt 
közlekedni tud ma.jd . • .  

A nai;y forgalmú pál)Taud
varon dolgozó MAV-AKOV 
komplex brigádnak pedig 
nemcsak közlekednie. hanem 
nehéz fizikai munkát is kell 
,·égeznie ezen a munkahelyen. 
Hiszen 

havonként mintegy 800-
900 vagon áru érkezik a 

Gömöri pályaudnrra, 

amit ki kell a vagonokból rak
ni. hogy mielőbb eljusson ren
deltetési helyére. Van azokban 
a vagonokban széntől a búto
rig, mésztól a vattáig, minden
féle áru. 

Ezen a rendezetlen. gidres
gödrüs talajon a nap minden 
órá;ában fennáll a ral:od6-
m1mkások bali>seti t>e .:élye. 
Még nappal is. hát még éjsza
ka : amikor a rendkívül rosz
szul, szinte nlig meg, ilágított 
munkahelyen kell a komnlex 
brigád tag_ialnak elvégemi az 
amúgyis b"leset'\'eszélyes ki
és berakodást. 

A dolgozók két, mintegy 
7x4 méteres !ZObácskában 
öltözuek, vetkómek, mos
danak, pihennek, étkez-

nek. 

Az egyetlen mosdó előtt gyak
ran hosszan sorakoznak a 
munkások. hogy legalább ke
zet tudjanak mosni étkezés 
előtt, \'agy a munkaidő végez
tével. 

Legfeljebb hajszállal jobb a 
komp'.exbrigád vasutas do:
gozóinak a helyzete. a-m! az öl
tözést és a füztálkod:íst illeti. 
A 47 rakodónak - és a még 
ide tartozó egyéb munkások
nak - a. zsúfolt ö!tö.::óból nl/Í
ló két zuhanyozó és hat mosdó 
áU rendelke=ésére. A külső kö
rülmények - a munkahel�· 
,·eszél?essége, a minim.·füs vi
lagosságot is alig biztosító tér
nlágítás -, azonban számuk
ra is ugyanolyan súlvos hely
zetet teremtenek. rnjnt az 
AKÖV-dolgozók számára. 

Kit von1tak felelősségre, ha 
netalán baleset történik? Mert 
azt, hogy eddig még nem for
dult eló súlyos baleset, c.'SOdá
nak lehet nevezni . • •  

V. J. 

Miérl nincs hulladékgrjjtö? 

Uta2láseilm során már sok 
embertől hallottam azt az 
egyébként jogos kifognst, 
hogy a mellékvonalakon köz
lekedó motot'kocsikban miért 
nem építenek hulladékgyüJ
tót. Ezzel e!Keriilhetnénk, 

hogy a S2Jemetet és egyéb hul
ladékot ne a kocsi és a fútó
test közé dobálják az utasok. 

Amikor egy ilyen kocst fő
't'"i�ára kerJI, tahín fel le
hetne óket szerelni ilyen ilul-
1ad.ékgyúj tó w�l. 

J\fark05 lór6ef 
A kongresszusi ...-erseny ------'-------------------------------------,,--

keretében adódott feladatok 
megoldásában figyelemre 
méltó munkát végzett itt a 
fiitóházban Frangens Lóránd 
csoportja, amel • különösen 
azzal a bravúrjá\'al tűnt ki, 
hogy egyetlen é;szaka kl
cserelt egy ,·ezértengelyt, ho· 
lott ez a munka általában 
kétnapos eröfe,;zitést kh·án. 
Szabó Lá.s::16 szocialista bri
gádja az M 31-es sorozatú 
mozdonyok javításánál tűnt 
ki. De nem szabad megfeled
kezni arról sem. hogy a végsó 
eredmények elérése nem kö
vetkezhetett ,·olna Qe a moz
donyszemélvzet jó hel�'tállása 
nélkül Sokat beszéltek Solti 
Uszló motorvezetó. szocia
lista brigádtag teljesitmé
nyéról : túlterheléssel, menet
rendszerűen továbbított egy 
balatoni vonatol 

Ötszázalékos 
forgalomemelkedés 

Az élüzem szint elérésével, 
s6t túlszárnyahísával büsz
kélkedhet - immár második 
esztendeje - a Déli pályaud
var állomásfónöksége. 

- A múlt évben ú idén 
la túlte!jesitették az élüzem 
•.::intet, s augu&ztus 20-ra a 
1'ezérígazgatói elismerés mel
lett pénzjutalmat is kaptak 
dolgozóink kezdte a be
széll(e!ést Rakk Kálmán ál
lomásfőnök. Dicsekvés 
flél!:Ul m<>ndjuk, ;ó munkát 
llégeztilnk, his:en a nvári 
"'4.!Jorgalom kíilönösen eróa 

45 év után . . .  
Kint ordítóan hideg volt, a 

havat hordta a szél. A táv
közlómesteri szakaszon meg
szólalt a telefon. Székesfehér
vár és Dinnyés között megsza
kadt a telefon-összeköttetés -
jelentették a drót másik ...-é
gáról. Két ember indult útnak, 
hogy az elszakadt lég\·ezetéket 
megkeressék és összekössék. A 
vasúli töltésen hatványozott 
erö,·el verte a havat arcukba 
a s1..él. Pár kilométer után már 
nem érezték a hideget, csak 
vakon mentek előre. 

A s-as térköz közelében ta
lálták meg az elszakadt veze
téket. Az utolsó erőfeszítés kö
vetkezett. összeszorított fogak
kal 1'ették fel a küzdelmet, a 
jeges oszlopon neme!7111zer 
megcsús::ott a. mászót:as. Az 
oszlop tetején úgy tűnt, hogy 
mindenestől zuhannak a föld
re. De ez csak az oszlop kilen
gése i·olt. Szíjártó lstt,án keze 
a kesztyűben is átfagyott már. 
Amikor megfogta a két huzal
véget érzékeUenill csa...-arta 
össze: Bent, az őrhelyen, ha
marosan megszólalt a távbe
szélő csengóje . . .  

* 

Negyvenöt évvel ezelőtt egy 
nyulánk, sovány gyerekkel 
állított be édesapja a kerék
gyártó bognármesterhez. Ti
zenöt éves volt ekkor a Pista 
gyerek, és távol a szülői ház-: 

tó! Igyekezett szakmát tanul
ni. E:r;után az országot járta, 
hogy a szakmát jobban meg
ismerje. Késóbb a szeneslapat 
kö\'etkezett., majd a csákány. 
Csak tízévi nehéz munka után 
kerülhetett a távirda-intézó
séghez, ahová kezdettöl fogva 
vágyott. 

A második •ilágháború után 
mar önalló feladatot kapott. 
Az ó v=tése alatt állitotta 
helyre egy 14 tagú brigád Szé
kesfehérvár térségében a biz
tosító berendezések egy részét. 
Hiába volt szakmája, mégsem 
iparosként dolgozott. A tá\'ir
da-intézóségen nem kellett ke
rékgyártó. A s:::a.kma. s::eretete 
azonban sokat segített. Amikor 
arra lehetőség nyílott, tanult. 
Idős fejjel, 50 éves korára mü
s::erész lett. Nem is akármi
l�·en, mert munkáját úgy vé
gezte, hogy egymás után kap
ta az elismerő okleveleket. 

* 

Székesfehérvárott, a szőlőhe-
gyen, egy ódon külsejű, de fé
nyes belsejű épületben gyüle
kezett a MAV Távközló Fenn
artási Fónökség 119-es szocia
lista munka.brigádja. A7. épü
let szélk.akasa a város felé mu
tat. A völi:iyben épületóriásolc 
emelkednek. Két évtized fej
lődését mutatják az emeletek. 
Bent. a terített asztalnál 45 

év munkájára emlékeznek a 
brigádtagok. 

Az é,·ek elröppentek. s el
jött az idő, amikor Pista bá
csitól búcsúzniuk kell. Attól 
az embertől, aki mindenltinek 
mindenben segített. Ha szo
morkodtak, ha rossz volt a 
hangulat. Pista bácsi derült vi
dámságot rögtönzött. ű colt a 
brigád ezermestere. Kovács, 
asztalos, bognár, festő, lakatos, 
és 1-i tudná elmondani, hogy 
menn11i s::akmához tartozó 
munkdt végzett a műszerészsé
gen kicü!. Télben, fagyban, 
n11árí melegben járta a.:, órhe
lyeket, hogy a. berendezés min
dig jó legyen. Bevallása szerint 
közel szá::ezer kilométert tett 
meg gyalog és kerékpáron. 
Reggel mindig ő volt az első 
a munkahelyen. Fiatalon szok
ta meg. hogy elkésni nem le
het. Negyvenöt év alatt nem 
is késett el egyszer sem, de a 
betegállományt sem ismerte. 
Neg}Tenöt év alatt egyszer 
sem járt nála a betegellenór. 
Fegyelme7..ett, munkaszerető 
brigádtag volt. 

A brigádtagok.tó! sok köny• 
vet és egy zsebórát is kapott, 
ezt azért, hogy most már job
ban oosza be az idejét, ne sies
&en annyira, mint eddig. 

* 
Egy vasuta,; 45 évi munkája 

után megérdemelt pihenőre 
tért. Nem alkot.ol.L nagyot, de 
amit tett, azt úgy tette, hogy 
példakép maradjon az utódok, 
a llS-es szocialista brigád szá-
mára. SHkel7hldJ JiÍAOa 

BALATONBOGLÁRI ŐSZ 
A balatoni üdülók bezárták már kapuikat. A nyári na.g11 

személyforgalom helyét a magyar te11ger partján is átvett11 
a teherszállítás. Ilyenkor ősszel a. mezőgazda.sági betakarítá
sok idején Balatonboglár állomáson is akad munka bőven. 
A gyümölcs-, a zöldség- és a cu.korrépa-szállítás mellett még 
számos más áruféleség, építóanya.g érkezilc s indul az állo
másról, amelynek egy mozgalmas napját a fotoriporter is 

megörökttette. 

Az iruval telt, útraklsz vagonokra Dóra Lajos bárcázó &eszi 
tel a "ponto&" 

CBemzo Károly kiprlportJa,) 
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A tél i  felkészülésről 
A 'lasutalcnalc Európá-

� csaknem mindenütt gon
dot okoz a téli forgalom le
bonyolítása. Különéi6en a ma
gyar vasútnak kell nagy fel
adat?kat megoldani, hiszen az 
orszag fekvése, domborzati 
"'!szonya, Időjárása meglehe
� bonyolult. Ezért külö
nos gonddal kell évről évre 
lelkészülnünk a téli szállítá
sok lebonyolítására. 

A téli forgalom igénybe 
Yesz embert, gépet, kocsit és 
pályát. A megerőltető igény
bevétel is csak abban az eset
ben hozza meg a maga ered
ményét, h4 kelZó időben és 
tnegfelelóen készülünk fel. A 
felkészülés rendkívüli széles 
)::örű, sokrétű és körültekintő 
munkát igényel. A hófúvá
lOk által keletkező akadá
lyok, az esetleges elfagyások, 
a vonatok fűtése stb., mind 
összetett és komplikált fel
adatot jelent. Ezekről azon
ban nem kívánunk szólni, 
mert egyrészt a megfelelő in
tézkedéseket az illetékes szol
gálati ágak vezetői már meg-

üzemi konyhák. Felhívjuk a 
figyelmet azonban arra, hogy 
ez az átmenet, ott, ahol a 
megszervezés.re nem fordíÚ\
nak . kellő gondot, zökkenőket 
okozhat az ellátásban. Éppen 
ezért az üzemi konyhákkal 
időben kell felvenni a kap
csolatot és a megfelelő be
osztást eszerint megvalósíta
ni. Lehetóség van ugyanis ar
ra, hogy az üzemi konyhák 
a hideg idő beköszöntével 
ügyeletes szolgálatot is felál
lítsanak. 

Szeretnénk felhívni a fi
gyelmet a dolgozók melegedó
és szálláshelyeire, azok meg
feleló fűtésére. Az egyébként 
sem kitúnó vezénylésre a zord 
télben várható nagyobb ará
nyú vonatkésés, hófúvás, gép
meghibásodás nem lesz ked
vező befolyással. Bizonyára a 
szokásosnál is többen kény
szerülnek laktanyákba mun
kásszállásokon éjs�kázni. 
Ezért ezek fűtéséről és vilá
gításáról időben gondoskod
junk. 

Még egy dologra, a bal-

esetvédelernre, a balesetek el
leni következetes harcra is 
fel kell hívni a figyelmet. Köz
tudott dolog, hogy a balese
tek elleni küzdelem nem függ 
az évszaktól, de különös ;e
lentóségét a hó, fagy, köd, sí
kosság, a hideg okozta gyor
sabb fáradékonyság kellóen 
aláhúzza. A jó felkészül-és az 
időben biztosított védőes�ö
zök segítenek megbirkózni a 
baleseti veszéllyel. 

A felkészülés jelent&é
ge köztudott és egyre többen 
értik fontosságát. E megértés 
az évről é\Te javuló előkészü
letekben tükröződik. Ugyan
ilyen fontos, hogy a felké
szülést végrehajtás, s megfe
lelő ellenőrzés kövesse. A 
szakvonali és mozgalmi veze
tők, a dolgozók összefogása, 
az idóben végzett ellenőrzés 
jelzés és cselekvés a biztosíté� 
ka az idei téli forgalom sike
res lebonyolításának. Ez pe
dig egyaránt érdeke a vasuta
soknak, az egész népgazda-
ságnak. S. J. 

tették, másrészt a téli forga- .-----------.;_ ______________ _ 
lomra való ;ó felkészülés leg
fontosabb f'észének az ember
ről való gondoskodást tart
juk. Az ember az, akinek 
minden körülmények között 
helyt kell állnia. Ezért elen
gedhetetlenül szükséges a té
li forgalomra való felkészü
lésnél azt vizsgálni, hogy az 
embef'ról való gondoskodás 
tekintetében ;ól felkészüi
tünk-e? Elkövettünk-e min
dent, hogy a dolgozó ember 
a legnehezebb helyzetekben is 
jókedvvel, becsületesen vé
fezze munkáját? 

Ennek szellemében tárgyal
ta a vasutasszakszervezet el
nöksége néhány nappal ez
előtt a vasutas dolgozók 
egészségügyi és munkakörül
ményeinek, szociális ellátott
ságát a télt forgalommal kap
csolatos helyzetét. 

Az elnölcség arra a 

VÁLLALÁSUKAT TÚL TELJESÍTETTÉK 

L 

Ha csak egy kis ideje van, 
Pat"ós András mozdonyvezető, 
a dunaújvárosi fűtőház dolgo
zója, mozdonya körül tevé
kenykedik. A 411 359. számú 
gózmozdony kiérdemelte a fű
tőház legjobban karbantartott 
mozdonya címet. Patkós And
rás és brigádja a kongresszus 

tiszteletére vállalták, hogy 
elegytonna-tervüket 105 száza
lékra, a szénmegtakarítást pe
dig 103 százalékra teljesítik. 
Válfalásuknak már most ele
get tettek, és mindkét tényező
nél 110 százalékos eredményt 
értek el. 

T. E. 

A MÁV-AKÖV kom,plexbrigád
mozgalom tapasztalata i 

A MA V és az autóközleke- gatóságok egy-egy vándorzász
d_ési vállalatok jó munkájától ..Jót, és két-két oklevelet alapí
fugg, hogy a szállításra felkí- tottak. A brigád tagjai szemé
nált áruk megfelelő időben a lyenként a zászló illetve okle
rendeltetési helyükre érkezze- vél elnyerésekor' 300-400 fo
nek. ":- szállítás gy'?rs, p�n!os rint összegig terjedő pénzjuta
és biztonságos vegrehaJtása lomban is részesülnek. 
alapvetően befolyásolja a nép
gazdasági tervek sikeres vég
rehajtását, a lakosság szükség
leteinek kielégítését. 

A korszerű fuvarozási for
mák kialakítása a központosí
tott pályaudvari fel- és elfu
varozás! rendszer megszerve
zése 1962-ben kezdődött, és 
napja.i-nJcig mintegy 80 ál1o
máson valósították meg. 

A közúti gépkocsiközlekedés 
elsősorban a rövidtávú, 50, 
egyes meghatározott áruknál 
pedig a 100 kilométeres távol
ságokon belüli szállításokat 
bonyolítja le, azonkívül a vas
útra történő fel-, illetve elfu
varozást végzi. A vasút felada
ta pedig a nagy tömegű áruk 
nagy távolságra történó elszál
lítása. 

Eredményes 
együttműködés 

Az együttműködés eredmé
nyességét bizonyítja, hogy a 
vasúton szálli tott áruk átla
gos szállítási távolsága az 
1962. évi 147,3 kilométerről 
1966-ban 155,1 kilométerrel 
növekedett. Bár ehhez hozzá
járult a tranzitforgalom emel
kedése is. 

E két közlekedési ágnak a 
forgalommegosztás hatéko
nyabb összekapcsolásával si

13 7 komplexbrig6d 

A mozgalom népszerűségét 
bizonyítja, hogy míg 1965-ben 
121 komplexbrigád alakult és 
küzdött a célkitűzések megva
lósításáért. addig 1966-ban 
137 -, melyből 11 az erkölcsi
leg magasabb fokú célkitűzé
sek teljesítéséért, a szocialis
ta komplexbrigád cím elnye
réséért harcol. 

Az 1966 első félévi kiemel
kedő teljesítmények alapján, 
összesen 6 zászló és 11 oklevél 
talált gazdára és 82 eze1' forint 
;utaimat osztottak ki a leg
jobbak között. � legeredmé
nyesebb munkát Budapest
Angyalföld állomás komplex
brigádja végezte, ahol a ko
csikezelési idóket a január ha
vi 9,8 óráról 6,5 órára, továb
bá Pécs állomásé, ahol 12,1 
óráról 6,4 órára csökkentették. 

A két közlekedési ág sike
res együttműködésének ered
ménye, hogy az általuk kezelt 
kocsik száma az elóző évi 6,6 
százalékról 1966-ban már 10,4 
százalékra emelkedett. A ké
setten kezelt kocsik száma vi· 
szont 5 százalékkal csökkent, 
ami a kocsiálláspénz 1 421 OOO 
forintos csökkenését és mint
egy ezer vasúti teherkocsi 
megtakarítását jelentette. A 
kényszerkirakásokért is öt-

százezer forinttal kevesebbet 
fizettek ki az autóközlekedési 
vállalatok, mint az elmúlt év 
azonos időszakában. 

Havonta 

10 millió tonna 6ru 

A munka eredményesebbé 
tétele érdekében szakszerveze
ti közép- és alapszervezeteink
nek ügyelni kell arra, hogy a 
negyedik negyedévi termelési 
tanácskozások beszámolóiban 
az érdekelt gazdasági veze
tők elemzően foglalkozzanak 
a MAV-AKÖV komplexbri
gád-mozgalom eddigi eredmé
nyeivel és határozzák meg . a 
további teendóket. Adjanak 
konkrét segítséget a brigádok 
munkájához, hogy az őszi szál
lítási feladatok megoldása 
zökkenőmentes és eredményes 
legyen. 

Szállítási feladataink na
gyok, de a két közlekedési ág 
még hatékonyabb együttmű
ködésével sikeresen megoldha
tók. Ezév 1-IX. hónapjának 
szállítási feladatait 100,7 szá• 
zalélcra teljesitettük. Ahhoz, 
hogy az állami tervben meg
határozott feladatoknak ele
get tehessünk, az év luítralev6 
időszakában a vasútnak ha
vonta mintegy 10 millió tonna 
árot kell elszállitani. Ez a 
mozgalom is komoly mérték
ben hozzájárulhat ahhoz, hogy 
az 1966. évi és pártunk IX. 
kongresszusa tiszteletére tett 
vállalásokat és szállítási fel
adatokat maradéktalanul tel
jesítsük. Szabó II. József 

került egy egységes „közüt- :---------------------------
vasút-közút" fuvarláncot ki
alakítani. Az egységes fuvaro
zási folyamatok kiszélesítése 
érdekében tovább- kell fe;lesz
teni a pályaudvari fel- és el
fuvarozást, valamint a körzeti 
állomások rendszerét. A fu
varozási rendszerek kialakítá
sának egyik leghatékonyabb 
eszköze a MAV-AKOV kom
plexbrigád-mozgalom tovább
fejlesztése -, melynek ered
ményesebbé tételével gazda
sági és szakszervezeti szer
veinknek még intenzívebben 
kell foglalkozniuk. 

A mozgalom segítése érde
kében a MA V 14. sz. Hivatalos 
Lapjában, valamint az AVIG 
Ertesítő 9. számához az érde
kelt vezérigazgatóságokkal 
egyetértésben, irányelveket 
adtak ki. Ezen túlmenően 
rendszeresen foglalkoznak az 
egyéb társadalmi és szociális 
jellegű vállalások alakulásá
val is. A leg;obb eredményt 
eléró, il!etve célkitűzéseiket a 
le{?jo.bban teljesltő ko�plex
brigadok f'észére a vasutigaz-

Több segítséget kérnek a muronyiak 
Murony nem nagy állomás. 

Utas- és vonatforgalma azon
ban jelentős. Az állomáshoz 
még egy mellékvonal is tarto
zik, amely Békés községgel 
köti össze a Budapest-Békés
csaba közötti fővonalat. Az 
állomás dolgozói három szo
cialista brigádban tömörülve 
végzik munkájukat. A szocia
lista brigádtagok sérelmezik, 
hogy munkájukat a felsőbb 
vezetés nem értékeli, nem tö
rődnek velük. 

Most a hűvös idő beállta 
előtt érzékenyen érinti őket, 
hogy a régi állomásfőnök .,el
felejtett" tüzelőt igényelni. 

Az új állomásfőnök hiába kér 
szenet, mivel a határidőből 
kicsúsztak, nem kaphatnak. 
Lehet, hogy a muronyi vas
utasok szén nélkül marad
nak? 

Az állomáson naponta több 
mint ezer utas fordul meg, 
mivel jegypénztárosuk nincs, 
f'eni'l-szerint gondot okoz a 
jegykiadás. A mindenkori for
galmi szolgálattevő látja el 
ezt a munkát, s bizony nem 
egyszerű feladat a vonatok 
fogadása, menesztése és a 
jegypénztár kezelése. 

Boldizsár Gyula 

Baleseti kronika 

' 

megállapodásra jutott, hogy 
az emberről való gondosko
dás értelmezése és az asze
rint való cselekvés egyre in
kább meghozza eredményeit. 
Nem állíthatjuk, hogy nin
csenek kisebb-nagyobb hiá
nyosságok, mégis az a véle
ményünk, hogy ebben az év
ben is előre léptünk. Egy 
sor olyan hibát számoltunk 
fel, amely korábban elkedvet
lenítette vagy booszantotta az 
embereket. Mindenkit bosz
s:zia:nt egy-egy kitöTt ablak
üveg, a rossz tüzelóanyag--el
oszt<m, a fűtetlen helyiségek, 
va.1111 o!ya� hibák, amelye�t 
s2JUVezéssel is meg lehet ollla
ni. Ilyen például a ruhaelosz
tás. Ezelmek többsége hanyag
ságból, nemtörődömségből adó
dik. Anélkül, hogy a helyze
tet optimálisnak tartanánk 
nyugodtan megállapíthatjuk, 
hogy e hiányosságok jelentős 
részét a legtöbb szolgálati 
helyen már orvosolták. Munkavédelmi aktivisták között Balatonkenesén 

Szeptember 24-én Mende ál
lomáson a téglagyár iparvá• 
gányán végzett tolatásnál az 
5598 sz. vonat mozdonya a raj
ta levő 13 légfékből kikap
csolt rakott kocsikkal a 15 ez
relékes lejtőn megszaladt és a 
vágányzáró fö!dkúpba ütkö
zött. A kivizsgálás még tart. 

tetést Godó Pál forgalmi szol
gálattevő és Kovács Béla vál-
1v„ezelő mulasztása idézte elő. 
Fe ---elmi eljárás indult elle
nük. 

* 
Jákó-Nagybajom állomás-

A szeptemberben megtartott 
üzemszemlék jelentős része_ a 
téli forgalomra való felké
szülés jegyében zajlott le, sót 
egyes helyeken külön a téli 
forgalomra való felkészülést 
eUenórzendó szemléket tar
tottak. A legtöbb helyen a fel
méréseket követően rendelke
zéseket hoztak ablaküvegek 
pótlására, a laktanyák és 
szálláshelyek őszi nagytakarí
tására. A munkahely világí
tásának különösen télen van 
nagy jelentősége. A 7. és 8. 
szakosztályok együttes intéz· 
kedéseket tettek és ennek 
eredményeként számtalan he
lyen új, modern világítást 
szereltek fel. 

A korábbi években mindig 
a legnagyobb gondot okozta a 
téli ruhaellátás, ez jelenleg 
megoldottnak tekinthető. Az 
igazgatóságok beszámolói egy
aránt jelzik, hogy egy-két f'U
haféleség kivételével csaknem 
valamennyi téli védőroha 
rendelkezésre áll. Az Anyag
ellátási Igazgatóság raktárai
ból az elosztás folyamatosan 
történik és ha a külszolgálati 
helyek ;ól szervezik e mun
kát akkor a zOf'd idó beáll
táig minden dolgozó hozzá
:jt!t az ót megillető téli ru
hákhoz. 

A dof::oz6k védőitallal 
való eUÍtására is történtek 
intézkedések. E tekintetben 
lényeges változás várható. A 
védőitalt ugyanis -nem az 
Utasellátó adja, hanem az 

A zsibongó lárma, a gyer
mekkacaj messzire, az iskolák 
falai közé költözött a Balaton
partról. Szakszervezetünk ba
latonkenesei üdülőjét, amely a 
nyári hónapokban, a szünidó 
alatt a vasutasgyerekek biro
dalma volt, a felriőttek vették 
birtokukba. A szakszervezet 
munkavédelmi felügyelősége 
szeptemberben ott tartotta egy
hónapos munkavédelmi tanfo
lyamát. A záróvizsga után 
Berta Istvántól, a munkavédel
mi felügyelőség vezetőjétől és 
Szatmári J ózseftól, a tanfo
lyam vezetőjétől érdeklődtünk 
a bentlakásos iskola tapaszta
latairól, eredményeiről. 

Egyhónapos tanfolyam 

- Má.1' hagyomány, hogy 
minden évben megszervezzük 
a munkavédelmi aktivisták 
egyhónapos iskolá;át - kezd
te a beszélgetést Berta Ist
ván. - Ez volt az ötödik ilyen 
tanfolyam, amelyre az ország 
különböző szolgálati helyeiről 
46 aktivista érkezett. A cél az, 
hogy a nagyob b  szolgálati he
lyek szakszervezeti bizottságá
nál dolgozó munkavédelmi fel
ügyelók szinte kivétel néllcül 
részt vegyenek ilyen tanfolya
mon, Szükséges ez, mert csak 
így tudják munká;ukat ponto
san, lelkiismeretesen elvégez-
ni. 

matikája? - A kérdésre Szat
mári József válaszol : 

- Az elméleti oktatás mel
lett arra is gondoltunk, hogy 
a részvevőket gyakorlati mód
szerelckel is megismertessük. 
Az üzemi szemle elméleti eló
adása után például a hallgató
kat Székesfehérvárra vittük, 
és ott csoportokra osztva kü
lön-külön, ki-ki a sa;át szak
területén azt nézte meg, hogy 
egy üzemi szemlét hogyan kell 
előkészíteni és lebonyolítani. 

A balesetvizsgálat módszer
tani elóadását is gyakorlati 
munk;a követte, mégpedig úgy, 
hogy a már megtörtént balese
tek jegyzőkönyveit szétosztot
ták a hallgatók között, s ők a 
jegyzőkönyvek kapcsán vissza
pergették az eseményeket és 
bírálták, helybenhagyták, vagy 
kiegészítették a baleseti jegy
zőkönyvet. 

21 előadás 

Az előadásokat a Vasúti Fő
osztály különböző szakosztá
lyainak munkavédelmi főelő
adói és szakszervezetünk mun
kavédelmi felügyelőségének 
munkatársai tartották. Az 
egyhónapos Iskolán részlete
sen fog1alkoztak az ezévben 
megjelent általános, balesetei
hárító és egészségvédelmi óvó
rendszabályokkal is. A tanfo
lyam részvevői összesen 21 eló
adást hallgattak, amelyeket 

- Mi volt a tanfolyam te- , külön csoportokban konzu!tá-

cián Vitatta.k meg. Az egy hó
nap alatt 10 munkavédelmi fil
met vetítettek le. A hallgatók 
így vizuáli$an is érzékelhették 
az előadás témáját. 

A tanfolyam vezetőivel foly
tatott rövid beszélgetés után 
álljon itt néhány hallgató vé
leménye is. Balogh Tihamér, a 
debreceni igazgatóság szak
szervezeti bizottságának mun
kavédelmi felügyelője a követ
kezőket mondotta : 

- Először azt gondoltam, 
hogy hosszú lesz az egy hó
nap, s aztán, ahogy múltak a 
napok, ahogy belemélyedtünk 
az anyag tanulmányozásába, 
szinte észre sem vettem, már 
vége is lett. 

Csordás Jenő GYSEV: 
- Fertőszentmiklós forgal

mi szolgálattevője vagyok. Tár
sadalmi munkában Pinnye és 
Fertőendréd állomások mun
kavédelmi ügyeit intézem. 
őrülök, hogy részt vehettem 
ezen az egyhónapos oktatáson, 
Nagyon sokat tanultam. Ez az 
elméleti oktatás szükséges 
volt. 

Nagy István Hódmezővásár
helyről, Gyimesi Nándor Sal
gótarjánból hasonlóképpen 
nyilatkozott. Azt kifogásolták 
csak, hogy a műszaki, techni
kai ismeretek előadásai kicsit 
magas színvonalúak voltak. 
Nehezen értették. 

Mindent összevetve, az egy
hónapos munkavédelmi tanfo• 
lyam eredményes volt. 

Sz. J. 

* 

Szeptember 24-én a kapos-
vári fűtőház csonka vágányá
ból kihúzó 27075 psz. mozdony 
horzsolódott 1/17 sz. kijáró 
helyi menettel. A horzsolás 
következtében két kocsi meg
rongálódott, a mozdony pedig 
összes tengelyével kisiklott. 
Személysérülés nem történt, A 
balesetet Sipos László váltó
kezelő - a szolgálatvezető 
váltókezelő távol volt - ille
téktelen beleavatkozása idéz
te elő. 

* 

Nyírbátor állomáson szep-
tember 26-án a 6198 sz. vonat 
tolatás közben mintegy 5 ko
csival meghaladta a bejárati 
jelzőt és jelzésadásra sem to
lattak vissza. Ezzel veszélyez
tették a Nyircsászárról már 
útban levő 6121 sz. vonatot. 
Baleset ugyan nem történt, 
mert a 6121 sz. vonat moz
donyszemélyzete a 6198 sz. 
vonattQl mintegy 30 méterre 
1:1egállította a szerelvényt. A 
6198-as vonat személyzete el-
1 en fegyelmi eljárás indult. 

* 
Szeptember 26-án Ho1't-

Csány állomáson a kijelölt 
szabad III. vágány helyett a 
9779 sz. vonattal foglalt II. vá
gányra járt a 64.92 sz. vonat. 
A balesetet Bakta János moz
donyvezető és Kovács Béla 
váltókezelő gyors intézkedése 
akadáiyoz.ta meg. A veszélyez-

ról szeptember 28-án a meg
áll; állású ;elzó ellenére enge
dély nélkül haladt ki az 1155 
sz. tvg, és nyíit vo11.alon 
szembe találkozott a 4024 sz. 
gépmenettel. A veszélyeztetést 
az okozta, hogy a tvg. vezető
je a forgalmi szolgálattevő át
állásra vonatkozó rendelkezé
seit félreértette és nem vette 
fi1n·e!embe a váltókezelő meg
állj je!zésót sem. 

* 
Októ!:>er 2-án Kisvárda ál-

lomás vontatási telepén Ke
rekes Pál mozdonyfűtő moz
donyvezetője távollétében jo
gosulatlanul elindította a 
411381 sz. mozdonyt, s miután 
azt megállítani nem tudta, 
erősen ütközött a 275134 psz., 
kezel�s alatt álló mozdonnyal. 
Mintegy 30 métert tolta maga 
előtt, s a két gép csak a cson
ka vágány ütközőbakjának át
szakítása után állt meg. A 
járműveken kisebb-nagyobb 
sérülések keletkeztek. Köny
nyebb sérülést szenvedett a 
275134 sz. mozdony két dolgo
zója is. Az eljárás megindult. 

* 
Október 5-én a Nyugati pá-

lyaudvar D vágányára bejá
ró 3511 sz. személyvonat 
elégtelen és késói fékezés 
miatt a vágányzáró baknak 
ü!között. Az ütközés következ
tében nyolc utas könnyebb 
sérülést szenvedett. A balese
tet az idézte elő, hogy a moz
donyszemélyzet nem tartotta 
be a fékező szelep 8. sz. váltó
jára előírt intézkedéseket. 
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Szíriai vendégek 
szakszervezetünkl,en 

Hangverseny 

a MÁV Kórházban 
Este hét óra. A kórház már

vánnyal burkolt előcsarnoka 
már csendes. egy beteg halad 
fel a lépcsókön. Az elócsarnok 
függönnyel elválasztott részé
ben, a hangverseny-dobogón 
már előkészítve állnak a hang
szerek. A zongora teteje nyit
va, a kottaállványokon vára
koznak az előadásra kerülő 
hangjegyek . . .  

Fehér köpenyes orrns jön. 
Hegedűn játszik a Weiner Leó 
ne,·ét viselő zenekarban, mely 
1948-ba.n alakult. s azóta szá
mos sikeres hangversenyre 
volt alkalom. 

A MA V Kórház főorYosa, dr. 

lizabó Antal fótltl.ár a szirial delegáció tagjaival beszélget. 
(Hemzó Károly felvétele.) 

Novák Emil, a kultúrcsoport 
vezetője és a zenekar elsó csel
listája, örömmel dolgozik a si
kerek érdekében. A zenekar 
dirigensével, Ká!mánche11 ZoL
tán karnaggyal együtt nagy 
gonddal készíti eló a műsoroA szíriai ,"aSutasszak.szer

Yezet öttagú delegációja lá
t,,gatott el Magyarországra, 
hogy tanulmányoua a ma
!:)11r vasutasok élet- és mun
kakörülményeit. A delegáció, 
amelyet '.Mohamed Z<lki, 
Kau:as Kalek, a SZLriai ,·as
u�zak,len·ezet alelnöke 
vezetett, szeptember 26-tól 
október 5-ig t!z napot töltött 
hazánkban. 

A programban különböző 
n,úti szolgálati helyek, üze
mek, szociális, kulturális és 
sportlétesítmények megtekin
tése szerepelt A Yendégek a 
tanulmányút ,·égén szakszer
,·ezetünk &.ekházában szá
molt:lk be tapasztalataikróL 

A hazánkban látottak.-ól, a kat. 
magyar vasutasok élet- éi 
munkakörülményeiről elisme
réssel beszéltek. °"2intén el
mondták, meglepte oket mind
az, amit láttak. mert Szí
riában nem sokat hallottak 
l\lagyarországról. Amit hal
lottak - különböző nyugati 
propaganda-forrásokból - el
lentétes azzal, amit Budapes
ten, az ország szép fővál'06á
b:i.n és vidéki körútjuk során 
is láttak. 

A fogadás, a baráti beuél

A karmester ir.t, felhangzik 
Vivaldi remekműve. Fekete 
hajú, csinos énekesnő lép a do
bogóra, Bakó Dorottya, s fel
hangzik Mozart 429. kantátá
ja, a szép színezésű, meleg 
hangzású mezzoszoprán száll, 
csillog, szinte elfelejtem min
den gondomat. A hang\·ersenyt 
hallgató kórházi betegek is fe
lejtik bajaikat, és gyönyörköd
nek a művészi teljesítményben. 

getés végén szakszervezetünk A huszonhárom tagú zene
elnök.sege nevében Szabó An- kar évek óta ki,·áló munkát 
tal !ótitkár ajándékot adott végez. 
át a szíriai delegációnak. Puky Ga.borné 

Bartók zenéje Bayreuthban 
Bayreuthot, ezt a méreteiben 

kicsi. szellemében óriási zenei 
központot Wagner Richárd ne
ve fémjelzi. ő létesítette i tt 
saját színházát a maf:(a alkot
t., zenedráma előadására, s az 
ö l\agyománrait ápolja azóta 
Immáron a harmadik \Vagner 
generáció. 

Idén az ünnepi játékok szín
háza megnyitásának 90. é\·for
dulóján feltűnt Bayreuthban 
egy új név: Bartók Béla neYe. 
Barreuth haladó szellemét 
nemcsak a Wagner-operák ren
dezésének korszerúsege jel
lemzi, hanem az is, hogy itt, 
ahol Lis=t Ferenc h.ami:ai i� 
n11ugszanak, összekerült a XIX. 
és a XX. század két nagy 7,e
nel egrénisége; Wagner Ri
chárd és Ba1·tók Béla. 

Amint 1952-ben, a második 

A Magyar Tudománt101 Aka
démia archívumából összeállí
tott Bartók-kiállítás, a tavaly 
újjáépített városi koncertcsar
nokban megtartott nagyszabá
. ú Bart.ók-hang\·er eny és a 
Wagner-szeminárium mellett 
megrendezett Bartók-szeminá
rium rnltak az ünnepi találko
zó programjának kiemelkedő 
pontjai. Jóleső érzés volt Wa.g
ner nevét·el és mút•észetével 
eoyidejüleg csaknem Ul711an
a nnyit hallani Bartókról Bav
reuth ban. látni fényképét és 
műveit jóformán minden je
lentősebb kirakatban, de főleg 
olvasni azokat a tanulmányo
kat, amelyek Wagner és Bar
tók művészetének értékelése 
mellett azokat az érintkezési 
pontokat kutatták, ahol a kor
ban egymást követő két zseni 

koncepciózus elmélete m.egis
csak találkozott. 

Bayreuth főként az ifjúsági 
ünnepi találkozók útján lett a 
wagneri össLrnúvészet elméle
tének ragyogó valóra,·áltáAA . 

Visszatérve még az idei -
Wagner és Bartók nP,·ében fo
lyó - ünnepi játékokra. a kez
deményezés nagyszerűsége és 
a nemzeti öntudat büszkesége 
mellett az a felísmerés hatott 
döbbenetesen újszerűnek, egy
ben zseniálísnak, ahogy a 90 
éves Ba11reuth 1zellemi Irá
nyítói éppen ennek az elmúlt 
90 évnek két zenei fókuszát 
biztos é.-zékkel összehozták és 
a világ elé tárták. Magyaror
szág az új Bayreuthban zenei 
nagyhatalommá vált. 

Dr. Csilla&' Ferene 

Yi!ághaború pusztító ,·ihara 1---------------------------
után az ünnepi játékok újból 
kezdetüket vették, Bayreuth 
gazdái egyidejüief:( Hiúsági ün
nepi találkozókat Is meghirdet
tek minden nemzet művészfia
taliai számára. Az ifjúsági ta
lalkozók programja évröl é�·re 
lerebélyesedett. Zenészek. köl
tők, karmesterek, képzőművé
szek egrre nagyobb számban 
vettek és Yesznek részt rajta, 
ezzel is hitet téve a wagneri 
összművészet - valamennyi 
mún,szeti ág - klasszikus 
egysége mellett. 

Megy a hagyma vándorútra 
A 8316-os számú személyvo- ért véget. Hátra volt még a 

r,atnál október l-én mint vo- "harmadik forduló", amikor 
nat, ezető teljesítettem szolga- ugyanezt a hagymaküldeményt 
latot. Makó állomásra érve a Makóról ugyanazokkal az ok-
forgalmi szolgálattevő értesí
tett, hogy egy háromszázezer 
forint értékú exporthagyma
küldeményt Lökösházán át 
Szófiába kell továbbítani. A 
,•agont a kocsi végére csatol
ták, és megkaptuk a 69-es szá
mú raktanúsitványt, a hozzá 
tartozó nemzetközi fuvarlevél

mányokkal, amelyeket már jól 
is�ertem, ismét útnak indítot
ták Lökösházára. 

Ki a felelős ezért a felelót

len utaztatdsé.-t? 

Kotonnán l\lllú.ly 
Mezőhegyes 

Széchenyi és a közlekedés 
�mlék�:zés Széchenyi Istvánra, születésének 1 75. évfordulója alkalmaból 

A 
múlt század elején még 
a közbiztonság hiánya, 

az úttalan utak jelleme;cték 
ha2lánkat. Két olyan nagyvá
ros, mint Pest és Sze,ged között 
még nem volt kö1·ezett or
szágút. Buda és Pest lakói 
c,-ak a mai Rudas-fürdő ma
gasságában, 43 hajón imboly
gó, úgynevezett „Repülő hí
don" juthattak egymáshoz. A 
hajózás még kezdetleges. 

A „Xa.gy Parlagot", ahogy 
Széchenyi nevezte az elmara
dott hazát, annak közepében 
a poros, sáros Pestet, körülöt
te a zsombékos területet. poli
tikai és gazdasági nyomor jr!
lemezle. Ezzel szemben kül
földi utazásai során az ipar és 
a közlekedés forradalmi Je
!en�gci\·eJ találko1.ott. Ndgy 

vámot kell fizetnl. Pest város 
tanácsa, hogy akadályozza a 
törekvést, a hídfő telkéért 
szinte megfiretheteUen ossze
get követelt. 

N 
agyon sok bonyodalmat 

jelen tett a kísajá tit:ísl 
jog beiktatása. A földtulajdo
nosok, nagybirtokosok Is tele 
szájjal kiabáltak ellene. A 
törvényjavaslatot ide-oda kül
dözgették, V. Ferdinánd l;i
rál11, taoácsadői sugallatára. 
hol ezzel, hol azzal nem ér
Lett egyet. Csak akkor ír.a 
alá, amikor a törvényhozás 
jogát kihagyták belőle. 

A nehezen. de végül is Jó
váhagyott első v,asúti törvény 
elemi erővel agitált a vasút
épltésre, a közlekedés fejlesz-

tésére. A törvény északtól dél, 
re és keletről nyugatra 13 
irányban jelölte meg a vasút
vonalak létesítését. :11:rdekes, 
ezek az irányok a;aknem tö
kéletesen megegyeztek azok
kal az irányokkal, melyeket 
Széchenyi a közútfejlesztést 
illetően az 1825. évi ország
gyűlésen, mint első számú fel-: 

adatot már megjelölt. 

A z első vasút építé!!e Ide
jén, Széchenyi a helytar

tótanácsnál mint a közlekedé
si tanác.<1 elnöke működött. 
Az alig kés6bb megírt tanul
mánya, .,Javaslat a m4Dtltlf' 
közlekedésügy, rendezéséröl" 
még ma is a legkiválóbb szak
munkának minősülhet. 

Gergely Jóad 
hatással volt rá az, hogy az i---------------------------
ember úrrá lett a vízen. A fo
lyók felett átívelő hidak, aL 
alagutak, utak egyre jobbim 
izgatták fantáziáját. Amikor 
pe<lif:( Angliában Lit-erpoo! és 
:uanchester között meglátta a 
hidakon és alagutakban vág
tázó vasparipát. így kiálwtt 
fel: ,.Megrendítő latvány, ha 
�zorosan m ellettünk halad e1,11 
vonat, ördögi erÖ-l!t>l ragad 
mindent magával . . .  " 

Késöbb Vásárhelyi Pál mér
nökkel, a magyar vizek idvá
ló ismerőjével, sziklákat rob
bant -ilZ Al-Dunán. A part
menti sziklás szakaszon mű
utat terveztet. El is ké61.illt, 
am.it róla „Széchenyi útnak" 
neveztek el. Miután az AJ
Duna behódolt Széchenyi el
képzeié,ének, a Tiszát kez<lte 
zabolázni ;  t•isszaszoritotta 
medrébe, és termőfölddé va
rázsolta az árterület jelentos 
reszét. 

Sz,échenyit ünnepelték 1830 
szeptember 4�n is, arru

kor a legelső gőzhajó - az 
,.1. F'ere1tcz" - Bécsből Pest
re erkezett. A Lánchid-terve
zéset éppen úqy, mint az épí
tést figyelemmel kíséri. 0 
volt az, aki elsők között szo.-
galmazta a balatoni gőzhajó
zást, Közben utaz.ik, ir, poli
tizál_ De .mindennéJ jobban 
izgatta örökké nyugtalan fan
táziáját a vasút,·onalak szapo
rodMa Európában. Anglia 
után Belgiumban, Németor
szágban, Franciaországban, 
Olaszo.1'6zágban és a cári 
Oroszors7.ágban már gőzmoz
dony pöfögött. Itthon nem jó 
vélem.im1111eL voltak a vasút
ról. A karok és rendek sem 
barátkoztak a oo.sútépitéa gon
dolatát·al. A közlekedést az 
1825 '27. évi országgyűlés mel
lékesként kezelte. 

Az 1836 37. évi országgyű
lés azonban már másként állt 
a kérdéshez. Az országvezetés 
is látta a hazai tűrhetetlen ál
lapotokat. Azonban hiába volt 
Széchenyi, Kossuth, Deák és 
néhány jó szándékú magyar 
minden igyekezete, a XXV. 

törvénycikk, mely az ország 
közjavát �s kereskedését g11a
rapitó magányos vállalatokról 
szólt, c.<1ak nehezen öntött for
mát. A törvény születését, 
szentesttését nagyon késlel
tette, hogy az a cseppet sem 
szimpatikus Lánchíd eszméjé
vel ,·olt kapcsolatban. A pest
budai nemesség, élen Cziráki/ 
Antal országbíróval, tiltako
zott a törvény ellen, csak 
a?.ért is, mert a tervezett hí
don a nemes embernek is híd-

- Nem áll a Jelző! Elő a pótrékkell 
(Pusztai Pál rajza.) 
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Könyvismertetés 
DR. UNH BÉLA: 

PAL l'A MES TEREK Z S EBK ö
°

N YVE 

A vasút építési és fenntar- útátjárókra vonatkozó haza! 
tási munkáit, valamint a be- és a fontosabb külföldi elóírá
rendezések karbantartásával sokat, valamin t  az építési és 
összefüggő szolgálatot ismer- karbantartási tudnivalókat. 
tető művel a szerző a pálya- Miután a vasúti hidak gondo
mesterek mindennapi teen- zása, a szel'kezetl hibák felis
dőit kívánja elősegíteni. E merése, Illetve megszüntetése, 
célnak megfelelően a könyv a magasépftmény-karbantar
a talajmechanika és földmű- tás, a kivitelezett munkák át
vek tárgyalásával vezeti be vétele ugyancsak a pálya
az olvasót a geodézia isme- mester feladata, a könyv 
retanyagába, különös tekintet- mindezen fontos kérdésekre i. 
tel a vasútépítéssel kapcso- kitér. Következőkben a pálya 
latos munkákra Ezután rész- jelző- és biztosító berendezé
letesen tárgyalja - gyakorla- seit mutatja be. Végül a mű
ti példákkal Illusztrálva - a szaki ismeretek mellett az 
vasúti pálya vonalvezetésével üzemgazdasági szempontokat 
összefüggő, továbbá a vasúti is részletesen ismerteti. 

Feleki László : MINDENFÉLE HÍRES EMBEREK 

A magyar fiatalok é,·ek óta 
megjelennek ezeken a találko
zókon, ahol nem versenyek 
,·agy vetélkedők sorozatán mé
ri.k össze képességeiket. hanem 
zenei s=emi1uíriumokat ha/1-
oatnak, az ünnepi játékok i:i

lágviszonylatban ts legmaga
sabb szintií Wagner-előadásain 
vesznek részt, és nem utolsó
sorban, saját mü\·észetük be
mutatása révén teszik emlé
kezetessé, egyben hallaUanul 
tanulságossá és értékessé szá
mukra az itt töltött néhány he
tet. A világ legkülönbözőbb 
n>széből Ide sereglett fi;ilalok 
az idén nyáron Wagner Ri
chárd művészete mellett Bar
tók Béla művészetével gazda

lel és a Növényvédő Allomás --------------------------

Nem az a könyv, amelyet egy-- rc5t Is tantlskodnak, v11illi:hiress6" 
folytában olvas az ember. De gekró1 östJzeá.llitott szótára pedlc 
Oditc5, 1elfrLssltc5 élményt ad, ha gyakran gyUkosan lényegbetalál6 
beJelapczunk és telvldulunk 1gaz.mond.4ssa.J á.W'tja elénk az 
1rappéns, szellemes telltatatatain, tpetc5 pc5re emberi val6ját. lro
melye.k.lrel no.gy embf"reket épp dalmt és múvé;zetl aranykOJ)Md 
úgy, mint hétkarnapl mtndnyá- groteszk 1.gu:.ttAsulckaJ h!llclcen
junkat néhány keresetlen szóval tenek meg. a szerelem m má 
vagy mondattal Jellemez. Aforlz- t!tetj..Jen!lé&ek Ulrgyában elejtett 
m41 nemcsak széles mavel�grOl. megjegyz.éseJ pedi& az irónia a> 
de mt!ly és cslpc5s emberismeret- köze!v� ejtenek aondolkodóba. 

godva térhettek haza. 

kiviteli engedélyével együtt. 

Másnap, október 2-án a 
8517-es számú vonatnál telje
sítettem szolgálatot, és azzal az 
utasítással fogadnak, hcgv a 
tegnap érkezett hagvmakülde
ményt ma vig11ük vissza Ma
kóra. Amikor megkérdeztem, 
hogy miért, azt a választ kap
tam. hogy helytelen árulrányí
tás miatt. Az ügy Itt még nem 

Miért nem kapnak ebédet ? 
A Déli pályaudvar jegyvizs

gáló! már több ízben szóvá 
tették, hogy Szomba.thelyen az 
ál!omás üzemi konyháján nem 
kapnak ebédet. A személyzet 
az 1802-es gyorsvonattal 10,47 
órakor érkezik Szombathelyre. 
és az 1811-essel, 13,06 órakor 
fordulnak vissza. Az utasítás 
szerint a személyzetnek már a 

vonatindulás előtt egy órával, 
tehát 12,06 órakor a vonatnál 
kell lennie. Az ebédeltetés pe
dig hivatalosan 12 órakor kez
dődik, s így ők ebéd nelkül 
kényt�lenek vonatra szállni, 
mert a konyha személyzete 12 
óra előtt nem szolgálja ki 
éket. 

Miért? 
Foki IstvAn 

Csoóri Sándor: A KÖLTŐ ÉS A MAJOMPOFA 
A.két" Mezőkövesden, aké.r Ha

vannában vagy a göcseji UJakon 
jár a költc5, mindenütt akadnak 
olyan személyes élményeJ, me
lyek sem versbe-n, sem novellá
ban el nem mondhatók, csak Ilyen 
kötetlen. vallomásszerű jegy2etek
ben. Am. a hevenyészettnek tfln6 
feljegyzések bl.ztoa, azJgorll ltt!te
td, egy,éges vll6gnt!zet termékei. 
melyekben az tgazsás b nt!pS<!g 
vllgya nyllatl<oz1Jc meg a 1onü: 

emberi lelenségek littán. G:va:. 
ran kesemyé$en szatiriku1, de 
máskor 6szin�n lelkesedni tudó 
karcolatok sorában villannak fel 
a közelmúlt és ma élményei, em

lékei. a falvak, varosok és mesn1 
tájak hangu!ata.1, trodalmt & 
m(lvé<Jzeu kalandoz4sok szubjek
tlv visszhangja!, a közéleti tur
csaségok tollhegyre t(lzött csoda
bogara.1 vAltakoznak ftt a .,... 
lk!ges önvallomások Urai hevQletQ 
aztn1olt;jalval. 

LOTTO szelvény ! � az elöflzetéses 

1 szelvényt 1-szer tölt ki, 1 hónapig Játszik vele 
Feltét len résztvesz a havi Jutalomsorsoláson ! 



A rangl ista 

ótödik helyén 
A Nemzetközi Vasutas 

Sportszövetség (USIC) szep
tember 25-30. között tartotta 
XXI. kongresszusát az olasz
országi Sorren.tóban. 

A kongresszus napirendjén 
többek között a szervezet te
vékenységének hatékonyabbá 
tételeit célzó előterjesztések 
megtárgyalása, az 1967. ev1 
versenynaptár és költségve
tés összeállítása szerepelt. Sor 
került az 1965/66-os sportévad 
térti versenyein elért eredmé
nyek alapján az egyes orszá
gok rangsorolására. Eszerint 
az UIC vándorserlegét 1966-
ban - imnuk hatodszor - a 
Szovjetunió vasutas sportolói 
nverték el, 98 ponttal. Máso
dik az NDK 96, harmadik 
Bulgária 87, negyedik Len
gyelország 75,5, ötödik Ma
gyarország 73 ponttal. 

Az értékelés időszakában 
kézilabda, kerékpár, atlétika, 
birkózás, vízilabda sportágak
ban került sor versenyekre. 
Az első négy helyezést elért 
ország valamennyi versenyen 
részt vett. Magyarország a ké
zilabda-bajnokságon nem vett 
részt. Kerékpárban a máso
dik, atletikában a hetedik, 
birkózásban az ötödik, vízi
labdában a második helyet 
szereztük meg. Figyelembe 
véve, ho(/1/ egv sportágban 
nem indítoitunk versenyzőt a 
TJersenyeken részt vevö húsz 
ország között elé-rt ötödik hely 
dicséretre méltó eredmény. 

A szervezetnek jelenleg 26 
ország a tagja. Spanyolország 
fE-lvételére a sorrentói kong
r�n került sor. 

1967-ben főleg női csapatok 
részére rendemek versenye
ket. Jugoszlávíában női teke, 
a Szovjeturúóban női röplab
da, Lengyelországban női ko
,árlabda-versenyekre kerül 
sor. Az NDK rendezi a férfi 
és női asztalitenisz-versenyt, 
Anglia a férfi úszást. 1967 el
w európai vasutas sportver
senye Olaszországban lesz, 
ahol a sízők mérik öSsze tudá
sukat. 

A plénum úgy döntött, hogy 
a XXII. kongresszusra 1967 
szeptemberében kerü:l sor Bel
giumban. 

MAGYAR VASUTAS 

Diplomás bajnokcsapat 
Először nyert bajnokságot a BVSC vízilabda csapata 

A BVSC bajnokságot nyert vízilabda csapata. A képen látható játékosok közül hiányzik a 
fiaial, tehe&ségcs csatá.r, Konrád DI. 

- Szánútottak rá indul� 
kor, hogy a BVSC megnyeri 
első vízilabda bajnokságát? 

- Nem, hogyan is számít
hattunk volna ilyenre! Hiszen 
a tokiói olimpia évében a 4., 
majd 1965-ben a 6. helyen 
végeztünk, s közben egyik 
legjobb játékosunk, Konrád 
II. átigazolta magát a Bp. 
Honvédba - mondotta Laky 
Károly, a BVSC vízilabdások 
kiváló edzője. 

Döntő fordulat 
Azután - hiába, Igaz az a 

közmondás, hogy evés közben 
jön meg az étvágy - a há
romfordulós bajnokság első 
szakaszában több pontot si
került összeszedniük, mint 
1965-ben. Akkor már kezdték 
kóstolgatni, ízlelgetni az eset
leges bajnoki cím édes ízét. 
A döntö fordulat - ezt Laky 
Károly határozottan állitja -
a második forduló volt. Egyet
len pontot sem vesztettek és 
a BVSC elönve így az ú. Dó
zsa előtt 6, az FTC előtt 8 
pontra növekedett. Ekkor már 
- ahogy mondják -l a Nem
zeti Bank is adott volna köl
csönt rá, hogy a Szónyi útra 
kerül a bajnoki cím. 

- Mégis csak az utoIB6 
mérkőzésen szerzett két pont 
biztosította a bajnokságot -
jegyezzük meg. 

- Igen, de ebben nagy sze

repe volt annak, hogy a har
madik fordulóra elvették pá
lyaválasztó jogunkat és min
den mérkőzést a margitszigeti 

Sportuszodában kellett leját• 
szani. Ez kissé érthetetlen 
döntés volt, hiszen a bajnok
ságban játszó egyesületek 
többsége - az Eger, a Szol
nok, a Bp. Honvéd, a Vasas 
Izzó és az ú. Dózsa -, vala
mint a BVSC saját pályával 
rendelkezik. Meggyőződésem, 
ha végig a Szónyi úton játsz
hattunk volna, amikor pá
lyaválasztók voltunk, 3-4 
ponttal többet szerzünk. 

- Különösen a mérsékelten 
sikerült Európa-bajnokság 
után alakult ki nehéz helyzet. 
A lelkileg is letört, formájuk
ban visszaesett játékosokkal 
éppen ebben az időszakban 
kellett a sűrített programot, 
heti 3-3 bajnoki találkozót 
lejátszani. Nekem is, a többi 
edzőnek is arra kellett ügyel
nünk legjobban, hogy minden 
mérkőzésre idegileg regene
rált csapatot tudjunk a vízbe 
küldeni. A BVSC-játékosok 
között pedig pattanásig fe
szült lett a hangulat a nagy 
felelősségtől: itt az alkalom, 
a vasutas egvesület első vízi
labda bajnokságának meg
nveréséhez! 

Nagyszerű legyvertény 
A többit mindenki tudja. A 

harmadik forduló utolsó ver
senynapján a BVSC legyőzte 
a Vasas Izzót, legnagyobb ve
télytársa viszont pontot adott 
le, ígv a BVSC vezetői, a lel
kes szurkoló „törzsgárda" baj
nokot ünnepelt a Sportuszo-

(Hemzö Károly felvétele.) 

dában. Nagyszeru fegyvertény 
volt. 

- Kilk voltak a diadal ve
zérei? - tesszük fel a kér
dést. Laky keskeny arca mo
solyra derül. 

- A csapatban csak na
gyon bátor, küzdeni tudó 
közkatonák voltak. A 37. élet
évét taposó Molnár Róbert 
éppen ú.gy körömszakadtáig 
liarcolt a mérkőzéseken, mint 
Gverő Zoli, akinek ii na(JV 
tudású Konrád II-t kellett 
pótolnia. Minden ;átékosom 
önmagát múlta felül ebben a 
bajnokságban. 

Pedig ezek a játékosok 
nemcsak a medencére neve
lődtek. Lakjr Károly edzői el
ve, hogy lehetőleg tanuljon, 
diplomát is szerezzen az él
sportoló. Ne csak a rangadók
ra, az életre is ké.szüljöq ak
kor, amikor ez az „életalapo
zás" viszonylag könnyebb. A 
jelenlegi bajnol:csapatban is 
három kész mérnök, egy or
vos és két egyetemi hallgató 
játszik. Mindebben - őszin
te hálával beszél erről -
nagy segítséget kapott a szak
szervezettől, a vasút vezetői
től. Mosolyogva mondja, hogy 
Szabó Antal főtitkárhoz, de a 
szakszervezet más vezetőihez 
sem tudott olyan kéréssel for
dulni, hogy a válasz ne ez 
lett volna : ,,Jó, majd megpró
báljuk!" 

Megpróbálták és rendsze
rint sikerült. Igaz, Laky sem 
ment jogtalan, apró-cseprő 
kérésekkel a sportszerető ve-

-----------------------------------------. zetókhöz. Dr. Csanádi György 

l(ERESZTREJTVÉNY 
Víz.szintes: 1. A szakszervezeti 

1'1Wlka Javításának ismérve. 11. 
Gazdasá.gi Bizottság. 1.2. Fi!m.for
gató csoport. 13. Fenn ellentéte. 
H. Kettősbetíl. 15. Bil>llai alak. 
17. Férfi név. 19. FaJevélnek van. 
2'!. Germán mitológiában a halál 
föistene. 22. Zoológus családi ne
ve. A Magyar J';desvizl Halhatáro
zó szerzője. 23. L. s. 24. Megszó
Jl\:\s. 26. Kétkerek(l emt>erhúz;ta 
kocsi. 28. Nyelvcsap, latinul. 3-0. 

Hau:tajta. 3%. Idegen női név. 34. 
Téli 6portesz'lcöz. 35. La.Un ildvöz4 

!és. S7. Orleményben van 1 38. Do
rog szélei. 39. Skálahang_ 411. Va• 
lamely nép 1ell<!, erkfücs! sajátsá· 
gainak„ szokásainak összefoglalá
sa. 41. Gépesített Adatfeldolgozó. 
42. Bánat. 43. Trombita hang. !14. 
Dudva. 46. Téli csapod&. 47. No
bel-díjas angol t!z!kus. Az izotó
pok feliedezőJe. 49. Francia te,-_ 
rorszervez�t. 51. �pületmaradvá-

nyok. 53. Igen ritka Z&irátféle ál
lat. 55. Másutt lenni, köz.használatú 
idegen szóvs.l. 57. Moszat. 59. . . •  
normale supérleure. 61. Női név. 
63. • . . m. elmélet. 114. A kétülé
ses kerékpár_ 66. Homály a köze
pén 67. Allat! Jak.bely. 68. Egy ská
la. 69. Régilnód.1. 71. Kimondott 
be!íl, 72. Idegklmetszés, görög 
szóval. 

Fllgg61eges: 1. Bornod megye! 
község. 2. KJ.mondott bet(l. 3. Ke
verve lát. 4. Bílvész. 5. Csontke
mény, vulkanlzá.lt kaucsuk (ék.. 
fel.) 6. Szfüö, németül 7 Betűpót
lással, latin elmélet. a. Ausztriai 
folyó. 9. csontokat köt öso:ze. 10. 
Mindenki elé. 11. Gömb,föl<1gömb. 
16. Afrikai nomád nép. 18. Hangta_ 
lanul &úg. 19. I.r.am. 21. Nem ná
lad. 23. Esllc, feltételes módl>a.n. 
25. O're,g a test belsejében. 27. Dá• 
nia. Svédország és Norvégia köt.ölt 
1397-ben létesült unió. 1523--ban 
s-zant meg. 29. Baktér!umlk által 
termelt méreg. 31. Olajfa termése. 
33. Az USA egyik állama. 36. Be
cézett n6i név. 37. Futballista Igé
je. 42. Olasz eredeti! szc51őfafta. 43. 
lzletes s1.a1onna. 45. Majdnem szo_ 
ba. 48. Afrikai állam. 49. Vissza: 
latin mónoklat. so. Egyenleget. 
52. Melos görög sz!l(et ismertebb 
neve. 54. A Bánk bán egyik sze
reolöje. 56 AngoJ város (o=s) 58, 
Talál. 60. K<lnny(l:Cém. 62. Mutató
•·� 64. ütőkártya. 65. Magyar Op
ti:cai Milvek. 68. Ellentétes köt6szó. 
70. Nikkel vegyjele. 

Beküldendő: vizszlntes 1. Beldll· 
Gési határid6: november 10. 

Az el6z6 keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Megn6 a vá'lalatl ön
állóság, a felelősség és kockázat. 

Könyvet nyertek: Házi József, 
Bp. XVII.. Nógrád.kövesd u. 9., 
Fésils Lászlóné, Szentes. Marx tér 
;.A" ép m. lh . Nagy !;ászló. He
vesvezekény. Vörös hadsereg út 
11., Biró Mihály Eger. Rajner K. 
1'.1-t 41., Csortán Béla, Miskolc m., 
Szbl;vel M. Pál u. 10. V. s. 

minisztert is akkor kereste 
fel, amikor az uszoda részére 
volt szükség anyagi támoga
tásra. Megkapták, mint ahogy 
sok mindent megkapott vas
utas sportpályafutása során. 

Üiabb le/adatok előtf 
1ss most? Akad munka a 

bajnokcsapat háza táján is, 
éppen elég. Felkészíteni a 
csapatot az Európa-Kupára, s 
jó volna az utrechti kisiklá:;t 
rendezni - mondja. - Az 
EK után végleg visszavonuló 
Kunos és Molnár helyére fia
talokat kell bedolgozni, a min
den bizonnyal űjra visszaté
rő 4x5 perces játékidőhöz is 
ki kell alakítani a csapat tak
tikáját. 

Ott szerepel a tervben Ku
ba is, ahol - az év elején -
hat eredményes hetet töltött 
és ahova most újra hívják. 
Laky Károly, nem tagadja, 
szívesen menne. De olyanok 
is visszatartják már, akik pe
dig, nem is olyan régen, ré
szesei voltak, hogy a váloga
tott szakvezetése kikerült La
ky kezéből. úgy látszik, az ut
rechti kátyú mélyebb, mint 
hinnők. Most mindenki visz
szatartaná, de nem szívesen 
válik meg ettől a nagy szak
tudással rendelkező, hókusz
pókusz nélkül is eredménye
ket elérő, tiszta szándékú, ki
váló sportembertől a vasuta
sok társadalma sem. 

Vedres József 

1966. OKTOBEll 15. 

Vasutas természetjárók találkozója 

a Lengyel Kultúrában 
A Vasúti Föosztálv Sport- szos túrát rendeznek a Dunán

klubjának természetbarát túlra, a helyreállított és belső 
szakosztálya, lengyel bará- , restaurálás alatt levő, sok ér
tainak meghívására, októberi deltes látnivalót kínáló sárvá, 

összejövetelét a Lengyel Kul- ri Nádasdi-vár, valamint aa 
túra budapesti helyiségeiben alcsúti arborétum megtekinté, 
tartotta. A vendéglátók elége- sére. Október hannadik vasár, 
dettek lehettek az érdeklődés- napján pedig részt vesz a 
sel. mert a szakosztálynak szakosztály a társadalmi erdei 
több mint 70 tagja „szállta szolgálat bemutatóján, ame, 
meg" a mozitermet. A klubest lyet a Pálvölgyi cseppkőbar
első részében ugyanis a Len- lang mellett tartanak. majd 
gyel Kultúra vezetősége több kókai I,-én vezetésével megte
érdekes filmet mutatott be a kintik az új világítással nem
megjelenteknek. Láthatták rég újra megnyitott barlang 
például a Lengyelország ezer- látnivalóit. 
éves fennállása alkalmából A programismertető átnyúlt 
rendezett ünnepségekről ké- már az év utolsó hónapjába, 
S?.ült riportfilmet, a Varsót, amikor is december harmadi
Krakkót bemutató színes, és kán a nagymezópusztai turis
a természetjáróknak külön taházban rendezik a vasutas 
örömet okozó Tutajozás a Ma- turistagyerekek és a felnőttek 
zmi-tavakon és a Visztula Mikulás-estjét. 
forrásvidékét bemutató filmet. 

A filmvetítés után Forgó Já
nos szakosztályvezető a szemé
lyes élményt adó, .,valódi" ba
rangolásra terelte a figyelmet, 
nevezetesen a köz�li idők 
programjára. 

Bejelentette, hogy mikrobu-

Ali bácsi, a szakosztály Mi
kulása, lassan már készíti a 
hátizsákját, melyből az aktív 
túrázók bakancsába ajándék, a 
lustákéba pedig virgács kerül 
majd. 

(Zámbó) 

-------- • --------

- A pártkongresszus tisz· 
teletére két hónappal lerövi
dítik a Szolnok vasútállomás 
rekonstrukciójának első sza· 
kaszát. A program szerint az 
első szak-aszt 1968. december 
31-re kellene befejezni. A ki
vitelező vállalatok szocialista 
szerződésben vállalták, hogy 
az uJ rendezópályaudvaron 
1968. november 7-én megin
dulhat a forgalom. 

- 2000 indiai gyártmányú 
vasúti tehervagont vásárolunk 
a következő években Indiától. 
Az első 500 vagon szállí tásá
ról szóló szerződést az elmúlt 
napokban írták alá a magyar 
és az indiai szakemberek a 
NIKEX Külkereskedelmi Vál
lalatnál. 

- -OJ bakdarut kapott a ta
polcai fútöház. A daru segít
ségével meggyorsul a ki- és 
berakás, illetve az anyagok 
mozgatása. Ezeket a művele
teket eddig kézi erővel végez
ték. 

- Mennyi város, mennyt 
nép címmel a SZOT és a Fő
városi Művelődési Ház zenés 
irodalmi műsoros estet ren
dez, me]yn.ek nyilvános fő
próbáját október 5--én tar
tották a Fővárosi Művelődési 
Ház Fehérvári úti színházter
mében. A műsorban neves 
művészek, többek között Be
rek Katalin, Kállai Ilona, 
Bánki Zsuzsa, Horváth Fe
renc és Tallós Endre is fel
léptek. 

- Alsóörsön elkészült az 
ú.l áruraktár, amelyhez áru
pénztárosi irodákat és mosdót 
is építettek. A munkákat a 
Celldömölki Építési F&nökség 
dolgozói végezték. 

- űj kutat kap Polgárdi 
állomás. A kútfúrók már 
megérkeztek, s minden bi
zonnyal rövidesen befejezik a 
munkát, s a gőzmozdonyok 
már Polgárdiban is tudnak 
vizet venni. 

A szerkesztőség üzeni 
Volasinovszki János, Debrecen; 

Sziládi Sándor, szeged ; Boldizsár 
Gyula. Békéscsaba; Markos .József, 
Zalaegerszeg; FCYld István. Buda.
pest; Szücs Ferenc, Hatvan ; Kotor
mán Mihály, Mezőllegyes; Bognár 
Káro;y. Tapolca : Levelelkel la_ 
pWlk anya�ához fe!haszniljuk. 

Holecz Károly, Balatonszent
györgy; Váczi József, Budapest: 
Gömöri Bé!áné, Jászboldogháza; 
Boldizsár Gyula, Békéscsaba; Bog
nár Károly, Tapolca: Leveleiket 
U!etékes helyre lov:ibbltottuk. 

Telefonhívószám ... 

,,áltozások 

A Hivatalos Lap 1966. évi 35. 
száma közölte a budapesti 
igazgatóság vasútüzemi tele
fonhálózatán történt hívó
számváltozásokat. A változás 
következtében a Vasutasok 
Szakszervezete központjának 
hívószámai is módosultak. Az 
új üzemi hívószámok a követ
kezők: 16-86, 19-77 és 19-:::78. 

- 0 J transz-á:zslai vasútvo• 
nal épül a Szovjetunióban. A 
Tyumen Szurgot közötti 700 
kilométer hosszú vonalsza
kasz építését már megkezd• 
ték. Ez lesz az első része an• 
nak a 7300 kilométer hosszú 
vasútvonalnak, amely Nyu
gat- és Kelet-Szibérián át· 
haladva, a Szovjetunió euró
pai részét a · Csendes-Oceán
nal köti össze. 

- Idegenforgalmi könyvki• 
állítást rendezett az IBUSZ 
az ország-világ járók baráti 
köre és a Panoráma szerkesz• 
tősége a Magyar Nemzeti 
Bank kultúrotthonában. A ki· 
állítást, amely október 5-tól 
12-ig tartott nyitva, Barabás 
Tibor Kossuth-dílas író nyí• 
totta meg. 

. 

Október 16-6n 

Vasutas operabérleti 
elöadás 

Az 1966/67. ev1 színházi 
évad első vasutas operabér• 
Jeti előadására október 16-án 
kerül sor az Erkel Színház
ban. A bérlettulajdonosok 
Erkel : Hun:vadi László című 
operáját láthatják. Az e'.ő
adás vasárnap délelőtt 11 óra
kor kezdődik. A főbb szere
peket Gyurkovics Mária Szó
nyi Olga és Udvardi Tibot 
éneklik. 

A Hivatalos Lapból 

A Hivata1os Lapból a szakszerve:-
zeu bizottságok és a dolgozók ti· 
gyelrnébe aján1juk a következőket: 

39. sd.mb61: 117373/1%6 I/4. D. 
Használaton kívüli selejtezett épü· 
letek bon„ásának szabályozása. 

40. számból: Allásfoglalások a 
vasutas dolgozók fegyelm.1 sza.:. 
báJyzatához. 

LAKÁSCSERE 

- Eles<0rélném tanácsi földszin
tes, 2 szoba fé!komfortos la�o. 
mat összkomfortos szo!gálatira. 
Cím : C5ervárt Bp. IV., (Újpest). 
Arpád u. 19, fszt. 5. Telefon: 4.2;;-

588 vagy �. 
- Elcserélném két szoba„ öss-zr 

komfortos, kertes, telefonos MA V 
viJ.lala.kásomat két egy-egy szobás
ra. Cím: Bp. XIV .• Szeged út 7.f. 
J::rdek!ődnl: naponta 8-ICf-ig vagy 
20-22 óráig 206-4-es telefonon. 

IIAGYAR VASO'IAS 
a Vasutasok Szakgzervez�nek 

lapja 
Szerkeszti a szerkeszt(! blzottsi1 

Főszerkeszt(I: Gulyás zanoa 
Felelős szerkes.16: Vlsl Ferenc 

Szerkeszt6ség: 
Budapest VI.. Benczllr utca fL 

Telefon: várost: n9-B72 
Qzeml: 1!>-77 

KJ a dJa és 1e, Jeszu: a Népszava 
Lapkiadó Vállalat. BudapeSI vn.; 
Rákóczi dt s.. Telefon: Ht-1111. 
Fe.leJOs kiadó: Gábor &lárton, 
• Néoszava Lapkiadó Villalat 

tga,gatóJa 
Csekk;1Amlaszam: 75.91S.OOI-K ff 

Szllrra "8pnyomda 
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A harmadik negyedév végéig 

86 millió tonna 

árut szállított a vasút 
Az igazgatóságok teljesítmé

nye szeptemberben is kedve
zően alakult. Az áru.szállítási 
igényeket általában kielégítet
tük, 10 millió tonna áru ke
f'ii.lt elszáUitáS1"a és ezzel az éti 
háromneg11ed t'észének szállí
tási teljesltmén11e 100,5 száza
lékra alakult. Ez azt is jelen
ti, hogy 

a 85,6 millió tonna iru
azállitásl ellilrányzatot 86 

millióra telje5iietfük. 
Az üzemeltetésre jellemzó 

fontosabb gazdasági mutatók 
eredményei !s megfelelnek a 
várakozásnak. A statikus ko
csikihasználásnál az év első 
kilenc hónapjában 19,23 ton
nás teljesítménnyel a célkitú
..:ést 101,Zl azázalékra teljesí
tettük. 

A tehervonatok átlagos ter
helésénél 947 tonnás eredménv 
cűletett. Ez a bázishoz viszo
nyítva 17 tonnás túlteljesítést 
jelent. 

A személyszállító vonatok 
menetrendszerűsége Is kedve-

eredmények születtek. Az év 
eddigi Időszakában a hálóza
ton valamennyi vállalásunkat 
túlteljesítettük. 

A szeptember havi teljesít
mények alapján az egyes igaz• 
gatóságok eredményei az alá'l> 
biak szerint alakultak: 

Osnt:elJesílmény Jutalom 

Buda-pesti Igazgatóság 
Miskolci igazgatóság 
Debreceni lgazga.t6ság 
Szea-edl Igazgatóság 
Pécsi lgazgat6ság 
Szombathelyi igazgatóság 
Hálózat: 

Az év hátralévő időszaká
ban a szállítási feladatok vál
tozatlanul nagyok. A vasutas 
dolgozók munkalendülete 
azonban biztosíték arra, hogy 
a rendelkezésre álló szállftó 
kapacitás még hatékonyabb 
kihasználásával teljesíteni tud
juk a tervet. 

Az elvégzendő feladatok 
nagyságának figyelembe véte
lével az anyagi ösztönzés nö
velése is előté-rbe került. A ve

zérigazgatóság a szakszerve-

% Ft 

101,51 240 OOO 
101,39 80 OOO 
102,01 109 OOO 
101,'79 80 OOO 
100,12 58 OOO 
101,89 80 OOO 
101,58 64'7 OOO 

zettel egyetértésben októbet' és 
m>vember hónapok-ra 50 szá
zai kal felemelte az igazgató
ságok haví jutalomösszegét. 
Ezen túlmenően novemberre 
jelentős összegű célprémium 
került kitűzésre az utazósze
mélyzet, valamint a vezényli> 
és irányító személyzet részére 
a vonatkísérő és mozdonysze
mélyzet termelékenyebb fog
lalkoztatásának elősegítése, il
letve a szolgálati óra csökken
tése érdekében. 

zóen alakult. A 96 százalékos.--------------------------
éves vállalásunkat eddig fol11ü.
matosan teljesítettük. A teher
vonatok menetrendszerúségé
nél a 71 százaléko é\'e& válla
lással szemben 73,23 százalé
kos a kilenc hónap össz.esített 
eredménye. 

A rakod'5sal képzett irány
vonatokkal továbbított árusúly 
aránya 46,2 százalékra növe
kedett a 44 százalékos célki
tűzéshez viszonyítva. A teher
kocsipark üzemeltetésének 
kedvező eredményeit tükrözi 

a tocslfordul6 ldli irlaku
láaa, amely a tervezett 3,69 
napról 3,5'7 napra, tehát 
3,4 százalékkal csökkent. 

58 pályamú érkezett 
a vasúti perontetők tervpályázatára 

Az :Epítésügyi Minisztérium 
a Közlekedés- és Postaügyi 
Minisztériummal közösen -
mint az ismeretes - országos, 
nyilvános tervpált1ázatot hir
detett va.súti perontetők te-rv
javaslatainak elkészítésére. A 
pályázatot azzal a céllal hir
dették meg, hogy a MÁV 
a vasúti perontetők elvi és 
szerkezeti megoldás.\ra terve
ket szerezzen be, amelyek 
alapján minden tekintetben 
megfeleló, végleges tervek 
készülhetnek. 

A pált1ázatra 58 pályamil 
érkezett be. A bíráló bizott
ság megállapította, hogy olyan 
kiemelkedő pályamű, amely 
a tervpályázat kiírásában sze-. 
replő, valamennyi szempontot 
kielégítette volna, nem volt. 
11:ppen ezért a legmagasabb, a 

30 ezeF forintos pályadíjat 
nem adták ki. A tervek kö
zött több olyan akad, amely 
helyes, előremutató szerke
zeti megoldásokat és olyan 
értékes, új elképzeléseket 
tartalmazott, amelyek jól fel
használhatók a vasúti peron
tetők végleges kialakításában, 
A pályázat sikerét nagyban 
elősegítette a pályázók érdek
lódése, amit a beküldött 58 
pályamű is igazol. 

A bíráló bizottság a beérke
zett pályaművek közill hár
mat díjazásban -részesített. Két 
pályamű kiemelt megvétel
ben, további 8 p.\lyamű meg
vételben részesült. 

A díjazott és megvásárolt 
pályaművek alapján készíten
dő, végleges tervekről a közel
jövőben történik majd got1• 
doskodás. 

Óriás daru, új rakodógép 
A közelmúltban új, nagy te

herbírású vasúti darut és kor
szerű rakodógépet kapott a 
MA V. A két újdonságot októ
ber 19�n a rákosrendezói pá
lyaudvaron, illetve Angyalföld 
állomáson mutatták be a szak
embereknek és a sajtó képvi
selőinek. A lipcsei Kirov gép
g11ár 125 tonna teherbírású 
óriásdarujá t nehéz hídlllkatré
szek, nagy gépi berendezések 
emelésére, továbbá vasúti bal
esetek alkalmával használják 
majd. A daru ugyanis egy 
mozdonyt is könnyűszerrel a 
magasba emel. 

Az új vasúti daru kiv.\ló tu
lajdonságait óriási teherbírása 
mellett az alábbi adatok fém
jelzik: 

a főhorog '7 méteres cém
kinyúlásnál lZ5 tonna ter
het emelhet. A ma."Cimális, 
25 méteres kinyúlásnál 38 
tonna súly mozgatására 

képes. 
A fóhorgon kivül egy segédho
roggal is rendelkezik, amellyel 
28 méter gémkinyúlásig 20 
tonna teher emelhető. Nagy 
előnye, hogy da-ruvonatként 
100 km/óra sebességgel i3 von
tatható. Meghajtó motorja egy 
12 hengeres, 4 ütemű, 200 ló
erős, léghűtéses Diesel-motor. 

Az új daru a budapesti be
mutató után a Budapest-Sze
ged közötti fővonalon, Szaty
maz térségében egy vasúti híd
szerkezet bcemelésénél dolgo
zott eloozör. A hatalmas szer
kezet már a rákosrendezói be
mutatón is bebizonyította, 
hogy megfelel a vele szemben 
támasztott követelményeknek. 

A T-335-ös típusú 
vagontlrakógép is siker
rel mutatkozott be Anual-

földön. 
A 6 tonna súlyú berendezéssel 
ömlesztett tömegárut, gabona
félét, műtrágyát, sódert, zúzott 
követ, nyitott és fedett kocsi
ból egyaránt lehet be- és ki
rakni. 

A bemutatón részt vevő 
szakembereknek egyöntetűen 
az volt a véleménye, hogy a 
T-335-ös típusú rakodógép ki
tűnő berendezés. Ha ez így 
van, érdemes lenne több ilyen 
gépet is beszerezni, elsősorban 
Záhonyba és a központosított 
pályaudvarokra, ahol nagy 
mennyiségű ömlesztett árut 
kell - az év minden szaká
ban - kJ- és berakni. 

ErY vasúti személykocsit Is könnyedén a magasba 
6ri'8danl. 

emel a, 

(MTI Foto - Kovács Sándor felv.) 

As 11J rakodógép pillanatok alatt kltrnl aa limleszleti kuva.l 
mecratoti vagonokat. 

(MTI Foto - Pehérvád Ferenc felv.) 

Szocialista s:terzódést kötöttek 
a szolnoki rekonstrukción dolgozó vállalatok 

A szolnoki rekonstru'kclc' 
1963-ban kezdődött, és 1975-ig 
három ütemben valósul meg. 
Az első ütemben az új rende
ző-pályaudvar építését végzik 
el. A Duna-Tisza közéről ér
kező és induló elegy, a ceglédi 
és újszászi fővonalak, valamint 
a 4. sz. főközlekedési út felett 
átemelve kerül a magas foga
dóra. Ezáltal megszűnik az ál
lomás budapesti oldalán a sok 
keresztkijárat, de nem les.i: 

1zintbeni kereszteződés 1em. 
A magas fogadóról a korszerű 
kettős vágányfékkel ellátott 
gur{tán keresztill jut az irány
vágánycsoportra a továbbítan
dó elegy. Jellemző e munka 
nagyságára, hogy 

eddig 1 millió 300 e7.tt 
köbméter földet mozgat
tak meg, és a teljes befe
je?.éslc még 850 ezer köb
mé&eri kell megmoq-atnJ. 
A rekonstrukció zavartalan 

szocialista szerződéstervezetet. 
mely szerint 

1968. december 31 helyeü 
november '7-re átat:hatják 
az első ütem létesítmé-

nyeit. 

a magasfogadót, az irányren
dezőt, a hozzá tartozó indító és 
mosó vágánycsoportot üzemel
tetésre. 

A vonóerő fajlagos teljesít
ményei valamennyi igazgató
ság területén a célkitúzéshez 
és a vállalásokhoz viszonyítva 
szeptemberben és a kilenc hó
napi összesítésben egyaránt 
kedvezően alakultak. Hálóza
ti szinten a 2 százalékos éves 
vállalással szemben, a célki
tűzéshez viszont/Ítva 3,8 száza
lékos e-redmén11t értünk el az 
ös,zea dolgozó mozdon11ok faj
lagos teljesltmén11einél. A vo
nali szolgálatot végző mozdo
nyoknál pedig a 3 5zázalékos 
éves vállalást 4,2 százalékra 

-------------------------------------, megvalósítása érdekében a ki-

A tervezet részletesen tar
talmazta a tervező, a ki vltele
ző, a beruházó és a felügyeleti 
szervek feladatait. A végre
hajtandó feladatokkal és a ha
táridővel az érdekeltek eg11et
értettek, majd a kivitelezést 
végző vállalatok gazdasági és 
mozgalmi vezetői aláí-rták a 
szerződést. 

teljesítettük. 
A forgalmi és vontatási uta

zószemélyzet foglalkoztatásá
nál Is fokozottan javul az 
eredmény. A vonatkísérő sze
rr.élyzet egy szolgálati órájára 
eső vonatkilométer teljesít
mény a célkitűzéshez viszo
nyítva 1,7 százalékkal növe
kedett és a 9 hónapi eredmé
nyek alapján 3,67 km/órát ért 
el, amel11 az előző évihez ké
pen 6,2 százalékot emelkedett. 

A vontatási utazó személy
zetnél a termelékenység 1,9 
százalékot javult a célkitűzés
be? és a bázishoz egyaránt. 

A járműjavító ipar termelé
si és gazdaságossági eredmé
nyei a vasúti közlekedés ered
mlryelhez hasonlóan az év 
eddigi Időszakában ugyancsak 
Jól alakultak. 

A teljes termel&!l &ték 
tervet 101,2 szizalékra tel-

Jesíte«ék. 
Az llnkllltség csökkentés ke
retén belül a ráfordítási há
nyad csökkentésénél 0,9 s2,á.• 
zalékos eredményt értek el 
Javult a javítások mlnősé�e 
éa csaknem valamennyi vál
lalatnál csökkent a javítások 
átfutást Ideje. 

A IX. pártkongresszus tlsz• 
teletére kezdeményezett szo
clallch m11nkaverseny hatásá
ra • Vll5Út területén kiv.\ló 

November 5-re elkészül 

a „kongresszusi szerelvény" 
A Landler Jenő Járműjaví

tó dolgozói - mint arról már 
lapunkban is bírt adtunk -
a szocialista brig.\dok kezde
ményezésére vállalták, hogy a 
IX. pártkongresszus tiszteleté
re terven felül elvégzik ew 
424-es gőzmozdonv és 40 da
rab teherkocsi fllvizsgáját. A 
Landler kollektívája nem ki• 
feladatra vállalkozott. A mint

egy 1 millió forint termelési 
értéket képező terven felüll 
munkát nem egyszer(l feladat 
olyan üzemben elvégezni, ahol 
egész éven át több száz gőz
mozdonyt és teherkocsit kell 
megjavítani. Az üzem dolgo
zóinak felajánlása ugyanis úgy 
szól, hogy a „kongresszusi 1ze
relvént1" elkészítését az !>nkölt
ség-megtakarltásból végzik el 
és a kongresszus kezdetére ad• 
Ják át rendeltetésének. 

A 424-es gőzmozdony Javí
tásával már az elmúlt heteit• 
ben elkészültek a mozdonyosz
tály dolgozó!. Mivel a kocsi• 
Javítók Is szorgalmasan dol• 
goznak, az Qzem p:1rtértekez
letén a kommunisták úey ha
tároztak, hogy 

a .kongresszusi szerel
vényt'' az eredetiler vál
lalt határidő helyeU a Bu
dapesti Pártbizoti.ság 
pártértekezletének nap
ján, november 5-én átad-

ják a vasútnak. 
A kommunisták határozata 

nagy lelkesedést váltott ki a 
dolgozók körében, s a pártér
tekezletet követő napokon 
újabb vállalások születtek a 
termelóosztályokon. A dolgo
zók vállalták, hogy az év hát
ralevő részét felhasználják a 
következő gazdasági évre való 
gondos felkészülésre, a zökke
nlimentes átmenet biztosításá
ra. A vállalások között szere
pel, hogy a Járműjavftásl mun. 
kák 1966. január 1-i befejezet
len állományát 35 ezer órával 
tovább növelik, ezzel a zökke
nőmentes átmenethez mintegy 
100 ezer órányi félkész moz
dony és 10 ezer órányi félkés:i: 
teherkocsi áll majd rendelke
zésfikre 1967. Január l-re. 

A járm1'.ivekhez szfikséges al
katrészeket a gyártási osztál7 

dolgozói terven felül készítik 
el. A terven felüli munkát úgy 
akarják biztosítani, hogy telje
sítményüket az év hátralevő 
Időszakában 103,5 százalékra 
emelik. 

Az öntöde dolgozói a terv-
munkákon felül vállalták 

6t 4U-ea és kél 328-as 
glizmozdony 6sszes ten
ceiy- és rudazai-bronz-

'cya!Dak öntését. 
továbbá vállalták két darab 
munkavédelmi berendezés, egy 
forgácselszívó és egy vizes por. 
leválasztó készülék elkészíté
sét is. 

Hasonló terven felQli válla
lások születtek az üzem többl 
műhelyében, részlegénél Is. 

A kongresszusi munkaver
senyt a dolgozók kezdeményez
ték a Landler Járműjavítóban. 
Szocialista brigádok. párt- és 
szakszervezeti aktivisták, 
KISZ-fiatalok, a műszakiakkal 
közösen munkálkodnak azon. 
hogy amit vállaltak. azt mara
déktalanul teljesítsék. Eddigi 
eredményeikkel már blzon;y!
tott;tk. 

vitelezésben részt vevő szer
vek képviselői szeptember 30-
án Szolnok állomáson találkoz
tak. Előbb megtekintették a 
munkálatokat, majd megbe
szélték: mit tehetnek a határ
Idők lerövidítése érdekében. 

A megbeszélést Brezvai Ist
ván, az MSZMP Szolnok! Vá
rosi Pártbizottságának titkára 
nyitotta meg. Elismerő szavak
kal beszélt az építők eddig vég
zett munkájá.ról, és rámutatott, 
milyen népgazdasági jelentősé
ge van a munkák idő előtti tel
jesítésének. 

Ezután Madanuz István, a 
KPM I. Vasúti Főosztály 1. 
sz. beruházási felügyelősége he
lyettes vezetője ismertette a 

A legfontosabb most a ter
vek időbeni szállítása és a 
pontos, határidőre készülő 
tervbírálat, hogy a Beton.útépí
tő Vállalat, az 11:M Szolnok me
gyei Állami J;;pitőipari Válla
lat, a MÁV Hídépítési Főnök
ség, a MÁV TáV'közlő- és Biz
tosítóberendezési :Epítési Fő
nökség mint generálkivitelezők 
és vállalkozóik teljesíthessék 
vállalásaikat. 

Sebe5'y&I 1Úl09 

VASÚTI KÖNYVNAPI ANKÉT 
Az ezévl műszak! kllnyvna

pok gazdag programja kere
tében október 26-án kíállí
tásMl ewbelcötött varitf 
könvvnapl ankltot t'endez

tek a Vasúti Főosztály kul
túrtermében. Az ankétot 
Holló IA;o,, az 1. szakosz
tály helyettes vezetője nyitot
ta meg, majd Lindnn Jó
zse/ vezérigazgató-helyett.el 
tartott vitaindító előadást. 
Mind az előadó, mind a vi
tában felszólalók annak az 
l&én.Yllknek adtak kifejezést. 

hogy a vasút múszald lt4de
relnek sokkal több m1'.iszakJ 
szakirodalomra lenne szüksé
ge, mint ami jelenleg rendel
kezésre áll. Különösen a 
Vasúti Tudományos Kutató
Intézet és a ·Vasúttervező dol
gozói, de az eoéb területeken 
dolgozó mérnökök, mGuakiak 
Is Igénylik ezt. 

Az ankét befejezése után a 
részvevők megteldntették a 
kulhlrteremben rendezett m(l
azakl köeyvkláWtást. 
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1 § Lenin októbere A szakszervezetek és a gazdasági 
mechanizmus reformja 

Műszaki 

Könyvklub 
1 
1 1 

A 
z 6sz, AZ októbff mindig felidé::i 1911 emlékét, eg11 ffld.rl1o: 

, cJ 
októbeTét. Noeember 7-én az egész világot megr�ei6 

H,ra Ó foTradalomra és a=okTa a VÖTÖlkatonákra emlékezünk, &kllc 
s mer,Tohamo::ták a ·  Teli Palotát. 

_ § Azóta 49 év teU el. A történelem, a múló idó nem h0tnd-
A 

S'ZOciallzmus építésének je- megszeg61, a t>állalati érdek st joguk legyen a dolgozók Az 1d!?I m�szakl könyvnapo_k § lt1osítja el október emUkét, nem oltja el október lángját. A 
lenlegi és jövőbeni idő- túlhajtói és a bürokratizmm élet- és munkakörülményeit alka(m �ól Jelent n}eg a Mu- � Nagy Októberi Szocialista Forradalom emléke és fénve évrlll .,-;aka a társadalmi, politikai, ellen. érintő minden kérdésben. s::ak, Konyv

_
klub Hzradó első � évre kristáL11osabban ragyog. A forrad<Uom, Lenin október• gazdasági élet szinte minden A szakszervezeteknek növel- Egyetértési jog illesse meg a száma. A _H_1radót 1967-től . a �  nem vénül, a forradalom fiatal marad. 

területén új helyzetet teremt ni kell társadalmi és politikai szakszervezeteket a munkavi- klub tagJai ni:gyedcvenk�;it s A 49. évf01'dulón emlékezzünk mi is Lenin októberér„ 
újszerű munkát, módszereket súlyát. Minden kérdésben bát- szonyt érintő kérdések általá- �endszeresen és mgyen kapJak � l.emn katonáira, Oroszország bátor fiaira. 
követel. A változással együtt- ran önállóan kell kezdemé- nos jellegú S7.abályozása, szer- ézhez. � A régi orosz naptár szerint október Z4-én (novembet 
:!�r. hogy megnőttek a dolgo- nyezni. Hatékonyan részt kell zódések megkötése terén. Vé- A Híradó első száma két � 6-<in) ;elent meg a bolsevikok felhívása a pélervári RabocliJ 
:z:ok igényei és követelményei venniök a politikai, gazdasági, tójog illesse meg a szakszer- írást is közöl a Műszaki � Put11 cimú lapban: .,A hatalomnak át kell mennie a munká.1-
a szakszervezetek tevékenvsé- kulturális célkitűzések kialaki- ve::eteket a közös megállapo- Könyvklub munkájáról, hét- � katona- és parasztl:iildött szovjetek kezébe. Uj kormánviuik 
ce iránt. A régi módszere·k a tásában és megvalósítá•ában. dásokat sértá inté=kedésekkel köznapjairól. A Műszaki s kell hatalomra kerülni, melyd a szovjelek viuthatnak le, • 
mozgalmi életben sem kielégí- Sajátos nézőpontjuk kell le- szemben. önálló szabályozási Kö,iyrklt1bnak jelenleg 26� amely a szovjeteknek felelős". 
tóek már. Szükségessé vált a gyen : a munkáshatalom alap- joguk legyen továbbra is a ezer tagja van. Indokolt te- �  A párt, a Forradalmi Katonai Bizottság pontos szervez.S 
•zakszeri:ezetek helyének, sze- vető érdekeinek alapján, a dol- dol�ozók élet- és munkakörül- hát a tagok klublgényeinek � munl;ája nyomán 200 ezer ember mozdult meg Pétervárott, 
wepének pontos körvonalazása gozók szemszögéből kell állást ményeit érintő speciális kérdé- messzemenő kielégítése, sok- § azért, hogy egys=e-r s mindenkorra, a szó igazi értelmében el-
• uocialista társadalomban. foglalniuk minden kérdésben. sekben. Ellenőrzési jog illesse oldalú táJékoztatása. Mint � söpörje a cári hatalmat, a régi világot. Pétervárott megmoz-

"Kilndulva abból, hogy a Az üzemi szakszervezeti meg a szakszervezeteket a do!- a?.t n H1radó első számábnn I dult a föld, a a következá éjjel, október 25-re, (november 
ii:azdaságl mechanizmus re- szervek a dolgozók érdekeit gozók jogait és törvényes ér- �lvash_at iuk. a jövőben„ ehl�ez � 7-re) virradóra Lenin a Szmolnijba érkezett. Dc!lelótt 10 óra
formjának eredményes végre- úgy képviseljék, hogy ez ne dekeit tartalmazó jogszabályok is seg,tsé::tet kíván nyuJtant a §  kor már megjelent 11 Lenin fogalmazta Forradalmt Kato-n.al 
hajtása igényli kerüljön szembe a dolgozók megtartását illetően. szerkesztőség. � Bizottság felhii•ása „Oroswrszág polgáraihoz", s bejelentett• 

- a dolgozók fokozott bevo- összességének érdekeivel, tehát A Híradó ezenkívül részle- � a szocialista forradalom győzelmét. Még ug11anaznap é�jel a:i 
•ását a gazdálkodás lrányítá- ne csorbítsa a népgazdasági ér-

L 
ényege5, hogy minden tes ismertet.ól ad a korábban s Auróra-cirkáló c4}yúinak jelére megindult a roham a Teli Pa• 

sába és ellenőrzésébe, továbbá dekek érvényesülését A do!- szakszervezeti szerv meg- megjelent és még kapható ki- � lota ellen, s hajnalra onnan is kiverték az ellenforradalom 
- a dolgozók javaslatainak, gozók kollektív érdekeinek kapja azokat a jogokat, ame- adványokból továbbá a mű- � erőit. A: Októberi Szocialista Forradalom í/1/ÓZött. Az általa• 

•éleményének, tapasztalatai- képviselete mellett fonto� fel- lyek szükségesek ahhoz. hogy szalci kö�yvújdon,ágokról. � nos nemzeti �tasztrófától Oroszország�t a t.orradalom men
nak összegezését és fokozott adata az egyes dolgozók egyé- 8d0tt területen a feladatát el- Közli a lap azt is. hogy no- � tette meg. S bar a azov,et hatalom nehez, kuzdelmes érekkel 
hasznosítását a szakszerveze- ni jogainak, érdekeinek képvi- láthassa. J;:ppen ezért a szak- vember első felében kapják � kezd6dött, his=en meg leellett vívnia harcát az ellenforradal
tek szerepe és felelőssége je- selete és védelme is. szervezetek az új gazdasá�i meg a klubtagok az 1967 első � márokkal, a külföldi inten•encióval, később az építés nehéz• 
lentősen fokozódik" - szögezi Az egyszemélyi felelősség mechanizmus kidolgozásával félé,·ében megjelenő műsza- � ségei1.•e!, a_ f?rra�alo� nép_e mindez�k ellenére bebizont/Ított• 
le a gazdasági mechanizmus növekedése a gazdasági veze- párhuzamosan kidolgozzák a ki könyvek jegyzékét, mely � éLetképesseget, lluségct_ a fiatal szov1et ha�ához. 
reformjának irányelve. tés részéről megkívánja a �1_
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a•t alapján 15 szá:::alékos kedvez- § 1917 of:tóberc ne_künk_ ?'iagvarol.-nak is sokat 1elent. _ !-
A szakszervezeteknek kettős szakszervezetek jogkörének . . § malJllar nep szabadsaga, u, élete, a boldogabb, azebb vilaa 

feladatot kell ellátniuk : növekedését is. Ahhoz, hogy a és hatáskört, hozzáigazítva ezt �énnyel btztos•!�atják az � ott fogant a nagy október napjaiban, s ebből született világra 
1. Szervezni és fejleszteni a azakszervezetek feladatukat a gazdasági vezetők megválto- oket érd':kló kon11ve_ket. � � 1945. április 4-e; a várva-várt szabadsc4} napja. Népünk azóta 

dolgozók tevékenységét társa- betölthessék, meghatározott zott hatásköréhez. Ahol szük- megrendel_ola_pok bekuldése- � tesz nagyszerű dolgokat, amióta szabad lett, amióta érzi, tud• 
dalmunk politikai, gazdasági jogokkal kell rendelkezniük. séges, módosítani kell a jelen- nek határ1deJe 1967. január � ja, hogy van célja, van jövője. Harcaiban, munkájá.ban ér2' 
erejének növelésére. Szükséges, hogy véleményezé- legi szervezett felépítést is. 15. � 11zt a tennivalót, amelyet a szocialista haza építésében ma, 

2. Munkálkodni a dolgozók � holnap és holnapután végeznie kell. Tervez, gondolkodik, s reális anyagi, szociális és kul- r---------------------------------------- � maga és gyermeke jövőjét építi. Vajon az októberi forrada-
�rá�s igén!einek kielégítésén, § lom nélkül lehetne-e n11ugodt, boldog életünk? Vajon anélkül 
ltepv1selnl es védeni a munká- A gyermekek e' rt mm· dannyi· an 

� lehetnének-e a termelésben, a gazdasági életben olyan gaz-
\'al, munka- és életkörülmé- � dag eredmények, mint a mi hazánkban. 
n •eikkel kapcsolatos jogaikat � Mindezt annak a történelmi fordulatnak köszönhetjük, 
E két feladat nem választható s amel11 csaknem öt évtizede Pétervárott történt és annak a 
el. Annak érdekében. hogy a felelo" sek vagyunk � harcnak, amelyet a baráti Szovjetunió oldalán azóta is /0111-
s�k_szervezetek tevékenysége S: tatunlc. 
ltifeJezze a dolgozók össztár- � A forradalmi küzdelmekben megpecsételődött a barátság, 
sadnlmi és 67.akmai érdekeit a � a testvéri szövetség hazánk és a Szovjetunió népe között, és 
munkában egységesen kell je- Nem az első eset, hogy szak. hogy míg a tőkés világban az alakulásában közre játszik, �  ez zálOQ«, biztosítéka mtnden sikerünknek. 
lentkeznie. szervezetünk budapesti bí- össz-bűnesetek 50 százalé- sót sokszor dön tó szerepet ját- � . _ . • Az új gazdaságirányítási zottsága család- és ifjúság- kát a gyermekbűnözés teszi ki, szik a kettős nevelés. Míg az § N ovember 7. a világ os�zes_ szocialista orszagá�an_ 1.inn� 
rendszer bevezetésével minő- védelmi aktivistáit egy-egy addig nálunk 1960 és 1965 iskolában az anyagi élet tör- � , s remén11sugár a kapitalista országok munkasamak Ul• 
ségileg új szakasz kezdődik a értekezletük alkalmával tá- között ez a szám 10,6 százalék \·ényeit, a dialektikus mate- � veben is. 
szocializmus építésében. Olyan jékoztatják a gyermekvéde- volt. A csavargólétszám vl- rinlizmus tanait hallgatja, ad- i_..,.,.,,,,.,.,,.,.,H'.,.,H'.,.,.,H'.,.,.,,....,.,.,.,,.,.,,....._..,,.,......,.,......,.,.,.,.,.,...,,,,..,.,.,.,.,_,.,.,.,.,.,.....,.,,.. szakasz, mely az eddigieknél lemról, az ifjúság morális szont 1965-ben elérte a 3000· dig odahaza - nagyon sok bonyolultabb feladatot ró a helyzetéről. Ez történt azon et, s ezek közül csak Buda- helyen - idealista nevelést társadalomra. A megváltozott a megbeszélésen is, amelyen pesten 1500 fiatalkorút ítéllek kap. Ez a l;:ettósség a gyerhclyzet, a megnövekedett fel- több mint 60 szolgálati hely el. A csavargást kiváltó o!·ok meki gondolkcitlást k/lrnsan adatok megkövetelik, hogy a nőfelel6se vett részt. hogy között elsó helyen a kaland- befolyásolja. ./ 
�zakszervezetek olyan módsze- meghallgassák dr. Komlósi vág11 szerepel, de közrejátszik 
reket dolgozzanak ki, amelyek Peren.e rendőr alezredes, a a szülői meg nem értés, a sz-ü
ke��- de mégis egységes, és Budapesti Rendőrfőkapitány• lói brutalitás, üldözés is. A 
egJ,,doben jelentkező feladatuk ság gyermekvédelmi osztálya gyermekek által elkövetett 
legjobb végbevitelét, a mun- helyette5 vezetőjének tájé- .,büntettek" többsége a szün
ka tartalmi és szervezeti részét koztatását a gyermek-,.bűnö- idóre esik. Ezért fontos, hogy 
segíteni tudják. zésról". a szülő az iskolai szünetben 

jobban sz;?m előtt tartsa gyer-A z a tény, hogy a dolgozók Cél : a húnözés mekét, hiszen az iskolai ne,·e-. :t1k?tó tevékenységét, bí- lés, a mindennapi házi fel-t�atát Jobban érvényesíthes- megakadál,-ozása adat elvégzése alól mentesü1 &uk a gazdaság irányításában a gyerek. elsőrendű feltétel az üzemi - Ezek a tdjékoztató jeltegú A 1111ermekekért mindanv-demokráeia szélesítése. A do!- előadások - hangsúlyozta az nyian fele!ósek vagvunk, 511• gozóknak a vezetésbe való be- előadó - azért fontosak, mert játunkéért és mások.éért iJ vonását a szakszervezeteken a körn11ezet, a közösség so- Nagyon fontos azonban a pélkeresztül kell megvalósítani kat tehet egy-elJll rossz útra damutatás. A szü1óknek nincs 
úgy, hogy az ne akadályozza tévedt gyermek, vagy akár kellő tekintélyük a gyermek 
hanem segítse az egyszemélyi család morálí.! gondolkodásá- előtt, ha erkölcsi normáiuk 
felelős vezetést nak megváltoztatásáért. Egyet- laza, ha bűnöző életmódot 

A gazdaságirányítás az álla- lenegy bűntettet, vagy garáz• folytatnak, ha brutálisan vi
tni szervek feladata A veze- da cselekményt sem szabad selkednek egymással szemben. 
tésben azonban együttesen kell elszigetelten, csak az egyén Rendkívül károsan befolyá
érvén11esü!níe a gazdasági ve- személyére leszűkíteni, mindig solja a gyermek fejlődését a 
zetök egyszemélyi felelösségé- és mindenkor figyelembe kell szülök egymás közötti, vagy 
nek és a dolgozók vezetésben venni a környezetet, azt a kö- a szomszédokkal folytatott ve
való részvétele elvének. Min- rülményt, amely lehet6vé te- szekedése is. 
den olyan Intézkedésnél, amely szí, vagy éppen kényszeríti a 
a dolgozók élet- és munkakö- bún elköveté5ét Kettős nevelés 

A gyermek morális fejlődé
sében, életszemléletének ki-

A gyermek "bűnözés" meg
akadályozásában döntő a szil
lől felügyelet, a gyermek 
rendszeres beszámoltatása. 
Nem vezet jóra, ha a s=ül6 
gyermekét mértéktelen zseb
pénzzel látja cL 

Hogy mennyire döntő a szü
lői felelősség, álljon itt bi
zonyítékul egy legfrissebb 
adat: 1965-ben, 91,8 szá=a
lékban ol11an gyermekek kö
vették el a bún.tettet, ahol 
mind a két szülő élt, 5,3 s=á
zalékban, ahol csak az éde.1-
anya, 2.2 százalékban az éde&• 
apa élt, a tel;esen árva íll/1"• 
rekek II búnesetek 0,7 száza
lékát kfü:ették csak el. Az ese
tek 82,2 százalékában együtt 
éltek a szülök. 

Téves tehát az a szemlélet, 
hogy az elvált, vagy külön
vált szülök gyermekei - épp 
a megváltozott családi körül
mény miatt - hajlamo.sak a 
búnözésre. A statisztika mást 
mutat. A számok pedig nem 
hazudnak. 

(szerényl) 

rülményeit érinti, az állami A megelőző munkában a 
szervek döntés elótt kötelesek nőfelelősök, a család- és if. 
véleményüket egyeztetni az il- júságvédelmi bizottság tag
letékes szakszervezeti szervvel. ja! sokat segíthetnek. A cél 

A gazdaságirányítás reform- elsós01'ban a bűnözés meg• i---------------------------
ja elsősorban állami, vállalati akadál11ozása. a felvilágosító, 
oldalról kívánja kibontakoz- nevelőmunka és csak azután 
tatnl a gazdálkodásban meg- következhet a bűnüldözés. S 
levő tartalékokat. De a szak- ez kétszeresen érvényes a 8-
•zervezetek ts a tartalékok fel- 14 éves emberpalántáknál. 
szinre hozását, jobb kihaszmi- akik még nem tudják meg• 
lását iegítik a tömegek olda- különböztetni a Jót a rossztól. 
láról, társadalmi oldalról. A az erkötcsöset az erkölcstelen
szakszervezetek munkájában tői, akik még hajlamosak ar
hatékonyabbá kell tenni 8 ra, hogy a felnőtteket utánoz• 
munkaversennyel való foglal- 'Zák, példájukat kövessék, mé17 
kozást. szabad teret biztosítva akkor Is, ha rossz a példa 
a kezdeményezések kibonta- Nem egy eset tanúskodott mái 
koztatásának. arról, hogy a 12 éves IJller• 

A szakszervezeti munka el- mek csak azért lopott, mert 
11órendú m6dszere jöv6ben í.! a szüleitől í.! ezt látta, sót ml 
a nevelés, a meggyőzés marad. több, a szülő tanította rá. 
A célok elérése érdekében a J széles körű agitációs tevékeny- N,-itott szemme 
ség. a tömegek érdekeire való 
apellálás hatékonyabb tö- Ha a náfelelósök, a társadal
megmunkát követel. A izak- mi aktivisták nt/Ított szem
sze!"Vezetnek mindenkihez el mel járnak, ha ismerik kör
kell jutnia. Jgy nő társadalmi nyezetüket, felfigyelnek azok
súlya, szerepe. ra a jelenségekre, amelyek a 

jó érzésű emberek erköl•�I 

M ásik tennivaló: védelmezni érzését sértik, s ha kellő Idő
a dolgozók törvényben ben segíteni tudnak, jó ér

biztosított Jogait. Ilyen tekin- zékkel lépnek közbe. akkor 
tetben Is rendkívüli módon eredményes, hasznos mun
megnő a szakszervezeti moz- kát végeznek. 
galom felelőssége. J;:s ami a lé- Dr. Komlósi Ferenc alezre
nyeg: bizalmat csak abban az des előadásában kitért a 
ardnyban vívhatnak ki, aho- .. gyermekbűnözés" orszá�os 
g11an fellépnek ll törvén11ek tapasztalataira is. Elmondta, 

Cukrászverseny a Keletiben 
A megnövekedett be!- és 

külföldi utasforgalom az 
Utasellátót is egyre na-
gyobb feladatok elé állítja. 
Különösen nagy gondot kell 
fordítaniuk az előre csoma
golt ételáru-választék, kü1önö
sen a cukrászsütemények vá
lasztékának bővítésére. A vál
lalat vezetősége, az utazókö
zönség jobb, kulturáltabb el
látása érdekében október 20-

án kiállítással eg11bekötött 
cukrászversenvt rendezett a 
Keleti pál11audvar kultúrter
mében. A versenyen 14 üzem
egység 22 cukrásza vett részt. 

A szakemberek ebből választ
ják ki azt a 15-20 féle árut, 
amit majd a jövőben a pálya
udvari és mozgóbüfékben áru
sítanak. A törekvés az, lwgy 
bövitsék a választékot, javít
sák a minőséget, s az árut 
higiénikus csomagolásban ad
ják az utas kezébe. 

A bíráló bizottság javasla
ta alapján a versenyen négy 
díjat adtak ki. Az első díjat, 
1000 forint pénz;utalmat az 
Utasellátó szolno1-.1 ilzPmének 
cukrász részlege n11erte, a 
második díj, 800 forint pénz
jutalom a siófoki cukrá&zat
hoz került. A harmadik díjat 
Is vidéki, a pécsi ilzem cuk
rász részlege n11erte. A buda
pesti üzemek közül a Keleti 
cukrdsz részlegének a ne
gyedik helyet sikerült meg
szereznie. 

A versenykiírás értelmében 
minden részvevőnek ötféle 
mézes készítményt, továbbá 
ötféle szabadon választott 
cukrászipari vagy mézes ké
szítményt kellett előrecsoma
goltan, a receptúra és a tech
nológia mellékelésével bemu
tatnl Mint az eredmény mutatja. 

az Utasellátó cukrászversenve 
A verseny részvevői 128 vidéki sikerrel zárult. 

féle készítményt mutattak be. 

A. fűtőház büszkesége 

Papp László mozdonyvezető útra készen 

Papp László mozdonyvezető 
1939 óta dolgozik a vasútnál. 
A békéscsabai fütőháznál 
kezdte, ott dolgozik jelenleg 
ls. Sokfilg fűtőházi munkás 
volt, majd 1942-ben gépre ke
rült. Fútóként kezdte az utazó 
szolgálatot, majd segéd.kezelő 
és végül moroonyvezetó lett. 

- Papp Lá&zló fútöházunk 
biúzkesége/ - vélekednek ró
la a fűtőház vezetői. 
Mindenki szereti a fútőhá.znál 
közvetle�égéért, szerénysé
géért. Fe1111elmezetten végzi 
munkáját. Ba.le3ete eíll/su-T 
sem volt. Gépe a fútöház Zeg
jobban karb4ntartott mozdo
nya. 

A gépét keresem, a 
424 162� számú mozdonyt. 
Fellépek rá. Gyapjúval a ke
zében fogad. 

- Akkor élveztem igazán Cl 
mozdonyvezetői foglalkozást, 
amikor Békéscsabától Szolno
kig megáUás n.élkül vittem o 
(71101'svonatot - emlékezik a 
tapasztalt mozdonyvezető. 

Közben megtörli a szabály
zót, mintegy jelezve, hogy 
mindene a gép és nem a „sze
replés". Csak nagy nehezen 
mond egy-egy mondatot. 

Legiz�lmasabb évem 
1962 volt. Kétszer is nehéz 
helyzetbe keriiltem. Egy alka
lommal Gyomán, az onen, 

(Tő:I\Sér Ernő felvétele) 

expresszel foglalt vágányra 
engedtek be. Szerencsére idő
ben észrevettem a va-;zélyt, 
így sikerült elkerülni az össze
ütközést. A másik kellemet• 
lenség Tá.p!ószele és Tó.pló
györ1111e között történt. A 
6616-<>s vonatot továbbítottam. 
Alig hagytuk el Tápiószelét, 
eltörött az egyik csatlóm. 
Munkához láttunk s a gépet 
egy csatlóra szerelve sikerult 
hazahoznunk. 

Papp László 1948 óta tagja 
a vasutas-szakszervezetnek. 
1965-ig négy éven keresztül 
múhel11bizottsági titkár voit. 
Jelenleg a szakszervezeti bi• 
zottság termelési felelőse, s a 
„Dózsa György" szocialista 
brigád vezetője. 

Közben a gépet kenik, ké
szülnek az útra. A vez.ér korát 
meghazudtoló fürgeséggel fel• 
lép a mozdonyra. Kezét a sza
bályrora teszi és kihajol. Las• 
san elindul a gőzmozdony. Mi• 
közben figyeli a pályát, hal• 
kan megsú>lal: 

- Több. mint Ml'Offl fo
ttzedea mozdon11Vezetőí p6l1P
futásom o végéhez közeledik. 
Nemsokára nyugd{jba mewek. 
Egyet aajnálok csupdn, a kor· 
izerií Dlesel-mozdónl,'Okat már 
nem vezethetem. 
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154 ezer forintot takarítottak meg 
Endményesen dolgoznak 

11 szomhot/,e/yi igazgatóság MÁ V•AKÖV komplexhrigáö,ai 

.u els6 MAV-AKOV komp
ltxbrigád öt évvel ezelőtt ala
kult a szombathelyi lgazgató
!11',g területén. Az útwrők, az 
eJs6k Sopron-Déli pályaudvar 
vasutasai, illetve AKÖV dol
gozói voltak. S pár éV\'el ké
.Sbb, amikor az igazgatóság te
rO!etén kialakították a közpon
ti fel- és elfuvarozási rend
szert, 9 szolgálati helyen ala
:CWtak komplexbrigádok. 

Az e/s6 félév mérlege: 
kiváló 

A mozgalom hatására a ko
esik ki- és berakási ideje, a 
kocsiálláspénz összege csök
kent és ezeken a központosí
tott 'állomásokon olyan légkör 
alakult ki, ami hasznos az 
•wénnek, a vasútnak és a nép
flGZdaságnak e(ll/aránt. HO'.O' 
ez mennyire így van, tanús
kodjanak erról a szombathelyi 
igazgatóság területén do! gozó 
komplexbrigádok elsó félévi 
munkájának eredményei. 

- Az értékelésre és a ;utal
mak kios=tására az elmúlt hó
Mpban került sor - mondja 
Szandi László, az igazgatóság 
versenyfelelőse, a munkaügyi 
o,ztály főelőadója. - A ;ó 
munka jutalmaként a komp
ltzbrigádok vasutastagjai kö
zött 18 ezer forintot osztottunk 

el az „úttörők", a Sopron-Dél! 
pályaudvar komplexbrigádjai 
is. Csak egy adat: a késetten 
kezelt kocsik számát 7,7 száza
lékra csökkentették, s 9000 fo
rint kocsiálláspénzt takarítot
tak meg. 

Újal,I, komplexl,rigád 
alakult 

A féléves értékeléskor ju
talmat kapott még a keszthe
lyi MAV-AKÖV komplexbri
gád is. 

A komplexbrigád-mozgalom 
népszerűségét bizonyítja, hogy 
a 9 komplexbrigád egy ti.::e
dikkel is bő�ült. A azombathe
lyi igazgatóság irányító szer
vei és az AVIG-lrányitók kö
tötte/: szerződiist a munka jobb, 
pontosabb elvég.::ésére. Mivcl 
ez a brigád csák ez év tava
szán alakult, így az első félévi 
értékelésnél munkájukat nem 
vehették figyelembe. De ahogy 
megismertük őket, amilyen 
akarással és igye!,ezettel dol
goznak, az év végi frtékelés
kor minden bizonnyal az elsők 
között lesznek. Az igazgatósá
gok irányító s::.en·ei között ól, 
voltak az euök, akik létrehoz-

ták a komple:tbrlgtidot, majd 
az ő tapasztalataik és segítsé• 
gü:C alapján alakult meg Pé
csett, majd később a többi 
l\lA V-igazgatóságoknál a közös 
komplex brigád. 

A szombathelyi Igazgatóság
nál a komplexbrigádok ma már 
azon fáradoznak, hogy munká
jukkal a szocialista brigád CÍ· 
met i& kiérdemeljék. S a szo
cialista címért küzdő verseny\ 
ismét a soproniak kezdemé
nyezték. Ez év ;anuárjáb:in 
vállalták. hogy ebben az é\'ben 
megszerzik a szocialista bri• 
gád címet. Ehhez a felhívás
hoz 1967 januárjától az igazga
tóság többi komplexbrigádja is 
csatlakozik. 

Hogy a komplexbrigádok 
ilyen ki�·áló eredményeket ér
tek el, az elsősorban a kong
ress=usi versenvnel: tulajdo
nltható. Vállalták ugyanis. 
hogy az é\'es tervüket a kong
resszus idejére teljesítik. Szep
tember végéig fres tervük 8j 
százalékát már elvégezték, és 
minden remény megvan, ho-zy 
a szombathelyi igazgatósái; 
komplexbrigádjal a kongresz
szus kezdetekor azt jelentik 
majd: éves tervünket teljesl
tettük. 

Surényt J6'rsef 
azét. Legkisebb öss.::eg, amit r--------------------------

tl/1/ brigádtag kapott, 300 fo-
rint volt. 

- Milyen eredménnyel zá
rult az első félév? 

- Az egy kocsira esó átla
gos rakodási idő a bá=isidő
szakhoz vis=ony!tt"a 4,8 óráról 
4 órára csökkent. Ezzel a köz
pontosított állomáwkon 154 OOO 
forintot takaritottunk. meg. Az 
AKÖV által kezelt vasúti ko
cs;k átlagos rakodás! Idejét a 
komplexbrigádok a vállalásuk 
szerint 3 százalékkal kívánták 
csökkenteni, az e:·edmény 8,8 
százalék lett. S míg 1965 azo
nos id6ffl!id!r.ín 7tm!t lrt>cs 
raktak ki késelten addig ez a 
szám 11166-ban 6997-re csö�
�ent. 

A zalaegerszegiek 
dicsé1Wtt1 

- Melyik komplexbrlgád ér
te el a legjobb eredményt? 

- Dé! A koasl a MA.V-él 
(Pusz(al Pál rajza) 

Sikerrel zárták a harmadik/ 

negyedévet Kecskeméten 
A számok önmagukért be

szélnek, s a gondosan papír
ra fektetett statisztika szer ln t 
a kccsk1?méti vasutasol: a 
harmadik ne1711edévben i& de
rekasan helytálltak. Tervü-

gyorsabb lehetne a rakodci ,. 
Egyszóval ez a két vágány ki
segítene benniinket a bajból. 

Kecskeméten az iparosodó 
város, a megye tejlódó me
zőgazdasága egy,·e több igényt 

támaszt a vasúttal szemben. S 
ezeknek a növekvó feladatok
nak a kecskeméti vasutasok 
ma már csak megfeszített 
munkával tudnak megfelelni. 

sz. j. 
ket - minden tényezőnél -1-------------------------élüzem szint felett teljesítet-
ték. A személyvonatok menet
rend szerinti indítiisát 96,68 
százalékra teljesítették. A ko
csitartózkod:ísnál 98,08 száza
lékos eredményt értek el, ez 
t2,03 százalékkal magasabb, 
mint a megadott terv. A te
herkocsik átlagos terhclés3nél 
pedig 99 százaléltos eredményt 
értek el, 

Elsősorban a kocsirendezők 
érdemelnek dicséretet, hiszen 
az eléggé zsúfolt, balesetve
szélyes állomáson átlagban 
1200 kocsit rendc�n'!k naponta, 
s munkájukat kifogástalanul 
látják el. 

- Az eredményekkel, a 
ten,tcljesítéssel nincs is kü
lönösebb baj - mondja Ko
vács Antalné vezetőmérnök. 
- Ami gondot okoz, az a fo
gadói•ágányok hiánya. Két 
é1>1.'el ezelőtt az állomás át
építésekor két vágányt el
vettek. .A.z elvett két vágány 
helyén széles peron létesült. 

A vágányok helyett 
a.::onban ne1n adtak másil�at. 

- A hiányzó két vágányt 
hol építenék fel ? Van az 
állomáson erre hely? 

- Hely van. meg í.• ígérték, 
de sajnos, az ígéret csak ígé
ret maradt. 

- Munkájukat mennyiben 
hátráltatja ez? 

- Ha azt mondom, hogy 
na(ll/on fáj a fejünk emiatt 
keueset mondtam. Ami leg 
több gondot okoz, az a vona 
tok fogadása. Sokszor kényte 
lenelc ,·agyunk egy vágány 
ra két-három vonatot beállí• 
tani - ami persze S7.abályt.a
lan és balesetveszélyes -, 
mert egyszerűen nincs he
lyünk. Azonkhiil a hel:,i sze
mél}Tonatjainkat a ,·árako
zá.si időben a szertári vá"a
n:,on tároljuk. m&t nincs tá
rol6vágányunk. E,: pedig a 
rakodást hátráltatja. 

- Azt említett két vágány 
esetleges megépítése minden 
gondjukon segítene? 

- Azt nem mondom, de 
megs.::únne az állandó bal
esetveszély, a .::súfoltsá,:,, fel
szabadulna a raktári vágány, 

Az utolsó szakaszhoz érkezett a Zagyva Es a Tisza-híd kö
zötti új pályatest építése. A páratlan vágányt október 4-én és 
október 25-éu, a páros vágányt pedig október 30-án és 31-én 
adták át a forgalomnak. A képen Papp András és Papp Jáno 

brigádjai az utolsó simításokat végzik 
(Tözsér Ernö felvétele.) 

Félmilliós megtakarítás 
A műhelyben befejezték a 

munkát. Az irodában a szak
vonal, a szakszervezet és a 
pártszervezet képviselői rö
vid tanácskozásra gyűltek 
össze, hogy megbeszéljék a 
nap eseményeit. 

A vésztói fűtőházban Íg)T 
kezdik és végzik a munkát 
mindennap. Szükségesnek 
tartják a rövid eszmecserét, 
különösen azóta, amióta a 
kongresszusi verseny hajrá
jába léptek. 

tek még a mozdonyfelvlgyá
zók, a kocsitisztítók, a fűtők 
és a többiek is. 

- Megmozdult az egész 
fútóház - tájékoztat Kovács 
Sándor műszaki reszortos. -
A „Béke'' mozdonyjavító szo
cialista brigád külön vállalta, 
hogy terven felúl elvégzi a 
376.569 sz. mozdony 3 és G ha
vi javítását. Ezt a vállalásukat 
már teljesítették. 

Az Ifjú Gárda szocialista 
brigád egy selejt.ezésre kerüld 
fiítókazán .s7.étszerelését és a, 
új bekötését vállalta terven 
felül. A munkálatokat befejez• 
ték, a kazánt október 15-én át
adták rendeltetésének. 

- A zalaegerszegiek, tervü
ket 121.9 s.::áza1ékra teljesítet
ték. l\fásodik Szombathely ál
lomá, kollektlvája 119,68 szá
zalékkal, a harmadik helyen 
pedig 116,1 százalékos ered
ménnyel a Sopron-Déli pálya
udt>ar komplexbTígádja vég
zett. 

A kaposvári vasutasok 
helytállnak az őszi f orgalomhan 

- Dolgo=óink az elsők kö
zött tettel: vállalásokat a párt
kongresszus tiszteletére 
büszkélkedik Borsi István 
fútőházfónök. - A motorko
csivezetők vállalták, hogy 
ga=daságosabban üzemeltetik 
motorkocsijaikat, s ezáltal 3 
s::ázalékos ltajtóo!aj-megta
karítást érnek el. A gőz
mozdonvvezetők vállalása: a 
kiszabáshoz "·iszonyftva, 1,5 
százalékos szénmegtakarítás. 
A vontatási műhely dolgozói 
2,5 százalékos óramegtakarí
tást vállaltak az egyes ja
vítási nemeknél. Vállalást tet-

A dolgozók 45 százaléka 
részt vesz a munkaversenyben. 
Jelenleg 10 szocialista brigád 
működik a fűtőház területén. 
Közülük három már harmad
szor nyerte el a szocialista 
brigád címet. Az Ifjú Gárda 
és a Béke brigád a bronzpla
kettért küzd. 

A fútóház dolgozóinak kong
resszusi vállalása mint„gy fél• 
millió forintot tesz ki. 

Vállalásukat teljesítették Közben előkerül az a jegy
zőkönyv is, amely az első há
rom komplexbrigád jó munká
ját dokumentálja. Nézzük az 
eredményeket. 

A zalaegerszegi komplexbrl
Rád tagjai 1965 első félévében 
3930 kocsit kezeltek, s ebből 
1044-et raktak ki késetten. A2 
egy kocsira engedélyezett 4,4 
órás rakodási idő 6 órára 
emelkedett, s egy kocsira 21,3 
forint kocslálláspénz jutott. 
Ezzel szemben 19GG elsó fél
évében a csaknem kétszeresé
re emelkedett forgalomnál -
ugyanis 6334 kocsit kezeltek -
csak 704 kocsit raktak ki ké
&etten, s az engedélyezett 4,8 
órás rakodási idót 4 órára 
csökkentették. Egy kezelt ko
csira mindössze 7,5 forint ko
csiáll:íspénz jutott. 

A zalaegerszegi komplexbrl
gád Jó munkájáról ennél dicsé
róbben - mint ahogyan a szá
mok beszélnek - mi sem szól
hatunk. Ki\'áló munkát végez• 
lek. Jutalmuk a vándorzászl6 1 
több ezer forint. 

De büszkélkedhet ered
ményeikkel Szombathely állo
más MAV-AKÖV komplex
brigádja is. Az elmúlt év ha
sonló időszakához viszonyítva 
n,4 órával csökken tették a ra
kodási Időt, és kereken 1 fo
ri'lttal lett kevesebb az egy ko
tsira esó kocsiálláspénz is. 
1965-ben 996 kocsit kezeltek 
késetten, ez az összforgalom 
18,8 százaléka volt, ez év első 
félévében pedig 810 kocsit, il
letve a forgalom 14,64 százalé
kát rakták ki késetten. A szom
bathelyiek oklevelet és pénz
Jutalmat kaptak. 

Hasonló eredményeket értek 

Varga Károl11 állomásfőnök, 
aki már 15 éve dolgozik Ka
posváron, bizakodó hangulat
ban fogadott. 

- Jól begyakorlott, fegyel
mezett törzsgárdánk van. !gy 
az őszi csúcsforgalom sem ho
zott eddig zavarba bennünket 
- mondta. - A cukorgyárnak, 
bár még nem érte el a maxi
mumot, naponta 80-100 vagon 
répa érkezik. A kocsik beállí
tását és kihúzását grafikon 
alapján, pontosan végez.::ük. 

A Kaposvári Cukorg)·árnak 
,.házi" teherpályaudvara van. 
Jl ··enkor, a főidényben, 12 vas
utas - fele raktárnok, fele 
forgalmi dolgozó teljesít 
ott szolgálatot. 

Naponta 

közel 200 «J/!On répa 

Vékony fiatalember Patak 
József, a szolgálatos cuko�ip·á
ri forgalmista. Az állomas II
es őrhelyénél találkoztunk ve
le. Számadásokat hozott az ál
lomásra. Szolgálatáról kérdez• 
Lük. 

- Az a feladatunk, ho(ll/ a 
cukorgyári mozgásokat, rako
dásokat koordinál;uk az állo
más munkájával - válaszolta, 
- A 200 kocsit megközelít6 
napi répabeérkezést ezután 
várjuk. A 1111áriak 1zerínt az 
Idén Igen jó a cukorrépat�r
més. A leadás szépen megm
dult már. Nyolcóránként 16-
18 kocsi répaszelet hagyja el 
8 gyllrat. Sikerült elémUnk, 
hogy a szeletet kétszer présel
jék, így kevesebb kocsi kell az 
elszállltáshoz, és a leve nem 

csurog a vágányok közé, sem 
a kocsivizsgálók nyakába . . .  

Mióta a cukorrépakampány 
megkezdődött, különösen sok a 
dolga Gallovich József térfő
nöknek. 

- Tizenöt kilométere, kör
zetben 18 iparvágány tervsze
nl kiszolgálását kell biztoslta
nunk a rendelkezésünkre áll( 
három tartalék segítségével -
kezdte a beszélgetést. - Min 
dennapos gondunk a Kapos
oárr61 18.26 órakor BudapestTl 
induló gyorstehervonat össze
állítása. Ezt a 4051/a számú 
vonatot egy éve közlekedtetjük 
elsősorban élő, tej és TEEM
vonatokhoz csatlakozó export
szállítmányok továbbítására. 
Kitűnően bevált, gazdaságos 
fonatunk ez, Igyekszünk min
dent megtenni pontos közle
kedtetéséért. 

Gallovich József vál tótársá
val, Horváth István intézővel 
ritkán talalkozik, mert 16/32 
órás beosztással dolgoznak, és 
egy-egy műszakjuk 7-tól 23 
óráig tart. Annál többet talál
koznak a három túrral, az ál
lomás forgalmi brigádjalval. 

Jól dolgozó brigádok 

- Melyik brigádot tartja a 
legjobbnak? - kérdeztük a 
tér-főnöktől. 

- Jelenleg Járányl Antal 
forgalmi szolgálattevő túrja a 
legjobb. Ebben dolgozik Farka, 
lmre kocslmester brigádja Is. 
Szorgalmasak, munkájuk 
egyenletes és megbízható. Nem 
azért mondom ezt, mintha a 
többiekre panuzom lenne, hi� 

szen Sturm József és Wéber 
Tibor túrja is jól elvégzi fel
adatait. 

Kaposvár állomáson a nagy 
forgalomhoz kt!pest viszonylag 
szúk a hely, a szolgálat ellátá
sa minden dolgozótól koncent
rált figyelmet követel. Egy-egy 
megingás, téves jelzés kockára 
teheti az egész kollekttva ne
hezen kiharcolt jó eredményét. 
Sajnos, ez történt szeptember 
24-én, amikor Sipos László vál
tókezeló karambolt okozott a 
II-es órhelynél. A balesetből 
anyagi kár származott. Sipos 
László az állomás egyik leg
jobb váltókezelóje volt, akivel 
évek óta semmiféle probléma 
nem fordult elő. Az, hogy pil
lanatnyi „kisi�ása" mégis 
megtörténhetett, a forgalmi 
szolgálat nagy-nagy felelőssé
gére figyelmeztet. 

Bernhardt Rezsó állomásfő
nök-helyettestől részletes tájé
koztatást kaptunk a kongresz
szusi versenyben elért eredmé
nyekről. Az élüzem-követelmé
nyeket csaknem minden ver
senytényezőnél teljesítették. A 
"csaknem" elsősorban a me
netrendszerúségre értendő. A 
93 százalékos személyvonati 
menetrendszen'.!séggel igazán 
nem lehet dicsekedni, azonban 
- mentségükre szóljon - a 
fonyódi vonal átépítése és a 
gyékényes! vonal felúj!tása ob
jektfo akadál11t Jelentett ebból 
a szempontból. A2 állomás 
munkájának mina,;égi javulá
sát bizonyítja viszont a vonat
közlekedéal terv közel 10 szá
zalékos túlteljesítése. 

L, J. 

Még az év elején beszámol
lunk arról, hogy Debrecen ál• 
lomás dolgozói is csatlakoztak 
a IX. kongresszus tiszteletére 
indított munkaversenyhez. A2 
állomás féléves munkája ered
ményeként 20 OOO forint juta
lomban és vezérigazgatói elis
merésben részesült. 

Most arról adhatunk hírt, 
hogy az év első kilenc hónap
jának eredményeként Debre
cen állomás kollektívája a 
kongresszus tiszteletére tett 
felajánlását teljesítette. A sze• 
mélyvonatok menetrend ,ze
rintí közlekedésén,!! a vállaJI 

95 százalék helyett 96,25 szá.za.
lékos eredményt értek el. A 
tehervonatok átlagos terhelé
sénél a terv vonatonként 131:a 
tonnát írt eló, ezt 1542 tonná
ra teljesítették. Ezzel l1 teher
vonatot taka1"ította.k meg. A 
kocsikihasználásnál is széi, 
eredményeket értek el. 

A kocsitartózkodásnál kong
resszusi vállalásukat 1,57 szá
zalékkal teljesítették túl. Ez 
azt jelenti, ho(ll/ 1,17 órával 
csökkent a kocsitart6zkodán 
idő. 

Czeglédi Sl\ndor 
szb-titkár 

Az emberi segítségnyújtás szép példája 
321 dolgozó jelentkezett véradásttJ 

a debreceni jármújavitóban 

A debreceni járműjavító 
üzemi vöröskereszt szervezete 
immár ötödik alka.lommal hir

dette meg az önkéntes t>éradó
napot. Az emberi segítségnyúj
tásnak ismét � példáját 
mutatták a dolgozók, me!"t ez• 
úttal 321-en jelentkeztek vér
adásra, akik közül 312� vért 
ís adtak. Oss.i,eaen 110.J liter 
vér gy1ílt ö,sze. A véradók kö
zött ez alkalommal 138 új je
len flkezó volt. 

Sáron István múvezet6, aki 
ebben az évben megy nyug
díjba, ezűttal harmlnchatod
szor adott vért. Munkatársai 
közül 10 fiatal elószair Jelent-

kezett véradásra. Cstsztir Tt• 
bor 30-szoros véradó fiával 
együtt jelent meg. A jelenlice-
zők között találtuk Csákó Mt
hál11 lakatos 48-tizoros, Sipo1 
lA;o, 40-szeres, Gyimesi Gézo 
37-szeres és Somogyi Andrá, 
36-szoros véradókat is. 

A szocialista brigádok a � 
adásban is kitűntek. Veres Já; 
no., rézműves ifjúsági brigád
ja, Varga Józ�f kazánhegesz• 
tő brigádja. Komlósi Sándor 
túzikovács, Papp Mík/6„ moz
donylakatos és Vég lAjoa ar
matúraszerelő brigádja teljes 
létszámm�l je1entkeztek. 

VoloalnoVIZkl Já.aos 
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Az első vasútorvosi napok elé Jegyvizsgálók dicsérete 
Lapunk hasábjain hangzott 

el már bírálat udvariatlan 
jegyvizsgálókról, vitatkozó 
utasokról, vasutaisokróL F..z· 
úttal azonban a dicséret 
hangján szólunk. Szeged ál
lomás vezetője a közelmúlt
ban két dicsérő levelet is ka
pott. Tóth Béla a következő 
levelet írta Debrecenból: 

Néhány gondolat . 
N 

ovember 17-e és 19-e kö
.. z�tt három napon keresz

tul tanacskozásra ülnek össze 
a magyar vasutasság egészsé
gének őrei, a vasutas orvo
sok. A felszabadulás óta elő
ször tanácskoznak és cserélik 
ki f.:ipasztalat,kat, hogy az 
egyebként is jó színvonalú 
vasútegészségügyi ellátás to
vábbi javításának a lehetősé
geit teremtsék meg, 

A MA V egészségügyi háló
zata az elmúlt évek során vég
eredményben kialakult és a 

legjobb úton halad afelé, hogy 
e kereteken belül is a ma
gas színvonalú ellátást bizto
sítani lehessen. Éppen ezért 
nagy a jelentősége az ilyen 
tanácskozásoknak, hiszen a 
kialakult szervezeti keretek 
megfelelő tartalommal való 
megtöltése most már a leg
fontosabb feladat. Rendelke
zésünkre állnak mindazok a7 
eszközök - igen kevés hiá
nyosságtól eltekintve -, ame, 
lyek a vasútegészségügyi mun• 
ka lehető Legmagasabb szín• 
vonalra való emelését elő• 
segítik. Ehhez eddig hiányzotl 
néhány dolog, olyan eszközök_ 
amelyek a munka teljességét 
hivatottak előmozdítani. Ter• 
mészetszerűleg nem olyan dol• 
gokról volt szó, amelyek le
hetetlenné tették volna ko
rábban is a jó munkát, vagy 
bármiben is a vasutas dol• 
gozók egészségügye hátrányt 
szenvedett volna. Nem erről. 
hanem a munka finomításá

ról, teljessé tételétől van szó. 
E gondolatok jegyében szü

tetett meg a vasútegészség
ügy első olvan írásos anyaga, 
amely megfelelő közlemények, 
hírek, tapasztalatok leközlé• 
sével közelebb hozza egymás
hoz az üzemi és klinikai mun
kát, a megelőzést, a gondozást 
és a gyógyítást. Ezek a köz
lemények nagy érdeklődésre 
tarthatnak számot, és ha még 
az első szám érthető gyengéit 
magában hordozza is a 
„Vasútegészségügy", mans 
lát.szik, hogy olyan hézagot 
pótol, mely feltétlenül szük
séges volt. 

E 
nnek a munkának folytatá

sa, vagy éppen teljessé 
tétele az el.só vasútGrvosi na• 

· pokban fejeződik ki. Az írott 
betűn túl az élőszó erejével 
is az ismeretek gazdag tárhá• 
zát teremti meg a dolgozó 
tmber egészsége védelmében. 

Az üzemi és ellenőrző orvos. 
a gondozóorvos és klinikai 
orvos személyes találkozása 
bizonyára olyan gyümölcsöket 
érlel, amelyek egyaránt szol
gálják a vasutas dolgozó 
egészségének megóvását, vagy 
helyreállítását. Élő, SZO'l'OS 

kapcsolatot lehet teremteni 
a� üzem, a. rendelő, a gyógy
haz és a kórház között. Egé
szen bizonyos, hogy ezek a 
kapcsolatok még magasabb 
színvonalra segítik emelni a 
gondozó, megelőző, gyógyító 
és rehabilitációs munkát. 
Meggyőződésünk, hogy ez a 
háromnapos tanácskozás -
melynek remélhető folytatá
sa az értekezleten túl ter
jed - a vasútegészségűgyi tu
dományos munka olyan nagy 
demonstrációja lesz, amely bi
zonyosan meghozza majd az 
eredményeket. 

Ezeket a gondolatokat bi
zonyára mérlegelték és jól 
megértették a vasútegészség
ügy dolgozói is. Ezt bizo
nyítja az a közel 100 tudomá
nyos előadás, mellyel nagy 
szeretettel és tudással fog
lalkoznak előadóik. Az elő
adások döntő többsége azt az 
elgondolást tükrözi, hogy itt 
elsősorban a speciális vasúti
szakmai, egészségügyi tapasz
talatok kerüljenek kicserélés
re. Természetesen ilyen sok 
előadásból más jellegű is 
akad, azonban a témák döntő 
többsége a vasúton előforduló 
ártalmakkal, megbetegedések
kel és az azok ellen való vé
dekezéssel foglalkozik. Igy 
előadásokkal jelentkeztek 
üzemi orvosok, konkrét üzemi 
tapasztalatokat feldolgozva. 
Nagy területet szentelnek az 
előadások a látás, a hallás 
vasútnál egyébként is döntő 
problémáira. Mint egyre in
kább fejlődő tudományág, az 
érrendszeri megbetegedések 
és a vasúti munka összefüg. 
gése is helyt kapott a témák 
között. A vasútnál olyannyira 
fontos alkoholizmusról is bő
ven esik szó. 

A 
z értekezlet vasutas egész

ségügyi szakemberek ér
tekezlete lesz, elsősorban spe
ciális vasúti témák feldolgo
zásával és megtárgyalásával. 
melynek döntő jelentősége a 
vasútegészségügyi helyzet ál• 
landó javulásában nyer majd 
kifejezést. 

s. ;J. 

„Nem tudom ki volt az a 
jegyvizsgáló nő, aki a gyors
vonaton kezelte a jegyeket, 
de örö-,,imel állapítom meg, 
hogy a mai fiatal vasutasok
tól meglepő szokatlan előzé
kenységgel, udvariassággal és 
szalcszerűséggel látta el a 
szolgál<ztát. Rendkívüli ked
vességét és magatartását a 
kocsiban utazók megelége
déssel nyugtázták." 

A másik levél feladója pe. 
dig Danka János géplakatos. 
budapesti lakos. 

„Nagyon jólesett annak a 
kalauznak a segítsége és ked
vessége, aki Szegedre utazá
som alkalmával a jegyemet 
kezelte. Már a felszálláskor az 
idősebbeknek, nagy bőrönd
del utazóknak segített. Aztán 
Kecskemét után ismét felke
reste a kocsit és megkérdez
te, kinek van a csatlakozással 
kapcsolatban kérdése. Kész
séggel megadta a felvilágosí
tást, majd udvariasan, mind
annyiunktól elköszönt. 

A fent Idézett elismerő so
rok Király Irén segédfelvi-
gvázónak és Hegyi Ferenc 
ellenőrnek, Szeged állomás 
dolgozóinak szóltak. 

Sziládi Sándor 

Cikkünk nyomán 
Lapunk október l-én meg

jelent 19. számában Jogos kér
dés címmel bíráltuk az 1412-
es vonat kocsijaiban elhelye
zett, már rég lejárt hirdetése
ket. A megjelent írásra Benda 
Pál, a szombathelyi igazgató
ság vontatási osztályának ve
zetője a következő választ 
küldte: ,,A lapban megjelent 
bírálattal egyetértünk. Való
ban megtörtént, hogy az érde
keltek nem fordítottak kellő 
gondot a lejárt határidős hir
detések eltávolítására. A kül
szolgálataink figyelmét hason
ló esetek megelőzésére felhív
tuk. 

Köszönjük a jóindulatú bí
rálatot." 

a munkavédelmi őrök munkájáról 
A balesetmege!őzés érdeké

ben a vasútnál is egyre haté
konyabb intézkedések szület
nek. A helyzet elemzése so
rán több esetben mégis arra 
a megállapításra jutunk. 
hogy a balesetek. többségénél 
még ma is tapasztalható a 
káros szemlélet. 

Elnökségünk 1961. október 
20-i ülésén - a műszaki fej
lesztés mellett -, a nevelő és 
felvilágosító munka fokozásá-

ra, a társadalmi tevékenység 
kiszélesítésére irányuló hatá
rozatában megszabta a mun• 
kavédelmi örhálózat megszer
vezését. Azóta több ezerre te• 
hető azoknak a vasutas dol
gozóknak a száma, akik e tö· 
megmozgalomban viselt né
hányhónapos tisztségük során 
váltak tisztelőjévé az életet, 
a testi épséget védő szabá
lyoknak. 

Csökkent a balesetek száma 

Ha csupán csak ennyi vol
na az eltelt 5 esztendő ered• 
ménye, még akkor is azt 
mondhatjuk, hogy a mozga
lom életrehívása indokolt és 
helyes intézkedés volt. 

De erről jóval többről van 
szó! A munkavédelmi örök 
jó munkájának is köszönhe• 
tó, hogy már harmadile éve 
csökken a vasúti balesetek 
száma. 

Számos példa bizonyítja, 
hogy a munkavédelmi ő1·ök 
jó munkájukkal tekintélyi 
vívtak ki. Itt megemlíthetjük 
a szombathelyi járműjavító! 
és a miskolci fűtőházat. A2 
utóbbinál a legutóbbi félév• 
ben bejelentett 34 hiányos• 
ságból 25-öt gyors intézkedés
sel megszüntettek. A főmér• 
nök megállapítása szerint a 
bejelentések egy része még 
az újítás fogalmát is kimerí
ti. 

l\iind több azoknak a szol• 
gálati helyeknek a száma, 
ahol az úgynevezett őrség
váltáskor „lelépő" munkavé
delmi őröket megjutalmaz• 
zák. Ezeken az értékelő rö· 
vid értekezleteken jelen van
nak a régi és az új munka• 
védelmi őrök és kicserélik ta
pasztalataikat is. 

A dicséret hangján szólha• 
tunk a szegedi igazgatóság II. 
osztályának vezetőjéről, aki 
az irányítása alá tartozó va
lamennyi szolgálati hely 
munkavédelmi őreinek levél
ben mondott köszönetet a 
végzett munkájukért. Alkal• 
mazását javasoljuk más terü• 
leten is. 

kori jelenség, hogy a munka
védelmi őrmozgalmat nem a:1 
igényeknek megfelelően szer
vezték, kevés a megválasztott 
őrök száma a Miskolc-TiSzai 
pályaudvaron, Pécs, Salgótar• 
ján-külső, Komló állomáson. 
hogy csak néhány példát em· 
lítsünk. 

Elmaradtak a rendszeres 
értékelések, ankétok, felké
szítő oktatások. Nem utolsó 
sorban a megyei bizottságok 
irányító, ellenőrző tevékeny
sége. Mindezek összessége 
odavezetett, hogy egyre gyak• 
rabban találunk olyan szolgá
lati helyet, ahol gyakorlati· 
lag munkavédelmi órmozga· 
lomról csak múlt vonatko
zásban lehet beszélni. Számos 
szolgálati helyen formailag 
ugyan még fenntartják a 
szervezetet, de a hálózat neIT' 
létezik, mint például Oroshá· 
za, Vác, Sárvár állomásokon. 
De ilyen szolgálati hely szin
te valamennyi megyei bizott
ság területén található. 

Altalános és az egész mun
kavédelmi őrhálózat tevé
kenységére jellemző, hogy 
feladataik közül elsősorban 
- az üzemszemlére tartozó 

, múszaki hiányosságok 
megállapítására szorítkoz• 
nak. Kétségtelen, hogy ezúton 
több tízezer baleseti veszély
forrás megszüntetése vált ez
által lehetségessé, azonban 
jelentős mértékben mind a 
mai napig elmaradt a mun
kavédelmi őrök igazi felada• 
ta, az, hogy a szemléletet, a 
magatartást változtassák meg. 

A határozatok 
szellemében 

Még középszervi szinten is 
hiányzik a célok eléréséhez 
szükséges közös erőfeszítés, 
mert sok szakszolgálati veze
tő kizárólag csak a szakszer
vezet feladatának tekinti a 
munkavédelmi őrmozgalom
mal való törődést. 

Miután a tapasztalatok ar
ra figyelmeztetnek bennün• 
ket, hogy a mozgalom életre 
hívására hozott határozatot 
szakszervezeti szerveink teljes 
mértékben nem hajtották 
végre, szükségét látjuk annak, 
hogy évenként legalább egy 
alkalommal a mozgalom is• 
mételt értékelésére minden 
szinten sor kerüljön. 

Helyes lenne, ha megyei 
bizottságaink a jövőben fo
koznák ellenőrző tevékenysé
güket és minden más munka
védelmi kérdés tárgyalásárnl 
egyidejűleg megvizsgá!nák a 
munkavédelmi órmozgalom 
helyzetét is. Szorgalmazzák. 
segítsék a jól bevált tapasz
talatcsere jellegű ankétokat, 
csomóponti értekezleteket. 

A szolgálati főnökségek ve
zetői pedig fordítsanak na
gyobb gondot a mozgalpm 
megfelelő támogatására, seg[. 
tésére, valamint a munkavé
delmi őrök jelenleginél foko
zottabb anyagi és erkölcsi el
ismerésére. 

Az a többletmunka, amit a 
munkavédelmi őrséggel való 
foglalkozásra szánnak, több
szörösen megtérül. 

Újdonságok egy régi üzemben 

A tapasztalatok azonban 
nem mindenütt kedvezőek. 
Vizsgálataink alkalmával 
amely többszáz szolgálati he
lyet érintett -, számos olyan 
problémával találkoztunk. 
mely azt bizonyítja, hogy idő
szerű, szükséges e kérdés na• 

Több helyen a szolgó.lati 
főnökök ragadták ma§ukho, 
a kezdeményezést és hivatali 
hatáskörü.knél fogva saját 
munkavédelmi órhálózatot lé
tesítettek abból a meggondo• 
lásb61, hogy a munkavédelmi 
örök tulajdonképpen az ő ál
landó jelenlétüket biztosít· 
ják. Ezeken a helyeken mun• 
kavédelmi őrnek a mindenko
ri forgalmi szolgála \tevőt, 
művezetőt, csoportvezetőt, 
előmunkást, vonatvezetőt je
lölték ki. Mindez a törvényes 
előírások ismeretének hiá• 
nyát bizonyítja, hisz a vezető
beosztású dolgozóknak külön 
megbízatás nélkül Is állandó 
feladatát képezi a munkavé
delmi törvények betartása és 
betartatása. 

Berta István 
a Munkavédelmi 

felügyelőség vezetője 

Látogatás a dombóvári fatelitőben pirendre tűzése. A vizsgála- .---------------------------� 

tok egyértelműen megálla• 
pítják, hogy a mozgalom az 
elért eredmények ellenére az 
utóbbi két évben nem fejlő
dött. A tapasztalatok elemzé
se során több olyan rendszer· 
beli hiányossággal is talál· 
koztunk, amelyek elsődleges 
oka, hogy szakszervezeti bi
zottságaink is sokat veszítet
tek lelkesedésükből, aktivitá

Több mint ötven esztendeje 
működik a MAV Fatelító űV 
dombóvári üzeme. Dombóvá• 
ron kívül még Püspökladány
ban és Tokodon múködik ilyen 
üzem azzal a rendeltetéssel, 
hogy talpfákat telítsen a vas
út részére. Ez a régi profil az 
utóbbi évtizedben sokat módo
sult. 

- A talpfát ma lassan ki
szorítja a vasbetonalj - mon
dotta a dombóvári üzemveze
tóségen Pálfalvi Pál. - Most 
már csak a tavaszi hónapok0 

ban mutatkozilc havi 3-4 ezer 
köbméter talpfára igény, míg 
szeptemberben például mind
össze 300 köbméter talpfát ka• 
pott tőlünk a vasút. 

Új feladatok 
Pálfalvi Pál üzemvezető-he

lyettes - akivel erró! beszél· 
gettünk - vasutas dolgozó 
ugyan, de tulajdonképpen fa
ipari szakember, a Soproni Er· 
dészeti és Faipari Egyetem 
végzős levelező hallgatója. 
Nem mulasztottuk el megkér
dezni tőle : i;rlit jelent a telítés 
a faanyagok élettartama szem
pontjából ? 

- A különféle fák más és 
más móqon hasznosítják a te
lítés által nyert ellenállóképes
ségüket. A bükk élettartamát 
300-400 százalékkal növeli a 
telítés, a tiilgyét megkétszere
zi, míg az akác élettartamát, 
használhatóságát rendszerint 
csak 20-30 százalékkal hosz
szabbítja meg. A bükk köny
nyen korhadó fa, a tölgy már 
kevésbé, s a legellenállóbb az 
akác. A hozzánk bekerülő öreg 
talpfákon igen jól le tudjuk 
mérni a telítés hatását, bár a 
tartósság nemcsak a fa belső 
tulajdonságaitól, hanem az 
igénybevétel fokától is függ. 

- Évekkel ezelőtt, amikor 

erőteljesebben kezdték pótol• 
ni az ipari fát más anyagokkal, 
voltak, akik azt mondták, hogy 
rövidesen feleslegessé válnak 
a vasút telítő üzemei. Tapasz
talják-e ennek jeleit? 

- üzemünk jelentősége egy
általán nem csökkent, sőt, nép
gazdasági szempontból növek
szik - valaszolta Pálfalvi Pál. 
- A közelmúltban megjelent 
minisztertanácsi rendelkezés, 
amely az értékes faanyagok fo• 
kozott védelmét írja elő, egy
ben a telítés jelentőségét is 
aláhúzza. Uj feladatunk máris 
akad bőven. Például nagyon 
sok villanyoszlopot telitünk, és 
rengeteg szőlőkarót küldenek 
hozzánk sóstelítésre. ötven
hatvan ezer négyzetméter par• 
kettát is gyártunk egyrészt a 
vasút, másrészt a lakosság el
látására. 

K orszerú gépek 
A telítóüzem jövőjét bizo

nyítja, hogy gépi berendezé
seit fokozatosan fejlesztik. 
Nemrég kaptak egy német 
gyártmányú háncsológépet, 
amely a leghosszabb fenyö
rönkról is néhány perc alatt 
leszedi a kérget. Harminc em
ber nehéz fizikai munkáját 
végzi el ez a korszerű gép, 
mellyel két műszakban 5-5 
qunkás dolgozik. Különleges 
látványt nyújt az üzem fate
lepe fölé magas vasoszlopok 
segítségével kifeszített három 
kábeldaru. Ezek közül kettővel 
már dolgoznak. A kábeldaruk 
nagyon megkönnyítik a fatéri 
munkások dolgát. 

Százmillió forint termelési 
frték előállítását tervezik az 
idén a fatelitö üzemben. A 
pártkongresszus tiszteletére 
tett vállalásaik teljesítésével 
jól elősegitik ezt az üzem dol• 
gozói, 

Legfőbb gond a munkaeró-: 

hiány. Most 20 férfi munkás 
kellene az üzembe. A hiányzó 
munkaerő itt nehezen pótolha
tó a brigádok teljesítményei· 
nek növelésével, mert hiányzik 
ehhez az ösztönző bérezés. 
Degresszív bérrendszerrel dol
goznak. Azt jelenti ez, hogy 
100 százalékon felül minden 
1 százalékos többletteljesítmé
nyért csak fél százalékot szá
molnak el. A 110 százalékon 
felüli teljesítményeket pedig 
már egyáltalán nem számolják 
el. Célja ennek - amint hal
lottuk - a túlzott munkain
tenzitás megelőzése. Érdemes 
volna megvizsgálni, hogy a 
fennálló munkaerőhiány és a 
gépesítés további tervei köze• 
pette érdemes-e fenn tartani a 
degresszív bérrendszert. 

(lőrincz) 

sukból. 

Van és még sincs 

Előfordult az Is, hogy a 
szakszervezeti bizottságok az 
egvszeri választás után be
szüntettek minden ez irányú 
tevékenységet és az évekkel 
ezelőtt meaválasztott munka• 
t:édelmi őröket azóta sem 
váltották le. Igy van ez 
Sellye, Szigetvár és sok más 
kisebb szolgálati helyen. Gya-

l'elelőllenül ugroll, 
életével lizelell 

Ludas állomás szertáránál 
október 12-én, az ebédidőben 
Juhász Mihály és Balázs Lajos 
szertári dolgozók, a családról, 
a gyermekekről beszélgettek, 
majd együtt indultak a vonat• 
hoz, hogy családjukhoz Kál
Kápolnára utazzanak. 

Kál-Kápo1na állomás előtt 
a jelzőnél megállították a vo
natot. Juhász Mihály - mivel 
a falu szélén laiki.k - leszál
láshoz készülődött. Barátja 
azonban vissza akarta tartani 
őt. 

- Ne sz.állj zé MiMly, hát• 
ha va.lami vonat jön. Nem kell 
annyira. sietni - mondta. 

De a jó szó nem használt. 
Juhász leugrott a vágányok 
közé, ugy�ebben a pillanat
ban a szomszédos vágányon 
egy vonat robogott el, amel11 
h.alá.lra gázolta. 37 éves volt. 
Nős, 2 gyermek apja, életerős, 
egészséges férfi. Sietett. Pár 
perccel előbb rukart a család· 
jához érni. Nem ért haza 
előbb, már soha nem mehel 
haza övéihez. 

Legyen ez a tragikus eset is 
Intő példa mindazoknak, akik 
meggondolatlanul, felelőtlenül 
a vonatról leugrálnak. 

A BŐRIPARI VÁLLALAT FE LAJÁNLJA MEGVÉTELRE 
AZ ALÁBBI ELFEKVŐ ANYAGOKAT: 

Samottidom SK 30-as 
Szelepgolyó 178 mm </) 
Fogyasztásmérő óra 3x1 10 V 
Nyitott transzformátor 

2000 VA 3x50013x38x220 V 
Nyitott transzformátor 

2500 VA 3x500;3x38x220 V 
Kovácsolt tengely 180 mm </) 
Sórgarézcsö 25 mm </) 1 mm falv. 

6060 mm fix hosszban 
minőség: 1. o. 70-1. 

Sár11orézcsö 25 mm </) l mm falv. 
2030 mm fix hosszban 
minőség: 1. o. 70-1. 

Sárgarézcsö 15 mm </) 1 mm falv. 
1500 mm fix hosszban 

210 kg 
6 db 
4 " 

2 • 

1 „ 
288 kg 

2600 kg 

400 kg 

96 kg 

minőség : 1. o. Sr. 60 
MAMUT gőzszelep 40/40 
Tányérolakú köszörűkorong 250x1 40x-45 mm 
Légnedvességszabályozó készülék 
Légnedvességérzékelö készülék 
Vörösréz szalag 13x2,5 mm 
Vörösréz szalag 10x3 mm 
Crómvanádiumacél Cr. V 60 mm </) 
Sodronykötél 6x37xO;J 
Nitró fehér zománcfesték 
Rugós biztonsági szelep ábraszám 204. 

8-16 átm. 50 mm (/) 
Kondenzedény 20 mm (/) 
Tűszelep NNy 16, 100 mm </) öv. 
Vörösréz lemez 5 m·m 
Parafalemez 8 mm 

A Z  i D Ö K ÖZ B E N I  E R T É K E S í r í! s  J O G ÁT F E N N TA R TJ U K  

2 db 
3 db 
1 db 
1 db 

50 kg 
51 kg 
n kg 
84 fm 
75 kg 

2 db 
3 db 
1 db 

240 kg 
23 kg 

Cím: BORIPARI VALLALAT Anyagbeszerzési Osztály. Budapest VI., Haiás u. 1 .  Ogyintézl5: Goda Gyula T.: 226-48.5 
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Vasutas szemmel 

a brnói nemzetközi 

vásárról 
A7, Idén szeptember 11-tól 

20-lg tartották a Csehszlovák 

Szocialista Köztársaság máso
dik legnagyobb városában, 
Brnóban, a sorrendbe nyolca
dik nemzetközi gépipari kiál
!ításl A vásáron 37 országból 

162 cég képviseltette magát 

termékével. A látogatók száma 
pedig tíz nap alatt megközelí
tette az l milliól 

Brnóban számos gépet és be

rendezést működés közben lát
hatott a közönség. Hazánkat 9 
külkereskedelnu vállalatunk 
H 2 exportáló gyárunk, a 
Ganz-MAVAG és a Győri Ma
gyar Vagon- és Gépgyár kép
viselte. 

A legnagyobb kiállftással 
természetesen a vendéglátó 
csehszlovák ipar vonult feL 
Egyes gyárak a gépek és jár
művek egészen széles skálájá
val mutatkoztak be. A külön
böző gépek mellett számos új, 
csehszlovák gyártmányú Die
sel- és villamosmozdony hív
ta fel magára a figyelmel A 
prágai CKD UOO lóerős T-
478 sorozatú Dieul-elektromos 
tnozdonyát például aranyérem
mel tüntették ki. A gép sze
mély- és tehervonati �zolgálat
ra egyaránt alkalmas. Négy
tengelyes, mindkét végén ve
zetóállással rendelkezik. Ma
ximális sebessége 100 km/óra. 

Figyelmet érdemel a CKD
l"ár Co-Co tengelrelrendezé-
1ű, 6 tengelyes, T 669 sorozatú 

D!esel-mozdonya is. Ezt az 
1350 lóerős mozdonyt, melynek 
szolgálati súlya 112 tonna, ma
ximális sebessége 90 km/óra, 
nehéz tolat6szolgálat ellátására 

tervezték. 

A T 212 sorozatú Diesel
mozdony iparvágányokon va
ló szolgálat ellátására készült. 
A kéttengelyű gép raecha

nikus erőátvitellel rendelkezik 
és egy Tatra 930-51 típusú 
Dlesel-motort működtel Ma
ximális sebessége 40 km/óra. 

A csehszlovák Ipar az utób
bi években figyelemre méltó 
eredményeket ért el a Diesel
és villamosmozdony-gyártás
ban. A Stt-o;export Külkeres

kedelmi Vállalat egyike a leg
nagyobb mozdonyexportáló cé
geknek a világon. A plzeni Le
nin Művek kitűnő villamos
mozdonyai nemcsak a hazai 
vonalakon, hanem a Szovjet
unió villamosított fóvonalain 
is kitűnően megillják helyü
ket. 

Egy rövid cikk keretében 
nem lehet felsorolni mindazt, 
még vasutas vonatkozásban 
sem, ami az idei brnói vásá
ron látható volt. Ezzel a né
hány példával csak érzékel
tetni kívántuk a csehszlovák 
mozdonygyártás fejlődését. 
ami nemaiak a vásáron, ha
nem a csehszlovák vasutakon 
is jól lemérhető. 

0.1. 

A CKD Praha-gylir THS típusú Dlesel-mozdo117a 

Idegeneknek 

belépni tilos! 

Elég különös nyeltmnk a 
külföldiek számára. Sok min
den egybefolyik a feliratok��, 
szemünk előtt, de egy sz6 m 
dig, mindenütt, beépítve va. 
kiemelten, szemünkbe ötlik. 
Ez a SZÓ a T l L O S. 

Déli pályaudvar: Forgalmi 
iroda - természetes és érthe• 
tó, hogy bemenni ttlos. 

A MAV-levelezőirodába 
szintúgy érthető, hogy tilos be
menni, valamint a személy
pénztár fillkéihez vezető a;t6-
kon is. 

Nem elég a j6 magyarnak e2 
a néhány tilos, ,,a vágányokon 
át;árni"-t is beleértve, hanem 
ha kedvet kapna a kedve, 
utas, hogy vezényeltesse ma
gát, azt sem teheti, mert a 

vezényletbe belépni azintén ti
los. 

Még olyan emberrel sem 
találkoztam utaztamban, al;; 
valamilyen megmagyarázha
tatlan vágyat érzett volna. 
hogy magát oktattassa - de ha 
mégis akadna valamilyen kü
lönc, úgy szemben találná ma
gát egy remekbe készült zo
mánctáblával, .,Oktatótiszt -
Idegeneknek belépni tilos". 

Egyszer egy, a magyar tilo• 
soktól még romlatlan külföldi 
végső elkeseredettségében be
lépett ebbe a magasfeszültségű 
helyiségbe, és valamit kérde• 
zett. Az illető anyanyelvén ka
pott kimerítő választ kérdésé
re. 

Most már vigyázat/ Le kell 
szerelni azt a táblát, mert még 
híre megy, hogy az utazás 

minden problémá;ára kiterje
dö t'<ilaszt csak az „Oktatótiszt. 
Idegeneknek belépni tilos" 
feliratú helyen kapnak az uta

sok. 
F. K. 

A SZERKESZTŐSÉG ÜZENI 

Czeglédi Sándor, Volosi
novszki János, Kósa Jenő, Deb
recen; Boldizsár Gyula, Békés
csaba; Vas István, Rákosren
dező; Pintér Lajos, Vácrátót; 
Dancs József, Tapolca; Szlládi 
Sándor, Szeged; Lehoczky Jó
zsef, Miskolc; Szücs Ferenc, 
Hatvan; Kiss Lajos, Alsóörs: 
Leveleiket lapunk anyagához 
felhasználjuk. 

:8ognár Károly, Tapolca; Fel
péci János, Szőny; Boldizsár 
Gyula, Békéscsaba; Nagy Gyu
la, Mátészalka: Leveleiket il
letékes helyre továbbítottuk. 

Egy hét Itália földjén 
Egy év alatt több mint 20 

lnlllió külföldi látogató. Va
jon ml az a varázs, ami ennyi 
turistát vonz Olaszországba? 
Ezen gondolkodtam, amikor az 
átépítés alatt álló Tarvisio ál
lomáson olasz földre léptem. 
Uticélom: Dél-Olaszország. 
Közelebbről: Nápoly, Sorrento, 
Pompe;i, Capri s a sorrentói 
félsziget festői tájai. 

Itália a történelem és a kul
túra gazdag kincsestára. Ez 
az, ami vonzza a látogatót. A 
magyar turistának legtöbbször 
Róma, esetleg Nápoly a legdé
llbb állomása. Ezekröl nem is 
igen szólok. Udine, Velence, 
Padova, Bologna, Firenze, Ró
ma most csak egy-egy állomás 
a rohanó vonat ablakából. A 
fövároslg minden kényelmet 
kielégítő, szinte luxusvonat rö
pitett. Innen oldalajtós, ósdi 
kocsikkal. de az olasz vasuta
kon nu,2szokott sebességgel 
rohanunk dél felé. 

Az egyik oldalon a valószí
nűtlenül kék tenger, a mási
kon kopár hegyek. Lankáikat 
rúrún váltják a délszaki és 
kontinentális növények, a fa 
nagyságú kaktuszok, szőlős
kertek, gyümölcsösök. Minde
r.ütt az emberi kéz szorgalmát 
jelképezve: harc minden tal
palatnyi földért a kőrengeteg, 
• természet erői ellen. 

A lámpa állandóan ég a 
vasúti kocsiban, hiszen alag
út ala&utat ér. Viaduktok &0-

ŰTI JEGYZET 
kasága. Nemegyszer mintha 
kettőt-hármat raktak volna 
eg)•más fölé, mintha egynek a 
lába nem érné el a szakadék 
fenekét. 

NÁPOLY 

Nápolyba érve meglep a pá
lyaudvar hatalmas csarnoka, 
étterme, amely felett most 
épül a nápolyi vasútigazgat6-

ság 19 emeletes központi iro

daháza. 
A városban óriási a forga

lom. Autó autót ér. Szinte min
den rend nélkül közlekednek. 
Az előzési szabályokra mit 
sem adnak. Egyik-másik ke
resztbe fordulva várja, míg 
egyszer klszabadulhal 

De a gyalogos az sérthetet
len. A zebra itt parancsot je
lenl Az ilyen átkelőhelynél 
nyugodtan leléphetünk a leg
zsúfoltabb autóforgatagban is 
a járdáról, a gépkocsik enge
delmesen megállnak. 

Mintha az egész vát"oa e1111 
nagy piac lenne. Az olasz vá
rosok életéhez egyébként szo• 
rosan hozzátartozik a piac. A 
főtereken éppúgy éktelenked
nek a sátoros bódék, mint év
századokkal ezelőtt. A bazár
áruk piacán minden áru meg
található, és minden ár elkép
zelhető. A becaapáa csakflem 
biztos. A minőség? ... Lépten
nyomon kínálják az alkalmi 
árusok a felére alkudható por-

tékájukat. Most a zsebrádió és 
az aranyóra a sláger. 

POMPEJI 

Nápolytól az autósztrádán 
csak néhány perc Pompeji. Ami 
szembetűnő: más ez a város 
mindennél, műkincsei minden 
más város műkincseinél. Mint 
ismeretes, a várost idószáml
tásunk 19. évében a kttöró Ve
zúv lávával, hamuesővel borl
totta el, mintegy hat méter 
vastagságban. A népvándorlás 
korára már el is felejtették az 
eltemetett várost. 

A feltárás a XVIII. század
ban kezdődött, s csak a XIX. 
század második felétől folyt 
tervszerűen. Pompe;i nagysu
rúségét az ad;a, hogy úgy ke
rü.lt újra felszf.nre, ahogyan a 
katasztrófa nap;án élete meg
szakadt. Más városban a ge
nerációk és korszakok felőröl
ték a múltat, itt az élet bur
jánzása nem mosta el a múlt 
nyomait. 

Feltárulnak a házak rejte
kei, úgy, ahogy akkor életük: 
megszakadt. Feliratokat olvas
hatunk a falakon, gyerekek 
rajzait láthatjuk, adósok rová
sait a kocsmában, hirdetmé
nyeket az utcákon. A pékmű
helyben láthatjuk a kisütésre 
kész kenyereket, a tálakon a 
gyümölcsöt, a kamrában a 
megszenesedett gabonál 

Ma kötélpálya, autósztráda 

Példamutató 

KISZ-fiatalok 
A békéscsabai vasutas KISZ

liatalok a kongresszus tisztele
tére tett vállalásukon felül fel
ajánlották, hogy a MA V őr ut
cai 50 méter hosszú elavul1 
melléképületét társadalmi 
munkában lebontják. A határ
idő október 30-a voll 

A KISZ-fiatalok a mintegi1 
10 OOO forint értékű. társadal
mi munkát Szatmárt Lászl6 
KISZ-titkár vezetésével befe
jezték. Már csak a törmelék el
hordása van hátra. A társadal
mi munkában a fiatalok mel• 
lett idősebb dolgozók is részi 
vettek. Ezzel lehetővé tették, 
hogy az építőipari vállalat ha
táridóre felvonulhat. és a le• 
bontott épület helyén elkezd• 
heti a MAV-l:il<-ásnk éoíté•ét 

Boldizsár Gyula 

Udvarias sorompó6r 

(Puszta! Pál rap.a) 

A PARTHATÁROZAT NYOMAN 

Hogyan alakult a dolgozók élet
és munkakörülménye a Keleti 

csomóponton 
A Kelet! csomópont szak

szervezeti intéző bizottsága a 
csomóponti pártbizottság kez
deményezésére megvizsgálta 
és megvitatta az MSZMP 
Ké\.�.eontl i>izottsága, a mun
kásosztály helyzetének egyes 
kérdéseivel foglalkozó hatá
rozatának végrehajtásál Fi
gyelemre méltó alapossággal 
tette mérlegre a csomópont 
szolgálati helyein, az állomás, 
a fűtőház, a műszaki kocsl
szolgálat, a villamos fenntar
tási főnökség dolgozóinak 
helyzetében az utóbbi öt év
ben beállott változásokat. 

Javult a szociális helyzet 

A. párthatározat nyomán 
végrehajtott intézkedések 
eredményeként a csomópont 
valamennyi szolgálati helyén 
jelentős elórehaladás tapa,z
talható a dolgozók élet- és 
munkakörülményeit iUetóen, 
állapította meg a csomóponti 
intéző bizottság. Csak néhány 
példál A forgalmi nem utazók 
bére az állomáson 515, a fú
tőháznál 227, a műszaki kocsi
szolgálatnál 240, a BBFF-nél 
281, a forgalmi utazóknál az 
állomáson 242, a fútőháznál 
275, az állomási dolgozóknál 
400, a VVF-nél 182, a BBFF-

vezet a csendes Vezúv kráte
réhez. Utoljára 19-H-ben tört 
ki. Most füstfelhőt sem pipál. 
Hogy meddig? Ki tudja? 

CAPRI 

Talán nem tévednek, akik a 
világ legszebb szigetének tart
ják. A sziklafalak meredeken 
szakadnak a tengerre. Az or
mokon mint játékkockák áll
nak a házak, egymás hegyén
hátán. 

A kékség szinte leírhatatlan. 
A tenger mint a tinta, az ég
bolt azúrkék, , mindezt bete
tózi a Kék barlang lelrhatat
lan pompája. Hatvan méter 
hosszú, 30 méter széles, bol to
zata 12 méterre emelkedik a 
belsejét megtöltő víz szintje 
fölé. A tengerrel egy szikla
lyuk köti össze, amelyen ép
penhogy áttér egy csónak. A 
barlang a napfényt ezen ke
resztül kapja. Bent az üregben 
kék pára dereng. A vízbe már
tott tárgyak - a csónak, az 
evező - neonfényben csillog
nak. 

A sziget tö,nve van turis
tákkal. Nyolc-tíz személyes 
taxik szinte egymást érik a 
szerpentineken, amelyeket 
lentről csak vékony csíkoknak 
látunk. Körülhajóztuk a szige
tet: kimeríthetetlen forrá,a a 
azépségnek. 

SORRENTÓI 
FÉLSZIGET 

A félsziget nápolyi öbölre 
néző partja szel!del:b, a saler
nól öbölre néző s�pségében Is 
vad, félelmetes. Sorrento mim• 

né! több mint 300 forinttal nö
vekedett. Hasonló javulás 
jellemzi a járműfenntartó 
munkások, a műszakiak, ad
minisztratlv és kisegítő dol
gozók keresetnövekedésél 

Az elmúlt években a felújí
tási munkák eredményeként 
;avult a szociális ellátottság. 
Különösen jelentős a múszaki 
kocsiszolgálatnál megvalósított 
öltöző, mosdó és ebédlőépü.let. 
Az állomási biztosító beren
dezések felújítása miatt a 
nehéz fizikai munkát jelen
tő karos jelzők helyébe kor
szerű fényjelzők kerültek. A 
fGtóház gózmozdonyparkját 
korszerű vontatójárművek vál
tották feL Megkezdődött a 
gözmozdonyszín villamos
•zfnné történó átalakítása. 

Nagyobb követelmenyek 

A dolgozókra háruló felada
tok is növekedtek. A Keletiből 
Induló menetrendszerű sze
mélyszállitó vonatok száma 
tlzenhéttel több, a fűtőház tíz
millió százelegytonnakilo-
méterreZ tel;esftett többet, 
mint korábban. A műszaki 
kocsiszolgálat 324 részleg
vizsgával végzett többet és a 
megnövekedett szerelvényfor
galom ellenére csökkentették 
a késett vonatok számát. Az 
állomás, a műszaki kocsiszol
gálat és a VVF az utóbbi öt 

egy 40-50 méter meredek 
sziklán terasuzerúen terü.l el. 
Több száz szállodáját délsza
ki növények, szőlőskertek öve
zik. 

A félsziget déli partjának 
híres helysége Positano. :E:gbe 
nyúló sziklafalak oldalába 
vájt keskeny úton kanyarog az 
autóbusz. A gyengébb Idegze
tűek nem merik nézni az Ir
datlan mélységben alattunk 
tátongó tengert. Ha két autó 
találkozik, mértani pontossá
gú számítás kell, hogy elfér
jenek. Ha sikerül az előzés, az 
utasok megtapsolják a gépko
csivezetól Legtöbbjök kimon
datlanul ezt gondolja: csak 
még egyszer megússzuk. 

De a félelemért kárpótol a 
termési:eti szépség. Rózsák, 
szőlőlugasok, jellegzetes olasz 
házak festői csokra. Amalfi 
fötere: mint egy opera.díszlet. 
Ma már kevesen tudják, hogy 
ez a hatezer lakosú, sziklába 
préselt városka, a X. század 
körül Itália első hatalmas ten
geri köztársasága voll 

Ha lehet, az eddiginél Is me

évben az élüzem szint felett 
teljesítették a tervel 

A szolgálati helyeken a azo
cialista brlgádmozgalomban 
részvevők száma négy éa 
alatt megduplázódott. 1966-
ben a kitüntetett dolgozók 
száma 120-szal, a jutalomösz
szeg 150 ezer forinttal, az egy 
főre eső jutalom összege az 
állomáson 61, a fűtőházban 
33, a VVF-nél 33 forinttal nö
vekedett, a műszaki kocsiszol
gála tnál viszont 51 forinttal 
csökkent a négy év elóttihea 
képest. 

A fejlödés mellett néhány 
kedvezőtlen jelenségre is ri
mutatott az intéző bizottság. 
Vontatottan halad például " 
műszaki kocsiszolgálat ma
helytetózetének felújítása. A 
fűtőház dolgozóinak szociális 
helyiségekkel való ellátottsá
gán és munkakörülményeik 
javításán Is akad még javí
tani való. A pályaudvar eló
fútö telepének kazánja é1 
fútöberendezése elavult. A ka
zán nemcsak a környék, de 
a munkahelyek levegőjét !.s 
nagymértékben szennyezi. 

Elkülönített vágányhálózat 
hiányában balesetveszélyes a 
vlllamos fűtésű kocsik részleg
vizsgájának munkája. Mű
szaki fejlesztés nélkül másfél
szeresére nőtt az egy főre jutó 
kocsilisztitási tengelyszám. 
Részben !dó- és munkaerő
hiányban gyakran tisztítás 
nélkül indulnak a vonatok. 

Törvenyellenes 

intézkedések 

Az intéz/S bizottság 11n11 
tartotta megfelelőnek a szol
gálati f/Snökségek 1>ezetöinek, 
személyzeti tls munkaüm,i 
apparátusának munkáját, • 
dolgozók személyes és mun
kaügyi kérdéseinek intézését 
illetően. Sok a törvényelZ..
nes és bürokratikus intézke
dés. Munkaszervezésben, 
munka- és személyügyi kér
désekben gyakran hiányzik a 
kellő körültekintés, megala
pozottság. Ezt bizonyítja, 
hogy a munkaügyi viták ,m

ma a csomóponton négy év 
alatt ötszörösére nőtt. Mind
ez rontja a munkahelyek nyu
godt légkörét, a termelő- és 
javítómunka eredményessé
gét, a vezetők és beosztottak 
kölcsönös bizalmát, vonta le 
a következtetést az intéző 
bizottság. Legjobban a kocsl
szoliiála tnál romlott a hely
zet. A döntő blzottsighoz 
forduló dolgozók kétharma
dának ad Igazat a bizottisá&, 

redekebb út vezet Ravellóba. Hasznos munkát végzett a 
Keleties vonalú palotái, hét- szakszervezet csomóponti ln
száz éves dómjs talán egyedül- tézó bizottsága. Amellett, hoa 
álló szépség(!. A Villa Cimb- összegezte a fejlődés eredmé
rone minden évszakban vlrá- nyelt, azámoa tennioal6ra ,a,,,. 

gokkal pompázó középkort ud- ta fel a figyelmet. A caomó
vara ritka látvány. ponti pártbizottság és aak-

Csak néhány kiragadott kép szervezeti bizottságok erejének 
s az írás elején felvetett gon- célsze:úbb összehangolWt, 
dolatra választ kaphatunk. célratörőbb munkájit ered• 

ményezl a pártbizottság kez. Mindez a killső, de a termé- deményezése. Tanulá&al • szet szépségesen tudja feled- csomóponton határozott -tetnl azt a kemény harcot, 
l 

lekvést. a felügyeleti 9Zel"V11k• amit a vidék lakói folytatnak nél megszívlelendő fl,o,elmel a természet IM'61vel a napi ke- érdemelnek. 
nyérérl GalJ'• Júto. 11:ovh I.._ 
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Ahol a tömegsport fejlesztése 
nemcsak frázis . . .  

Jövöre ünnepli kétévtizedes Jubileumát 

a Déli csomópont sportköre:. a Budai Vasutas 
Nem könnyű dolog búcsúzni 

attól, ami nagyon közel nőtt a 
szívünkhöz, ami annak egyik 
darabjává vált . . .  Efelett érez
hetett szóban nehezen kimond
ható szorongást Soós Béla aki 
néhány héttel ezelőtt, a Nép
stadion zöld gyepén, a Ma
gyarország-Franciaország vá
logatott találkozó előtt, a Bu
dapest-Vidék mérkőzésen volt 
hivatalos ;átékvezetó utoljára. 
De a szomorúság hamar el
száll, ha más, szép tervek, el
képzelések ejtik rabul az em
bert. S így vígasztalódott Soós 
Béla főintéző is, aki az év ele
je óta mint a Budai Vasutas 
sportkörének elnöke, nagy 
kedvvel és szeretettel munkál
kodik a Déli csomópont dol
gozóinak jobb, pezsgőbb sport;.. 
életéért. 

Jubileum elött 

büszke a Budai Vasutas vala
mennyi sportköri tagja. Nagy 
öröm volt akkor is, amikor a 
pártbizottság gondoskodása ré• 
vén klubtermet kapott a sport
lror. Már nem okoz gondot. 
hogy hol bonyolítsák le az ÜZ<"
mi asztalitenisz-bajnokságot. 
vagy hol szórakozzanak a 
munka és a sportol.ás után a 
Budai vasutas kis „családjá
nak" barátságot ápoló tagjai 

Szép jövö elött 

- Nem vitás, hogy főleg a 
tömegsportot szorgalmazó 
sportkör tagjai a labdarúgás
ban elért sikereink felé fordul
nak a legnagyobb érdeklődés
sel - mondta a sportköri el
nök. - A VII. kerületi labda
,-.úgó-bajnokságban jelenleg -
egy vereséggel - a második 
helyen állunle a Mechanikai 
Labor mögött. Ezt az egy ve
reséget is az éllovastól szen
vedtük el. Az azonban bizo
nyosnak látszik, hogy előkelő 
helyezésünk alapján felkerü
lünk a BLSZ III. osztályába 
Garancia erre az avatott edző : 
dr. Várkonyi Imre, aki mint a 
Ceglédi Vasutas egykori kö-

zépfedezete - a labdarúgás 
iránti olthatatlan szerelmétől 
vezettetve -, az oktatói minő
sítést is megszerezte. De ga
rancia a jó szellemű, nagyon 
gólerós csapat is, amely 77 :7 -
es gólaránnyal bizonyította. ké
pességeit. 

- Legfőbb célunk az üzemi 
tömegsport további erősítése 
- mondta Soós Béla - Sze
retnénk, ha a jövő esztendő 
elejére - a jubileumi évre -, 
1000 fóre emelnénk pártoló 
tagjaink létszámát, s azt Is el
érnénk, hogy a különféle üze.. 
mi bajnokságokban félezren 
sportoljanak rendszeresen. 

A Budai Vasutas szép jövő 
előtt áll. Az egyesület életé
ben bekövetkezett hullám
völgy nyomai már nem látsza
nak, folyik a szervezés, a 
kedvcsinálás, s bizonyos, hogy 
eredménnyel. Köszönet ezért a 
legjobb aktivistáknak : Tóth 
József kocsivizsgálónak, Ben7cö 
János egykori alapítónak, 
Sztanó József adatfeldolgozó
nak, Komáromi György fel
ügyelőnek és a többieknek 
is • •  -

Maros László 

;_ 1940 óta dolgozom ezen a 
munkahelyen - mondta kér
désünkre a volt NB I-es játék
vezető. - Jelenleg raktárnoki 
min6ségben tevékenykedem. 
Mint sportköri elnök, a veze
tóség többi tagjával, társadal
mi munkában igyekeztünk 
rendbehozni a Budai Vasutas 
szétzilált szénáját. Nagyon

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

fontos lenne, hogy a jövó évre 
megizmosodott, szép sikerek
nek örvendő sportk-Orré vál
junk, hiszen 1967 a mi éle
tünkben jubileumi év. 

Soós Béla elmondta, hogy a 
13udai Vasutas 1947-ben ala
kult, a Déli csomópont néhány 
nagyon lelkes, sportszeretó 
dolgozójának jóvoltából. Néz
ZÜ,nk csak vissza egy kicsit az 
alapítókra, akik közül néhá
nyan még ma is fiatalos szív
vel és energiával tevékenyked
nek. 1947-ben Benkó János, 
Ember Ferenc, Perlaki László 
vonatkísérők, Tóth József ko
csivizsgáló, Papp György és 
Tengerdi Mihály pályafenntar
tási dolgozók tették szívügyük
ké az üzemi sportélet felvirá
goztatását. 

A régi vezetés ért el szép 
sikerek:t. Erre utalhatunk, ha 
elmond3uk: a labdarúgó
csapat, amely Budapest III. 
osztályában kezdte szereplé
sét, meg sem állt az l. osztá
lyig. Az ellenforradalmi ese
mények azonban a Budai Vas
utasnál is sok kárt okoztak, 
szétszéledtek a sportolók és az 
edzők, s megkezdődött a visz
szaesés. 

A szakszervezet 

támogatásával 

Ünnepelték a bajnokcsapatot 

Szabó Antal tótiikár köszönti a bajnokcsapatot 
(Hemzö Károly felvétele) 

Lapunk október Hl-! számá
ban DipLomá.s bajnokcsapat 
címmel riportot közöltünk a 
BVSC bajnokságot nyert vizi
labda-csapatáról. Részletesen 
megírtuk, hogy a világk:lasszi
sokat nélkülöző együttes ho
gyan, milyen körülmények kö
zött érte el e nagyszerű ered
ményt. 

A bajnokcsapatot október 
24-én, hétfőn este ünnepelték 
szakszervezetünk Benczúr ut
cai központjának tanácster
mében. A dí}kiosztáson meg
jelent dr. Csanádi György 
közlekedés- és postaügyi mi• 

Befejew.;ü1 pedig álljon Itt 
azoknak a névsor.a, altik u 
1966. évi vízilabda-bajnokság 
megnyerésével tovább öregbí
tették a vasutas sport hírne
vét. A s.iker legfőbb kovácsa 
La.ky Károly e<lzó. Segítőtár
sai: Szita Já.nos szakosztály
vezető, Patyi György ifjúsági 
edző, s Kemény Ferenc, a ser
dülők edzője. S végül a baj
nokcsapat: Kunos, Körösi, 
Gyeró II, Ka.tona, Molnáir, 
Gyeró l., Konrád 1., Konrád 
111., Afloai, Hecsei, Németh, 
Ka.rdos és Togyeriaka. 

V. F. 

Az első vi/ág/,ajnoki 
aranyérem 

- Sorompó-televí7Jó. Tor• 
bágy áil.lomás Budapest felőli 
végében a va�,ú-bi átjárónál te
levízáós beren<liezést szereltek 
fel. A két lk,amer,át a két so-

, i rompóra irányírobtáik, s a fOI'
gaiLm:i i.rodába.n nagy képer
nyős készülélkről figyel.tik az 

' átjárót. A kamera éj s-z.aJ<a is 
múklödik. Erort a sötétség be
á11tá:tól. virradaúig higanygőz 
lámpákil<al világítják meg az 

" útátjárót. 
- Tehervagonokat is gyárt 

' a Győri Magyar Vagon- és 
Gépgyár. A harmadik ö>téves 
terv elői.rány.zart:a StZ>el'IDt me.g

- _..._;,; kez<lödJilk a vasúti tehervago
ruok hazai gyártása. A gyártás 
helyéü[ a Gy&rti Magyar Va
g;o,n- és Gépgyárat je'Iiöltélk kd. 

_;.._:_.....,,-.. ·+: 

Tóth Géza 
(Hemzó Károly felvétele) 

Amikor a magyar súly
emelő válogatott elutazott az 
1966. évi berlini világbajnok
ságra, kevesen gondolták, 
hogy egyetlen aranyérmünket 
Tóth Géza, a Swmbathely'i 
Haladás félnehézsúlyú ver
senyzoJe szerzi meg. A 34 
éves sportoló a szombathelyi 
Savaria Gimnázium te3tneve
ló tanára má.r több Európa
bajnokságon és világversenyen 
ért el jó helyezést. 

Berlinben, a Dinamó Sport
csarnokban szinte önmagát 
múlta felül a szerény, halk 
szavú sportember. 487,5 kilo
grammos összteljesítményével, 
viZá.gcsúcs-beállitással lett el
ső. Ezzel a nagyszerú ered
ménnyel megszerezte élete el
ső világbajnoki aranyérmét. 

Mi, vasutasok, különösen 

Az új üzemben, amelyet 390 
millió forintos beruházási 
költséggel építenek, két gyár
tósoron 1970 után évenrte 3000 
va,,,útt teherkocsit állífu.alnak 
elő. 

- Befeje7.Ödölt a füzesabo
nyi fűtőház épület-ének felújí
tása. Kicserél,ték a tetéi6zerke
z,e1Jet és rendbehozták a vf2l
l.everető csatorr�-a.t is. 

- Vádoljuk. az Imperializ
must címmel kiá!J.ítást rende
:rett a Keleti Múszaki Kocsi
� Fónökreg szakszer
vereti bizottsága a viellnami 
nép hősi harcáról. A kiáll1itást 
Vándor Ernő, a Keleti pálya
udvar pártbizottságánalk tit
kiára nyi tottia meg. 

- A világ elsó gázturbinás 
vonatjá.t ünnepélyes külsősé
gek között avatták fel Long 
Islandban. A szerelvényt 
olyan típusú motor hajtja, 
amilyent a sugárhajtású re
pülőgépekiben is alkalmaznak. 

- A pécsi Janus Pannonius 
és a Nagy Lajos Gimnázium 
KISZ-fiataljai az elmwJt két 
vasárnap Pécs á]J!omáson segí
telitiek a vagonolk ldraikásánál. 
A fi,a,bal:ok több min•t 20 va
gont üri'tette'.k !tl. 

- új, kors7,et'fi röplabda.
pálya építése fejeződött be 
Tapolcán. Az MTS által rE'n
delkezésre bocsáJtot)t ÖS67Jegool, 
a röplabdapályá.n kivül, még 
egy kézil.ab<la-pályát is építe
nek, amelyet november végéig 
adnak át a sportoll.óknaJt. 

- Tehetségkutató szavaló� 
versenyt rende-zett a MA V 
T.i=ttképző Lnitiézet szaikm>erve
zetl bizottság;a a foI®allmi és 
keresloodelmi 1lisztti tamfolyam 
halilga,tói 'köwbt. Az ell1'.ő he
lyen V ere.s Pá:!, a :másodiik he
lyen pe<l'ig Knapecz PirolSlka 
végllett. A versenyt az intézet 
lakóotlthoruá.naik stúdiója egye
nes adásban lk.öz:vetl tet,tie. 

- Eredményes a kongresz.
szusi verseny a torbágyi Vil
�amos Vonailie!l.ügyelnségné!L A 
karbantartási munkájuJro,t ed
d:i.g a vá1Lalt 105 EZá:z.a]élkJk.al 
S2lElffiben 106, az ön!kÖll�sé,g
csők'lrenrt:ési tervüket pedd.g 105 
&Zá.zailék helyett 110 szá!zlaaélk� 
ra teljesítették. A tervhez lké-. 
pest 124 mu;nka;n.apot t.aa=í
tJottak meg. 

- Tanulmányi kiránduláson 
ismerkedtek Rákosrendező ál· 
lomással a Gömb utca,j Köz.. 
gaz.dasá;gi Techniiikum közl,ellre
désá tagozaitának hatl!!gatói.. A 
hailiLgatókat az állomás vezetői 
tájékoztattá!k az olit foilyó 
mun,k,áról, a cromóponltnak a 
vasút életében betöltött szere
pérol. 

- Teljesítették kong-resszusl 

büszkék vagyunk arra, hogy 
ezen a világversenyen, a vi
lág legerősebb sportolóinak ta
lálkozóján a magyar verseny
zőlc közül Tóth Gém szemé
lyében vasutas sportoló érte 
el a legjobb eredményt. Ki
tűnő szereplésével, az Európa-

------------, vállalásukat a Debrecen álno-

bajnoki és világbajnoki 
aranyérem megszerzésével 
tovább öregbítette a magyar 
sport hírnevét. 

Nagyszerű teljesítményéhez 
a világ- és Európa-bajnoki 
aranyéremhez szívből gro.tu
lálunk Tóth Gézán.aki 

Dicséretet érdemel a Test
venseg két válogatott ver
senyzője a légsúlyú Nt1411 Ró
bert és a váltósúlyú Bakos is. 
Mindketten megtették köte
lességüket. Nagy súlycsoport
jában Európa-bajnoki bronz
émet szerrett és VB negye
dik lett. Bakos pedig az Euró
pa-bajnokságon ötödik, a vi
lágbajnokságon pedig a hato
dik helyen végzett. 

!""' vl ...,, 

Ú J  K Ö N YV E K  
Ruffy Péter: EGY NAPOM 

(Szépirodalmi) 
Még azok számára Is meg1epi5 

élményt nyújt a jeles újságíró ri
portgyüjteménye, akik a napisaj
tóból ismerik 1rása!t. A legkUlön
bözi5bb foglalkozási ágakhoz tar
tozó emberek vallanak Itt életük 
egy napjáról, a cirkuszi bohóc 
éppúgy, mint az ldegsebészpro
fesszor, a sírásó és zsoké csak-

���-m�, ak�!�:
zt

;;g�T�n,a ö�:: 
szességlikben csillámlóan, eleve-
nen Villódzó tükröt tartanak 
elénk mai életünk sokrétll arcu
latáról. Többek az írások puszta 
riportnál és kevesebbek mílvé
szlen kiérlelt Jrodalomnál, de 
mindenképpen megragadóak, el
gondolk,,ztatóak és nyersanyag• 
szerúségükben Is gazdag élményt 
nyújtó olvasmányok. 

Gergely Mihály : AnASZ, MIRE 
RENDELTETTÉL? 

(Szépirodalmi) 

máson dolgooó vasútpótJó gép
kocsijára!; munklásal. A n,a,pi 
S2láJ!lHiási tervet a váJllallt 12!; 
má.zsávatl szemben 128,1 má
zsára tel!Jjesítellllék. A többe. té
nyezőt :Ls beleértve 107 sz·áza� 
lékoo eredményit értek el. 

_____ ..,...,_.,. ___ _ 

A Hivatalos Lapból 
A mva.talos Lapból a szaks-zer

vezeti bizottságok és a dolgoil,k 
figyelmébe ajánljuk a következi5-
ket: 

u. számból: 1.222168/19645. I/2, B. Az 
Al!amvasutak üzemi jutaléka 
egyéni teltételelne'k 19611, éV! sza· 
bályozása, 

n. számb6I: 118815/1966. I/2. B. Az. 
egy fi5re esó távolléti - s,:olgálatl, 
munka- és készenléti órá'lt iklszá• 
mitása az utazó szo!gálatnát. 

IIAGTAJI 9ASOTA8 
• 9uutaaoll: szall:szernzetlndl 

lapja 
Szertesztl a szerkesztO blzottd■ 

ri5szerkeszl6: Gulyát l6noe 
&'eieJ(5s szerkeszt(5: Vlsl rerene 

Bzerkeszt6•�11: 
Budapest VI„ Beneu1r utca a. 

'l'elefon · városi · 229-ffl 
Ozeml: 19-'l'I 

Kiadja & terJesrtl • N�pszr,a 
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De nézzük a biztatóbb, re
ménytkeltő tényeket. Jelenleg 
a labdarúgó-szakosztály mel
lett asztalitenisz-, sakk- és 
röplabdaélet bizonyítja a nagy 
sportolási kedvet. A pártoló 
tagok létszáma 700 fő, ebből 
250-300 dolgozó rendszeresen 
sportol, állandó résztvevője az 
üzemi bajnokságoknak. 

- A sportolási igény és kedv 
fejlődésének nagy mazgatója a 
személyes példamut11tás is -
mondta Soós Béla. A 

legfiatalabbak 16 é?, körü
liek aktív sportolóink között, 
de van 65 esztendős sportolónk 
is. Borlai Jenó, állomásfőnök
helyettes 49 éves, aki tíz gyer
mek, négy unoka mellett is ta
lál Időt arra, hogy részt ve
gyen az üzemi asztalitenisz
bajnokságon, az 50 esztendős 
Gyári Márton személyzeti ve
zetővel együtt. Hollósi László 
csomóponti párttitkár és jóma
gam szerepeltem még az állo
másfőnökség együttesében, s 
a „200 éves" csapat - mert 
{gy neveztük tréfásan -, nem 
vallott szégyent, a nyolc rész
vevő között a negyedik helyet 
vívta ki magának. 

niszter, Rödö-nyí Károly mi- .-------------------------
niszterhelyettes, a MAV ve-

A diósgyőri vasgyárból elszár
mazott lró novelláiban híven és 
következetesen tükröződnek mai 
életünk örömei, gondjai, szépsée
gel és torzulásai. Mély emberis
merettel és rokonszenvvel vetíti 
elénk kisember-alakjainak ap
róbb-nagyobb problémáit, kon.f• 
llktusait. Irásain nem a szkepti
cizmus, hanem az embertességbe 
és haladásba vetett bizalom az 
Uralkodó. Alakjai egyt(51 egyig 
közeli •smerőseink, gondjaik, ba· 
jalk, sikereik és örömeik a 
miéink Is. Becsületes szándékú, 
a mai valóságot jól lsmer(5 és 
pontosan feimér(5. érett írásokkal 
szolgál ez a kötet. 

• NéQnava Lapldadó V4Jlalat 
lgargatO!a 

Csetll:ttámlaszAm, 'IS.915,001-K.II 
Szikra t.apn:vomda 

Az új elnökséget ez év ja
nuár 7-én választották meg. 
azóta szinte zökkenőmentesen 
folyik a szervezés, az új sike
rek megalapozásának munká
ja. A Bogyó utcai sporttelepet, 
melyet majdnem hogy rom
ként kapta örökül az új veze
tőség, a szakszervezet anyagi 
támopa.tásáva.l és társadalmi 
munkával széppé, otthonossá 
varázsolták. Akik régen jártak 
a Bogyó utcában. meg sem Is
mernék az újjáteremtett öltö
zőépületet, amelyre különösen 

zérigazgatója, Szabó Antal, 
szakszervezetünk főtitkára 
Csa.nádi Arpád, az MTS elnök
helyettese és Ta.ká.C$ Jenó, 
a Magyar úszószövetség el
nöke. 

Az ünnepséget Kellner Ist
ván, a szakszervezet szerve
zési és nevelési osztályának 
vezetője nyitotta meg, Ezután 
Takács Jenő értékelte az ez 
évi vízilabda-bajnokságot, a 
BVSC nagyszerű &ikerét, majd 
átadta a kupát s a játékosok
nak a bajnoki érmeket. 

Szakszervezetünk elnöksége 
nevében Szabó Antal főtitkár 
köszöntötte a bajnokcsapatot, 
s kívánt sok sikert további 
szereplésükhöz. 

Dr. Csanádi György minisz
ter is felszólalt az ünnepségen. 

Vala.mennyien örömmel 
nyugtázzuk a TM{/ya.r sporto
lók sikereit, de kétszeres öröm 
számunkra., ha. a hazai és a 
világversenye ken va.sutas spM
tolók érnek el kiemeikedó 
eredményt - hangsúlyozta. -
Boldog vagyok, hogy a. nagyon 
erös mezönyben, a BVSC t,fzi
labda-csapata megérdemelten 
jutott a ba.jnoksághoo. A si
kerhez nz �qész vasutas társa
dalom és a magam nevében ts 
gra.tulálo� 

Mi újság a BVSC jegeseknél ? 
Az 1966/67. évi bajnoki évad 

november 5-én kezdődik a 
jégkorongsportban, az előké
születek azonban annál szor
galmasabban folynak. A csa
patok legtöbbje csehszlovákiai 
edzőtáborozáson vesz részt, 
Hodonin, Zsolna és Kassa, a 
válogatott számára pedig 
amelyben Ismét számos BVSC
játékos, közöttük néhány te
hetséges fiatal kapott helyet 
- Besztercebánya jelentette a 
felkészülés színhelyét. A BVSC 
október elején utazott Zsol• 
nára, hogy ott készüljön fel 
az idei nagy küzdelmekre. 

Hárat Béla edző irányításá
val komolyan, lelkiismerete
sen készülődött a csapat a 
nyári „száraz" edzéseken és 
később, a Jégszínház tenyér
nyi jégfelületén is. 

A vasutascsapat edzésein 
két új arcot láttunk: Gyön 
gyösi és Rozgonyi, a Bp. Pos, 
tás, illetve a Bp. Vörös Me
teor válogatott játékosai egye
sületeiknek bejelentették 
hogy a jövőben a vasntasok• 
nál kívánnak sportolni. KI• 
adatásuk ügyében folynak a 

tárgyalások. Amennyiben a 
Bp. Postás, illetve a Bp. 
Vörös Meteor nem adja ki 
Gyöngyösit és Rozgonyit, úgy 
a két jó képességű játékos -
mint mondották - hajlandó 
letölteni az átigazolási vára
kozási időt is. 

Az évek hosszú sora óta fo
lyó kiváló nevelőmunka is
mét néhány tehetséges, fiatal 
BVSC-játékost juttat - más 
egyesületeknek. Olyanok, akik 
Hárai Béla keze alatt értek 
jó játékossá, azonban a BVSC 
első csapatába nem kerül• 
nek be. 

A bajnoki esélyek? Erről 
nem beszélnek a BVSC jég
korongozók háza táján. Az 
utóbbi években annyiszor 
voltak „nagy esélyesek", ezért 
nem beszélnek arról az évtize
des vágyukról, hogy szeretné
nek bajnokságot nyerni. De 
a felkészülés, a vezetők és a 
játékosok nagy „csakazértls" 
kedve mégiscsak azt juttatja 
az ember eszébe: ennyi szor
galom, ennyi tehets6'1 egy
szer csak megérleli -,uümöl-
cs�t • ! • (vedresl 

Ajtók, ablakok, játékok, kerítések, 
konyhabútorok mázolásához 

P B O G B ESS Z O MÁ NC! 
Gyorson szárad, csillogó fényes, tartós a 

PB O G B ESS Z O MÁ N C! 
Fehér 1 kg 37,60 Ft 

pasztellszínek 1 kg-os 36,- Ft 
FESSE, MAZOLJA TARGYAIT SAJAT MAGA! 
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A IX pártkonoresszus előtt I Kitüntetések n�v�mber 7 • b alkalmabol 
N

ovember végén össz.eül a Magyar Szocialista Munkáspárt 
IX. kongresszusa, hogy felmérje a VIII. k.ongress�us óta 

eltelt idlí6zak tapasztalatait, meghatározza a következő évek 
legfontosabb politikai, társadalmi, gazdasági és ideológiai 
Seladatait. 

Mint a kongresszusi Irányelvek leszögezik, az elmúlt 
négy év alatt előreléptünk a szocialista társadalom teljes fel
építése útján. ,.A legközelebbi négy esztendőben is a szocia
lizmus teljes felépítése marad p<irtunk és népünk történelmi 
feladata." 

A kongresszus olyan nemzetközi helyzetben ül össze, 
amikor az imperialisták - elsősorban az Amerikai Egye
rült Allamok - növekvő agresszivitással i.gyeke2'Jllek feltar
tóztatni a haladás erőinek előrenyomulását A bonyolult nem
zetközi helyzetben esetleges időszakos sikertelenség ellenére 
is tény, hogy korunk legfőbb forradalmi ere;e a szocialista 
11ilágrendszer. 

Az irányelvek - amelyek a vita során elhangz.ott véle
ményekkel, javaslatokkal kiegészítve a kongresszus határo
zati javaslatát képezik - megállapítása szerint „a beszá
molási időszakban tovább nőtt a munkásosztál11 társadalmi és 
politikai befolyása, megkezdődött az egységes paraszti oaz
tály klalakulasa, erősödött népí államunk legfőbb politikai 
■lap;a, a munkás-paraszt szövetség". 

A társadalom egyes rétegeinek alapvető érdekei azono
sak. Bizonyos kérdésekben természetesen átmenetileg lehet
nek ellentétek. Az osztályharc nem szembenáUó osztal11ok, 
hanem a volt kizsákmányotó osztá!11ok maradványai és a 
1zocíaUzmus erői között folyik. Éppen ezért az osztályharc 
ma elsősorban a gazdasági feladatok megoldására, a tudat 
formálására, az Imperialista behatolás mef,lakadályozására 
irányul. 

E lőrehaladásunk szempontjából nagyon jelentős a szo
cialista demokrácia további erooltése, ennek érdekében 

a hell/Í szervek Jogkörének szélesltése. Ez vonatkozik a ta
!lácsok, vállalatok, üzemek tevékenységére egyaránt. Az új 
gazdasági mechanizmus alapelvei ugyanebben az irányban 
hatnak, amikor aláhúzzák az anyagi érdekeltség fokozódó 
Jelentőségét. 

A kongres.srus feladata lesz megszabni azokat a gazda
túgi írlhyelveket, mel11eket eQ11enletes fejlodésünk éTdeké
beti II jövőben követnünk ket!. Gazda�ágl feladataink alap
vetően a harmadik ötéves terv célkitűzéseinek megvalósítá
sára és ezzel egyidejűleg az új gaz.dasági Irányítás kidolgo
zására és bevezetésére irányulnak. 

,,A harmadik ötéves terv célja: 
- folytatni hazánkban a szocialista társadalom teljes 

felépítését, 
- az ország erőforrásainak további gyarapítása, a nem

zeti jövedelem emelése, a lakosság fogyasztásának, élet
körülményeinek, kulturális és szociális ellátottságának rend
szeres javítása." 

A Népköztársaság Elnöki 
Tanáasa a Nagy Októberi Szo
cialista Forradalom 49. évfcxr
dulója al:lcalmából eredményes 
munkájuk elismereséül az 
alábbi vasutas l)ár.t- és sm.k
szervezeti funkcionáriusokat 
tün tett.e ki: 

Ríméczi László, a vasúti fő
osztály pártbiwttisá.gának tit
kára és Kompia Márton, a 
veszprémVZII'Sányi vasúti cso
mópont pártszervezetének tit
kára a MUNKA ERDEMREND 
arany fokozata, Mezei István, 
a Miskolc TiEZru pályaudvar 
szb-titkára a MUNKA ER
DEMREND ezüst fokozata, 
Czeglédi Sámdor, Debrecen ál
lomás szb-titkára, Ugray Imre, 
Budapest-Nyugati pályaud
var szaksrerv1ezetl bi.rottságá
nak termelési felelőse és dr. 
Bodor Ferencné, a vasutas
s:zakszJer-vere munkatársa a 
MUNKA ERDEMREND brOltlZ 
fokozatát kapta. 

Jutalom 
a legiobbaknak 
Az Utasellátó november 7-e 

alkalmából a Keleti pályaud
var kultúrtermében tartotta 
ünnepségét. Urbán Szabó Bé
la igazgató ezúttal adta át a 
belkereskedelem kiváló dol
i:oz6ja kitüntetést Posgay Gá
bornak, a Nyugati, és Baráth 
Istvánnak, a szolnoki Utasel
Já tó étterem vezetőjének, to
vábbá Kulcsár Tivadar háló
kocsi-kalauznak. Ot meleg
konyhás üzem, öt söntés, egy 
étszolgálatl kirendeltség, 18 
pavilon, egy áruda, a vállalat 
cukrászüzeme, élelmlszerrak
tára és borpincészete pedig 
megkapta a „Míntaüzem" cí
met. Az ünnepségen átadtak 
ezenkívül 107 kiváló dolgozó 
jelvényt és 17 igazgatói dicsé• 
retet. 

Vállalták - teliesítették 

Kiváló eredmények 
a kongresszusi munkaversenyben 

Indulásra kész a ,.kongresszusi szerelvény" 

A kongresszu.s ti6zt.eletére srol,gála1i hely, vasúti csomó
kibontako.rott vensenymozga- pant, válla1t kötelezettségének lom a vasútnál is a finishez 
é11k.E2lett. Szinte valamennyd eleget tett. 

Határidő előtt három héttel 

Mint arról lapunk legutóbbi 
számában beszámoltunk, a 
Landler Jenő Jármújavltó dol
gozói a kommunisták kezde
méltlyezésére úgy határoztak, 
hogy a pártkongresszus t45zte
letére terven felül vállalt egy 
424-es gőzmozdony és 40 da
rab teherkocsi fővizsgájával a 
tervezett határidő elölt három 
héttel elkészülnek. A Landler
ben hagyományai va.ninak a 
mu.nkaversenynek:, a társadal
mi munkának. 1911>-ben a Ma
gyaT Vörös Hadsereg páncél
vonatát is az Istvántelki Fó
mühely munkásai keszítetfék 
el. De derekasan kivett.ék ré
szüket a felszabadulás után e 
10 OOO kocsi és 500 mozdony 
helyreállltá:sáért vívott csatá
ból is. 

A kollektíva ezúttal Is ma
radéktalanul eleget tett vál
lalt kötelezettségének. A 
kongresszusi srz.erelvényt :no
vember 5-én Fenyvesi István, 
a vállalat igazgatója ünnepé-

lyes külsóre,gek között átadta 
Perédi Pál felügyelónek, Rá
koorendezó állomás helyettes 
főnökének. 

Kiemelt munkák 

A Budapesti Epitési Főnök• 
ség do.Jgozói, swcialista bri• 
gádjai felajánlották, hogy az 
é� tervfeladataikat, a ki
emelt mtmkákat, határidőre 
elvégzik. Vállalásul<at 46 pant• 
ba.n ös.s.ziegezték. 

A kiemelt munkák közül a 
S:zolnok-&ojol köwtti vonal
korrekció mU11kálatait határ
Idő előtt egy nappal, a T<rta• 
bánya-Al&ó és Tata közötti 
jobb vágányfelépítmény cseré
jét határidő előtt 20 nappal be
fejezték. A kongresszusi ver
senyben a munkák minősége 
is javult. A bemért vágányok 
nyómtá volság értékei az öt
százalékos tfuél:i határral 
szemben 3,9 százalélmál nem 
nagyobbak. 

Javult a munkák minősége 

(Hemzó Károly felv.) 

6 millió forintot 
takarítottak meg 

A debreceni fűtőház dol,go-
7.Ói a pártkongresszus tisztele
tére a termelékenység emelé• 
6ére tett 2 százalékos vállalá
&ukat eddig 3,6 százalékkal 
túlteljesítették. Ez nemcsak a 
nagy teljesítményű Diesel
mozdon.yok, hanem az utazó. 
személyzet szoLgálati óráinak 
gazdaságosabb killaszmálását is 
jelenti. Tovább növekedett a 
sren- és gázolajmegtakaritás 
is. Szeptember 30-ig 1399 ton
na gázolajat és 4940 tonna sze
net takarítottak meg, amelyek 
értéke meghaladja a 6 millió 
forintot 

A gazdaságpolitikai elveknek megfelelően a lakosság 
életszínvonalának a jövőben is rendszeresen emelkedni kell 
az eredmények függvényében. Az a törekvés, hogy az új 
mechanizmusban nagyobb mértékben emelkedjen az átla
gosnál többet nyújtók keresete, jobban kifejezésre jusson a 
nehéz fizikai, a kvalifikált és a nagyobb felelősséggel járó 
munka megbecsülése. 

A pártkongresszus tiszteletére Az Eszaki Jármúja1'ító dol
gQZái.nak kon.gress.zus.i munka
felajánlásai köwtt első helyen 
szerepelt a vonta tásl szolgálat 
igényeinek maxirnálJis kielégí
tése, a villamoo- és Diesel• 
mozdonyok minőségileg is ki
fogástalan javítása. A villa
mosmozdony javítóo6ztály dol
gozói terven felül vállalták eQ11 
villamo=ozdon11 B-javításos, 
öt futójavitásos, egy A-C·ja
vításos munkálnak elvégzését. 
A XII. osztáJ,y kollektívája pe
di.g egy Bb motorkocsi nagyja
vításának, öt futójavításának 
elvégzését vá1le.lták terven fe
liil. Az f:szaki Járműjavító 
dotgozód a terven felül eddig 
elvégzett munkákkal október 
,H-ig bezárólag több mint 3 

millió forint n11ereséget értek 
el. 

Jó munkát végeznek a fűtő
ház Javító részlegeiben dolgozó 
szocialista és ifjúsági brigádok 
is. A kongresszusi versenyben 
Erdői Károly 6 tagú ifjúsági 
brigádja hónapok óta az M 62-
es sorozatú mozdonyok D 3-aa 
na.,"Y javítását végzi a minő
ségi előírások betartása mel
lett. Az M 62-038 mozdonyt a 
kitűzött hatálidő előtt három 
nappal készítetbék el Szőke 
Sándor ifjúsági szocialista bri• 
gádja a kon.gresszll6i vemeny 
keretében vállalta, hogy a 
Nagy Októberi Szociali&ta 
FoTradalom évfordulójának 
tiszteletére társadalmi munká
ban elké6zíti a mintegy 20 ezer 
forint értékben Kanyári-Sóstó 
állomás villamos berendez.ését. 
Vállalásuknak november 5-re 
eleget tettek. Határidő előtt 
hat nappal teljesítette felaján◄ 
lását Kass A ndrá., SIZOCial.ista 
brigádja is, akik Nyíregyháza 
és Szerencs között a villamos 
f.elsóvezeték építésénél dolgoz
tak. 

„Fejlődésünk jelenlegi szakaszában alapvető feladatunk 
népünk világnézeti-erkölcsi egységének erősítése, az eszmei 
harc a polgári-kispolgári nézetek és magatartá& ellen" -
olvashatjuk az irányelvekben. Tény, hogy az emberek gon
dolkodásában, világnézetében óriási változás történt a fel
szabadulás óta, ma sem vagyunk azonba,n mentesek más 
iáego!ógiák, eszmei áramlatok hatásától. Sokakat befol11ásol 
11 kispolgári szemlélet, erkölcs, ízlés, valamint a vallásos 
világnézet. Feladatunk türelmes, nevelő, felvilágosító tevé
kenységgel azon lenni, hogy a munkásosztály világnézete 
uralkodóvá váljon társadalmunkban. 

A 
VIII. kongresszus óta elért eredmények bizonyítják, 
hogy pártunk a munkásosztály akaratát, népünk érde

keit szolgáló politikát folytat, amely összhangban van a 
nEmzetközi munkásmozgalom érdekeivel. A párt vezető sze
Tepe a szocializmus építése során tovább növekszik. Figyel
mét a tudományos elemzésekre, az elvi, politika.i irányítás 
erősítésére, a tömegek mozgósítására irányítja. 

A szocializmus feMpltése egész társadalmunk Üg)'e. ��rt 
nagy figyelmet fordít a párt a tömegszervezetek munkáJara, 
önállóságuk növelésére. Szorgalmazza, hogy minél több párt
tag folytasson aktív munkát a tömegszervezetekben. Ezt a 
tevékenységet a párt más pártmunkával egyenlőnek Ismeri el. 
A tömegszervezetekben dolgozó kommunisták felelősek azért, 
ho1111 szervezetük tagjai a párt politikáját elfogadják, annak 
megvalósításáért dolgozzanak. Ez természetszerűen vonatko
Zik a szakszervezetekre, a szakszervezetekben dolgozó kom
munistákra is. 

A pártkongresszus mindenkor határkő volt nemcsak a 
t>árttagság, hanem az egész társadalom életében. Amióta ha
zánkban a párt politikája a hivata.Jos állami politika rang
jára emelkedett minden becsületes dolgozó várakozással te
kint e nagy fontosságú tanácskozás elé. Persze, most Is akad
nak, akik túlzott várakozást ma még teljesíthetetlen vágyak illúzióját igyekeznek kelten( hogy a kongressz�s �á�ls cél
kltűzél!ei láttán elégedetlenséget válthassanak ki. Lepjünk fel 
határozottan minden jelentőségét túlozni akaró, 1'aQV lebe
csUlnt szándékozó propaganda ellen. Pártunk politikáját a 
józan mértéktartás, a megalapozott, körültekintő döntés jel
lemzi. Ez fogja jellemezni a IX. kongresszus tanácskozását, 
határozatait Is. 

A vasutas dolgozók nagy része ennek tudatában tekint e 
kongresszus elé. s hogy milyen jelentős eseménynek te• 

kintik, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint azok a na�
&zerú eredmények amelyek a kongresszusi versenyben szu-
lettek. ' 

Új komplexhrigád alakult 
Székes( ehérvárott 

.,Az MSZMP IX. kongresz
szusa tiszteletére szocialista 
brigádot alakítunk. Feladata a 
Fejér megyei Epítőipari Vál
lalat, Székesfehérvár, Seregé
lyesi úti ú; telepén a rakodás 
megszervezése és gazdaságos 
végrehajtása." 

A szépen bekötött és ara
nyozott feliratú brigádnapló
b,n még csak ennyi olvasható. 
De mi kellett ahhoz, hogy ez 
a brigádnapló első lapja ezzel 
a bejegyzéssel megteljen? Az 
élet diktálta szükségesség, s 
tervek maradéktalan végre
hajtása, a józan előrelátás. 

A feladatok végrehajtása so
rán vetődött fel a gondolat a 
vállalat és az állomás vezetői
nek mindennapi gondjai kö
zött. A Fejér megyei 11:pítóipa
ri Vállalat Seregélyesi úti te
lepének elkészill téve! és a 
vágányhálózat megépítésével a 
vállalat címére feladott külde
mények úgymond házhoz szál
Jltást nyernek. Nem mindeg11 
azonban, hog11 ezek az áruk 
m;kor és hog11an kerülnek el 
rendeltetési hel11ükre. Az sem 
mindegy, hogy mennyi idő 
alatt rakják ki a vagonokat, 
milyen tisztán adják vissza a 
��Av-nak. 

A telep nem régen kezdte 
meg működését. A lengyel 
gyártmányú vagonklrakó be
renrlezés jóformán még próba
lrirakásokat végzett. mert az 
eddigi Idő csupán felkészülés 
volt arra az Időszakra, amikor 
minden vagonba érkezett árut 

már begurftanak a telepre . 
Ezzel számos közúti jármú 
szabadul fel, 

a kocsiálláspénz pedig 
minden valószlnúség sze

rint csökken. 
Székesfehérvár állomás és a 

Fejér megyei Allaml Építő
ipari Vállalat vezetői „előre" 
gondolkodtak és cselekedtek. 
Nem elég, hogy csak az egyik 
fél teljesítse kötelezettségét, 
mert az káros nemcsak a nép
gazdaságra, hanem a két vál
lalat dolgozóira nézve is. Ezért 
jött létre a két vállalat dol
gozóinak közös brigádja. 

A szerződés első pontját 
rr.ár teljesítették: a két érde
kelt fél dolgozóiból brigádot 
alakítottak. Az épltőbrigád 
tagjai vállalták, hogy az át
adott kocsikat határidőre ki
rakják é§ a vagonokat a leg
megfelelőbb állapotban adják 
vissza. Az állomásiak ezzel 
szemben azt vállalták, hogy 

a klnolgál'8t pontosan be
tari,lák, aa el6re Jelzett 
id6poniban szálm,lák aa 

ánd, 

s tájékoztatják a brigád épí
tőipari dolgozóit a ■oron kö
vetkező munkafeladatokról. 

A szerződő felek megálla
podtak abban Is, hogy a IX. 
pártkong�esszus tiszteletére 
kötött szerz6dést, a soron kö
vetkező feladatok érdekében 
továbbra !s fenntartják. 

Szfkel;rb141 IÜUla 

A kongresszusi munkaver
senyben tovább szélesedett a 
szocialista brigádmozgalom. 
Ebben az évben ugyanis 26 
munkabrigád 548 taggal kap
csolódott be a mozgalomba. 
Gyarapodott oooknak a fi.a.ta
loknak a száma Is, akik a 
Szakma ifjú mestere mozga
lomba kapcsolódtak be. 

Tervdokumentáció 
terven felül 

A szentesi vasutasok régi 
óhaja, hogy az állomáson ok
tatóterem és kultúrotthon 
épüljön. A szakszervezet 
Csongrád megyei bizottsága és 
az állomás garoaságl vezetése 
hozzájárult ahhoz, hogy a 
földszintes üz.emi konyha épil◄ 
letére emeletet építisenek. 

A gondot az okozta, hogy a 
tervdokumentáció elkészít.ésé-
re nem volt keretük. A szen.
tesi építési főnökség fiatal ter
vezői a kongressizus tiszteletére 
vállalták, hogy a 30 OOO fcxrint 
értékű te1-vdokume:ntációt el
készítik. 

Veteránok, fiatalok találkozója 
Több éves hagyomány, hogy 

szakszervezetünk központjá
ban régi !dók történelmi em
lékét idézve a Nagy Októberi 
Szocialista Forrada.lom évfor
dulója al:kalmából köszöntik a 
vasutas veteránokat. 

Ebben az évben november 2-
án került sor en-e e kedves, 
bensőséges ünnepségre, ahol 
Kellner István, a szervezési és 
neveLés OSZltály vezet.ője ildvö: 

zölte a megjelenteket. Mél„ tatta az októberi szocialista forradalom jelentősé� a veteránok dicső múltját és harcát, majd 25 idlls wautamak és 15 - az ifjúsági munkába,a élenjáró - fiatalnak dtlldta az dn6kség a;dndékát. 
A k&zöntő szavak után a Benczur utca! MA V-óvoda ki-· 

cs!nyel kedveg mtl&orral szere
peltek. 
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· Az üzemi demokrátia az új 
gazdasági methanizmusban 

A 
gazdasági mechanizmus reformjának egyik fontos politikai célja: kedvezö 

feU�teleket teremteni 4 szo
claluta demokrr'cia további 
fejlöd,-. íhez, elösegiteni a 
dolgozók véleményének, ja-
1.•aslatainak hasznosítását kol
lektív réswételüket <1 • 114z
dálkodás irányitá.sáb<l11 és el
lenérzúében. 

Az előttünk álló nagy fel
adatokat végrehajtani csak 
úgy lehetséges, ha abban a 
dolgozók javaslataikkal, ta
nácsaikkal tevékenyen részt 
vesznek. Ezért erősíteni kell 
az álíllml és társadalmi szer
,•ek osszefogását, tot,ább kell 
fejleszteni 4Z együttműködést 
tarta.lmában és for1114iban is. 

Amikor minden Wrckvés
riek arra kell Irányulnia, 
hogy az ügyek intézését a \·e
zetók hozzáértésére. szemé
lyi felelősségére alapozzuk, 
teret kell biztosítani a de
mokratikusan választott tes
tU:etek ellenórzó tevékenvsé
cének és nyilvánosságának. 

A szoci.alL,ta demokráciá
nak része az üzemi demok
rácia. Ez annyit jelent, hozy 
az üzem dolgozói közvetle
nül, illetve közvetve részt 
vesznek az üzem irányít.ásá
ban. Joguk és kötele.sségük 
véleményüket nyilvánítani. A 
gazdaságirányítás reformja 
során a dolgozók közelebb 
kerülnek az ügyek válóságos 
intézéséhez. Ez a dolgozók 
aktivitása fej:ödé.sének újabb 
forrása lesz. 

A szocialista vállalatok. 

szervek a dolgozók szociális. közvetlffl részvétele, vélemé
egészségügyi és kulturális nyének nyilvánítása. A szak
ellátását érintó kérdésekben szervezeti bizottságok a dol
az ilyen célokra a vállalat� gozók összességének képvi
nál rendelkezésre álló pénz- selói. A szak.szervezet jogait 
ügyi kereten belül. A dön- a dolgozók jogaként kell fel
tés meghozatala előtt ki kell fogni. Amikor tehát a szak
kérni az illetékes gazdasági szeroezetek tesznek észre�•é
vezetók véleményét. telt, ezt úgy kell tekinteni, 

E
llenőrzési, esetenként mintha az egész kollektíva 

nevében szólnának, vala-egyetértési jog illeti mennyi dolgozó közvetett meg a vállalati szakszen·e- úton tenné meg javaslatát, zeti szerveket a dolgozók észrevételét. munkaviszonyával, a munka-
idővel, az anyagi és erkölcsi A dolgozók részéróJ annál 
ösztön:zési rendszerekkel, va- erósebb az érdeklödés a dön
la.mint a személyi jövedel- tések iránt, minél közvetJe
mek elo.sztásával kapcsolat- nebbül érinti munkakörül-
ban. ményeiket és keresetük ala-

A vá.Llalati szak.szervezeti kulását. A döntés iránti ér-
szerv a vállalatvezetéssel dekeltség attól is függ, hogy 
egyetértésben kollektív szer- a vezetés hogyan informáló

zödé%ben foglalja. össze 4 dik a tennelő munkáról és a 
dolgozók élet- és munkakö- dolgozók informáltsága meny• 
rülményeit érintö SZ<lbályo- nyire rendszeres saját mun
kai. A szerződés az általá- kahelyük eredményeiről. A 

nos jogszabályokra E:pülve vezetök és a dolgozók kölcsö

reszleteiben és konkrétan nö., tájékozódása, <1 közös 
érdekeltség megteremtése és tartalmazza a gazdasági ve- tudatruftdsa nemcsak a dönzet.ók és a szak.szervezeti tésnek, hanem a végrehajtás-szervek hatáskörét a legfel- k l · l 

söbbtól a l�kig. A szer- na is fe téte e lesz. 
A gazdaságirányítás UJ zódésnek - amelyet a gaz- rendszere. a naizyobb válladasági vezetés és a dolgozó lati önállóság és fel<>lő.sség viszonyát szabályozó alkot- megnöveli a s:akszert•ezetek mányként kell kezelni súlyát és érdekt·édelmi s:e,-etartalmaznia kell a munka- pét. A szakszervezet"k tevé\·i.szonyt, a munkaidőt, a k"nységét, hatáskörét ennek munkavédelmet, az anyagi és megfelelően kell kialakitani. erkölcsi ösztönzés rendsze- változtatni, erősíteni. Egyérrét és a személyi jövedel-

mek elosztását érintő szabá- telmúen rendezni kell. h<>m1 

lyokat. milyen szinten, milyen ;og-

A kolleJ(• tív zód , . 11 gal rendelkeznek a szak$zer-

Együti 

a határőrizeti 

szervekkel 

Az elmúlt években jó kap
csolat alakult ki a nemzetközi 
gyorsvonatokon szolgálatot tel
jesító vonatkísérők, vonat
vezetők és jegyvizsgálók, va
laml nt az útleveleket kezelő 
határőrök és a vámórség dol
gozói között. Az eddigi kapcso
latokat a lökösházi határőr
fs vámórparancsnoksággal 
már írásba foglalták. 

A Keleti pályaudvar 60 tagú 
nemzetközi vonatkísérő gárdá
ja október 31-én komplex
brigáds:er::ödést kötött a lö
kösházi határállomás határör
és vámórparancs,wk.ságával. A 
13 pontból álló komplexbrigád
szerzödésből mindvégig az 
csendül ki, hogy az elkÖ\·et
kezendő időben a három szerv 
igyekszik még több segítséget 
nyújtani egymás munkájához. 

A komplexbrigád-szerzódést 
a KeJeti pályaudvar ga:zxiasági 
és mozgalmi vezetői, va,Jamlnt 
a lökösházi határőrség és vám
őrség parancsnoka frta alá, a 
Keleti pályaudvar szakszerve
zeti bizot15ágának helyiségé
ben. A komplexbrigád veze'!ője 
Józsa Ferenc vonatvezető. 
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Meghalt Végh Lajos elvtárs 

Október 30-án. 62 éves ko
rában, tragikus hirtelenséggel 
elhunyt Végh Lajos. a Vasu
tasok Szak.szervezeténe-k el
nöke, a Szakszervezetek Or
szágos Tanácsának tagja, 
m•ugdíjas vasútigazgató. Fia
talon. 1922-ben került a MA V 
szolgálatába. az É.szaki Fő
műhelybe, ahol 1945-ig mint 
géplakatos dolgozott. A dol
gozók érdekében már abban 
az időben is aktívan tevéken,·
kedett. A fel.szabadulás után 
az tsza.ki Járműjavítóban a, 
üzemi bizottság tagjá,-á. a 
szakszervezet helyi csoportjá
nak elnökévé választották. 
1947-től három éven át, a va
sutassza k.szervezet elnöke 
volt. 1950-tól nyugalomba vo
nulásáig a KPM I 3. szakosz
tályát vezette. Fontos szak-

vonali munkája ellenére aem 
szakadt el a szakszervezet, 
mozgalomtól. 1956-tól tagja a 
SZOT-nak, a Vasutasok Szak
szervezete központi vezetósé
gének es elnökségének. s mint 
a szak.szervezet elnöke, akti
\"an ki,·ette reszét a szakszer
vezet irányító muni<ájából. f:r. 
demeiért, a szak.szervezeti 
mozgalomban kifejtett ki-
emelkedő munkásságáért több 
kitüntetésben részesült. 

Végh Lajos elvtársat no• 
\"ember 3-án. mély részvéttel 
kísérték utolsó útjára a rá
koskeresztúri új köztemetóben. 
A gyászdrapériával borított 
ravatalnál \"ettek utolsó bú
csút az elhunyttól a hozzátar
tozók. munkatársak. baratoi< 
es ismerösök. Ott volt a bú
C5Ú7.Úk sorában dr. Csanádi 
Gvörgy közlckedPs- és posta
ügvi miniszter. Ródön,vi Ká
rolv minlszterhelvettes. a 
a I'vlÁV vezérigazgatója, s,abó 
Antal, szakszervezetünk főtit
kára. 

A Su1ktanács és szakszerve-
7.etün.k elnöksége nevében 
S>.abó Antal f.3titkár. a Vasúti 
Főosztály dolgozóinak nPvében 
dr. Bácskai htván, a Vasutas 
Biztosító Egyesület nevében 
S?ol1?a István, a XIX. kerületi 
Pártbizottság nevében pedig 
Kol\·már Tibor búcsúzott 
Végh Lajos elYtárstól. 

Emlékét kegyelettel meg
őrizzük! 

t·ezetésében együttesen és 
�gYtdejúleg kell ervényesi
teni és erösiteni az egy�ze
mélyi felelős vezetesnek és 
a dolgozók koUektít• részré
telének elt'ét. A döntések, in
tézkedések végrehajtásában 
támaszkodni kell a doJ.gozók 
alkotó kezdeményezésére, az 
anyagi é· erkölc:i ösztönzés
re. A dolgozói; rP::etésbe I•a
ló bevoná.sac a szal.:s:ert'e:e
teken kere�ztiil kell meg1:a
lósila11i. ú1v, ho az se
gil.se, ne pedig akad l,voz?.a, 
Yacy korlátozza a,: egysze
:m„lyi felelős vezetőket. 

szer es Je e- t•ezeti .,zeroek. az l'íll/l'S tisztgét tekintve eltér maid a ségviselők. L<>hetóleg ú._ey, korábbiaktól. Nem tisztá- hogy minden �.�inten a �zakzott még az a dolog sem, s?erve?.eti szervek é,; funkho�y a vasút a kollektív szer- cionáriusok annvi joE?E!'a,I renzódés milyen foCTnáját és mi- delkezzenek. amennyh-el a lyen egységekre vonatkozóan partner gazdasági vezető. 
a félszáza lékos 

A gazdaságí vezető dön-
1-ése előtt kötele� a s;;ak
s:errezet t•élemén11ét kérni 
a munkakö1ülmények javítá
sát. a munkavégzés bizton
r.ágát, a dolgozók egészsé
gének és te.-;ti épségének vé
delmét érintő kérdésekben. 
Viszont önállóan döntenek 
a vállalati szakszervezeti 

használja. 
Az üzemi demokrácia gya

korlása nem új feladat és 
gondolat a sZ4k.$zervezeti 
mozgalomban. "E:vek .során 
kialakultak azok a fóru
m"k és tonnák. a.melyek 
rlévén mód nyílik a dol.go-
7,óknak bekapcsolódni a ve
zeté.,be. A közvet'en réSZ\·é
tel formái például a terme
lési tanácskozás, a szak�zer
vezeti tag'!vÜlés, a csoportér
tekezlet stb. 

A dolgozók vezetésbe való 
bevonását amedcli,: lehetsé
ges. közvetlen módon kell 
mC'gvalósítani. Vannak azon
ban esetek, a!tnikor egyrészt 
lehetetlen, másré•zt -nem is 
szüksége., az egész ta.gság 

A 
vasút centrális üzem. 
A hatáskórök decentrali

zalása után is lesznek olyan 
intézkedések, amelyeket az 
egységesítés biztositasa ér
dekében központilag kell ki• 
adni. Ebből adódik, hogy a 
vasutas szakszervezeti szer
vek sem rendelkezhetnek 
egyértelműen olyan hatás
körrel, mint a népgazdaság 
más területének vállalati 
szak.<;zervezeti szervei. A !el
sö. közép- és alap_ z rveze
tek hatásköre, feladata a 
vasút gazdasági felépítési 
rendsrerének kidolgo7.ásával 
párhuzamosan folyik a fen
tebb említett elveknek meg
felelően. 

Ön 1 éntes Támogatási Alap 
Tíz éve, hogy a vasutas dol

goz.o.� kezdeményezesére évti
zedekkel ezelőtt létrehozott éi 
az 195�-1956-os é,·ekben át
menetileg szünetelt félszáza
lékos Onkén'..es Támogatási 
Alap, a népszerú OTA, a köz
ponti vezetőség határozata 
alapján újból megkezdte mű
ködéset. A cél a: volt, hogy 4 
dolgozók által befizetett ö.sz
s;:egek helyes felhasználásával 
mind jobban és mind nagyobb 
mértékben szolgáljuk a t1as
utas biztosítottak és igényjo
gosult csalá.dt4gjaik egészség-

ügyi ellátását, egészségük cé
delmet. 

Jubileumi számvetés 

A tízéves jubileum alkalm.1-
v.al érdemes számot vetni, 
hogy jól gazdálkodott-e a köz
ponti vezetőség a dolgozók ál
tal befizetett forintokkal, mi
lyen egJtséget adott az arra 
rászorulólmak é,; hogyan já
rult hozzá az alap a tagok 
egé5z.-<;égügyi helyzetének javí
tásához? 

Különös jelentősége van a 
szám\·etesnel<. most, amikor a 

;ére járó táppénzek kiegészíté
sére, 27 mi!Llo forintnal na
gyobb ö.., ;.eget temetési segé• 
lyckre. 10 milLó forintot kÜ* 
lön!éle egyszeri segélyekre, 7 
millió forintnál nagyobb ösz
szeget a c.sa.lád:agok túlapo:.ási 
köl tségcire, 4 millió forintot 
a gyógyászati segédeszközök 
téntési költségeinek áh·állalá
sára, hoi;y csak a legjelen tó
sebbeket �mlitsük. A dolgo
zók é3 családt4gjaik részére, 
közvetleniil k!fi.zetett segélyek, 
és az átvállalt összegek 101 
millió forintot tettek ki. 

--------------------------------------------------------1 tízéves megajánlási idöszak el-
A vasutas egészségügyi in

té.:ményck fejlesztésére, bövi· 
tésére 32 millió forintot hasz
náltunk fel, vagy kerül folya
matosan fe!luw:ná!asra. Ebból 
az összegból 15 millió forint
tal járulunk a szolnoki MAV 
Kórház építéséhez, 9,5 millió 
forinttal a debreceni ÚJ ren
delöintézet felép1téséhez. ru 
alap pénzeszközeiből léle.,,ült a 
békéscsabal és került bővítésre 
a 5zombathelyi rendelőintézet. 

Nemzetközi értekezlet Berlinben 
A Szállítási. Kikötői é.� Ha

lászati Dolgozók Szakszerveze
tei Nemzetközi Szövetségének 
,·a:-utas technikai bizottsága 
október 25-26-án Berlinben 
úlést tartott. Az értekezleten 
részt vett Satish Cltatterjee 
(Inctia) fót.itkár, Vez,o Bi{1agli 
(Olaszom.z-ág) titkár, Viktor 
Ko=in (Szovjetunió) titkár, E. 
Cserednyicse-nko, a szovjet 
t·a.;uta;..;zak.szen·ezet elnöke, 
Charles Ma.ssabieaux, a írancia 
,·as u tas·zakszervezet fóti tkára, 
Karl lfflü.nder, az NDK szál
lík'hi és t.\\·közlé,i sza.kbzerve
:zelének elnöke. Frantisek Va
la., a csehszlovák közlekedési 
szaksrervezet alelnöke, Gulyás 
Jcúws, szakszer\'ezetünk titká
ra. A Mali Köztársaság vas
utas6.z.1k.szervezete megfigyelő
nl képviseltette magát. 

Az értekezlet napirendjén a 
következő kérdések szerepel
tek: 

1. Megvitatni a Nemzetközi 
Munkaügyi Iroda Bebó Fuva
rozási Bizottsága 8. ülése elé 
teriesztendó kérdé-eke!, 

2. Az automatizálás problé
mái és kihatásai a vasutasok 
munka- és életkörülményeire. 

A Nem:zetközi Munkaügyi 
Iroda Belső Fuvarozási Bi.wtt
sága 8." ülé;ére 1 966. november 
\·égén kerül sor G<mfben. A 
technikai bizottság értekezleté
nek legfonto,;abb kérdése vol1 
egységes álláspontot kialakí

tani az ülés napirendjével kap
csolatban. Konkrétan a kollek-

tív szerződések és a munka
ügyi viták elintézése a vasutak 
területén volt az a téma, 
amelyben megbízást kaptak a 
genfi konferencián ruztvevő 
küldöttek állás.fogla.!ásra. A té
mán belül a következő kérdé
sekről folyt a vita: 

a) A kollektív szerzödésre 
vonatkozó általá1Ws ;ogsz:ibá
lyok egyes országokban milyen 
mértékben �'Ona.tkoznak a va.,
uta.s dolgozókra; 

b) esetleg milyen külön jo(li 
szabályozás hel11ettesíti a kol
lektív szerződést; 

c) mit tartalmaz a szerződés, 
mennyi idöre szól, kik kötik, 
be nem tartásának milyen 
s:ankciói van114k; 

d) hogyam t:esznek részt a 

s=akszervezetek a bérek és a 

munkafeltételek megállapitá
iá ban; 

e) hogyan történik a mun
kavállaló és a munkáltató kö
zötti tJiták elintézése az egye a 
országokban. 

A napirend második pontjá
val kapcwlatban a bizottság 
úgy határozott, hogy 1967-ben 
Budapestre összehfvja a szak
mai szövet6éghez tartozó és a 
szöveu;égen kívüli szak<n.erve-
1Jetek képviselőit egy tanács
kozá."TI!. A tanácskozáson ki
e erélik  tapasztalataikat az 
aut„matizálás problémáiról, 
különös tekintettel annak a 
dolgozók foglalkoztatására 
gyakorolt hatásáról. 

Új épületrésszel bővült 
a szombathelyi rendelőintézet 

A szombathelyi MA V Ren
delóintézet 1955-ben épült. 
Abban az időben ez volt a 
]<?.-modernebb vidéki vasutas 
szakrendelő. A szocialista 
egészségügy é; az orrn,tudo
mány fejlődése azonban oda 
vezetett, hogy az intézet már 
5--6 év múlva szűknek bizo• 
nyult. A napi betegforgalom 
elérte a 6-700 főt. Emellett 
nem volt elegendő főfoglalko
zású orvos és egészségügyi kö
zépkáder sem. 

A vasút egészségügyi veze
tő szervei és a szakszervezet 
indokoltnak találta a kérést a 
rendelőintézet bővítésére. "E:p
pen ezért a szakszervezet köz
ponti vezetősége a l /1 százalé
kos önkéntes támogatási alap
ból 1 millió forintot szai•azott 
meg az épület bódtésére, és 
250 ezer forintot irányzott elc5 
a felszerelések kiegés::ítésére. 

Az Igazgatóság vezetőinek, 

dolgozóinak jó hozzáállását bi
zonyítja. hogy egy év alatt el
ké zültek az ,építkezéssel. A 
szombathelyi dolgozók 1584 
tirsadalmi munkaórával já
rultak hoz:;á az építéshez. 

Az új épületrész megépítése 
lehetővé telte gyermekszak
rerdeló létesítését 8 helyiség
gel. az idegszakorvosl rendelő, 
két betegszoba, a nőgyógyásza
ti rendelő, az urológia, a bőr
és orthopédrendeló, a laborató
rium megfelelő helyiségeinek 
biztosítását. Az intézetben je
lenleg 1 O fő- és 21 részfog
lalkozású orvos, valamint 31 
el!észségügyi dolgozó fárado
zik a vasutasok gyógyításán, 
ei,észség\'édelmén. 

Az új épületrésszel bővült 
rendelőintézetet Gulyás János, 

a szakszerve7,tt ti tkára no
vember 4-én adta át rendelte
tó�ének. 

Köszönet a gyógyításért 

Tihanyt IAjos vezető főel
lenőr, Tapolca allomás dolgo
zója csaknem egy hónapon 
keresztül feküdt a MÁV Pé
celi Továbbképző Kórház
ban. Az orvosok súlyos gyo
morvérzéssel kezelték. Ami
kor felgyógyultan visszatért 
honállomására és találkoz
tunk, örömmel újságolta, hogy 
a továbbkezelő orvosai mi
lyen lelkiismeretesen �ezel
ték őt, éa kezeltk a többi be-

teget Is. Különösen elismerés
sel beszélt dr. Kirnbauer Már
ta belgyógyászról, kezel6orvo
sár61. aki mindent elköve ett 
azért. hogy gyógyultan távoz
zon Pécelrőr. 

Tihanyi Lajos vezető íóel
lenőr ezúton Is k�zönetet 
mond a péceli továbbkezPlő 
kórház orvosainak és ápolói
nak. 

Bognár Károly 
Tapolca 

teltével újból megkérdezzük a 
dolgozókat· akarják-e az őTA 
torábbi müködését? 

A központi vezetőség nyu
godt !elkiis.merettel néz a szá
mon.kér� elé. mert megvan 
gyózódve arról, hogy ez irányú 
tevékenysége minden tekintet
ben a dolgozók legteljesebb 
megelégedését és elismerését 
váltja. kL Bizonyítja ezt töb
bek között az a me�számlál
hatatlan eli merő levél, amely 
azoknak a dolgozóknak a meg
nyilvánulásait tartalmazl.8, 
akiknek gondjaikban, bajai k
ban az alap segített. De bizo
nyitja a taglétszám állandó 
emelkedése és az is, hogy a 
vasúttól a népgazdaság más 
területére került dolgozóknak 
szinte mindegyike fenntartja 
tagságát. Fel sem lehet sorol
ni azt a sok-sok tényt, ami 
mind az OTA reg!tőszándé'<ú 
tevékenységének bizonyítékául 
szolgál. 

Pillantás a számok mögé 

"E:rdemes a számok tükrében 
is néhány pillantást vetni az 
alap működésére. a pénzesz
közök felhasználására. Az 
ŐT A tíz év alatti összes bevé
tele kereken 156 millió forint 
volt annak ellenére, hogy a 
központi vezetóség - szoc:ális 
meggondolásoktól vezérelve -
úgy határozott. akik annak 
idején megajánlották az 
ÖTA-t. de a havi jövedelmük 
nem haladja meg a 350 forin
tot. nem fizetnek járulékot, 
akiknek a havi jövedelme az 
500 forintot nem haladja meg, 
egységesen havi 1 forintot. 
akiknek a 800 forinlot nem ha
ladja meg. egvségesen havi 2 
forintot kell fizetniök. 

Mire fordftottuk az alap be
vételeit? Több mint 57 millió 
forintot 4 kórházi ápolás ide-

Hét Üzemorvosi rendelő 

Az üzemi egészségügyi eliá• 
tás jobbá tétele érdekében hét 
üzemorvosi rendelő építésének 
költségei! ,·állalta a köz.ponti 
vezetőség. Erre a célra 5 millió 
forintot fordítottunk. 

Elós.egíti a szakszervezet a 
tbc-ben szenvedő dolgozók 

ellátás:infk jobbátételét -,zz.al. 
hogy 6 millió forinttal járul 
hozzá a tbc-s betegek r&zére 
építendő reh,b:lilációs pavilon 
építésének költségeihez. 

Igy jut kifejezésre a közpon
ti ,·ezetéi6égnek az a törekvé.•e. 
hogy közvetve minden \'asutas 
dolgozó egészségvédelmet szo!
gálja. his:en az egészségügyi 
letesítmények fejlesztéstre és 
bó1,,tésére több mint 43 millió 
forintot fordított. 

Ime néhány adat arról. mit 
tett a szaks:ervezet 4Z őTA 
útján a dolgozók érdekében, 
milyen erőfeszítéseket tett a 
vasutas dolgozók és családtag
jaik e,:ész•égügyi ellátás.í.nak 
jav1tásáért. 

Az alap tovább működik s 
a szakszervezet központi fel
adatának tartja a jövőben is, 
hoey a dolgozók befizetett fo
rlntiai a7.ok érdekében nyer
jenek felhasználást, akik azt 
összeadták. 

Krekó Ferenc 
a tár<acfalombi,tnsításl 

osztály vezetője 
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Új utakon 
a ferencvárosi csomópont 

8 millió forintot takarítottak meg a kongresszusi 
versenyben a fűtőház dolgozói 

Ferencváros az ország legna-
1yobb pályaudvara, a vasút 
5ZÍYe, 

E szavak Jga-zság!l megelen�
nedik Be�=e Lajos állomás
fönök iróasz1alán az üveg
lap alatti gra[ikonon. A tussal 
húzott vonalak furcsa cesze
n szasága eg,·séggé rendezó
d:k, amikor feJcorakoznak a 
tenrek : a= 520 holdon elterülö 
pályaudvar sok-sok sín
párja Ferenct•á.rostól Pester
rs.!beti.g terjed. Keleti i rány
ban a tiszántúli, n,-u;gati i rány
ban a dunántúli vonalakat 
összpontosítja. Két gurító
comb!án naponta 55-00-6000 
koc.sl gurul. 

„Megnéztük 
a mozdonyokat" 

1965. ét•i jó munkánk el
bmeréseként e= év május l-én 
kap:uk meg a Minis=tertanács 
ts a SZOT t•ándorzászlaját -
kezdte be z1;LgeU· ·ünket az á,
lomásfőnök. - S októberi tel
;es,tményeink ismeretébea el
mondhatom, hogy a múlt évi 
tredményt már jóval túls=ár
nyaltuk. Nacy lendületet adott 
rnunkan:rnak a. kongresszusi 
Wrseny, amely e:óse,gitette, 
ho0 • a tehervonatok átlagos 
terhcléc-ében, a menetrend
i;zerúségben. a ,·om:,tközleke
de,l terTbc,n. a k<>c<itartó21ko
dá.< ban és a kocs kiha.sz:iálás
ban egyarán lúlszarnyaljuk az 
t.üzemsz'ntet, �- a ko�re. z. 
Ezus t:5zteletére ,·á.Llalt köle
lezettségei nket. 

M' lye:n új. a szocialista mun
kai elósegító möw zerek áll
n, k az eg,,-e növekvö lelie
•1 m"!'llyek szamoszlopai mö
gött? 

Rádióirán)·ítással lényegesen ltönnyebb és a korá.bblnál sok
kal gyorsabban halad ar vonatok átvevése. 

(l\lTI Fo(o - Hadas János feh.) 

rül e!ötérbe, Az emberek szí
n, en keres!k fel ügyes-bajos 
dolgaikkal, mert érzik ebben 
az emberben az ó-,z.in te se-gító
k ". zséget. Do'gozótár<raival 
egvütt k'iilönösen so.-._at tesz a 
szoc:alista embertípus neYele
séért: 

Vagy ott van az uh,z&sze
mélyzet. A 424-245-ös gép 
mozdony1·eze!óje Bakos Já.nos, 
de a 424-�'i0-es g,€,pen do!gozó 
Molnár II. Lás=ló is ncl(y<zerú 
munká végez ,szoc:all<S!a bri
gádja él�n. Akár a pályaud
varról, akár a fűtőház ól. ,·�gy 
má szakágaz:itr 1 ,·an szó. so-

- Most már nálunk mindez 
rádióirány,táasal történik 
folytatja -. Az átrevó röt•i.i• 
hullámú adó- lés rev5kés.:iiltik
kel dolgozik, diktálja az adato-
kat egy irodába, ahol 
a ;egy;;ék készül. Érde-
kes, hogy e módszerrel 
szemben még most i.:, n�y 
másutt  az idegenkcd',, pedig 
e,edm nyeink me,:gyózhe ik a 
kétkedőket; új, helye.s utakra 
tértünk. 

va;óban: uJ, helyes utakon 
haladnak Ferenct•arosban. 

l\laros László 

Ismét a legjobbak között 
Élüzem cím felett teljesítették vállalásaikat a miskolci csomópont dolgozói 

A három&Wros MT-SZOT
vándorzászlós miskolci cso
mópont jelesre vi:z:s.gázott a 
kongres;zusi vensenyben is. A 

vállalt feladatot kétszeres fe
lelősséggel végezték, mert tud
ták és tudják, hogy a kitünte
té; kötelezi őket. 

Meggyorsult az ipartelepek kiszolgálása 

Erdélyi János állomásfőnök 
a kongre,.;zusi ven;eny kezde
tére így emlékszik vis;za: 

- Mindannyian tisztában 
voltunk azzal, hegy a kon.g
resszusi verseny éves tervünk 
megvalósítását segtti. A fütó
házzal közöse,n 17 po-ntból álló 
váUalást dolgoztunk ki. Fel
adatunknak tekintettük a szo
cia l ista bril(ádmo7.galom to
vábbfej1e-5Ztétsét, a moroony
takaréko�{urot. Vállaltuk, 
hogy 2 millió fori'llt értékű 
anyagot talrnrítunk meg. Fel
ajánlottunk 800 óra tár:sadaJmi 
munkát L,;. A párt�zervezettel 
és a izak.szervezeti b-11:ottsá!}· 
gal közös inté=lcedési terret 
kés:ítettünk Felajánlásunk a 
Lenin K<Jhá.lzati Mú,·ek a 
DIMAVAG vállalásához is 
C"'ltlakozott, húszen enne!, a 
két ipartelepnek a pon'.os é· 
::n,ors kl.szol2álá.<a !ont.a; nép• 
ga7,da.,;á� érdek. 

S hogy a Miskolc-Tiszai pá
lyaudvar do1eozói a kongresz
szu í ve1'senyben milyen mun
kát vé�eztek. álljon Itt bizo
nyítékul néhány , zárna dat. 

A b>hervnnatok átlago< ter
helé- t a vállalt 96 5 százalék 
h�lyett 98.1 szá;,;a.lé:a-a. a re

her.·onatok menetrends.zierinti 
ind!tá ,át 65 szá7.alék helyett 
í:i.4 ::=1:i..,?.a -ékra, a kOC'-ilartóz
;cod<í.si t€'!",·et pedjg lOt,1 ná
zalékra telje.sí' ett,ék, A teher
kocsi k  átlaeos tcrhe!l4nél 19.4 
tonnát érbe-k el annak ('J lené
re. hogy a feladott koesik kö
zött n:,gy mPnnvi<égben sze
repeltek a HútóMz · a Gön
eyéi!e'! F.":ltó Vállalat köny
nyú:--úl,ú küldeményei. 

Az áll mácfőnö1< elm:mdot
''I méfz. hozy a , llla=moz
tlcm�·ok:it 1 20 pcrce'1 belül 
vissza.fordítják '· az LK'.\1-be 

Irányuló kocsiknál a tartózko
dási időt egy órával csökken
tették. 

- A balesetek é& a fegyelmi 
vétségek száma is csökkent -
folytatja tovább - A bázis
hoz viszonyítva 41-gyel keve
sebb a tárgyi baleset. s a kár• 
css::eg a múlt évi 569 OOO fo
rinttal szemben mindössze 
50 OOO forint. 51-gyel kevesebb 
fegyelmi ügyet tárgyaltunk. 

A legjobbak 

- A kone:=zusi ve=y
ben kik do],goztak a legjob
ban ? 

- Nehéz lenne kiválasztani 
a. sok jó közül a le�jobbakat. 
dc Ko�z Zoltán állomá,irá
nyító. Spisák András gurítás
vezetö, Kitta József kocs.ime<
ter, Dunareczki latL·án sarús 
előmunkás <'.s Adám János to
latásyezető szocia.Ji.,,ta bngád
jait kiemelhetem. Dicséi·e.e.• 
munkát végzett Gyóni János 
rendelkező forgalmi szolgálat
tevő. Németh József kocsimes
ter és Krompák István biztosí
tóberendezé.,t kezelö brigádja 
is. 

- Apropos, az új biztosít6-
berendezé,, nemrég úz.emel 
ugyan, de az átadás óta bizo
nyára segít.ette az állomás for
galmát. 

- Feltétlen sokat segit raj• 
tunk. Bár az ét> közepéig, mi'1 
át nem adták, sok gondot oko
zott, hi.$zen az építkezés hát
ráltatta a munkát. De ma már 
azokat a nehé=ségeket elfelej· 
tettük, s a ki- es bejárás nem 
gond többé. Egy gombnyomá1 
és szabad az ú t. Nagyon örü
lúnk ennek a !Rtesitménynek, 

- A szak:szerven,ti bizottság 
hoJyan segítette a kon.gresz
szus.i ve�senyt? 

- A már említett havi in
tézkedési tervek e lkés:útésfr 
kívii! - amit közösen vége·
tünk -, a szakszervezeti bt· 
zottság kezdeményezésére va
lósult meg, hogy minden bri· 
gádot egy-egy jó! képzett ta• 

pasztalt s::akember patronál s 
ahogy az eredmények mu.at
;ák, si1-eresen. 

Gondoltak a télre 

A kongresszusi versenv mel
lett ten·szerüen készüÚek a 
Tiszai pályaudvaron a téli for
galomra i.s. Külön ügyeltek a 
biztooitóberendei:ésre. A kezelő 
s::emélpzetet goodosan felké· 
szttették, hiszen ez a tél lesz a 

tü=lcereszt.ség. Tapasztalatokat 
gyüjtöttek olyan állomásokról, 
mint Szerencs, Füzesabony, 
ahol ilyen biztosílóberendezés
sel . már egy-két telet „átvé
sze1 ek". 

Az iroda! és a ki.segítő dol• 
gozók között - önkéntesség 
alapján -. meg.,zervezték a 
v!l!tók hótól. jégtől való tisz
lí':ísát. A Yédc'!ruha és a tisz
ti óeszköz rendelkezésükre áll. 
De .!!ond is akad. A tehervo
m1:okhoz ke,·és a kalauzkocsi. 
a $7.emély-vonatoknál pedig 
nem tudják azokat villannyal 
fút.eni. 

A fűtőház 

is kitett magáért 
A munkában nem maradt el 

a fűtőház sem. HeTnádi Istt•án 
mén.öl<. fü•őházfőnök, szint<.•n 
Jó er...,dményekröl számolhat 
be. 

- Kon:7resszusi ,:állalásunk 
első pontja az élüzem célkitu
zések teljesítését írta elll -
mondotta. - Az elsö három
negyed évben a gazdaságos 
mo::donyfe/hasz11álá911ál 105 4 
százalékos, az ü:emeltetési ö�
kültségnél pedig 1 I 1,38 s.::ázale-
kcs eredményt értünk el. Ked
v:z5en alaku}t a termeléken;,;
se,; b. A goz-, ·mamos- · · 

- A fordulat talán a,kkor 
kol'eike:ett be - k.ar>;uk a 
!eiv,.:a�o-. .,ítá� t -. amikor ala
posabban megnézti,ik. milyen 
mo::dor.110� tovabbtt;á:c "" ,·o
,iaro'<at. De az ts kedce,Ölm 
befol11�olta erofes=itéseinket 
ho"" jól siheri,lt az emberek 
királasztása. A közös akarat, 
a jó versen)·szellem, a szak
mai so\'inizmu.s megszűnése 
m:nd-mind épílókö,•ei voltak 
a kon!(resszu.,i versenyben el
ér• s:-ere�ek. 

ro'.n.i lehr• a f��i:I s. a több r---------------------------------------- Dte,cel-vontatusná! együttesen 
103.99 százalékra teljesítéttük 
fela;ánlásun · at. A teherko<".5l 

Nézzük az eredmfnye'.� mö
gött az embere',et. A pát,·aud
' aron hu,zonegy brigád dol
gozl!· 819 íőYc-1. Három bri
gád már kiví\'1a a szoci;Ji cta 
b-,gád cimet, a többi még ver-

nyben áL!. 

Amit a fűtőház 
túlszárnyalt 

Közben be;ön az állomás
fónö!'i_ s�obaba Huszár József, 
a futöhaz szakszervezeti bi
zo Lságának titkára, SzMz Ger
gely, az állOllTlá.s si:b-titkára és 
Horváth János, az állomás 
Eza.kszervezeti b: zottságána.k 
tennelé�i re:eJöse . .Moot már a 
ferencvárosi csomópont né"V 
a1·atot1. vezetője beszél a ko�
ressw. 1 munkas kerekról a 
,,hét�znapok hóseirOl'', ·akik 
r..lkul soha nem lennének me,g 
nz egész koJ:ekliv..t kitüntető 
ü.-ineonaook 

- ·A fütőház a kongress:zusi 
t•crs,m11 keretében vállalta 
�'OílJI 100 e:J.in terrét 102 szá� 
z.tlek;a tel_jesiti mondja 
liu�za� Jozsef -. Szeptember 
30-,g 105,5 százaléki.g jutot
t�n� el. Ugyanilyen túltel;esí
te1rol adhatunl, számot az egy 
vonali mozdonyra es,ö 100 
et1,m-ten„ az egy dolgozó 
�zdonyra eső 100 etlcm-terv 
e, a:: egy szolgálati órára esö 
lert•ek teljesít.�sénél is. A von-
14tási. iizemeltetési ö nköltséget 
a uallaU 6.06 forint helyett 
4•91 fonnt-ra csöl<k<?11tettük 
Orni azt t:onta maga után. hogv 
az energiahordozó-anyagokból 
1 008 852 formtos megtakarítást 
értunk el. 

Országgyűlési képviselő 
a brig6d élén 

Megállunk ei;y kicsit ennél 
�- sz:imnál, amely reflektoreny be he!ye1.I az e célért is 
tredménye,;en dolgozó embe
�:!1e_t. �lószőr Molnár Gábor 

oc.al.sta bri�adveze•ő or-
l;�Wl/Üléri k.épviselö. ne�c ke-

és a jobb munka t vei1. A 
kocsimüs,a k do.'-gozói · peldául 
a fúlóházi felajánláso:<lloz 
csatlakoz-\'a a t•ágán ykö=I javí
tások elvégzését t·állaltá.k. A 
II-DC, havi megczabott ter
vük 1680 kocsi javítása volt. S 
mi\'el ezen a m1u1katerületen 
minden szocialista br'"ádtc.a, 
pluszként havi 60 kocsi vá
gányközi javihlsát nmalta a 
kongresszus tis=teletére, az 
igy t:állalt 480 kocsi helyett 
végül i& 518 darab lett a tel• 
jesítés . . .  

A pálya1uh·ari szemé!J•zet 
méltán nez fel Túri Sá11dor 
m02XlonyYez<'!őre. Negy1:en
nyolc éve a 424-036-o:s gé
pen dolgozik. Vonatjai ponto
san közlekednek. ő is egl/Ík fő• 
részese annak a munkasiker
nek, amit a mc::do-n-yvezetök 
az energiahordozó anya.gok 
megtakarításával érnek el, A 
jó gépkarbantartás, a scin jó 
elókészítése, a nagyterhelésú 
,·onatok közlekedteté�e mind
mind elosegí•i az eredménye
sebb, gazdaságosabb munkát. 

A lcocsimester 
megértette az újat 

Ejtsünk néhánv s-zót Ko
vács 8. Ferenc rendeL'<ezó for
galmi szo:gálatte\'Öcől is, aki 
szén!én szoc;al'�ta b:-igád\·eze
tő. Fiatalember mindo ·ze 30 
esztendős Egyike a legjobb 
i;endelkezüknek. 

- Mindig s:it-esen beszélek 
e,;y 52 esztendős kocsimester
ről. Molnár KárolyróL, aki a 
gu bacsi „A" túr dolgozója -
mondja Bencze La.io.s -. Na.gy 
szerepe volt abban, hogy 
újabb. hatásosabb mód.szereket 
vezessün'k be a pályaudvart 
munkában. l\"ot•em.be,- 7-é• 
kapta meg a kii:áló dolgo::6 
jelvényt, s ml ve::etók, na.gyo• 
hálásak vagyunk neki azért, 
hoqy eleinte ki.•sé túl merész
nek vélt elképzeléseink az ö 
helyes hozzáállása révén is 
megvalósultak. 

Az állomásíónök e kérdés
ről szólva bü.<-.kén emlegeti 
Ferencváros újítását a forgal
mi vonatát,·ételnél. Azelőtt 
egy ember járt a vonatok kö
zött. s sárban, hóban írta szor
galmasan. fáradságos munká
val a rendezési jegnéket. 
egyeztet\'e a számadatokat a 
kocsik mellett. 

Örön1ök és gondok Du1111újvárosban 
Vezérigazgatói dicsérettel 

zárták Dunaújváro ban az e:
ső félévet. Az állomás é5 a fü
tőház a hacmadlk negyedév
ben is folytatta jo munkája! 
és nemcsak a tervet, hanem a 
IX. pártkongresszus tis:teleté
re tett felajánlásukat is túltel
jesítették. 

A náluk tett látogatásunk 
alkalmával az állomás és a 
fútöház \•ezetői örömmel czól
tak az elért slkerek.rol. de a 
végeredményt illetoen k1feJez
ték aggodalmukat is . 

Naponta 8-9 ir6nyvonat 

Dunaúj,·:iros állomas a pé
csi igazg„tóság eizy!k legna
gyobb forgalmú állornásfönök
sége. az Itt elért jó telje�itmé
nyek ezét kü,önös jelentoség
gel bírnak. N:ilvúnYa'.óan 
nem mindegy, hogy a szocia
lista váro.s hatalmas ipari üze
meit a Y� út milyen módon 
kapc:;olja be a népgazdaság 
vérkering�sébe. 

- Háromnegyed e�•• jó 
eredményeinknek nagyo11 Örü
lünk - mondotta beszélgeté
sünk alkalmával Csapó JózsPf 
állomásfónök. - Kongres. :usi 
felajanlasainkat minden szem
pontból ttílteljesítettük, Kü!ö
nösen jó eredmény, hogy a te
hervonatok átlagos terhelésé
ben 952 lonnát értünk el, ami 
csaknem 130 tonnával h::.lad
ja meg Igazgatóságunk elö
irányzatát. 23 tonnás kocsikl
használásra tettünk felaján
lást és az eredmény, 25,6 ton
na. A szállító felekkel való 
szor05 együttmúködes ered
ményeként naponta 8-9 

irányvonatunk indult. Szeret
ném kiemelni. hogy a kilenc 
hónap alatt indított irányvo
nataink közül 871 rakodással 
képzett vonat volt. 

A nők dícsérete 

- Véleménye szerint minek 
köszönhetők ezek az eredmé
nyek? - kérdeztük. 

- Dolgozóink tert•azerű és 
fegyelmezett munkájának. a 
jól szervezett és értékelt mun
kaver,en11nel;, mel11hez a moz-

galmi szervek, különösen 
szaks:ervezeti aktivisláink 
igen sok segitsé9et 111,'Újtottak. 
Ugy latom, a neevedik ne
gyQdévbcn is meg,·annak a 
lehetőségein k  az élüzem kö
,·etetm<?nyek teljesítésére. Szc
re�ném kiemelni, hogy talán 
az ország egyetlen \'asútállo
m án sem dolgozik annyi nö, 
mint nálunk. Létszámunk 30.7 
száza:ékát adják a lányok, 
asszonyok. A nők �zámára 
e�yébként �zokatlan munka
körökben is jól megállják a 
hel,·üket. Igazán nem panasz
kodhatunk például a nyolc 
női t:áltóórünkre. Munkába
állításuk nélkül aligha sike
rült \'olna megoldanunk lét
szám gondjainkat. 

Ugyanígy vélekedik a nők 
munkájáró! a zakszervezeti 
bizottság titkára: Tóth Lajos 
szállítmányozási ,·ezetö is. 

- Szerencséa megoldás a 
nók alkalmazása - mondta. 
- Kereskedelmi szolgálatunk
nál a fiwardíjszámfejtésben a 
ta,:a[yi 1,37-ről az idén 1,15-re 
csökkentették nódolgo=óinl, a 
hibas�ázalékot. A vasműben 
szol.stálatot teljesító raktárno
kaink 80 . zazaléka nő és fia
tal vasutas. Sok e:.:port fel
adással dolgoznak. de munká
juk ma már kifogástalan. 

- l!:rdemes volt gondosan 
megszervezni a kongresszusi 
versenyt - állapította meg a 
szakszervezeti bizottság ti tká
ra. - Ennek keretében 3 for
galmi és ugyanennyi kereslce
delmi brigád toersenyez a szo
ciaZ:sta cím elnyeréséért. Ha
vonta értékelik eredménvei
ket. A forgalmi brigádok ·kö
zül eddig a KISZ-brlgád mit 
a legjobb: 7 alkalommal vég
zett az e/só helyen, Nyerqes 
Aladár forgalmista és Kiss 
Sándor kocsimester ve:,.eti ezt 
a brigádot. A kereskedelmi 
szolgálatnál a Ko.suth brigád 
a legeredményesebb. Vezetó
jük Palkó A ndrás áruirányitó. 
B;zalmijuk, Gila Jánosné. pH
das szorgalommal ,·ezeti a 
brigád naplóját. 

A íútőház az év els6 ktlene 
hónapJában méltó partnere 

volt az állomásnaic. ők i<> 
rendre tú.teljesitették az él
üzem követelménl'eket. 100 
etkm tervüket 112,7 szá=alék
ra teljcsttették. A felhaszná
lásra tcr,ezett szénmennyiség 
8 százalékát megtakarították 
é:, a vontatási önköltséget 6,3 
szazalékkal c;;ökkentették. 
Utazó személyzetük leterhelé
se nem haladta meg a havi 
240 szolgálati orát. 

Panaszkodnak 
a fűtőház vezetői 

A sok jó eredmény ellenére 
méeis panaszkodtak a fütöház 
vezetői. 

- Fé!ő, hogy ugyanúgy ;á
run/e mint tavaly - mondta 
Tetmel Ferenc fütőházfőnök. 

Mozdonyjai.;itó sz.ocialista 
mühelyünk és 23 szoc;alista 
brigádunk által az év három
negyed részében elért jó ered
ményeket lerontják a negye
dik negyedét•i kiesések me
lycfrről nem tehetünk. Sajnos 
ezzel az egész Dunaújt·áros 
csomó-pontot elüthetjük az él
üzem cím reményétól is. 

Talán most rosszul dolgoz
nak? Lanyhult volna a fütó
háziak lelkesedése? 

Erről szó sincs! Vis?.ont az 
történt. hogy ten•en kidili fel
adatokat kaptak, olyanokat, 
a�ely<;!k a már elért teljesít
menytobbleteiket eyorsan fel
emésztik. Október óta egy 
411-es tartalélcot kellett adni
uk Sárbogárdra, Gépeik to
vábbítják az ü-res kocsikkal 
futó 6166, 6170 és 6172 s=ámú 
szerelvényeket és néhány más 
kiaterhelésű vonatot, Mindez� 
zel a dombóvári fütőh!lzat se
g(tik_ ki, akik viszont Nagyka
nizsanak segítenek az ószi 
forgalom dandárjában. Szíik
séges ez, nem is jelentene 
problémát, ha negyedik ne
gyedévi tervüket a kapott fel
adatnak megfelelően móclo.sí
tanti!;::. 

A dunaújvárosi csomópont 
vezetői joggal aggódnak. Ezt 
az aggodalmat a felsőbb sze1·
veknek kell eloszlatni. 

Urtnca lúa• 

fiókmúhely a részlegviz.rganál 
l 08.33 százaléko,, a középja,·í
tá.5i tervnél l05,44 százalékos 
tclje.,ité."t ér el. A kongresz
szu I verseny legkiemelkedőbb 
,·állalási pontja az I millió fo
rintos ii;:emeltetésí költség 
megca,karítása rolt. Örömmel 
közölhetem. hogy eddi.g 5 mil
lió forintos niegtakarítást ér
tünk el. 

- Hogyan sikerült ilyen ki
magasló eredményt elérni? 

- A termelékenység kedve
tő a lakul'Ísát elsösorban a ga,:
dasá.gos mo:donyfordulók bi=• 
tosították. Vállaltuk, hogy 10 
villamos és 57 gőzmozdonyt 
kötött fordulóban közlekedte
tünk. Nem ment ui:yan köny
nycn. de Ujj Ferenc mozdony
vezetö szocialista brigádja 
olyan ötgépes tehervonati vil
lamosmozdonyfordulót szer• 
kcszlef.t. aminek bevezetésével 
a kötött fordulóban dol"ozó 
vlllamo.,mozdonyok sz.áxn./ 12· 
re emelkedett. 

Jó üten,ben halad a moz• 
dony,;zemélyzet átképzése i - A 
Bu�apest-Keleti fűtóház segít• 
ségevel eddig 20 pár kezelő
szeméiyzetet k •zítettek elő 
vi llamosmozdony vezet�re, 
Gon.do;kodna.k az utánpótlás
ról IS . • 1966-b:;n c.sa.k érettségt
zett f·atalokat vettek fel vi1-
lamo,lakatosir-,a1; tanulónak. 

. A _fűtőház a szállítási telje• 
sltmt>nyek t.árcmnegyed ré.szét 
nllamosmozdonnya.J bonyolítja 
le. Nagy figyelemmel kÍ5éri.k 8 
mozdonyok állapotát és mind�n � elkövetnek, hogy váratlan h!bak miatt mozdony ne essen ki a forg�lomból. Kecskeméti F_ere.nc muvezető, Ványai l\1iklos e: Harsányi Géza csoportveze•ok irá;1yit.-\sáva1 legutóbb a "'.: 

41 .514 e; V.41.506 psz. baJ„ 
eseces mozdonyt joré,;zt társadalmi mu'1kaban jav1tottak ki 

lde.iében felkészültek 8 tél; forgalomra i.;. Elórehozlák gözmozdonyok idó.zakos javi� tá..<.al s kiosztották már a védóruh:íkat is. 
A fütőh_áz dolgozóinak Jó munkáia. 1s hozzájárult ahhoz. hogy Miskolc csomópont kongresszusi ver.,.enyben és 

a 
éves terv teljesítésében a i: 
Jobbak. közt lehel 

• 

Szeréo;rf lóael 
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Marathoni építkezés 
Három éve húzódik a békés,sabai lűtőbáz átépítése, 

az állomáson kevesebb a gond a tél küszöbén 
A békéscsabai fűtőház vezetőit, Vándor Pál fűtőházf?nököt, Sarkadi Mihály párt

titkárt és Kocsmáros Ferenc 
szb-titkárt nem valami rózsás 
hangulatban találtuk. Bosszú
�guk oka.: a fútóház átépíté
senek elhuzódása. A többször 
módosított határidő elle.Jére 
még ebben az évben sem fe
jeződik be az építkezés. Ami 
pedig most a tél beállta előtt 
11agyon kellemetlenül érinti 
őket, az a kazánház ügye. 

- Bosszantó az1 is - mond
ja a fútöházfőnök -, hogy a 
kazánház átadásáról már 3 
héttel ezelótt hírt adott egyik 
országos napilapunk, az igaz
Bág pedig az, hogy a kazán
ház kéményének alapját még 
csak most rakják, a kazánok 
Bzereléséról pedig semmi hír. 
Teljesen érthető, ha zúgolód
nak a munkások. Panaszaik
kal, véleményükkel kihez for
dulhatnak, mint hozzánk ve
zetőkhöz. Mi pedig tehetet
lenek vagyunk. 

630 munkás gondja 

- Ezek szerint ebben az 
évben az új kazán nem üze
melhet? 

- Véleményünk szerint nem 
-: veszi át a szót a párttit-
kar. - Ha csak valami csoda 
nem történik. De mi marxis
ták csodákban nem hiszünk. 
Sajnos bele kell törődnünk 
ebbe a kellemetlen helyzetbe. 
Csak azt nem értem, mire jó 
az a sok irka-firka, szerzód.és 
meg miegymás? Legutóbb ez 
év júniusában a KPM I/6. 
szakosztályán jegyzőkönyvileg 
rögzítettük, hogy a Szentesi 
Epítési Főnökség a hideg be
állta előtt átadja a kazánhá
zat. A papír megvan, alá is 
frták nagyon sokan, de attól 
dolgozóink, s különösen a 

.. J?'.!-9!Qrü�J?m_g9lm:>.;:ói még. f.á.z
nak, ha hűvösre fordul az idő. 

- A kazánház építése, üze
tnellse érint! a szociális léte
llitményeinket is - kapcsoló
dik a beszélgetésbe az szb
titkár. - Nem tudjuk kellően 
f,lteni a vontatási laktanyát, 
az irodákat, a fürdőket, mos
dókat, -nem tudunk meleg vi
zet adni és a motorüzemben 
hidegben kell dolgozni az em
bereknek. Semmi fűtési lehe
tőségünk nincs. Csak azok 
próbálnák meg egyszer is mí
nusz 10 fokban a motorszere
Zést, akik miatt már haTmadik 
éve húzódik a rekonstrukció. 
Azt hiszem, élk is könyörögné
nek egy kis melegért. 

ll:rthető a bosszúság, s egyet 
is értünk a békéscsabai fűtő
ház vezef(íjével, hiszen 630 
embert érint a rekonstrukció, 
630 ember gondja az ő gond
juk. 

A nehézségek eDenere is 

helytállnak 

vezetőségének is az az állás
foglalása, hogy a felesleges 
utazgatásol{at meg kell szün
tetni, mert ez az egyénnek s 
a .  népgazdaságnak egyaránt 
karos. 

A tél beállta előtt tehát 
nem éppen kedvező a békés
csabai fűtőház helyzete, hi
szen az említett körülmények 
nehezítik munkájukat. A hi
deg időig sok idő már nincs 
de addig is tenni kellene va� 
!amit. 

Az állomáson is akad 
tennivaló 

Az állomáson valamivel 
kedvezőbb a helyzet. Mint 
Molnár Gábor állomásfőnölt 
elmondotta, a védőruhák 
rendben vannak, fűtési gond
jaik nincsenek, melegedőhe
lyekről gondoskodtak és re
mélik, a védőitallal sem lesz 
baj. Ami pillanatnVilag gon-

- tbrf.d.jetek! Itt a tél! 

dot jelent, az a. rakterület. 
Még a tél előtt szeretnék fel
újítani, mert ha beköszönt az 
esós ősz, sár és latyak lesz 
mi-nden. Az építkezési keret, 
az 1 600 OOO forint rendelkezé
sükre áll, csak kivitelező 
nincs. Elkezdték a peronok 
betonozását is. De mert nem 
kapnak előregyártott beton
elemet, le kellett állniuk a 
munkával. Ez pedig olyan ve
szélyt rejt, hogy a rossz 
idő beálltával a sár és a víz 
rövidzárlatot okoz a biztosító
berendezésben. Volt már rá 
példa. 

Egyértelmúen tehát az állo
máson _sem mondhatják el, 
hogy minden rendben van. A 
téli felkészülés ott sem töké
letes. Ahhoz, hogy a békés
csabai csomópont vezetői nyu
godtan nézhessenek a közelgő 
tél elé, segítségre van szüksé
gük. 

(szerényi) 

(Pusztai Pá.! rajza) 
. . . . . . . . . . . . . . . .  � . . . . . . . . . . . .  . 

Épül Hegyeshalomban 
a rendező pályaudvar felvételi épülete 

Hegyeshalom határállomá
son a határforgalommal kap
csolatos reru:lezőpályaudvari 
feladatok elvégzéséhez szük
séges épület már nem felelt 
meg a követelményeknek. Az 
új épület építési munkája eb
ben az évben elkeroódött. 

Az ú; épü.Zet a háborúban 
megsemmisült rendezői felvé
teli épület helyén létesül. A 
szolgálati helyiek olyan jelle
gűek, hogy az ott dolgozók 

szoros kapcsolatot tarthatnak 
a rendezőpályaudvar vágá
nyai között szol,gá!atot teljesí
tők.k.el. 

Az épületben a MA V dolgo
zóin kívül az osztrák vasúti 
kirendeltséget, a magyar és 
osztrák vámsrolgál.a.t do];go
zóit, az osztrák és magyar ál
lat- és növényegészségügyi 
szolgálatot is elhelyezik. 

Az épületet a jövő évben 
adjá,k át rendeltetésének. 

Másfél hónappal az 'évzárás előtt 

Mérlegen a háromneg�"ed év 
baleseti helyzete 

Kétszeresére emelkedett a ,sonkulásos balesetek száma 
A vasút személyi bál.esetei 

tovább csökkenrek. Ez kö
szönhető annak az eredmé
nyes munkának is, amit az 
ötéves Jubileumához érkező 
munkavédebmi érhálózat sok
ezernyi munkása kifejtett. 

Ez év első kilenc hónapjá-
ban 

236-tal volt kevesebb a 3 
napon túl gyógyuló, 1-gyel 
pedig a halálos balesetek 

száma. 
ugyanak!k-0r 7457-tel csöklten
tek a kiesett munkanapok is. 
Ezzel szemben a múlt év azo
nos időszakához viszonyítva 
t.öbb mint a kétszeresére -
11-ről 24...-e - emelkedtek a. 
csor.J<.ulásos balesetek. 

A súlyos kategóriájú halá
los és csonkulásos balesetek 
továbbra Is az igazgatóságok 
alá tartozó végrehajtó szolgá
lat területén történnek. Szem
betűnő a. forgalmi szakszolgá
latnál kialakult helyzet. A ta
valyihoz viszonyítva, a halá
los balesetek száma eggyel 
ugyan csökkent, de még így is 
18 forgabnl dolgozó vesztette 
életét. 

jol á11omáson Szöllősi J 6zsef 
vonalgondozót. Dunakeszi és 
Göd állomások között Ora
vecz Pál pályamunkást, Boba 
és Celldömölk között Szabó 
Sándor pályamunkást, Vá
mosgyörkön Medve János vo
nalbejáróőr>t. Valamennyi 
baleset fényes nappal történt. 

A pályán dolgozók biztonsá-
ga érdekében 

komoly és hatékony Intéz
kedésre van szükség va.la
mennyi szakszolgálatnál. 

Ezt a célt szolgálja az úgyne
vezett sárga mellények vise
lése. 

Két tgazgatóságról feltétlen 
említést kell tenni. Továbbra 
is igen kedvezőtlenül alakul a 
budapesti igazgatóság halálos 
baleseteinek száma. A vizsgált 
időszak viszonylatában a ha
lálos balesetek 12-ről 21-re, a 
csonkulásos balesetek 1-ről 7-
re emelkedrek. Súlyosbítja a 
helyzetet, hogy a budapesti 
igazgatóságnál történt halálos 
balesetek száma több mint 50 
százaléka az egész vasútne>l 
előfordult baleseteknek. 

Legkedvezól>b a debreceni 
igaz.gatóság baleseti statiszti-

kája, mert a halálos balesetek 
száma 12-ről 4-re csökkent. A 
debreceni igazgatóság szakvo
nali és szakszervezeti szervei 
ez évben igen szívós és kö
vetkezetes harcot folytattak a 
lazaságok, fegyelmezetlensé
gek ellen. Az eredmény nem 
maradt el. 

A KPM I/8. szakosztálya is 
felismerte a helyzet tarthatat
lanságát és az egész vasútra. 
kiterjedő hatékony intézke
déssel kívánja elejét venni a 
baleseti helyzet további rom
lásának. Még e hónapban va
lamennyi szolgálati hely ve
zetői, szakszervezeti vezetői 
és munkavédelmi szakemberei 
számára csomópontonként 
szervezett eligazító értekezle
ten kívánják értékelni a szak
szolgálat munkavédelmi és 
baleseti helyzetét. A többi 
szakszolgálat, de a budapesti 
igazgat6ság is helyesen tenné, 
ha mielőbbi beavatkozással 
még most a téli, zord idő be
állta előtt hasonló intézkedé
seket hozna. 

Berta Istvá.n, 
a Munkavédelmi Felügyelőség 

vezetője A forgalmi szakszolgáilat
nál bekövetkezett halálos bal-
esetek közüJ. 5 esetben vezető, .---------------------------

illetve irányító dolgozó, 2 for
galmi szolgálattevő és 3 vo
natvezető vesztette életét. 6 
vonatkísérő, iUetve kocsiren
dező, 4 váltótisztító, váitókeze
lő és váltóőr halt meg. 

A vizsgálatok szinte kivétel 
nélkül továbbra is 

a legelemibb biztonsági 
szabályok, előírások meg

szegését 
állapították meg. 

A vontatási szaltszotgálatnál 
történt a legtöbb súlyos bal
eset. Tíz ember meghalt, s a 
csonkulásos balesetek száma 
l-től 3-ra. emelkedett. Az ok 
itt is a figyelmetlenség, ittas
ság. 

A 'l'll�dolafum . fi
eryelmetlenség alól a pálya
fenntartási. szakszolgálat dol
gozói sem mentesek. E terüle
ten a súly0s esetek száma lé
nyegileg azonos a múlt évi
vel, .awnban a 9 halálos és 3 

csonk,aásos baJ.eset indoko
htlanul ma17as, főként, ha az 
előfordulások o'kát vizsgáliuk. 
Október hónapban 2 kőmúves 
védőöv hiánya miatt vMztette 
életét. Mol116r Lajos előmun
kás, Tóth László pályamun
kás. Göröcs Béla pálvamester. 
tvg-vel. illetve kisltocsival 
történő 1tözlekedés áldozatai 
lettek. Többswr felhívtuk a 
fi!!velmet a pályafenntartási 
kiskocs.ik közlekedésére vo
na.tkozó fcreralmi utnsítá<;okra. 
A vágányok között vé!!>.ett 
munka közben ütötték el Sza-

Baleseti krónika 
Nyékládháza állomás felvé

teli épületének felújítási mun
kálatainál október 14-<m ha
lálos üzemi balesetet szenve
dett Sebestyén Imre kómúves. 
Nevezett egy kibontott tető
szerkezeti gerenda ledobása
kor egyensúlyát veszítette és 
mintegy 4 méter magasról 
lezuhant. A munkához az 
egyébként rendelkezésre álló 
egyéni védőfelszerelést (védő
övet) nem alltalmazták és a 
bontás sem-..n előírásoknak 
megfelel.óeo tö tiént. 

* 

Október 1<l-án Ma.kó-Újvá.-
ros &llomáson a 8492 sz. vo
nattal történt tola.tásnál mind
két lábán csonkulásos balese
tet szenvedett Minyó Pá.! vo
natkísérő. Nevezett mooetköz
ben a mozdony alsó lépcsőjé
ről lecsúszott, és Iá.ha. a moz
dony kereke alá került. 

* 

Október 21-én Cece és Vaj-
ta állomások között szab
ványárok tisztítása közben 
felrobbant egy háborús löve
dék gyújtó szerkezete. A rob
banás következtében Fülöp 
János fiatalkorú (17 éves) se
gédmunkás súlyos kézcsonku
lásos, Salamon István hasonló 
korú munkatársa könnyebb 
sérülést szenvedett. A sérülé
seket az idézte elő, hogy a 
szabványárok közelében talált 
gyújtószerkezetet Fülöp János 
kéziszerszámáva.Z ütögetni 
kezdte. 

* 

Október 2!-én Rákosroodezö 
állomáson végzett tolatás köz
ben ha.lálos üzemi balesetei 
szenvedett Zakar János tola
tásvezető. Nevezett egyenes 
testtartással lépett a kocsik 
közé. 

* 

Október 28-án Mezőkövesd 
és ZsórifüTdő megállóhely kö
zött a 407/b. sz. próbavonat 
villamosmozdonyának lépcső
jéről lezuhant és meghalt Csi
kós Jenő 43 éves műszaki in
téző. a miskolci fűtőház vil
lamos-mozdony reszortosa. A 
vizsgálat megállapitása szerint 
a balese'tet az idézte elő. 
hogy nevezett egy Ganz
MA V AG gyári szerelővel 
együtt Mezőkövesd állomás
ról történt menesztés után,' a 
már mozgó villamosmozdony 
hátsó állásához vezető felhág
csóra kapaszkodott. A bejára
ti ajtót azonban zárva talál
ták. Az időközen ll0  kilomé
teres sebességre felgyorsult 
szerelvény alsó lépcsőjéről 
Csikós Jenő lezuhant. 

* 

A békéscsabai fűtőház dol
gozói a nehézségek ellenére is 
becsülettel helytállnak. Csak 
néhány adat a háromnegyed 
év munkájáról : a gazdaságos 
mozdonyfelhasználási tervet 
99,52, a gazdaságos motorkocsi 
felhasználásét pedig 121,64 
százalékra, az időszakos moz
donyja vítási tervüket 100 szá
zalékra, a kocsijavítási tervü
ket 107,54 százalékra teljesí
tették. Munkájukkal tehát is
mételten bizonyítottak. Mind
ezért azonban várnak is vala
mit. 

Kongresszusi munkasikerek Veszprém-Külsőn Október 21-én Solt állomás 
építkezésénél Bor Lajos ács a 
tetőszerkezet zsaluzása közben 
3 méter maga.sról lezuha.nt és 
meghalt. A balesetet ez eset
ben is ugyanúgy mint 
Nyékládházán a védőöv 
hiánya okozta. 

A hatvan szertárfőnökség 
létszámába tartozó Farkas 
István 50 éves csillés október 
31-én halálos üzemi balesetet 
szenvedett. A vizsgálat eddigi 
megállapítása szerint nevezett 
és négy munkatársa egy ra
kott Ky kocsit csuklós kocsi
tolóval szándékoztak a kira
kási helyre beállítani. A ko
csit a sinillesztésről kellett el
mozdítaniuk, amely azonban 
elsárosodás miatt erősen süly
\yedt, emiatt a kocsi eredeti 
helyére kezdett visszagurnlni. 
Nevezett a kocsitolóval kíván
ta a gurulást megakadályozni, 
melynek karja fe111ágódva ha
lálos ütést mért jobb halá1'
tékára. 

A beszélgetés során szó 
esett még az utazószemélyzet 
távolléti óráiról ls. A fűtőház 
vezetői határozottan kijelen
tették :  300 órán túli távolléti 
időt nem engedélyeznek. Ért
hetó, hiszen volt olyan, hogy 
csak a tengelyen töltött idő 
301 óra volt, a távollét ennél 
jóval magasabb. 

Meg kell szüntetni a feles
leges utazgatásokat. Nevetsé
ges ugyanis, hogy a békéscsa
bai mozdonyvezetők Szolno
kon kezdenek, a szolnokiak 
�edig Békéscsabán. Tervsze
lűbb irányítással, jobb szerve
léssel ezen segíteni lehet és 
l:ell is. 

A szakszervezet központi 

A székesfehérvár-celldö-
mölki fővonal forgalmában 
Veszprém-külső olyan, mint az 
érszúlcület. Csak nehéz, fá
radtságos munkával tudja át
bocsátani a szúk „tes.ten" a 
szerelvényeket. 

Az állomás még.is eredmé
nyesen oldja meg feladatait. 
Erről tanúskodik a forgalmi 
iroda 11 oklevele. S most, két 
h<Snappal az évzárás előtt is
mét jó eredményekkel büsz
kélkedhetnek. 

Vallomások a munkáról 

Csuka Pál Intéző rendelkező 
forgalmi szolgálattevő vallja, 
hogy az emberek hozzáállása, 
helytállása ellensúlyozza az 
állomás korszerútlenségét. 
Gyakorlatilag ez azt jelenti, 
hogy mindenki tudása legja
vát nyújtja. 

Hasonlóan vélekednek a to
Iatásvezetők, kocsirendezők és 
váltóórök is. 

- Szinte ki kell dekázni a. 
vonat�kat - mondja Ticz Ist
ván tolatásvezető. - Előfogat
és tolószolgálat mellett gyak
ran kell áttervezni a vonat
összeál!ítást. Gerecs Imre főtiszt, ren

delkező forgalmi szolgálattevő, - Nem közömbös, hogy m!
KISZ-ifjúság.i brigádvezető a kor indulunk meg a tartalék
következőket mondja : kal - mondja Hantó Ferenc 

- Már az év ele;én elhatá- tolatásvezető. - Pedig válo
roztuk, hogy az éWzemszintet gatnunk kell az üres kocsikat 
továbbra is tartjuk. Kongresz- a dolomitos küldeményeknek. 
szusi vállalásunkat erre épí- Egy-egy SZúkszavú véle
tettük. Valamennyien tudtuk, mény. Mögötte ott található 
hogy az állomás korszerűtlen- tartalomként a kocsitartózko
sége mellett csak jó munkával dás 94,2, vagy a kocsikihasz
tudjuk a feladatokat elvégez- nálás 102 százalékos teljesíté-
ni. se. 

A személyvonatok menet• Sokan tanulnak Veszprém-
rendszerúségét 97,56 százalék- külsőn. A szakvizsgák és vizs
ra, a tehervonatokét pedig P-ák megszerzésén kívül 17-en 

88,41, a tehervonatok átlagos járnak általános és középisko
techelését pedil:( 103,89 száza- lákba, öten egyetemi tanulmá
lékra teljesítették. �ai.ut �·taijá§,. ti, � 

akadémiának 
van. 

29 hallgatója 

Közös érdek 

Simon Károly állomásfő
nök-helyettes így vélekedik: 

- Minden terv megvalósít
ható, ha reálisak a feltételek. 
Ha. akadnak is nehézségek, 
azok összefogással megoldha
tók. Az ii-ányvonatképzésre 
gondolok. A kezdeti zökkenők 
után ma már a dolomit 94,18 
százalékát továbbítjuk irány
v�natokka.l. 

Nem véletlen, hogy Veszp
rém-külsőn az első tíz hónap
ban jól dolgoztak. Jó a kap
csolat a fútőházfőnökséggel és 
r-,ás szolgálati ágakkal Is. Hi
s:-en közös érdek a csomópont 
jó munkája. 

Másfél hónappal évzárás 
előtt is egyenletesen folyik a 
mtmka. Ninca év végi ha;rá. 
Nincs „ráverés". Szívükkel és 
eszükkel már a télre gondol
nak. Együtt néznek előre és 
együtt gondolnak vissza a ta
pasztalatokra is. Haladni azon
ban csak előre akarnak. és 
ennek rendelik alá összes 
energiájukat. 

Szabó Béla 

Nyilvános megyei bizottsági ülés 
Hatvan állomáson 

Szakszervezetünk Heves me
gyei bizottsága Hatvan állo
más kultúrtermében nyilvános 
megyei bizottsági ülésen tár
gyalta az állomás szakszerve
zeti bizottságának munkáját. 
A megbeszélésen résztvettek a 
szakszervezeti bizalmiak is. 

A szakszervezeti bizottság 
jelentése komoly eredményről 
a<lott számot. A dolgozókkal 
való jó kapcsolatot mutatja, 
hogy az ez évi tagdíjfizetési 
tervet eddig 110  százalékra 
teljesítették, s ez a bizalmiak 
jó munkáját is dicséri. A ver
senyszervező munkában is te
vékenyen részt vesznek a bi
zalmiak és a műhelybizottsá
gok. Az ő munkájuk eredmé
nye is, hoi:)' az állomáson 42 

swcialista brigád mintegy 300 
taggal vesz részt a kongresz
szusi versenyben. 

A megnövekedett forgalom 
mellett a hatvaniak saját lét
számból oldjál< meg a hatvani 
és a selypi cukorgyár kiszol
gálását. S ezenkívül még na
gyon sok hatvani vonatkísé
rőt Budapestre is vezényel
nek. Ilyen körülmények • kö
zött is becsülettel helytállnak. 

A nyilvános megyebizottsá
gi ülés foglalkozott a szállító 
vállalatok munkájával. MAV
AKÖV komplexbrigádokkal 
és megállapították, hogy a 
komplex brigádok múködése 
óta jobb a kocsi1':ihasználás, 
rövidülnek a frJr 't,'"k. 

Szücs Ferenc 
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Ahol közügy 
az isn1eretterjesztés és ahol nem 

Az ósz kezdetével a tanter
mek melle:t benépe�üln.ek a 
kultúrtermek, múvelódési há
zak szolgálati helyek előadó
ter�ei is. Kezdetét ,·eszi a 
partoktatás, 3: szakszen:ezeti 
politikai iskolak munkáJa. A 
szak.szervezeti bizottságok 
kuitúrfelelósei, az üzemi nép
mü,·elés munkásai pedig már 
hetek, hónapok óta szen·ezik. 
készitik eló a különbözó szak
Ismereti tanfolyamokat, elő
adássorozatokat. 

Minden év új lehetőség ar
ra. hogy újabb százak és ez
rek gyarapithássák ismeretei
tet. 

&akosílofl előadások 

A Landler járműjavító part
,.�grehajLÓbizott�ága 1 960-
ban s szakszer\'ezeti munka 
60,<0ldalú ismerőjét, Verec=kei 
Jánost bizta meg az ismeret
terjesztés megszervezésével. 
Még abban az évben négy 
munkatársával tiz különböző 
1árg.11u e/óada.ssoroz,itot hir
aeltek meg. Az elöadru.soro
iatra a vártnál is többen, két-
1zázhúszan jelentkeztel<. 

Egy é\'\'el később szakosi
tották az előadásokat. Mun
kásaka�miát szerveztek ter
természettudományi, általános 
műszaki. művészeti-ir�almi 
tagozatokkal. A szervezó bi
zottság a2 üzemi dolgozók 
közül minden tagozat élére 
ta�o1.at titkárt. a tagozatokra 
jelentkezők közül pedig bizal
mit jelölt ki. Az elmúlt 6 esz
rendóben é L'f'nte átlagosan 450 
resztvet·óje colt a munkás
cikadémi.anak. 6 év alatt 405 
e:óadás hangzott el és több 
mint �00 tudományos. művé
sze i. szakmai és nagysikerú 
játékfilmet forgattak a mun
l<ásakadémlák hallgatóinak. 

Minden évben új tartalom

A szakszer,·ezeti bizottság a 
múlt év októberében tárgyal
ta a párt ideológiai irányel-.. 
veiból adódó üzemi feladato
kat. Az általános elveken túl 
konkrét tartalmi, szervezeti, 
módszertani intézkedésekre 
akkor sem, azóta sem került 
sor. A szakszervezetben dol
gozó kommunisták az üzemi 
pártbizottságtól sem kaptak 
mcgfele;ó konkrét feladatokat. 
A KISZ-oktatáson kívül az 
ifjúság részére nincs megfe
lelő tartalmú i5meretterjesz
tés. Az üzem egyik ifjúsági 
vezetóje fáradtnak, ellustult
nak tartja a fiatalok jó ré
szét. Az ifjúság tettei, érdel;
lódé e ra.cáfolnak e nézetre. 

1/ol a hiba ? 

De mégis hol a hiba? -ez._ 
dcktelenek lennének a kor
szerű javítóműhely munkásai 
az új és tudományos i.smere
tt!k iráni? Talán a műszaki 
szervezettségben, a termelés 
korszerűségében beállott vál
tozás megoldott minden szük
�éges tudati változást? :ltrde
mes szemüg,vre ,·enni néhány 
adalékot arra, hogy nem a 
munkásokban van a hiba, a 
közöny. 

Egy múlt évi felmérés sze
rint a háromezer feletti jár
műjavító műhelyben ezerhat
sz.á.L.an olvassák naponta a 
Néps=abo.dságot, a Népszavát 
és több, mint kétszázan a 
Magyar Nemzetet. A bizalmi
ak 23 százaléka ezek egyikét 
sem oh·assa. A Magyar Vas
utasnak s csak közel három
százötven előfizetóje van. 

ltvekkel ezelőtt a Mú ·eló
dési Házban egy-e:1y jó isme
retterjesztő elöadás,wl: 150-
200 hallgatója volt, ma alíg 
40-50. Amikor lezárták az 

üzemből a Művelódési Házba 
vezető közvetlen kaput, a 
Művelődési Ház könyvtárá
nak olvasottsága hetek alatt 
töredékére csökkent. 

A népművelési munkások 
áital szorgalmazott fókapu 
melletti könyvtárnyitásra 
hosszú idő után ez év elsó fe
lében sor került. Az első hat 
kölcsönzónapon 130, egy hó
nap múlva 400, fél év alatt 
pedig 700 új kölcsönzője lett 
a könyvtárnak. A mai iro
dalom mellett a műszaki és 
mezóg:.izdasági irodalom a 
legkeresettebb. E század töt·
ténelmi irodalmi termékei pe
dig csak előjegyzésre kaph:.i
tók. Ugyanígy a természettu
dományi ismeretterje.sztó mű
vek is. Hiányzik a korszerű 
alapfokú műszaki irodalom. 
Kevés a könyvtár 17 OOO fo
rintos évi költségvetése. 

A vállalat dolgozóinak közel 
egyharmada 30 évnél fiata
labb. Négyszáz KISZ-tag mel
lett az ipari tanulókon kívül 
ötszá:: fiaca.l szakszen,ezeti 
tag van. KISZ politikai isko
lán és állru�1i oktatásban a 
fiataloknak 40 százléka vesz 
részt de szervezett i. mere:
gyarapltá,,i program nélkül 
van több, mil't ötszáz fiatal. 

Az üzem dolgozóinalc eg,·
harmada a szocialista b�igád
mozgalom rés'l,·e,·óJe. Kulturá
lis váUalá.saikból saját h;ba
jukon kívül csak a s:á11dékt�1: 
sugárzik, de hiányzik a mu
veltségben előreléiv.;suk kö
vetkező állomásához vezető 
konkrét tartalmi \"állal:ís. 

Van az üzem mun.·dsaiban 
nemes buzealom és Jgér,y ;,z 
előrehaiadásra. Híánplk 
azonban 'I sokoldalú igény 
részletes ismerete és k!e;égí
tésének változatos tartalmi 
szervezete. Ko,·ács Já.no 

mal. új form.:\kkal gazdagodik -------------------------
az Ismeretterjesztés program
ja. A korszerü t·illa·nymozdony 
i, j/köje. A s:ines telerizló, 
A rak�tatechnika - hogy az 
e:&adáscimek közül csak ' né
hányat említsek. 

Az üzMJ 50 ,·ezétője részé
re lélektani ta,gozatot szer-i:ez
rek. Érdekes, soko!dalú és az 
új gazdasál!i mechanizmus jó 
szo:gá!ója le<z a kóz�azdasá
gi tagozat is. Nyolcvannégy 
�lóadás és neavcennégy film 
az ez é,i program. 

Társadalmi rargja lett a 
l<0,szerú, tudományos ismeret
terjesztésnek a Landler Jenő 
járműjavítóban. ltrnk óta 
Jól bevált mód-zer az is, 
hogv a pártoktatás elókészí
té�·el. a szakszen·ezeti po
litikai iskolákkal cgyidóben 
szervezik a munkásakadémia 
hallgatóságát is. 

Dö ·ögö ismeretterjesztés 

A budapesti test\'én·ál!alat 
munkásai az t&Zaki jármüja
t.itóban a termelés műszaki 
�zeryezetével, technológiájá
,·aJ, korszerűségében jó,•al 
megelózték a rákospalotaia
kat. Joggal hihetné bárki, 
hogy az előzés mindenben 
megtörtént. Az �szaki dolgo
zóinak \'an korszerú üzemük. 
de nincs megfelelő a kor�zerú Ismeretek terjesztésére alkal
mas üzemi fórumjuk. 

A múlt évben kezdeménye
zett munkásakadémia elszige
telt maradt. Mindöss:e ötve
ne11 iratkozt11k be, de e1inél 
!J kel'csebben látogatták az 
elöadásokat. A műszaki munká•akadémia 313 jelentkező
vel indult, de ezt Is csupán 180-an fejezték be. Az üzemi 
népművelés munkásai csakúgy mint a „Törekvés" Múvelódé•i Ház Yezetői egyaránt ma
gukrahagya(ottságról panasz
kodnak. A Művelődési Ház
ban októberben készitettek 
u�•an hét tagozatra tématerYet, de nem ,·ették fil!yelembe a munkások érdeklődési körét. 

Budapesten tanácskozott 
·az OSZZSD VIL Bizottsága 

1966. október 18-29-e kö
zött tartotta Budapesten évi 
tanácskozásá' az OSZZSD VII. 
Bizottsága. A bizot ·ági ülés 
a biztosító és hírkö7Jő bcren
ciezé,ek üzemi előfeltételei
nek és egységes műszaki kö
vetelményeinek kialakításával 
foglalkozol . Az értekezleten 
részt ,·ett : Bulgária, Magy�r
ország, ,.; DK, Lengye�orsza!?, 
Csehszlot·ákia, SzovJetunto, 
Romtinia, néhány napra az 
UIC képviselője is. 

Az értekezleten megtár'11Jlll
tak az egységes nem:etkö=i 
vasúti telefon- és tá,:géplró
lláló::,o.t l;ialakítását és kö:�• 
alapelveken történ6 automati
zálását. Ez elsősorban . az 
OPW a szocialista orszagok 
közó,; kocsigazdálkodás�na_k 
megjavítása érdekében törte-
nik. 

zá A budapesti tanácsko son 
egységes követelményeket d?_l
goztak ki és fogadtak el. A J?: 
YÖ::ien ennek alapján végzik 
az új bizto.sító berendezesek 
ten ezé.sét. Eredményes mun
kát ,·égeztek a szigetelt sin 
áramkörök tervezésénél, amely 

Példás tisztaság 

egyben a a tagvasutak eg,vsé
ges vonatbefolyásoló és moz
donysátor-jelző berendezései 
kialakításának is alapja, 

Napirenden szerepelt a kö::
út és ,,asút szintben! kereszte
ződésének biztosítása. Erre 
nézve már volt korábbi. az 
OSZZSD által elfogaüott 
ajánlás a berendezések kiala
kítá�ára. Néhány ors:ágban 
csak akkor a.d a berendezés 
villogó t•órös fényt, ha vonat 
várha!ó. Nálunk ha ,·onal 
nem várható. zöld fényt ad a 
berendezés, és csak akkor v,\! l 
villogó ,·örösre, ha vonat kö
zeledik. Ez a megoldás jobban 
szolgálja az áthaladás bizton-
6ágát. 

A tárgyalások közben a 
delegámsok részére több 
szakmai bemutatót szerveztek. 
A többi között ' megtekintet
ték a rruskolci csomópont új 
biztosító berendezését, és lá
togatást tettek a vasúti bizto
sító berendezéseket és sok 
csatornás ál\·iteli rendszere
ket gyártó Telefongyárban is. 

az 

B. L 

Köszönet 

intézkedésért Boba és Sümeg állomáso
kon naponta sok utas fordul 
meg. A gyakorlat azt bizo!1Y!t- Az építési és pá!yafenntar
ja, hogy a nagy forgalmu . al- tási dolgozók közül soknak la
lomásokat nehéz rendben, tisz- !<ókocsi jut szálláshelyül. Az 
tán tartani. Az említett két eddigi rendelkezések szerint 
állomás. úgy látszik, kivétel ez e1ért a szállásért is térítést 
alól. mert, mind a két helyen kellett Cizetni. 
példás a tisztaság. Még az a_b- A szakszervezet közbenjá
lakok is ragyognak. A két ál- rására a Vasúti Főo zt�ly 
lomás takarítónője. Csuka Er- módosította ezt a rendelI:<e.zesJ, 
zsébet és Brauschek Ferencné és október 1-től a. térftes, di-
dicséretet érdemel. [ jat mea�. 

Bocmir Károly Foki István 

ÉPÜL AZ ELSŐ FESZÍTETT BETON. VASÚTI HÍD 
A Kisterenye-Kál.kápolna 

közötti vonalon Recsk-Parád
fürdő állomás mellett, a Tar
na fölött épül az ország első 
feszített beton vasúti hídja. 

A 18 méter hosszú vasbeton 
(élszerkezet hossz- és kereszt
irányban ö.sszesen hat darabra 
osztva a MA V Hídépítési Fö
nőkség budapesti telepén elő
regyártva készült. A két kö
zépső 9 méter hosszú elem sú
lya egyenként 35 tonna, m!g 
a négy 4,5 méter hosszú vég
elem mindegyike 24-24 ton
na. 

Az elemek betonozása előtt 
a feszített hidak bietonjánál 
megkívánt nagy szilárdság 
biztosítása Yégett a késziten
dó beton ö.sszetételét és a be
dolgozás technológiáját terv
szerű vizsgálatokkal és soro
zatos kísérletekkel állapítot
Lii:c meg. Gondos vizsgálatnal; 
vetettél; alá az előre gyártott 
elemek feszítésánél alkalma
zott nagy szilárdságú acél
ltu::alokat is. 

Az előre gyártott elemeket 
megszilárdulásuk után vas
úton szállították a helyszinre. 
és az építés alatti forgalom 
lebonvolitási.ra szolgáló elke
rüló nrovizóriumról vasúti da
ruvai emelték helyükre. A fe
szítö acélhuzalok befűzése és 
az ele:nek terv szerinti hely
zetének pontos beállltása után 
elkészítették az egyes elemek 
kozö!tj ltiegyenlitő betonréte-

Daru segítségével emelik helyére a feszített betonhíd egyik 
elóre(Yártott elemét. 

get. A szigetelés elkészítése és úti hídját még ez év decem
a pálya átvezetése után az or- herében átadják a forgalom
szág elsó feszített beton vas- nak. 

A vezetés feladata: 

a szolgálati ágak közötti tervszerűbb
„ 

együttműködés biztosítása 
Október 25!.én tartották a 

negyedik negyedé\"i műszaki 
ltanferenciát a pécsi igazgató
ságon. A mozgalmi é5 sz:akvo
nali vezetőket dr. Szabó Tibor 
iga;i:galó táj koztatta. 

A sze�lyszállítás csúcsíor
gr 'mi idöszaka volt a harma
dik negyedév, amikor 2 száza
lékkal több utas elszállitásá
ról kellc t gondoskodni, mint 
a mtilt nyáron. Az év eleje 
óta 28,5 millió fizető utas vet
te igénybe a pécsi igazgatóság 
személyszállító vonatait. A 
nyáron tovább növekedett a 
nemzetközi személy-forgalom 
különösen az Adria. illetve a 
Balaton Irányában. A menet
ren<i;zerú vonatokon felül 77 
pár csehszlot>ák különvonat 
vitte utasait Gyékényesen át a 
;ugos:láv tengerpartra. Jól be
vált az elsó ízben közlekedte
tett Bécs-Bp. Kelenföld-Sió
fok közötti gyorsvonatpár, 
melyben közvetlen dortmundi 
és hamburgi kocsik is voltak. 

A nyári zemélyforgalmat 
megfelelő szervezéssel lé
nyegében zavartalanul si-

került lebonyolítani, 
bár új kocsikat nem kapott az 
igazgatóság és a régiek közül 
46 leselejtezésre került. 

Új kezdeményezést jelentet
tek az Igazgatóság területén a 

vonatok átlagos terhelésében 
lemaradás van. 

Szeptemberben a 805 ton
nás tervszáDHM -esak 794 · 
tonnára teljesit,ette az 

igazgatóság, 
Az átlagos terhelés n övelése 
döntö feladat, mert sok vonat
kozásban ja,·itaná az üzemvi
telt. Szeptemberben a teher
vonatok 79.21 százaléka köz
lekedett menetrendszerűen, az 
igazgatósági versenyben ez 
sem kielégítő eredmény. A te
hervonatok utazási sebessége 
több mint 10 százalékkal akl
csonyabb a tervezettnél és 7 
százalékkal aklcsonyabb á ta
valyi 13,97 km/óra ertéknél. 
Különösen az irány- és köz
vetlen tehervonatok futásában 
mutatkozik lemaradás. Ugyan
csak jelen !ős vis.;zaesés ta
pasztalható az idegen kocsik 
átlagos tartózkodási idejének 
csökkentésére tett felajánlás
nál. 

A tavalyi 22,38 óráról 26,5 
órára növekedett az ide
gen kocsik átl:rgos tartóz-

kodása. 

Ez azért is Indokolatlan, mert 
a belső kocsiellátottság jóval 
kedvezőbb a tavalyinál, így 
kevé8bé zük�Jól� az idegen 
kocsik igénybevétele. 

• · 

A ·vezetés legfőbb feladata 
a negyedik negyedévben, hogy 
a szolgálati ágak között terv
szerűbb együttműködést biz
tosítson. Csökkenteni kell a 
forgalmi és vontatási utazó 
személyzet leterhelését. A 

vontatásnál júliusban és au
gusztusban az egy fóre jutó 
távollét meglwladta a 300 
órát, a szolgálati idő pedig a 
280 órát. A tehervonatok át
lagos terhelésének és utazási 
sebességének növelése, a me
netrendszerűség javítása mind 
olyan tényezók, melyek a 
szolgálati és a távolléti órák 
csökkentése irányában hatnak. 
De nélkülözhetetlenek a vo
nóerő gazdaságosabb felhasz
nálása szempontjából is. 

A műszaki konferencia be
számolóját őszinte, a helyzetet 
sokoldalúan elemző vita kö
vette. 

L. J. 

Bp. Déli-Dunaújváros között ,---------------------------• 
k;<zJekedó Irányváltós ingavo
natok. A személy-forgalom te
rületén most a téli felkészü
lés a legfontosabb követel
mény, hogy a kocsik minden
ben rrn>gfeleljenek a kulturált 
utazás feltételeinek, 

Az árufuvarozás eredményei 
is biztatóak. A harmadik ne
gyedé\'ben a bázishoz képest 
120 ezer tonnával, a ter,:ezett
nél 38 e=er tonnával több árut 
furaroztak a pécsi vasutasok. 
Az év eleje óta elért áruszál
lí!ási teljesítményük 10,2 mil
lió tonna. Ez 3,9 százalékkal 
múlja felül a bázis időszakban 
elért eredményt és 1 ,6 száza
lékkal az idei előirányzatot. 

A munkaverseny eredmé
�t értékelve rámutatott a 
beszámoló arra, hogy a teher-

. , 

Uj magasépítmények 
a Balaton északi partján 
A Balaton északi partján A nyári ldén>•re elkészült 

egyes állomások új magas- az új kápta.lo.nfüredi felvételi 
építményekkel bővülnek. Csa- épület is. Jelenleg építés alatt 
;ágon teljesen új helyen, a van az új aszófói felvételi 
Székesfehérvár-Tapolca és épület. amely az állomás vá
a Veszprém-Lepsény közötti gányhálózatának bl5v!tése 
vonalak közös állomáson va- folytán új helyen létesül. 
16 egyesítésével létesült új Elökészületben van Révfü
felvételi épület. Az új állo- !öp, Dörgicse, Zánka-Köves
más a nyári idény óta üzem- kál felvételi épületeinek meg-
ben van. építése is. 

az elöflzetéses LOTTO szelvény ! 

1 szelvényt 1-szer tölt ki, 1 hónapig Játszik vele 
Feltét len rész:tvesz a havi Jutalomsorsoláson ! 

. ....... 
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MAGYAR VASUTA!-i 

I 

A szakadék szélén Egy tehetseges 

fiatal sportoló 16· MAV-DAC 28 5 1 2  1 1  ilyen nagy gondja a DAC-nak 32 :44 22 sem. 
. Ez volt a helyzet lapunk 

zartakor, két fordulóval a baj
nokság befejezése előtt a lab
darúgó NB I. B-ben. A nagy 
m1Jltú győri vasutascsapat, a 
MAV-DAC súlyos helyzetbe 
került, kiesésre áll. Az NB L 
B két utolsó helyezettje osztá
Jyomt sem játszva esik ki az 
NB II-be. 

Amikor Győrött jártunk, 
még az Egyetértés elleni „ki
esési -rangadó" előtt állt a 
MAV-DAC. A tartalékcsapat 
edzőmeccset játszott a salakos 
pályán, az első csapat pedig 
gőzfürdőben volt. Csépkó Já
nos pályagondnokkal a MAV
DAC egykori kitűnő játékosá
val beszélgetünk arról, ho
gyan is jutott Idáig a csapat? 

Csépkó arról beszélt, hogy 
l\a!sze-rencsés körillmények kö
zött vesztettek értékes ponto
kat. Olyan pontokat, amelyek
kel, ha meglennének, akár a 
feljebbjutásért küzdők között 
is ott lehetnének. A Komló 
ellen 3 :1-ről lett 3 :3, Miskol
con az utolsó percben kapott 
döntő gól stb. 

- Hej - sóhajtott fel -
ha 10 évvel fiatalabb és 10 
kiló!XIJ könnyebb lennék, szí-
1>esen beszáilnék segíteni a 
/iúknak! 

Ami azt illeti, a 10 évvel fia
talabb és 10 kilóval könnyebb 
Csépkó Jánosra bizony szük
ség is volna . . .  

A MAV-DAC pálya mellett, 
a Lenin liget gesztenyefái 
alatt gyerekek foci?Jtak. Ha 
ezek felnőnek, talán nem lesz 

A Győrben tett látogat.ás óta 
a gondok tovább szaporodtak 
a felhők sűrűbbek lettek. A� 
Egyetértés ellen Soroksárott 
3: l arányú vereséget szenve
dett a MAV-DAC, majd utána 
otthonukban kaptak ki az 
Oroszlánvtól. 

Az utóbbi hetekben a kiesés
re álló csapatok szorgalmasan 
gyűjtötték „az aranyatérő pon
tocskákat". A MAV-DAC-nak 
nem sikerült. Igy bentmaradá- " 
sa még akkor is bizonytalan 
lenne, ha megnyerné a hátra
levő mérkőzést. Esetleges 24 
ponttal, sajn01S, még ki lehet 
esni. 

Egy 1948. évi Sport.évkönyv 
lapjait forgatva, a MAV-DAC
ról ez a jellemzés olvasható: 
„Ez az egyesült klub ma 
Gyór második -rep-rezentativ 
egyesülete. Stílusos csapat, 
amely sokban a -régi nagy 
MTK-ra emlék,eztet. A spo-rt
szerető vasutasok kedvenc 
egyesülete". - A jellemzést a 
tutballsport nagy rajongója, 
Gallowlch Tibor írta. 

Régi dicsőség, hová tűntél? 

(vJ) 

Tégla Ferenc 

Tégla Ferenc szegedi vas
utas atléta neve lassanként 
országszerte ismert lesz. 1947-
ben született Szegváron. 1 962. 
május ll�n Jelentkezett a 
Szegedi VSE-nél és már 1963-
ban az országos serdülő disz
koszvető-bajnokságon első lett. 
Ettől kezdve állandó és egyen
letes volt a fejlődése. 

1966-ban országos ifjúsági 

bajnokságot nyert. Szeptem
berben az Ogyesszában meg
rendezett ifjúsági Európa-baj
nokságon 52,92 méteres ered
ményével első helyen végzett. 
Október 23-án Szegeden az 
országos atlétikai versenyen 
56,32 méterrel a világ eddigi 
leg;obb ifjúsági eredményét 
érte el. 

Vasutas súlyemelők 

ünneplése 

A fiatal atléta Szentes állo
máson mint szocialista brigád
tag, közmegelégedésre végzi 
szakvonall munkáját. A spor
tolás és a szakvonali munkája 
mellett sikeres gimnáziumi 
érettségi vizsgát tett. 

Teljesítményéhez gratulá
lunk! Valamennyi sportszerető 
vasutas büszke eredményeire. 

Szilád! Sándor 

Téli könyvvásár, 1966 

Mint minden évben, az Idén 
is a téli könyvvásár a magyar
országi könyvkereskedelem 
egyik legjelentősebb akciója, 
11:indenütt a világon, de külö
nösen hazánkban kedves szo
k:".s, hogy az emberek kará
csony táján könyvvel !s meg
ajándékozzák egymást. Ez a 
könvvkiadókra és a könyvter
jesztókre egyaránt nagy fel
adatokat ró. A kiadóknak 
e<'ész évi munkájukról kell 
számot adni, hiszen a köny
vesboltok választéka nemcsak 
a legújabb kiadványokat tar
talmazza: olyan könyveket kel! 
meg;elentetniük, amelyek 
gyermekeknek és felnőtteknek, 
fiataloknak és öregeknek egy
aránt kedves a;ándékként 
szolgálnak, a könyvesboltok
nak pedig el kell juttatniuk a 
könyveket a legkisebb tanyá
ra, a legkisebb üzembe is, és 
gazdag választékkal kell vár
niuk a vásárlókat. 

Az idei téli könyvvásáron a 
kiadók 85 művet ;elentettek 
meg, 1 millió példányban. 
Ezenkívül az év utolsó ne
gyedében mintegy 200 szépiro-

dalmi és ismeretterjesztő mű 
jelenik meg, több mint 2 mil
lió példányban. Ha ehhez hoz
závesszük a könyvtárakban, a 
könyvesboltokban és a bizo
reányosoknái rendelkezésre 
álló sok száz ajándékozásra 
alkalmas könyvet, elmondhat
juk, hogy karácsonyra az or
szág lakosságának minden ré
tege megtalálja a számára 
akár ajándéknak, akár olvas
nivalónak alkalmas könyve
ket. 

A könyvek több mint két
harmada már megjelent és 
biztosítva van, hogy a többi is 
rövidesen a boltokba kerül. A 

téli könyvvásár 85 könyvéből 
55 szépirodalmi és ifjúsági mű, 
közülük 5 verseskötet. A 30 
szépprózai kiadvány közül 7 
klasszikus és 23 mai iró műve. 
Tíz ifjúsági könyv, 7 képes- és 
meséskönyv jelenik meg. A 
klasszikus és modern szépiro
dalmi kiadványok mellett je
lentős politikai könyvek, lro
dalomtudom,ínyi és esztétikai 
művek, érdekes szépművészeti 
kiadványok is vannak a téli 
könyvvásár újdonságai között. 

Reménytelen szerelem 
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- Mondjon már itrent Icnka, különben nem leszünk ké
szen batáridóre. 

(Pusztai Pál raja) 
A berlini súlyemelő vi!ág

"5 Európa-bajnokiságon részt 
vevő magyar válogatott csa
patban Tóth Géza, a Szombat
helyi Haladás, Nagy Róbert és 
Bakos Károly a Testvériség 
vá:!o,gatott versenyzőinek sze
mélyében hároan vasutas spor
toló vett részt. Mindhárom 
versenyző megállta a helyét. 
Tóth Géza Európa-bajnoki és 
világbajnoki aranyérmet szer
zett. Nagy Róbert Európa-baj
noki bronzérmet szerzett és 
VB-negyedik lett. A fiatal Ba
koo Károly az Európa-bajnok
ságon ötöctik, a világbajnoki 
mezőnyben pedig a hatodik 
helyen végzett. 

nepelték. Az ünnel)lSégen jelen 
volt dr. Csanádi György köz
le'kedés- és postaügyi núnisz.. 
ter, Rödönyi Károly mln!Bzter
helyettes, a MA V vezérigazga
tója, Szabó Antal fótitkár, 
Gulyás János titlkár, Putnoki 
László, a SZOT Testnevelési és 
Sport05ztályának vezetője, és 
Csutorka Lajos, a Súlyemelő 
Szövebség elnöke. 

Évadnyitó hangverseny A bemondó 
A tndéki nagl/(Íllomáson 

A három kiváló vasutas 
gportolót november 8-án szak-
5rervezelünk székházában ün-

A szakszervezet elnöksége 
nevében Szabó Antal fótibkár, 
méltatta a három vasutas spor
toló nagyszerű helytáulását, 
majd átadta a szót dr. Csanádi 
György közlekedés- és posta
ügyi miniszternek, aki elisme
rő szavak kíséretében meg
jutalmazta a három váloeatott 
versenyzőt. 

Az �zakl Járműjavító ŰV 
Törekvés Művelődési Házában 
október 29�n az ezüstérem
mel kitüntetett pécsi MAV 
Vegyes Kar, a „Törekvés" Ka
mara Kórusa, a Landler Jenő 
Jármű;avító ÜV „Testvériség" 
férfikara és a szak.szervezet 
.,Szocialista Kultúráért" Jel
vénnyel kitüntetett aranyér
mes központi vegyeskara adott 
hangversenyt. 

A műsor - Brahms, Haydn, 

Bartók, Kodály, Gastoldl, Reg
mort, Karai, Sugár és Tardos 
művek - széles szerzői ská
lája ellenére sem nyújtotta a 
jeles szerzők által kínált han
gulatot, bár ennek tolmácso
lására a kórusok erejéből fu
totta volna. Az egyhangúság 
alól a pécsi vegyeskar és a 
központi kórus jelentett kivé
telt. 

A pécsi vegyeskar Gluck: 
Orfeus és Euridyke című ope-

megszólal a mikrofon recsegő 

ha.ngja. A bemondó kedves 

tiszaháti tá;szólással mondja 
németül, hogy honna.n, há

nyadik vágányra, hányk,or ér

kezik gycrsvonat. 

----------------------------------------. rája nyitókarának elóadásával 
a vasutas kórusok repertoár-

Figyel egy tolmács nélküli 

német, majd ismétlésk,or, az 

achtungra, előveszi útiszótá

rát, s a ..Pályaudvaron cimú 
fejezetnél a magyar monda

tok között keresni kezdi az el

hangzott szöveget. 

K E R E S Z T R E J T'i' É N Y 
Vízszintes: 1. Az (aj gazdasági 

mech&nizmus egyik politikai cél· 
Jdt6zése, (Folyt.nt.ása a függ, 46-

ban.) 12. Emelet. franciául. L:I, 
Megnyúlt orrú antilopfajt.a. 1,. Rá
dium vegyjele 16. Hlrel a köz.e.. 
JX"Il, 18. H.an,gta.l..an lény. 19. Kö
?k�európal Kupa. 20. A Duna 
meilékfoiyóJa. 22. Az Ili kanadai 
ló közül a legkisebbik. 25, Lako
ma. 26. A folyó szegélye. r, Fe
jér megyei kön;égben. 2.8. Hosszú 
ldó múltán. 29. Római 52. 30. Ré-

gl hadiesZköz név�6vel. 32. Ellen
állás, du=ogás. 33-. Kertet mavel. 
34. Téli csapadék. as. Musz.t.a!a. 
el . . . , egyiptomi álla.m:fértl. 38. 

Mutató-::-z6cs1t.a. 39, .Jap,án lcilcölö
vár09 Hondo szlg- tl. Szellem, 
nemt.6. 43. Indián t.örzst6nök. f4. 
Kedvelt tés.zta!é!e. (6. Szent. &ért
hetetlen. 48. A Japán f6nemesl 
osztály, 1869-lg feudálls urak. 50. 
A végén bonyolult! 52. csapad.(;k. 
54, B1>ráról hirff dunántúli köz· 
ség. 55, Francia összetételeld>en 

völgy. 56, Svéd egyetemi voiroS. 
59, Bauxit Ie16hely, 60. Keresztül. 
61. örökös. 62. Fogyaszd az ételt! 
64. Fo!yadék. 65. Kézjegyével lát 
el. 66, Igeköt6. 67, Görög éplté
szett stilws. 

Fllgg61eges: 1. RepQ\6gép, 2. 
Kimondott betű. 3. Az SZTK elö
de. t. Római !ró. Karthago n�y 
ellensége. 5, Az Ige fogalmá.t mel. 
J&névben ldfejezc5 Igealak. 6, 
A. E 7, Szintén, e. Emel6faJta. 9. 

Fiatal ökör. 10. A koponya resze. 
1,1, orosz heiyesl<!s. 15. Francia 
város. 17. Ves,.pr<kn megyei köz
ség. 19. Üzbég vár08. 21 Három. 
oros=.1. 23 Hadlianyagszálll!ó 
fe,orvernmi. 24. . . . Alfréd (1816-
1859) német fest6. 25. Halál, nénie. 
tül. 30, M-el 'OJ-zélandl bonruszU
lött. 31. Kínai város. !4 Ká.rpát
u!<ra1n•l nép. 36. Vízi növény, 
néve16vel. :n. Tó Svó.1cban. 39, 
A.f!(onisztAn 16városa. 40. Mez6. 
gazdasás(1 szerszám. 42. Rövld, 

egvszertlsl!ett. 43. Város Paldsz
tánban. 45 Bibliai hegy n. Bl· 
zony, a H•lottl bes'Zédben. 4�
Hegycsűcs Dél-Tirolban (S902 ml. 
51. Rönkökből !lsszeilllltott vlzl-
14rma. 52, F◊l'Aszkcdlk. 53. Keh

létre szorftá. 57. . . .  Hugó fest6. 
HollósV tanftvánvn. se. Rádimna
sor su11á.-,ás. 61. U'll><"tl Tor...,, 
FAVlet. 63. N�met né'v>e16. 84, 

Monte Crlsto vára. 65. Juttat. 66 
Házi állat 

Bel<QJdendG: ví.:srlnbes 1. (Folv_ 
tatása a fUgg. 4&-ban). BekQJdé· 
sl ha.tárldG: december 10. 

Az e16zG keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Az elméleti !�yes
� fokoulsa. 

Könyvet nyertek: Garamszegl 
István Bp, XIV. Erzsébet királyné 
út 74/b., !1J. Kocsis Sá.ndomé, 
Hatvan, Táltos u. 23. Elek József, 
Révfülöp. Veszprém megye. Deme 
Józsefné. Szerencs. Járási Pártbl· 
zottság Béres J67sef, Alsógöd. 
Pecwnber a utca a. 

jában szinte egyedülálló elő
adásra vállalkozott, méltó 
színvonalon. A szakszervezet 
központi veoyeskara változa
tos, a kórus művészi erejét 
sokoldalúan felcsillanó műso
rával megérdemlő elisme-rést 
váltott ki a testilrkórusok és 
a hallgatóság előtt is. A lelkes 
kóruskollektívák idei első őszi 
fellépése azonban a sikerek 
ellenére számos tanulsággal is 
szolgált a kórusok vezetői és 
fenntartó szakszervezeti szer
veknek. 

A műsor második részében 
„Sz(nes szőttes" címmel a 
„Törekvés" népi táncegyüttes 
lé;:ett színpadra Vujicsics
Manninger Gy: Alföldi képek, 
J(,nás-Manninger M.: Kalota
szegi legények, Kühner Gy.
Kovács K.:  üveges és Albert 
T.-Manninger Gy.: Cigány
tánca hangulatoo ízelítőt 
adott az együttes műsorából, 
az együttes fejlődéséről. A 
Radnóti Sándor és Jónás Má
tyás vezette népizenekar szín
vonalas közreműködése és ön
álló műsora, Madarász Kata
lin, Gál Gabriella, Bojtor lm
-re fellépése a nézők között 
megérdemelt elismerést vál
tott ki. 

K. J. 

Nem találta. Mérgesen be

csapta a szótárt és tanácsta

lanul állt csomagjai mellett a 

Wiene-r Walzert várva. 

F. K. 

A sz:erkesz:tóség üzeni 

szacs Ferenc, Hatvan ; Boldizsár 
Gyula, Békéscsaba;  Foki Istv&n, 
Budapest; Bognár Károly, Ttool
oa; Szilád.! Sándor, Szeged ; Ma
rosán Pál, Debrecen ; Pintér La
jos, Vácrátót; Vas István, Rákos
rendező. Leveleiket lapunk anya
gához felbasznj.IJuk. 

Nagy Gyula, Mátészalka ; Farkas 
J'ános, Mezőtúr: Tóth János, Fü
zesabony; dr. Bánktalvy Gyula, 
Szeged ; Markos József, Zalaeger
sz.eg; Kovács Béla, Celldömölk; 
Németh Gyula, Taszár :  Le"-eleiket 
Ulelékes helyre tovibbltoUuk. 

llAG\'AB VASUTAS 
• Vasutasolr Szakszen,ez�nek 

lapja 
szerkeszu • nerkesztO b!zottda 

FOszer1<e1Ztö: Gulyát JAn01 
l'eJeJOe uerkesztO: VJsJ Ferenc 

Szerkeszt6ség: 
Budapest VI., Benczllr utca n. 

Telefon: várost: 229-872 
üzemi: UI-TI 

IOat!Ja és 1erJeszu: a Népszava 
L•pl<lat!0 Vállalat. Budapest vn .. 
Rákóczi dt H Telefon: 224-819 

Kllszllnetnyllvinllú. Ezúton Is 
köszönetet mondunk a Vasutasok 
Szakszervezetének, a MA v Vezér· 
Igazgatóságának, a XIX. ker!l1eti 
Pártbizottságnak ée mlndazoknak, Felelc5t 11:tadó: G6bor Márton. 
aluk szeretett férjem, édesapám a Néonava !.apldadO V41.lalat 
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- UJabb felaJánlásl tettek 
a kongresszus tiszteletére a 
debreceni járműjavító kazán
kovács szocialista üzemrész 
dolgozói. A novemberre ter
vezett 10 kazánfővizsga he
lyett 1 1-et, s a 8 kazán fuja
\'itás helyett 9-et vállaltak. 

- Jól sikerült légoltalmi 
gyakorlattal zárták az idei 
é,·et a Rákosrendező góchoz., 
tartozó üzemek és vállalatok. 
Az egységek jó felkészültség
ről, derekas helytállásról tet
tek tanúbizonyságot. 

- OJ, különleges eljárással 
kerül helyére Hidasnémeti és 
Szerencs között a most épülő 
Hernád-híd szerkezete. A híd
elemeket nem a folyó fölött 
kapcsolják össze, hanem a 
parton, majd csörlővel hú✓.zák 
a régi híd helyére. Ezzel a 
módszerrel jelentősen csök• 
ken az építési idő. 

Nyugdíjasokat búcsúz
tattak a békéscsabai pálya
fenntartási főnökségnél. Az 
öt idős dolgozót Keslyár Mi
hály szakszervezeti titkár kö
szöntötte, majd átadta a szak
szervezet és a · pártszervezet 
ajándékát. 

- Vnnepl műszakkal kö
swntik a IX. pártkongresz
szusl Curticiben, a roman
magyar szocialista brigádok. 
A magyar vasutasok keu:le
ményezésére a román vasuta
sok is csatlakoztak a verseny
hez. 

- 180 nyugdíjas vasutast 
köszöntöttek a békéscsabai 
kultúrházban. Az ünnepi mű
sort a MA V Leánynevelő In• 
tézet tanulói adták. A „csalá
di" összejövetelen megjelent 
Békés megye legidősebb vas
utasa, a 98 éves Bányai JAno.s 
is. 

A vasutas es-zperantlsta 
fiatalok a hagyományos nem
zetközi sítáborozásukat az idei 
télen Ausztriában rendezik. A 
Salzburg melletti Krimmlben 
10 ország 100 fiatalját várjá.lt. 

- Derekasan helytálltak a 
kongresszusi versenyben a bé
késcsabai rakodási főnökség 
dolgozói. Az egy órára eső 21 
mázsás terv szerinti súlyt 25,3 
százalékkal túlteljesítették, az 
egy mázsára eső bérköltséget 
pedig 5 fillérrel csökken tették. 

- Allomásfónökt ért�ezle• 
tet tartottak Szeged állomá
son. A 40 szolgálati főnök 
előtt Vajda Sándor, a szegedi 
igazgatóság forgalmi és keres
kedelmi osztályának helyettes 
vezetője ismertette azokat a 
feladatokat, amelyeket a vas
útnak és a szegedi igazgató
ság dolgozóinak még az év 
hátralevő részében el kell vé
gezni. 

- A kongresszusi munka• 
,·erseny eredményeit értékel
i-ék a vasutasszakszervczet 
Pest megyei bizottságának 
legutóbbi ülésén. Megállapi
tották, hogy a verseny a szol-
gálati helyek többségénél 
eredményesen segítette az 
éves célkitűzések teljesítését. 

- Kultúr- és sportaklfrák 
jutalmazasa. A szakszervezeti 
bizottságok mellett számos 
kultúr- és sportaktiva tevé
kenykedik. Társadalmi mun
kájukat szakszer\'ezetünk köz
pontja is elismeri. Az elmúlt 
napokban Kellner István. a 
szakszervezet szervezési és ne
velési osztályának vez�tője az 
elnökség nevében mondott kö
szönetet munkájukért és tár
gyi jutalomban részesftett 23 
kultúr- és 28 sportaktívát. 

AHOL ÖNNEK TETSZIK 
vidéken, az arra alkalmas 

telken ott épltlk fel 
azt a kitszobás összkomfortos 

családi házat qarázzsal,  
amelyet ön. is meqnyerhet a 

SZERENCSE 
TARGYSORSJATtKON 

E nyereményhez 
méq eqy személyautó Is Jár. 

A SZERENCSE-SORSJ EGY 
ARA 4,- FORINT 

Kapható: a levélkézbesltllkn"• 
llJsAqárusoknál 

és a trafikokban. 

SZERENCSE.SORSJ EGGYEL 
- SZERENCStJE LESZ! 



fllAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 
Vállalták - teljesítették 

A szombathelyi jármííja vító dolgozói 
helytálltak a kongresszusi versenyben 

A VASUTASOK SZAKS ZERVEZETÉNEK LAPJA 

S. 2VFOLYAI\I, 23. SZÁ!\L Ára 40 fillér 1966. DECEMBER 3. 

400 millió forint 
a szociális ellátás javítására 

A vasutasok élet- és munkakörülményeinek alaku

lásáról és a szakszervezeti munka időszerű 

feladatairól tárgyalt a központi vezetőség 

Suikszervezetünk központi 
,-ezetősége no\·ember 25-én 
ülést tartott. Az elnökségben 
helyet foglalt Rödönyi Károly 
miniszterhelyettes, a MA V ve
z�rigazgatója, Pánti Béla. al
elnök, Szabó Antal főtitkár, 
Mészáros ViLmos, az MSZMP 
Budapesti Pártbizottságának 
munkatársa, Bala;ti Károly, 
a SZOT munkatársa, és Kell
lltt lstvá n, a szervezési és ne
,.elési osztály vezetője. Az el
lÓ napireruii pont tárgyalásá-

nál, mint meghívottak, jelen 
voltak az igazgatóságok ve
zetői és pártti tkárai is. 

Az ülést Pánti Béla alelnök 
nyitotta meg. Üdvözlő szavai 
és a napirend bejelentése után 
átadta a szót az első napirend 
elóadójának, Rödönyi Károly 
miniszterhelyettesnek, aki a 
vasutas dolgozók élet- és mun
kakörülményeinek alakulásá
ról tájékoztatta a központi ve
zetőséget. 

Felmérték a tennivalókat 

A miniszterhelyettes beve. 
zetójében azzal foglalkozott, 
hogy hoa;yan alakult a vasút és 
a vasutasok helyzete a felsza
badulást követő években. Rá

mutatott, hogy ahogy emel

kedtek a vasúttal szemben tá
ma.sztott követelmények, úgy 
növekedett a dolgozók szociá
lis igénye is. Abban az idő
szakban az volt a legfóbb cél, 
hogy a Ya.sút elégítse ki 
a n�zdaság fejlődésének 
n"lelfelelóen jelentkező sze
mély- és áruszállítási igénye
ket. Ebből a szemléletből szár
mazott, hogy az üzem helyre
állításával, fejlódésé,·el pár
huzamosan a szociális igé
nyek kielégíté,;e nem tartott 
lépést. 

A dolgozók egészsége és tes
ti épsége védelmére 1963-ban 
a Népköztársaság Elnöki Ta.
llácsa., a Munka Törvénykön11-
1'én túlmenően, törvényere;ú 
rendeletet adott ki. Ez a ren
delet, továbbá a SZOT ide vo
natkozó szabályzata szerint új 
létesítményt üzembe helyezni, 
• meglévőt korszerűsíteni csak 
az egészséges és biztonságos 
munkafeltételek biztosítása 
mellett szabad. Ezek a rende
letek kötelezően előírják azo
kat a normákat is, amelyeket 
a dolgozók szociális ellátása 
szükségessé tesz. 

- A rendeletek alapján a 
tennit>alókat felmértük - mon
dotta a miniszterhelyettes. -
A felmérés eredményeként 
mepállapitottuk, hogy a va.sút 
területén a hiányossái/ok meg
azU.ntetésére, amely túlnyomó
mzt a fel.szabadulás előtti 
időkből származik, mintegy 
600 millió forintra lenne szük
ség. Ez is mutatja, hogy a 
Problémákat nem lehet egyik 
napról a másikra megoldani. 
Az elmaradottság felszámolá
sa azonban már megkezdő
dött. 

A második ötéves tervben 

épült 

A második ötéves tervben 
több nagyobb szabá�ú egész
s�gügyi és szociális létesít
mény épült. A miskolci jár
mújavítóban 500, a pécsi fú-
16háznál 650, a nyíregyházi 
!útóháznál 500, a hatt'4ni fú
:6háznál 300, Záhon11 állomá- ' 
•on a forgalmi személyzet ré
szére 600. Budapest-Ft?Tenc1,á
ro, állomáson 720 fös öltöző
mosdót létesítettünk. A mis
kolci jármúii>Yitéb�n 1000, 
Zihon11 állo�áson 1000, Ka-

Nagy feladatok e/ótt 

Ezután a nehéz fizikai mun
kák,. .<(épesítésével foglalkozott 
az előadó, maid a harmadik Hom Deu6, a kllzleked&- és posta,ÜfYI miniszter első he
ötéve� terv feladatairól szól- lyettese a. veteránok társlt'J�ában merteklnU a klállllást. 

va elmondotta, hogy a terv- Mellette balról Jaek.wer& Ede. (Szabó János felvétele) 

idő előtti 
vállalta. 

üzembehelyezését 

Mi/1.'ós megtakarít6s 

(szermyl) 

szemben 9 darabot teljesílet• 
tek amellyel a tervezett ha• 
táridő előtt normaóra meg
takarítást ért el a vállalat. 

A vállalat dolgozói az el
telt időben a teljes termelési 
értéket 109.2 százalékra tel;e· 
sítették. A többlettermeléssel 
egyidőben a termelékenységi 
mutatókat jelentősen túltel· 
jesílették. Az l munkás plus2 
alkalmazottra eső termelési 
értéket 110, az 1 ledolgozott 
orara eső termelési értéket 
109.5 százalékra teljesítették. 

Hat6ridó előtt 

A termelékenység emelésé
vel 18 fő létszámot takarí
tottak meg és ezzel egyid6-
ben a tervet 16 200 órával ke

vesebb idő alatt tel;esítették. 
A termelékenység túlteljesí
tését az biztosította, hogy aa 
éves tervben előírt teljes!t
ménvi szintet 2.7 százalékkal 
túlteljesítették. 

A termelékenység emelésé
vel, valamint a takarékossági 
intézkedések megvalósításá
val a vállalat jelentős önkölt
ségcsökkentést is elért. A ter
vezett nyereség 3 171 OOO fo
rint volt, ezzel szemben eddig 
3 185 OOO forint nyereséget 
értek el. A tényleges túltel
jesítés 1 014 OOO forint, ami 
csaknem kizárólag a rezsi
költségekkel való takarékos
ság eredménye. 

Jó munkát végeztek 
a pályamunkások 

A debreceni já.rmúja.vít6 
kollektívája a pártkongresz
szus tiszteletére tett vállalá
sán kívül még 2582 óra társa
dalmi munkát is végzett. A 
társadalmi munka során a 
vállalat dolgozói a szabadban 
tárolt anyagokat, gépeket vé
dett helyre szállították, a fe
lesleges hulladékvasat pedig 
vagonokba rakták. Egyszóval 
munkahelyük környékén pél
dás rendet és tisztaságot te
rem tettek. A teherkocsi fó
vizsgarészleg szocialista bri
gádjai szinte teljes létszám
mal részt vettek a társadakni 
munkában. A gyártás1akatos
részleg ·szocialista brigádjai 
munkapadiaikat is lefestették, 
A KISZ-szervezet kezdemé
nyezésére az inprodukt!v 
munkát végző osztályok dol
gozói is csatlakoztak a nagy
szabású társadalmi munkához, 

Négy irányvonat 

Vác állomás dolgozói is tel
jesítették a IX. pártkongresz
szus tiszteletére tett felaján
lásaikat. A kocsitartózkocüist 
például 0,2 százalékkal túlte!
;esített�k. Ezenkívül a kong
resszusi versenyben a Beton
elemgyártó ipartelepéről egy 
rakodással képzett frányvona
tot, a Dunai Cementmúből pe
dig három iránvvonatot Indí
tottak. Ez a felajén11o anm\l is 
inkább figyelemre m&1 ó. mert 
a Beton<>lcmgvárt6 lparvál!á
nráról most első ízben gördült 
ki Irányvonat, 
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400 millió forint· 
a szociális ellátás javítására 

Tovább működik a félszázalékos 
Önkéntes Támogatási Alap 

A félszázalékos önkéntes 
Támogatási Alap legutóbb 
1057. január l -én kezdte meg 
működését és az akkori meg
ajá.nlási időszak 1966. decem
ber 31-ig tart. A vasutas dol
gozók és nyugdíjasok több 
mint 90 százaléka tagja az 
alapnak és részesült annak se
gélyeiben és juttatásaiban. 

Tennészetesen csak azokat 
a segélyeket kaphatja meg az 
új ÖTA-lag, amelyekre 1967. 
január l-től van igénye. Pél
dául igényjogosult családtagja 
1 967. január 3-án meghal, kór
házi ápolásra szorul január 
10-től, a gyógyászati segédesz
közt az orvos január 5-én írta 
fel stb. Pontosabban annak a 
dolgozónak, nyugdijas1iak, aki 
1967. januá� 1-e előtt nem volt, 
csak január 1-töl lett ÖTA
tag és olyan segélyt igényel, 
amelyre az igénye még 1967. 
január 1.  előtt nyllt meg, ké
relme nem teljesíthető. 

(l"oJytatás a.z 1. old«lról) 
- A termelés folya:matossá

(14 és a balesetek megelőzése 
szempontjából igen fo,ntos, 
hogy megfelelő mennyiségű és 
minóségú munkaerő álJjon a 
va.sút rendelkezésére - hang
súlyozta. - A magas k-01,etel
mények, a vasúti munka, ve
szélyessége, a családt.ól való 
hosszú távollét, s a gyak,o,ri 
ünnep; szolgála.t miatt, a fia
talok nem szfresen jönnek a 
vasúthoz. Tudjuk. hogy a va,;
úti szolgálat hátrányait  tel
jes mértékben kiküszöbölni 
nem lehet. De ha az eddigiek
nél fokozottabb ütemben szá
moljuk fel a múlt örökségét, 
s nagyobb gondot fordítunk a 
dolgozók szociális és egészség
ügyi ellátására, vonzóhbá te
hetjük a vasútat. 

Solcat igérő bejelentések 

Örömmel jelenthetem a köz.
ponti vezetőségnek, hogy a 

harmadik ötéves tervben töb
bet fordítunk a vas-ut% dol
gozói: szociál.is ellátására, 
mint amen,nyit az eLmúlt 21 év 
alatt forditottu.nk. lme, néhány 
számadat : a rakodás gépesíté
sére 169,6, a :nehéz fizikai 
munkák gépesítésére 707, a 
kedvezőtlen munkakörülmé
nyek felszámolására 48. üzemi 
konyhák és ét.1<:ezdék létesíté
sére 26.7, öltözőkre és mosdók
:ra 225,7, egé,szségügyi beruhá
zásokra pedig 118  millió !o
:rintot tervezünk. 

A szociális beruházások kö
zül csak a jelent&ebbeket 
s7eretném ikiemeln.i. A Hámán 
Kató fű!öházban 600, a szolno
ki járműjavítóban 600. Kapos
váron 670. a MÁV Gépjavító 
VV-néI 700 fős öltö7.ó-mosdót 
lét-e,sitün'k. Ezenk-fvül a mísk.ol
ci fűtőház. a rákOSi motor
üzem, a debreceni járműjavító, 
a debreceni fűtöház. a Gvön
wösi Vá-ltó- és Ki.térógy,írtó 
VV, Komárom és Pécsbá.nya
Renqezó állomás öltöző-m<JE
dójának építése is szerepel a 
tervben. Budapest-Ferencváros 
állomáson, a miskolci és a 
debreceni fűtóháznál, a rákosi 
motor-üzemben, a szombathelyi 
járműja,itóban, Komárom, 
Hegyeshalom és Komló állo
máson új üzemi konyhát léte
sítünk. 

Az egészségiigy:i beruházá
sok közül említést érdemel a 
záhonyi új rendelőintézet, Tu
zsér, Tapolca és Veszprém ál
lomáson, valamint a Rámán 
Kató, a mis.1<olci és debreceni 
fútóháznál épülő új üzernor
Yosi rendelő. 

A 80 millió forint költséggel 
épülő, 300 ágyas szolnoki 
MAV Kórházat és RendelőiJn
tézetet 1967 közepén adjuk át 

rendeltetésének. Az új intéz
mény megnyitásával megfele
lően lehet biztosítani a tiszán
túli vasutasok és családtagjaik 
li:órházJ elhelyezését és gyól'(y
kezelését. Jövőre veszi kezde
tét a Budakeszi MÁV Tüdó
uvógyintézet rehabilitációs pa
vilo-n;á.na.k építése is. Ez az in
tézmény biztosítja majd a tü
dóbetegségből kigyógyult vas-
11 tasok termelómunkába való 
visszatérését. 

Tov6bb kell csökkenteni 
a hosszú szolgálati időt 

A teroidósza.k. végén tovább 
folytatódik a MAV Kórház és 
Központi Rendelő Intézet 
bővítése. A Rudas László 
utcában, a MÁV Kór
ház szomszédságában meg
kezdócliik az új központi ren
delóintézet építése. Ezzel az új 
létesítménnyel kívánjuk meg
szüntetni egyrészt. a jelenleg 
elavult rendelőintézet zsúfolt
ságát. masré6zt biztosítani a 
fekvőbeteg-osztályoknak a 
rendelőintézettől való elkülö
nítését. Az új rendelő felépí
tésével, a MAV Kórház 1200 
dolgozójának i.s lényegesen 
megjavul a szociális helyzete. 
Ugyancsak a harmadik ötéves 
tervben kerül felépítésre a 
debreceni új rendelőintézet. 
amelynek költségeihez több 
mint 15 millió forinttal járul 
hozzá a szak(,zervezét a fél 
százalékos alapból. 

A szociális és egészségügyi 
létesítmények tecvezett építé-

lakásellátás javítására tett in
tézkedésekkel is. Ezután a szo
ciális létesítmények megbe
csüléséról, állaguk megóvásá
ról szólt a miniszterhelyettes, 
majd befejezésü1 a következő
ket mondotta : 

sének ismertetése után. a 
munkaidő csökkentésével és 
az új ruházati utasítás néhány 
vá1.t-Ozásával foglalkozott az 
előadó. Az előbbivel kapcso
latban kihangsúlyozta, hogy 
mielöbb meg keU valósitani a 
12/24-es fordulóban foglalkoz
tatott dolgozók havi 240 órás 
szolgálatának 210 órára való 
csökkentését, de mindent el 
kell követni azért is, hogy to
vább csökkenjen az utazó
személyzet szolgála.ti ideje. 
Ezen a téren különösen sok 
még a tennivaló. Sokat javíta
na a helyzeten a tervszerűbb 
mozdonyfordulók kialakítása 
a menetrend betartása és a 
dolgozók körültekintő, gondos 
vezénylése. 

Egyes munkakörökben eddig a 
munkaruha magas viselési ide
je és a lábbeliellátás hiánya 
jelentett állandó sérelmet. Az 
új utasitás 1967 -tól mintegy 30 
ezer áll,a.ndóan a szabadban 
dolgo;;ó vasutas ilyen irányú 
problémáját oldja meg. 

1967-töl javul az egyenruha 
minősége is. Ennek első jelei 
a pooztóköpenyeknél és a 
posztóruházatnál már most je
lentkeznek. Egyes m unkakö
röfoben, elsósorba1i olyan dol
gozóknál, akik szol,gálatuk 
közben rendszeresen érintkez
nek külföldi állampolgárokkal, 
javítják a nyári rnhaeUátást, 
megfelelő mtnéségű és méret
re készülő ruhá.k kiosztásával. 
A minőség javítása mellett az 
egyenruha formájának korsze
rűsítésére is sor kerül. 

- A.."t hiszem, senki előtt 
sem két.séges, hogy a vasút 
történetében. a jelenlegihez 
hasonló erőfeszítések, a dol
gozók jobb szociális és egész
ségügyi ellátá.sa érdekében 
még nem történtek. A felada
tok m-egvalósit.dsához azonban 
nem. elég a ;ó szándék. a szük
séges pénzügyi keretek bizto
sítása. Elengedhetetlenül szük
séges az i.s, hogy a párt_ és a 

szakszervezeti szervek még 
hathatósabb segítséget nyújt
sanak ehhez a munkához. 
Minden területen kérjiik a se

gítőkész közreműködésüket és 
a dolgozók bevonásá.t a kitű
zött célok megvalósításához. 

1967. január 1-tól toi;á.bb 
működik az ÖTA, amely ez
úttal nem 10 évre, hanem meg
határozatlan időre szól. 

Számos probléma rendező
dik az új Vasúti Ruházati 
Utasítás megjelenésével is. 

Eddig csak az lehetett tag
ja, aki a megaján1ási nyilat
kozatot aláírta. Ez az eljárás 
rendkívül sok adminisztratív 
munkával járt és sok dolgozó 
és nyugdíjas azért nem kap
hatta meg az alap segélyeit és 
juttatásait, mivel a nyilatko
zat aláírását valamilyen ok 
miatt elmulasztotta, vagy az 
aláírt megajánlási nyilatkozat 
elveszett. 

Ezzel szemben az a dolgozó 
és nyugdíjas, aki 1067. január 
1-e előtt is tagja volt és to
vábbra is tagja marad a fél
százalékos OTA-nak, a;,.okra a 
segélyekre is jogosult, ame
lyekre igénye 1967. január 1•e 
előtt nyilt meg. 

A szakszen·ezet társadalom
biztosítási oszt:ílya biztosítja a 
dolgozókat, hogy ha nem akar
nak az ÖTA-nak tagja lenni., 
megfelelő felvilágosítás hiá
nya miatt a nyilatkozatot nem 
írták alá, s emiatt bérükből 
vonják a járulékot, hat hóna
pon belül még aláírhatják és 
visszakapják a már levont ösz
szeget. Erre csak akkor kerül
het sor, ha ez alatt a hat hó
nap alatt semmiféle segélyben, 
juttatásban a félszázalékos 
ÖTA terhére nem részesült. A 
hat hónapot 1967. január l-től, 
későbbi vasutas biztosításba 
kerülés esetén, a vasutas biz
tosítás kezdő napjától kell. 
számítani. 

Foglalkozott a beszámoló a 
vasutasok lakáshelyzeté,·el, a 

A vezető szervek választásának 

főbb irányelvei 
A központi vezetőségi ülés 

második napirendi pontja 
szervezeti kérdésekkel foglal
kozott. Többek között elfogad
ták a szakszervezet 1967. évi 
célkitűzéseit, valamint a szer
vezeti változásra vonatkozó 
javaslatokat. 

Az elnökség a központi ve
zetőség elé terjesztette a szak
szervezeti vezetőszervek vá
lasztására vonatkozó irányel
veket. Eszerint 1967. január 
1-31. között kerül sor a bi
zalmiak és műhelybizottságok 
választására. Március 15-ig 
kell megválasztani a vállalati 
szakszervezeti tanácsokat és a 
szakszervezeti bizottságokat. 
A középszervek. megválasztá
sára március 15. és áprHis 5. 
kö:zött kerül sor. 

teles ismertetni a tagsággal a gáló bizottság külön jelentést 
bizalmiakon keresztiil, vala- ad a vezetöség,.·álasztó érte
mint a propaganda lehető esz- kezletnek az alapszervezet 
közeivel a választás időpont- pénzgazdálkodásáról, a pénz
;át, megtartásának helyét. na- ügyi fegyelem betartásáról. 
pire11djét. A szakszervezeti bi- Az értekezlet második napizottságnak kell gondoskodni rendi pontja a választás. A megfelelő helyiségról, a meg- -hel e �" ) b" tts · hívók kiküldéséról, a küldött- mu Y- OSv=Y- tZO ago-

kat vezetőségválasztó taggyúigazolványok kiadásáról, a lésen titkos szavazással vájegyzőkönyv-vezetőkról és a las=tjá.k. A bizottság saját sobeszámoló elkészítéséről. raiból nyílt szavazással titkárt 
A vezetőségválasztó taggyú- választ. 

lés, vagy küldöttértekezlet ak- A szakszervezeti bizottságot, kor határozatképes, ha azon annak elnökét és titkárát, a jelen van a választás, napján számvizsgáló bizottságot a vedolgo;:ó szakszer-vezeti tagok- zetőségválasztó taggyűlés tit• 
�k, il!et�,e meg;i,álasz!ott kül- kos szavazással választja meg. dottelcnek legalabb ketharma- . 
da. Ha a taggyűlés nem hatá- A valasztók kérdeseket te• 
rozatképes, akkor 14 napon- .hetn<;k fel n:t-ind a _jel_ölő?.i
belül új vezetőségválasztó tag- zottság�oz, mmd a Jelolth?z. 
gyű1ést kell összehívni, amely Észreveteleket te�et_n�k a Je
a részyevők számától függet- loltre, Illetve a Jelolesr� vo-
lenül határozatképes. nat�ozóan. A_ kérdések es és:,-

. . • . revetelek után a tagság ny1lt 

Ezeknek a hibaforrásoknak 
megszüntetése érdekében ha
tározott ú1711 szakszervezetünk 
elnöksége, hogy 1967. január 
1-tól nem kell nyilatkozatot 
alá.írni annak a dolgozónak, 
nyugdíjasnak, aki az ÖTA
nak tagja akar lenni. Aki nem 
akar tagja lenni, az a szolgá
lati (nyilvántartó) főnökségtől 
kérésére rendelkezésre bo
csátott nyilatkozatot írja alá. 
Ennek a nyilatkozatnak a szö
vegébe?\ benne van, hogy nem 
kíván a félszázalékos ÖT A
nak tagja lenni. 

Az a dolgozó, nyugdíjas, aki 
nem ír alá ilyen nyilatkozatot, 
1967. ;anuár !-tól a félszáza
lékos ÖTA-nak tagja lesz, és 
a havonkénti illetménye, bé
re, nvu.gdíja fél százalékát já
rulék cimén a számjejtók le
vonják. 

Minden olyan dolgozó és 
nyugdíjas, aki a félszázalékos 
ÖTA-nak tagja, 1967. január 
l-től jogosult annak segélyei
re függetlenül attól, hogy 1967. 
január 1-e előtt tagja volt-e 
az alapnak vagy neni és von
ták-e már a járulékot a fize
téséből, nyugdíjából, vagy 
nem. 

Annak a dolgozónak, aki a 
félszázalékos OTA-nak tagja 
és nyugdíjba megy, csak ak
kor kell a nyugdíjazás !gény
bejelen tésénél újra nyilatkoz
ni, ha mint nyugdíjas nem kí-
ván az OTA-nak tagja lenni, 

Az özvegyi nyugdíjat igény
lőt az alap létezéséről, segé
lyeiról ugyancsak tájékoztatni 
·kell, és ha ezután sem akar a 
félszázalékos ÖTA-nak tagja 
lenni, a nyilatkozatot alá kell 
íratni vele. 

Az alapszervezeti választá
sokat a megyei bizottságok a 
területi bizottságok koordiná
lásával végzik. A bizalmit a 

csoportértekezleten kétéves 
időtartamra nyílt szavazással 
választják. A szakszervezeti 
csoportértekez1etet a műhely
bizottság vagy a szakszerve
zeti bizottság hívja össze. 

A v��szto taggyuleseken szava:zással. kétharmados sza.szavazat1 JOg'-_1k van azokna� a vazattöbbséggel eldönti, hogy szakszerv_�zet, tagoknak, a,ktk- a jelölőbizottság által jelölt nelc tagd1J elmaradásuk nmcs, s-emélyek felkerülnek-e a jei!letve . elmaradásuk három lőlólistára. 
Ne/yven évi munka után 

Az alapszabály lehetőséget 
ad arra, hogy kislétszámú 
szolgálati helyeken műhelybi
zottság helyett vezető bizalmit 
válasszanak kétéves időtar
tamra. Személyére a szakszer
vezeti bizottság képviselője, 
illetve a csoport bármely tag
ja javaslatot tehet. 

hó:napnal kevesebb. 
A jelölőbizottság javaslata 

Alapszervezeti 
v6lasztások 

A jelólóbizottság 

A jelölöbizottságot azoknál 
a szakszervezeti bizottságok
nál és múhelybizottságoknál, 
ahol küldöttértekezleteket 
nem tartanak december hó
napban taggyúlésen kell meg
választani. Ahol a választás 
küldöttértekezleten történik, 
ott vagy a küldötteket, vagy 
aktívaértekezletet kell össze
hívni a jelölőbizottság megvá-Múhely- (osztály-) bizottsá- lasztására. gokat vezetőségválasztó tag- A jelölőbizottsag tagjainak gyűlésen, küldöttértekezleten száma 3_11 fő. Tagjaiból választják kétéves időtartamra. nyílt szavazással elnököt kell Tagjainak száma a dolgozók 

létszámától függően 3-7 fő. A választani. A bizottság a szak-
szervezeti tagok véleménye múhelybizottságok választása alapján készíti el javaslatát a alkalmával kell megválaszta-

ni a szakszervezeti bizottságot vezetőszerv, a számvizsgáló 
választó értekezlet küldii.tteit bizottság tagjaira, valamint a 
is. küldöttekre. A javaslatát a 

A szakszervezeti bizottságot választás előtt legalább 10 
nappal írásban nyilvánosságra vezetőségválasztó taggyűlésen hozza. A jelölőbizottság javasvagy küldöttértekezleten a latot készít a társadalombiztoszervezett dolgozók titkos sza-
sításl tanács, a társadalmi bí-vazással választják. róság tagjaira és a kereske-Ugyanitt választják meg: delmi társadalmi ellenőrökre a számvizsgáló bizottságot, 

fölötti vita lezárása után a vá
lasztók másokat is javasolhat
nak a jelöltek közé. A pótló
lag javasolt szemi!lyeket is 
meg kell szavaztatni, hogy fel
kerüljenek-e a jelölőlistára. 

Az elfogadott jelölőlista 
alapján a szavazatszedő bi
zottság elkészíti a szavazóla
pokat. A szavazás során a vá
lasztóknak jogukban áll a je
löltek közül bárkinek a nevét 
kihúzni, illetve más nevét ír
ni a szavazólapra. 

Miután mindenki leszava
zott, a szavazatszedő bizottság 
ellenőrzi a szavazólapok érvé
nyességét, majd összeszámlál
ja a szavazatokat. Az ered
ményt jegyzőkönyvben rögzíti 
és ismerteti a választó érte
kezlettel. E:rvénytelen az a 
szavazólap, amelyből nem tú
nik ki, hogy kire adták a sza
vazatot. 

a közvetlen felsőbb szervet is. 
választó értekezlet küldötteit, 

a társadalombiztosítási ta
nácsot, 

Megválasztottnak az a sze
mély tekintendő, aki a titkos 
szavazás során a szavazatok
nak legalább kétharmadát 
megkapta. Ha a megállapított 
létszámnál több személy neve 
szerepel a listán a kétharma
dos többséget elérők a jelölés 

A választós febonyolít6sa sorrendje szerint kerülnek a 

a társadalmi bíróságot, 
a szakszervezeti kereskedel

mi társadalmi ellenőröket. 
Irányszámok a szakszerve

zeti bizottságok létszámára: 
300 főig 3-5 tagot, 1000 főig 

5-9 tagot, 2000 főig 9-1 1 ta
got, 2000 főn felül 11-13 ta
got keli választani. A szám
vizsgáló bizottság tagjainak 
száma : 3 fő. A szakszervezeti 
bizottságnál és a számvizsgáló 
bizottságnál póttagot választa
ni nem kell. 

A v6laszt6solc 
előkészítése 

A szakszervezeti biwt!s;\g 
20 nappal a. választás előtt k.ö· 

A vezetőségválasztó taggyű
lés napirendje: 

1. A vezetőszerv beszámoló
ja. 2. A vezetőszerv megvá
lasztása. 

A vezetőszerv beszámolója 
értékelje a vezető, Irányító 
munka milyenségét, foglal
kozzon az eredményekkel, 
hiányosságokkal, azok okai
val. Tárja fel a nehézsél'(eket 
azok megoldási módját. Érté
kelje a társadalmi aktivisták 
munkáját, a dolgozók részvé
telét a feladatok megvalósí
tásában. Külön határozati ja
vaslatot készíteni nem kell. A 
hPszámoló j<>lö!iP meg az el
következendő idők legielentő
sebb feladatait. A számvizs-

vezetőségbe. 
A szavazatszámlálás alatt 

a taggyűlés vagy küldöttköz
gyűlés nyílt szavazással meg
választja a társadalombiztosí
tási tanács, valamint a társa
dalmi bíróság tagjait és a ke
reskedelnú társadalmi ellen
őröket. 

A napirend lezárása után 
Gulyás János, a szakszervezet 
titkára számolt be az elmúlt 
központi vezetőségi ülés óta 
végzett munkáról, majd Krekó 

Ferenc, a társadalombiztosítá
si osztály vezetőie ismertette 
.., 1/, százalékos Önkéntes Tá
mogatási Alap munkájával 
kapcsolatos előterjesztéseket. 

Az ülést Pánti Béla alelnök 
zárta be. 

Tűmz!nú cik'lámen erdő 
és több mint két tucat heren
di emléktárgy kíséretében, 
bensóséi:-es esten búcs,úztak a 
Keleti fűtőház vezetői, as 
munka.tJ<Íll".\t'.J,k és tanítványOlk, 
�7 1l'l{Ugdijba vonult munka
társuktól. 

Bodor László fátőhá71főnök 
megnyitó szavai után Kiss 
La,jos, a sza.kszervezeti bi
:wttság titkára méltatta a kö
zös küzdelmekben egybefor
rott idó.s dol.g.ozók életútját. 
Hangsúlyozta, hogy történel
münk fordulatokl>a.n gazdag 
éSI a fejlődés szempontjából 
jelentős idős.mkban példa
mutatóan álltak helyt a nyug
díjbavonulók. Munka- és hi-
1»tá.sszeretetr6l, egyre erqsö-' 
dó öntudatos fegyelemről, 
emberségből egyarám.t jele.s
,-,e vw,gáztaJc. A négy évti
zeddel ezelőtt kezdődött ne
héz munkák próbáit éppúgy 
viselték, mint ahogy lelkese
déssel vettek részt az újjáépí
tésben. a szocialista vasiút és 
haza erö.s!tésében. 

E küzdelmes életre és mun
kára való visszaemlékezés a 
nyu-gdíjba vonulók számára 

az elismerés>t jelentette. A 
vasúti szolg:ílati tevékenysé
gük eredmén.yességit jelen
tette a maga idejében Ará.nyit 
Lajoa motorvezető kormány, 
Válradi Sándor :&rdemes vas
utas. kitüntetése, vagy Csé
pán Lajos és 8 nyugdíjas tár
sa kiváló dolgozó kitüntetése 
f.s; 

A 27 nyugdíjba vonult kö
zül Gál Tamás, Zá1iyi Jáno:., 
Anta!há:zt Károly és Aráinyi 
Lajos több mint 40 éves 5Z<>l
g.álat után tér pihenőre. Négy 
évtizedes munka áll mögöt
tük, melyet fegyelemsértés é& 
baleset nélkül dolgoztak vé
gig. 

A munkát, a szolgálatot és 
társadalmi tevékenységet di
csérő szavak után a nyugdíja
sok feleségei egy�gy cserép 
virágot kaptak, majd a nyug
díjasok vették át kollégáiktól 
a herendi  porcelán ajándé
kokat és könyveket. A rovid 
és szellemes kultúrműsor 
után az ünnepeltek és az ün
neplők még táncra Is perdül-' 
tek. 

K. J. 

Egy levelezőnk nyugdíjba ment 

Dancs József, a tapolcai fű
tőház dolgozója hosszú éve
ken keresztül küldte tudósítá
sait szerkesztőségünkbe, hogy 
írásaival, észrevételeivel segít
se mindannyiunk ügyét. 

Ezúttal - rövid kis írásunk
ban - mi emlékezünk meg 
róla, abból az alknlomból, 
hogy 26 évi szolgálat utá.n 
nyugdíjba vonult. A párt és a 
szakszervezeti mozgalomban 
évtize<lek óta tevékenve11 rés1t 
vett. A felszabadulás óta el
telt két évtized alatt több éven 
át volt a fűtőház párttitkára. 

önzetlen, emberi magatartá
sáért szerették és becsülték 
munkatársai. 

Kilenc gyermeket nevelt fel. 
Fiai közül egy bányász, kettő 
pedig mozdonyvezető lett. A 
népes család már szétröppent. 
Fiai, lányai családot alapítot
tak. 

Kívánjuk ezúton is, hogy 
még hosszú, boldog életet tölt
�ön erőben, egészségben csa
ládja körében. Leveleire, ész
revételeire pedig továbbra is 
számítunk, 
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�ÉT HÓNAP ALATT 

mintegy máslélmilliós 
megtakarítás 

Úiabb fővonalakra terjesztik ki az üzemirányítói 
rendszert 

Nem ,·olt egyöntetú a Yéle
Ukmy, arn:kor ez é\� júliusá
ban a ni.sút vezeto bcooztá.sú 
aakemberei ré;z.i.,,re tartctt 
ertekezlelen határozat szü'.etett 
a& új üzem;ro.nyítói rend.szer 
!elállítására. 

A határozat a:apján 
augusztus l-től kísérleti jel
leggel került oor e rendszer 
beveze!ésére a Budapcst
Szolnok-Záhony és Szofnolc 
--Curtici vonalon. 

Az új rendszer bevezeW5él 
liezderr.é:lyezók meggyózö er
,-e:..k�l bizonyították. hogy az 
1930 óta mintegy háromszoro
mra növekedett fuvarozási 
igénye'.me:< nem tud megfe
lelni 4 16 é't:vel ezelött létre

Tiozott menetirdr.vítói -rend
azer. A konzerű technika, a 
modern termelési eszközök 
11!-módítása a vasúti köz!eke
•�n. korsz�rú munka- és 
üzemszervezés! igényel. 

Speciális helyzet 

Szállítási rekord 

Októberben 10 millió 876000 

tonna árut szállított a vasút 
A vasúti csomópontok közül 

'kiemelkedó eredményeket ér
lek el az MT-SZOT vörös 
vándorzászlajával kitüntetett 
ferencvárosi és a miskolci 
csomópontok dolgozói. Teljesí
teLtek vállalásukat Hatvan, 
Békéscsaba, Debrecen, Zá
hony, Nyíregyháza, Rákosren
dezö, Szombathely, Tapolca, 
Dunaújváros és Nagykanizsa 
vasúti csomópontok dolgozói 
is. 

Az igazgatóságok közül ki
emelkedö eredményeket ért el 
a debreceni, a szegedi, a bu
dapesti és a szombathelyi 

Budapesti igazgatóság 
Debreceni igazg&tóság 
Miskolci igazgatóság 
Pécsi igazgatóság 
Szegedi igazgatóság 
Szombathelyi igazgatóság 
Hálóut: 

Az év végi szállítási felada
tok változatlanul Jelentősek. 
Arra van szükség, hogy a 
kongresszusi munkaverseny 

igazgatóság, de teljesítették 
vállalásaikat a mis„o!ci é.-; a 
pécsi igaz.ga tóság dolgozói is. 

A szocialista brigadok • 
va.-;útüzem terulete:1 núnden
hol élen Jártak a kongresszu
,;i munkaversenyben. A b:.i
gádmozga!om fejlódése i,; fi
gyelemre méltó. 1966-ban 
mintegy 2000 brigád közül 20 
ezer !övei kapcsolódott be a 
versenybe. 

Az ÖS6zesített eredmények 
alapján az ._gazgatóságÓk ok
tóber havi teljesít.menyei az 
alábbiak szerint alakultak: 

összteljesítmény Jutalom (Ft) 

102,72°,'o 
102,9,tO'o 
102,68" o 
102,18",o 
102,8811 o 
102,71° 0 
102,70°,o 

494 OOO 
16\1 OOO 
165 OOO 
165 OOO 
165 OOO 
16j OOO 

1 318 OOO 

lendületének megtartásával 
dolgozóink lelkesedésére tá
maszkodva jó eredménnyel 
zárjuk az 1966. évet. 

Fordítsunk nagyobb gondot 
a határforgalmi munkaversenyre 

Kov"'8 Józaef 

Szabó II. József 

Gépkocsit 

szeretne? 
A 4,- forintos Szerencse
sorsjeggyel megnyerheti a 
különböz6 márk6jú legújabb 

személyautót. 

KISl:REUE MEGI 

Szerencse•sorsfeggp/ 
- nerencséfe len! 
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A MÁV munkája, gazdálkodása 
a számok tükrében 

Az elektronikus gépek szerepe az Aclatfeldolgozó Főnökség 

feladatainak megoldásában 
A MA V a számok tükré

ben . . . Igy lehetne röviden 
jelleniezni a MAV Adatfe!dol
g�iz_ó Főnökséget. Hogyan fej
lodott az utóbbi esztendőkben 
az adatfeldolgozó munka s 
milyen távlati terveket szőnek 
a főnökség vezetői ? Erre 
\·oltunk ki\·áncsiak, s rész!e
_tes tájékoztatást kaptunk 
Perei József főnökségvezető
től : 

- Főnökségünk 1961 óta 
d;>lgozik - kezdte a beszélge
test. - Addig az 1. számú 
üzem a MÁV Anyagellátási 
Igazgatósághoz, a 2. számú 
üzem a BVKH-hoz tartozott. 
A két üzem egyesítése tör
tént meg a fenti elnevezéssel 
1961 elején s ennek jegyé• 
ben ezt a két feladatkört old

viszonylati tervek és tényszá
mok alapján. Az új munka
területek közé sorolható a 
különféle számítási munkák 
végzése a kilométer-mutató 
adatai kapcsán, ami szintén 
elektronikus géppel történik, 
s amelynek eredménye az új 
díjszabás bevezetéséhez szük
séges. 

- Más vállalatok számára 
bérmunkákat is végzünk 
folytatta Perei József. 
Ilyen feladatokat teljes,tünk 
például a cukoripar számá
ra, s reánk bízza a termelés
programozási munkák elvég
zését a Mosonmagyaróvári 
Kötszövöttárugyár is. 

Az Adatfcldólgozó Főnök
ség gépkezelői munkája nagy 

rátermettséget és megfelelő 
tudást Igényel. A gépkezelők 
nagy többségükben érettségi
zettek, s gépkezelői szak
vizsgát tettek. Dolgoznak itt 
matematikusok, mérnökök, 
technikusok. 

- Ami a jövőt Illeti, szó 
lehet újabb munkák gépesí
téséról, s. így könnyebb lesz 
majd a MAV teljes anyaggaz
dálkodásának, az elszámolás 
könyvelésének végzése. Ha 
az elektronikus számító be
rendezé�eket e munkák tel
jesítésére Is beállíthatjuk, még 
gyorsabban és könnyebben 
kapnak tájékoztatást az illeté
kesek a vasút munkájáról -
fejezte be a főnökség vezetője. 

M. L. 

ÉLETET MENTETTEK 

Könnyen végzetessé válható 
szerencsétlenség történt no
vember 21-én a délutáni órák
ban Rákosrendező pályaudva
ron. A Közlekedési Építőipari 
Vállalat két fiatal dolgozója az 
állomás légópincéjének víz
tároló medencéjét festette, s 
az oldószerből fejlődő nitro
géngáztól eszméletüket vesz
tették. Az esetet Mojzsis An.d
rá.s légóparancsnok fedezte 
fel. Amikor a két eszméletlen 
embert ki akarta hozni a friss 
levegőre, ő is rosszul lett. Ez
után sietett segítségükre Pász
tor Péter és Lantos Ferenc vo
natkísérő, akik ugyanúgy jár
tak, mint három másik társuk. 
Az öt eszméletlen ember éle-
tét végülis a közben odaér-
kező tűzoltóság gyors beavat
kozása és az orvosi elsősegély 
mentette meg. 

Vas István 
juk meg. Ezenkívüi a fejlődés 1----------------------------------------
hozta magával, hogy a MAV 
elszámolási, könyvelési, sta
tisztikai és egyéb adminisztra
tív munkáit modern gépekkel 
végezzük el. 

Több segítséget a szeghalmiaknak 

Óránként 2 1.  ezer kártya 

Megtudtuk, hogy a múlt esz
tendőben érkezett egy Re
m.ington Rand típusú Univac 
gép, amely különösen nagy 
�unka elvégzésére képes, 
hszen 24 OOO kártyát dolgoz 
fel óránként, s a kártyaátme
netek alatt elvégzi az összes 
szorzási, osztási, egyenlegezé
si, s eseiJeges százalékszámítá
si feladatokat is. 

Az őszi forgalom közepén 
vagyunk. Szeghalom állomá
son foglaltak a vágányok. !:zen 
a vidéken nemcsak a Berety
tyó ölelkezik a Sebes-Körös
sel, hanem a normál vasút a 
keskennyel is. A két vasúton 
nagyon sok áru vár átrakás
ra. 

- Nincs határ! - kiált a 
kocsirendező a tolatásvezető
nek. - Hová tegyek négy ko

S míg ők így „társalog
nak", addig a kiállított ko
csiknál egy fizikai munkás 
végzi az átrakást. 

� vágányokon pedig hosz
szú sorban állnak a kirakat
lan nagy- és kisvasúti kocsik. 

Az állomásfőnökhöz, Baky 
Lászlóhoz megyünk. Kimuta
tások, feljegyZJések kerülnek 
elő. 

csit? 
- Keresek 

szol amaz. 

- Az állomás 24 óra alatt 
helyet - vála- mindössze 30 kocsi kezelésére 

al1calmas - mondja. - Ezzel 

szemben sokszor ennek a dup
lája vár elintézésre. Az állo
más kocsirakományú forgalma 
ez év július, augusztus és 
szeptember hónapban - az 
előző év hasonló időszakához 
viszonyítva - 42 százalékkal 
megnőtt. 

Az átrakónál csak 6-7 
normál kocsi állítható be. A 
befutás viszont ennél sokkal 
több. Beszélgetésünk napján a 
délelőtti helyzet : maradvány 
15 nagyvasúti és 11 kisvasúti 
kocsi. Napközben ehhez ér'ie- Az Univac gép alkalma

zása - mondta - lényege
sen megkönnyítette a mun
kát, hiszen egymaga öt ha
gyományos lyulckártya táblá
zó gép munkáját látja el s 
ezenkívül feleslegessé te;zi 
külön szorzógépe1c alkalmazá
sát is. Nagy szükségünk volt 
erre a gépre, hiszen mi dol
gozzuk fel a fo,·galmi a von
tatási és a személy;zállítási 
statisztikát, ezenkí\·ü.l . f!!l
a·darunk-a MAV'belföldi, hí
tel-ezett fuvardíj számfejté
S'én·ek ellenőrzése, számlázása. 
a Magyar Nem;:;eti Bank felé 
töi'ténő leszámolása és mind
azon statisztikai munkák el
�·égz:ése, amelyek az áruszállí
tással függnek össze. Ez utób
bi munkákat egy Bull gyárt
mányú elektronikus gépen 
dolgozzuk fel már több esz
tendeje. 

----------------------------1 zett még 14 normál kocsi, és 
azok a keskenyek, an1elyehet 
az imént rendeztek. 

A MAV anyagnyi!vántartá
sainak, a járműjavító válla
latok anyagkönyvelésének ve
zetése és a külföldi kocsik 
magyarországi tartózkodásáért 
fizetendő díjak elszámolása 
is a főnökség feladata, Nem 
kis erőfeszítést igényel a vi
szonylati tervezés és a tény
számok feldolgozása sem, az 
országon átmenő tranzitkülde
mények elszámolásával é_s 
statisztikájárnl együtt. 

Érdekes kísérletek 

A főnökség most érdekes 
kísérleteket végez az elektro
nikus géppel a vonatközleke
dési terv összeállításához 

A dunakeszi járműjavító vállalatnál Baji Béla újítása alap
ján elkészítették az automatikus elektromos klímaberende
zést. A szerkezet 24 foknál automatikusan kikapcsol, s ha a 
kocsi hőmérséklete 18 tok alá süllyed, a lúiés Ismét megin
dul. Ezzel a módszerrel 25 százalékos energiamegtakaritást 
érnek el. Az ez évre tervezeU 140 klímaberendezfuból 132-t 
már elhelyeztek a vasúti kocsikban. A képen Török lmre a 

készülék szerelését végzi. 
(MTI Foto - Gárdos Katalin lelv.) 

szükséges elegyáramlatok ki-
dolgozásához. Most már há-
rom vonalon, Budapest-Mis- Putnok felől érkezett, Eger-
1wlc-Záhony, Budapest- ból indul újabb útra a mérő
Debrecen-Záhony és Buda- vonat. Szocialista brigádban 
pest-Hegyeshalom viszony- dolgozó személyzete - válla
latban havonta rendszeresen lásához híven - minden szük
feldolgozzák az adatokat a séges munkát elvégzett a pi-

henés ideje alatt. 

Melyik kifizetőbb ?  
Alsóörs állomás.t úgyneve

z-ett szigetperonos állomá&ra 
alakították át és a kulturált 
utazás érdek<é'boen az utazókö
zönség jobb kiszolgálására a 
szig-etperonon élelmiszert is 
ánLSítanak. Az utas a papírba 
csomagolt élelmifll'ert, gyü
mölcsöt miután elfogyasztja, 
nem tud mit keroenl a ke
zében mariadt zacskóval. 
ugyanis az áUomá.s terü!R.
tén e,gyetLe-n egy huU:a4ék
gyúj,tót se,m lát. Vian,nak akik 
kissé morózus arccal zsebr» 
teszik, vagy szatyrukba rej
lik a hulladékot, de a töbobség 
sretszórja a vágányok men
tén. 

úgy gondolom, kiiizetóbb 
lenne hulladékgyűjtőket fe1 -
srerelni, mint a sz.étstzórt sz?
metet naponta takaríttatni. 

Bognár Károly 

A mérőfülke asztalánál 
Gyuris József ül, az ablak 
előtt pedig Bicskei István, aki 
a kitérőket, átjárókat, szakasz
jelzéseket figyeli éber szem
mel. Széles rezgővona Lakat 
húz a tíz toll, ez még nem az 
,,igazi'' pálya. 

A két műszerésznek nincs 
nyugta, mindig keresnek ma
guknak valami elfoglaltságot. 
Bauer Ottó magyarázza, hogy 
annak idején mind a ketten 
ott voltak a nagy értékű be
rendezés születésénél is, ért
hető hát, ha gondjuk van min• 
den alkatrészre. 

Az egri pályamesterrel 
együtt izgul Budai József. aki 
korábban a vonatot dirigálta, 
most pedig a Hatvan-Füzes
abonyi -Pályafenntartási Fő
nökség vezető mérnöke. 

Füzesabony után lassít, majd 
megáll a vonat. A „kocsimes
ter" kézi mérést végez, s a 
műszert ellenőrzi. A szerkezet 
pontos, alig kell rajta valamit 

Mérő vonat 
állítani. A fővonalon már ki
sebbek a rezgővonalak : észre
vehetően jobb a pálya. 

Kál-Kápolnától hozzánk 
csatlakozik a főnökség vezető
je, B. Nagy Károly is, s kíván
csian figyeli a grafikonon vib
ráló vonalakat. örömmel új
ságolta, hogy a tavaszi méré
sek eredménye lényegesen 
jobb volt az igazgatósági át
lagnál, s országos viszonylat
ban is az előkelő harmadik 
helyezést érték el. 

Szinte állomásonként vál
toznak az arcok, cserélődnek 
a pályamesterek. 

Hatvan felé robogunk. A ta
pasztalatok kedvezőek. Társai 
ugratják Búdai Józsefet. 

- No, ezt a pályát jól ki
mérted magadnak. Odq . jöttél, 
ahol a legjobb eredményt mu
tatja a műszer . • •  

Hatvanban fordulunk. Fritz 
Béla műszerész brigádnapló
jukat mutatja. Országjáró kis 
csapat feljegyzéseit olvasom a 
lapokról, köznapi időtöltésük 

Szolgálatonként 3-3 fizikai 
dolgozónak kellene az átrakást, 
és a darabáru-küldemények 
fel- és házhoz fuvarozását vé
geznie. Ottlétünkkor két sze
mély végzett árumozdítást a 
háztól házig szolgálatnál. 

Hiába kérik, senki sem se
gít a szeghalmiakon. Pedig jól 
dolgoznak. Az állomásvizsgá
lati jelentés erről így tanús
kodik :  .,Szépen javult az ál
lomás üzemgazdasági munká
ja, a kocsitartózkodások érté
kelése. A forgalmi szolgálatot 
az elmúlt állomásvi?:sgálat óta 
balesetmentesen végezték. A 
forgalmi szolgálat ellátása, az 
elegytovábbítás és a vonatok 
menetrendszerúsl!gének bizto
sítása, az állomás szűk vá
gányhelyzetét is figyelembe
véve, súlyosabb rendszerbeli 
hiba nélkül történik." 

Jelenleg nincs az állomás
nak árupénztárosa. S lehetne 
javítani,  mint ahogy az állo
másvizsgálati jelentés javasol
ja, az árufuvarozási szolgálat 
és az átrakó munkáját is. 

Véleményünk szerint a szeg
halmiak tudásuk és energiájuk 
maximumát adják. Többre 
nem képesek. Gondjaikon az 
állomásfőnök egyedül nem 
segíthet, annál inkább a sze
gedi igazgatóság. 

Tözsér Emő 

néhány epizódját. Ha a szük
ség úgy kívánja, helyettesítik 
egymást a különféle poszto
kon, fejlesztik szakmai, politi
ka! ismereteiket, s ha valahol 
elfekvő, feleslegesnek vélt 
anyagkészletet látnak a vonat
ablakból, jelentik az illetéke
seknek. összetartó, jó kollek
tívává kovácsolódott a mar:ik
nyi csapat: együtt vannak a 
munkában, munka után. Ked
ves kirándulásokat, vidám 
összejöveteleket is őri2mek a 
sorok . . •  

Rohan a kis „szerelvény". 
Hort-Csány állomáson egy

másra halmozott üres gyü
mölcsös, zöldséges ládák ál
modnak a nyárról. 

Karácsondon cukorrépahe
gyek . . •  

Fekete János technikus, aki 
az értékelést végzi a mérő
vona ton, elégedett. Azt mond
ja, hogy az eredmények meg
nyugtatóak, jó munkát vágez
tek a pályafenntart6k. A pá
lyamesterek mind otthon van
na){ már a jó bizonyítvány•Jk
kal. 

A mérővonat pedig, ki tud
ja, hol jár már azóta. 

Gyóni Gyula 
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Válaszolunk munkaügyi kérdésekre 
Az úimiskolci Pályafenn

tartási Főnökség XII. sz. G. 
M. P. Sz. szakaszának dolgo
zói az élelmezési költség el
számolásával kapcsolatban 
szóvá tették, hogy amikor Mo
nosbéten dolgoztak, napi 19 fo. 
rint, amikor Sajókazán dol
goznak, napi 12 forint k,ülszol
gálati élelmezési költséget 
számolnak el részükre. 

A Monosbélen történő mun
ka esetén a napi 19 forint 
(1966. II. l-től, az azt meg
előző időszakban 15 forint) 
elszámolása volt a helyes, 
mert a szakasz sZJékhelyén kí
vül végeztek munkát, s a 
szakasz székhelyére naponta 
nem tértek vissza. 

A 131 1966. sz. Hi;,ata!os Lap
ban megjelent 107 399/1966. 
J/2. B. sz. rendelet szerint a 
pályafenntartási szakasz szék
helyén élelmezési költség nem 
számolható el. 

Élelmezési költség a szakasz 
székhelyének, illetve a dolgozó 
lakóhelyének közigazgatási 
területén kívül végzett munka 
esetén számolható el. 

Az élei mezési költség össze
ge awkra a napokra, amikor 
a dolgozó a szakasz székhelyé
re v ·sszatérni nem tud, napt 
19 forint, azokra a napokra 
pedig, amikor a szakasz szék
helyére visszatérnek, de a 
távollét a 10 órát meghaladja. 
napi 12 forint. 

Ha a dolgozó a lakóhelye 
közigazgatási területén, lakó
helyén végez munkát, akkor 
részére külszolgálati élelmezé
si költséget elszámolni nem 
lehet. Például ha a G. M. P. 
Sz. dolgozói közül valaki Sa
jókazán lakik, annak a dol
gozónak külszolgálati élelme
zési költség a Sajókazán vég
zett munka idejére nem szá
molható el. 

Tekintve, hogy a G. M. P. 
Sz. székhelye Putnok, a Sajó
kazán levő munkahelyen tör
ténő foglalkoztatás idejére a 
12 forint külszolgálati élelme
zési költség folyósítása helyes. 
mert a dolgozók a G. M. P. 
Sz. székhelyének Putnok köz
igazgatási határán kívül dol
goznak ugyan, de naponta tér
nek vissza a szakasz székhe
lyére, távollétük naponként a 
10 órát meghaladja. 

A Hatvan-Füzesabonyi 
Pályafenntartási Fönö/cség 
hatvan-füzesabonyi vonalán 
levő II. és V. pm. szakaszá
nak 46 dolgozója napi mun
kába járáshoz saját kerékpár
juk használata után használati 
dí; elszámolását kéri. 

Az Allamvastí.ti Dolgozókra 
Vonatkozó Munkaügyi Jogsza
bályok gyűjteménye 460., 464. 
oldalán is közölt 33/1951 (I. 
31 .) Mt. sz. rendelet 10. § (1) 
és 20 § (1) bekezdése szerint 
kerékpá,haszn.álati díj csak 
kiküldetésnél, illetve külszol
gálatot teljesítö dolgozók ré
szére számolható el. A szó
banforgó dolgozók sem kikül
detést, sem külszolgálatot nem 
teljesítenek, ezért részükre 
saját kerékpárjuk használa
táért külön díjat elszámolni 
nem lehet. Egyébként ezek 
a dolgozók saját kerékpárju
kat a mindennapi munkába 
járáshoz veszik igénybe. 

Munkába jelentkezni nem
csak a szakasz székhelyén, 
hanem a pályamesteri szakasz 
bármely pontján is lehet. A 
pályamester, vagy az elő
munkás előző nap közli a dol• 
gozókkal, hogy hol, mely 
szelvények között, milyen 
munkát kell végezni másnap. 
A munkahelyre menet, vagy 
jövet, gyaloglással töltött idő 
a munkaidőbe nem számítha
tó be, és arra semmiféle díja
zás nem számolható el. 

Értelemszerűen vonatkozik 
ez a motorkerékpárral, vagy 
egyéb saját járművel történő 
munkába járás esetére is. 

A dolgozók javaslatai nyomán 

A debreceni járműjavító
ban az elmúlt héten feje.zód
tek be a negyedik. n.egyed;;vi 
t-ennelési taruícskO'l:1.sok. A 
1la.nácskozás -részvevői · kriti
kusan és önkritikusan szá
moltak boe az elmúlt negyed
év munkájáról, hibáiról és 
eredményeiről. 

Különösen a kocsiosztály 
dolgozói között alakuit ki 
eredményeSJ viill, A dolgozók 
az osztály előtt álló ter-m2tlé-

si feladatok ere:l.ményes 
m-=goldását segítették. 

Az üzemben r�ndszeres.í-
tette1< egy „javasta.tak. é� ész
revételek" naplót is, an1ely
ben a dolgozók a két terme
lési tanácskozás között!i idő
szakban írásban teszik m"� 
észrevételeiket, javas'a tai
kat. Ezek túlnyomó többsé
gét az üzem gazdas,ígi veze
tése magáévá is teszi. 

Volosinovszki János 

Baleseti kró,aiha 

Navoember 9-én Sa;kad ál
lomáson a 8397. sz. vonattal 
végzett t.olatás közben, eI'ÖS 
rájárá, következtében a 
poggyászkocsi - ajtórögzitó 
s:rerlrezat h.ián')'a miatt - rög
zítetlen ajtaja becsukódott, 
melyne'k nyomán Bakó Ká
raliy vonatkísérő súlyos kéz
ofu'ülP.ses bales�tet Rz.eiwe
dett. 

* 
November 14-én Veszprém 

állomáson előzetes értesí
tés mellett a fog'.lalt IV. sz. 
vágányra járó 189,1. sz. vonat 
kíméletlen erővel rájárt az 
üres ta·I'tályszerelvényre. Az 
iiif,cöz.és következtében a ko
csisor u.tolsó tar'tá:lykocsija 
feltorlódott az 1891. sz. vo
natot továbbító 411 424. sz. 
mozdony elejére, ugyan.ak
kor a tartálykocsi el�jén le
vő véd&lrocsi az 520 054. siz. 

gép szerkocsijára torlódott. 

November 15-én Nyíregy-
házán az állomásra behaladó 
408. sz. vonatból kiese-tt Tóth 
MagdolmJa nyí["Elgyházi jegy
vizsgáló. A kiesés követ!rez
tében kar- és borda töréses 
üzemi boaleset>e<t szenvedett. 

November 16-án Békéscsaba 
állomáson ha.lá.los üzemi bal
esetet szenvedett Vecsernyés 
Ignác, 56 éves állomási kt,; 
tiszt. A balesetet az idézte elő, 
hogy nevezett szűk nyílású 
öss7,ezáró kocsisor közöU 
egyenes testtartással szándé
kozott áthaladni 

* 

November 19-én a Bp. Du-
napart-.teher pályaudvaron 
az egyi'k ipartelepről vissza
térő 44057. sz. tartalék mint
� 30 kibométenes siebesség
gel kímélet,lenül rá-ütközött a 
f6vágán.yorn 4 kocsiból á.llú 
ko.::5ti.sorra.. Az ütk'ö2'iés kö
vetkeztében 2 kocsj kisik
lott. 2 súlyosan m�rongáló
dott, a tartalék szolgálat
képtelenné vált. Eddigi meg
állapítások szerint a tarta
lékmowonyt vezető Zsoldos 
Géza, ferencvárosi honállo
mású mozdonyvezető a közel
múltban végzett vizsgája után 
eoső ízben vezetett BoBo-t, és 
első szo�álatá,t végezte Du
na-part á,1J!omáson. Könnyebb 
sérülést ,.zenvedett a BoBo-n 
tartózkodó kocsirendező is. 

Egyszerre két helyen ? 

A Veszprém Ipartelepek 
megállóhelyen gyakran előfor
dul, hogy a 7124-es számú vo
natra jegy nélkül kénytelenek 
felszállni az utasok. Mindez 
azért van, mert a jegykiadó 
pénztáros egyben egy nagyon 
fontos útátjáró sorompót is 
kezel. S így érthető, hogy két 
helyen egyszerre nem lehet. 
Hol a pénztárnál, hol a so
rompónál túl)ik fel. Közben az 

utasok türelmetlenkednek. 
Joggal, mert nem mindenki
nek sikerül a vonat indulásáig 
jegyhez jutnia. 

A szombathelyi igazgatóság
nak valami megoldást kellene 
keresni, hogy a hétvégi napo
kon, különösen pénteken és 
szombaton a jegypénztárosnak 
segítő társa Jegyen. 

Kiss Lajos 
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Színvonalas bemutató 

A1; együttes férfikara 

Az tszaki Járműjavító Tö- vezette zenekar már több 
tekvé1 és a Borsod megyei elóadáson szerzett érdemeket. 
Szakszervezeti Tanács miskol
ci Av<U népi táncegyüttesének 
m(isorával kezdetét vette a 
táncosok Bemutató Színpadá
nak idei programja a Főváro
Ai Művelődési Ház színházter· 
tnében. Népművelési és lánc
szakemberek, valamint szép 
számú érdeklódó elótt került 
sor az együttesek egy-egy órát 
kitevő önálló műsorára. 

A Törekvés táncegyüttes 
több esztendős szorgos munka, 
több tucatnyi budapesti és 
vidékJ sikeres fellépés, vala

A Törekvés Táncegyüttes 
ezúttal is magas színvonalon 
mutatta be müsorát, de még 
nincs fejlődése csúcsán. Az 
együttes munkájában akad 
még javítani, csiszolni való. 
A fegyelmezett munka tart
hatja az együttest továbbra a 
legjobb vasutas népitánc
együttes rangján. Mindehhez 
pedig az eddiginél Is jelentő
sebb hozzájárulás, támogatás 
szükséges az együttes fenntar
tóitól, főként a szegényes kel
léktár és technikai felszerelés 

mint az együttes útját kísérő javít;;.sát illetően. 
átmeneti kritikus buktató után 
mutatkozott be az igényes Kovács J&nos 

MAGYAR VASUTAS 

Hasznos kezdeményezés 
I rodalmi est a kelenföldi munkásszálláson 

Pár héttel ezelőtt egyik bu- munkásszállások és szolgála· 
dapesti vasutas kultúrotthon ti helyek kulturosatt:, illetve 
vezetője arról panaszúrndott, könyvtárosait is. A ,cél az 
hogy nagyon nehéz az em.be· voH, hogy egy olyan típusú 
reJreot a munkásszállásokról műsort alakítsanak ki. a mely
kimozdítani, egy-egy műsoros !yel felkereshetik a munkás
estre a kultúrházba vinni. szállásokat és ami a művészi 

Nem azén, mert a vasuta- él"béke mellett szórakoztat i,;,. 
sok a napi munka után nem A kísérleti műsort a Postás 
i�ényelnék a szórakozást, Művelődési Otthon irodalmi 
vagy az irodalmi műsorokat, színpadának tagjai adbMc, 
hanem elsős:lrban �rt. mert művészi színvonalon me.gér
a munká.sszáll(lilron ;.., megta- demelt szép sikerrel. 
íl�i!,"oálk a szónakazá.st, a sokfé- Heltai Jenő bájos, szép csen
i,? tá�asjáltéloclt, a teLevízl,ót. gésü versei, Tabi László, Kisj6 
ami - valljuk be qszintén - Sándor és Gádor Béla köny
nemcsak egy kul:túrotthon- nyed jelenetei, Karinthy Frí
nak, hanem nagyon sok szín- we.s humoresz'kjei megnyer
háznak is konkurren-ciát je- ték a részvevök tetszését és 
lent. olyan vélemény alakult ki, 

Ha már így van, akkor meg hogy ilyen műsorral minden 
kell foro.ítanJi az eddigi gya- munkásszálláson sikerrel sze
korlat rendjét és nem eu:sa!o- repelhetne'k. 
gta,tn:i keut az embel'eket\, ha- Az előadás után az együt
nem a munká&Jzálláson kell tes vezetői, Barabás Ede és 
felllreresni őket egy-egy jól Bohá.ti Lajos elmondták, hogy 
sikerült műsorral. 4 évi kih�ás után ez volt 

Ez persze ott lehet.séges. az első ilyen jellegű fellépé
ahol erre minden adott3ig sük. Az elkövetkezendő idő
megvan, gondolunk itt a ben azonban több munkás
k:Jubszobára, vagy olyan kil- s:rollást is meglátogatnak. 
!ön teremre. ahol a művé- hogy a hosszúra nyúló téli 
szek, vagy éppen az öntevé- estéken szórakoztassák a 
keny együttesek kulturált szálló lakóit. 
körülmények kÖ'Z'Ött játsz- A budapesti bizottság kez-
hatnak. deményezését é6 a Postás 

Eboool az elgondolásból ki- Művelődési Otthon öntevé
indulva. szakszervezetünk bu- keny múvészeinek vállalko
clap,:'6ti bizot�a a ketenföl- zását csak üdvözölni  lehet és 
d,i munk,á,ss.zálLáson kísérleti ószintén 71emil.jük, hogy az 
jeL�gel inoda�mi est.et rende- első sikeres b11mu.ta.tót mé11 
zett. amelyre meghívták a na.gyon sok sikeres elóeLdás 
vasutas kultúrotthonok mű- k,övet. 
vészle1i vezetőit, igazgatóit, a Sz. J. 

táncszakemberek elótt. Műso- i------------------------------------------
rukban a dallamos, ;átékos 
könn11edségú előadásmód mel-
lett felcsillantották magas 
színvonalú felkészültsé11ülu>t. 
Különösen szép fejlődésről, 
múvészi érettségről, a tánc 

A zene ba rá ta i n a k  e l ső ra ndevú ja  
mély átéléséről vallott a A zene szeretete, közkinccsé 
leánykar. a Kühner Gy.-Ko- tétele hozt.a létre a Vasutia
t·ács Katalin Vveges és a fér- sok SzQlk.s.zerve.ute Központi 
fikar Albert [.-Manninger SzimfÓnikU.$ Zeneka-r<ÍIOOk 
llf.: Verbunk koreográfiai be- Bair,cW Körét, hogy áldozatos 
mutatásá,·al. Az együttes !ej- munkával alakítsák', formál
lődésének legszembetűnőbb ják az egyre igényesebb ze
eleme a határozott, pontos és nei közönség ízlését, zeneis
a magával raiiadó játékosan meret.ét. 
könnyed táncolas. A barát.i kör első „zenés" 

Több szerző koreográfiájá- tal.álkowjára nov�mber 1 1-

val mutatkozott ugyan be az én a V súU Fóosztá.ly kul� 
tern1-.,ben került sor. · együttes, de a műsor egészén Ka.iUor János zanee:.Ztéta 

ér1ődött a művészeti és a előadásában beml(tatta a ba
tánckart vezető Manninger- rát.i kör személytelen részve
testvérek művészi munkája. vőirt, az egy�s hangszereket, 

Szerencsés eset a budapesti 
vasutasok amatőr táncművé
szetében, hogy sok kísérletezés 
után. a naw lendületű tánc
•(/1/Üttesnek biztos támasza, 
lendítóje a kíséró népi zene
kar. Különösen önálló műso
ruk tanúskodik a táncegyüt
teshez hasonló magas művészi 
elóadáskészségről. A Jónás 
Mát11ás és a Radnóti Sándor 

- A diák l$ számolja a na
l>okat, mikor ;ön el az utolsó 
tanítási óra, de ha már dolgo-
2ík, azt mondja: azért mégis 
;ó volt i.!kolába járni . . • Va
lahogy így vag_vok én is. Hu
szonnyolc éve dolgozom a vas
útnál, februárban nyugdíjba 
megyek. Ez öröm is, meg bá
nat is. l\tert jó lesz megpihen• 
ni, többet törődni a családdal, 
de azért mégis jó volt vasutas
nak lenni . . •  

Fodrászból pályamunkás 

Leng11el lmre már gyerek
korában vasutas akart lenni. 
Apja is az volt, őt is annak 
szánták. De akkortájt nehe
zebb volt állami állásba jut
ni, mint manapság nyerni a 
lott6<L 

- Soreszor kedvem lenne 
megmutatni a fiataloknak azo
kat a protekciót kérö levele
ket, amelyeket befolyásosnak 
velt embereknek írtunk -
mondja. - Még a protekció 
sem segített . • .  Négy kilomé
terre Szegedtól, Szőregen nőt• 
tem fel, pályamunkás szeret
tem volna lenni, de mivel nem 
Stkerült, apámék borbélynak 
adtak. 

Kitanulta a !odrászmestersé
get, dc akkoriban ez Is bizony
talan kenyér volt. tvekig he
tente 2-3 napot dolgo?.hatott 
""_up�n. Nem monrlott le régi 
vagvaról, és - talán mert azt 
tartják, ha valaki valamit na• 

hangszercsoporlok:a t és a ze
nekar soko!dalú művészét: a 
knrme8t.ert. Miután megis
merkedtünk az együttessel, 
rövid ízelítőt kaptunk a ze.. 
nei t'Oll'lantikából. 

Az elhangzó műsorsrmm.o
kat rövid i�.mertetés vezette 
be, amelynek keretében a 
nagy romantiku.s mestereket 
nem száraz életrajzi adatok 
útján, hanem korukban, tár
sadalmi környezetükben is-

gyon akar, az előbb-utóbb 9!· 
kerül - hwzonhat éves kora· 
ban 1938 márciusában mégis 
al,a;lmazták a Szeged-Tisza 
pályaudvaron pál11amunkás
nak. Két év múlva előmunkás
tanfolyamra küldték, majd -
akkor már Szeged állomáson 
- vonatltisérő. később pedig 
kocsirendező lett. 1942 tavasza 
óta - egy év frontszolgálattól 
eltekintve - megszakítás nél
kül tola tásvezetó. 

Nyugdíjazásakor 25 éves to· 
latásvezetői múltra tekinthet 
majd vissza . . .  

Felelősségtelies munka, egyi
ke a legnehezebbeknek. Ki 
tudja, hány ezerszer _harsant 
éleset figyelmeztető s1pszava, 
hány figyelmetlen etnbert éb· 
resztelt rá a közelgő veszély
re. Eshet a hó. fújhat a szél, 
zápor söpörhet végig a sínek 
birodalmán, a tolatásvezető a 
helyén van. 

- A zökken6men,es forga
lom btztosítá,a érdekében a 
mttnkát mindig a l«grövidebb 
idón beltll kell eli,,!gezni -
vall hivatásáról. - Ha Jönnek 
a kocsik, néh4 olvanok va
gyunk, mint a ver1oefttlZ6lc. 

Megszerelte a vasutat 

Egyetlen egyszer sem volt 
üzemi balesete. úgy véli : az 
óvatosság mellett ehhez sze
rencse is kellett. Mincli g kö
rültekintően dolgozott és " 
biztonságos munkára Intette 

mertünk meg. Maga a mű- az óceán ária stílusosan 
sor megvála.�ztása is szeren- megragadó első elöadá.;;a 
esés volt, mert a német ro- olyan zenei produkciónak bi
mantika két .nagy indítója, zonyult, amely Hamary And
Weber és Mendelssohn mel- r-ás karmesteri képességei
le-tt, a fra'llcia romantikát nek és ruU.f\06 zenei vezetésé
Bizet és a hazait Erkel Fe- nek kö.5zönhetó. 
renc Képvisel te. A részvevők egy emlékeze-Mendelssohn hege<lúH:-rse- tes zenei-esztétikai élményny t Csiby Erika. játszotta. nyel gazdagodtak, s érdeklőmíg Webec Oberonjából az d. 

1 • .  ' k  1 k" óceán áriát Veres-s P:<la éne• esse VörJa a eg öz.elebb1 
kelte művé�i színvonalon. , Q.967 január �3-j) klasszikus 
szép sikerrel. �et, amelyen többek között 

Nem lenne a beszámoló tel- fozart hus1JOn zongoiil-
jes, ha nem említenénk meg versenye közül az egyik leg
a sikeres hangverseny lelk-es derűsebb (Esz dur) és Haydn motorját és nem emliéolrez.nénk Londoni szimfóniá,jált l6 haiIl:eg a szaks�ezeU szimfó- lani fogják. nikus zenekar onzeUen kar
mesteréTól, dr. Ha.mary And
rdsról. A zenei előadásban 
elhangzottak szerint a kar
mester szuggesztív átadó ké
pességén múlik az előadott 
művek sikere, hi zen ettől 
függ, milyen hangula<to!. ér
zelmeket tud felkelteni hall
gatóságában. A két megismé
teltetett mű - ezek közül i s  

társait is. Amire ugyanc'<a� 
büszk.e: négy esztendeje dol
gozik együtt a szocialista B
brigáddal, s a brigádtagok kö
zül azóta senkit sem ért bal
eset. 

Amikor Szegeden megala
kultak az első fodrász szö, et
kezetek, az egykori kollégák 
hívták :  hagyja ott a vasutat, 
álljon közéjük. Az „tisztább" 
mesterség, balesetv,!Szé!y sem 
fenyegeti - inkább a borot
válandó vendéget -, és akkor 
már az a szakma is biztos ke
nyeret, gondtalan megélhetést 
igért. 

- Nemet kellett mondanom. 
Engem ttt becsültek, élmun
kás voltam, többször kitüntet
tek, háromszor kaptam kiváló 
dolgozó ;etvényt és itt, Szeged 
állomáson éreztem jól magam. 
Mondtam az egykori kollégák
nak: én már Innen szeretnék 
nyugdíjba menni. 

A felszabadulás után elsők 
között lépett be a vasutas szak
szervezetbe, 1947-oon pedig a 
Magyar Kommunista Pártba. 
Az első esztendőktől kezdve 
szakszervezeti bizalmi, majd 
tíz esztendőn kensztül mú
helybizottsági titkár volt. 

Becsülték - és s;.erették. Az 
ellenforradalom al&tt egyetlen 
napot sem hiányzc,tt a mun
kahelyéről. Tudták ,óla, hogy 
kommunista, mégsem merték 
l>ántani, vagy akár megfélem
líteni. Igaz - ha egy ember 
bántott.a volna is, tíz blztoM-n 

ll:rdeklódóket a baráti kör 
szívesen lát és vár. A belépő
jegyül is szol,gáló meghívó a 
Vasutasok Szakszervezete 
Központi Szimfón,ikus Zene
karánál (Budapest, VII.. R6-
ZM F enen,c u.toa 22.) érryel
hetó. 

Dr. Csillag Ferenc 

a védelmére sietett volna. 
Mindig a gyengébbek mellé 
igyekezett állni, őket támo
gatta, az ő érdekeiket kívánta 
szolgálni. 

- Egykor kézen kellett fog
ni az embereket, és Úl11/ kel
lett rávenni óket, hogy az ille
tékesek elótt mondják el gond
jaikat, panaszaikat. Ma már 
ez természetes, senkit sem kell 
biztatni erre. 

A kapu nyitva áll 

Hogyan lesz a jövőben, ha 
majd nyugdíjba megy? 

Ma még ő sem tudja, csak 
tervezgeti az előtte álló éve
ket. Hiányozni fog a vasút, ez 
biztos. De hát a kapu mindig 
nyitva áll majd előtte, s a bri
gád tagjai a többi munkatárs-
5al együtt mindenkor szeretet
tel fogadják. S ő élni fog a 
lehetóséggel, gyakran vissza
Iá togat majd közéjük. 

Nagyon szereti Szegedet, az 
ódon házakat éppú(JIJ, mint az 
Ogyess::ai-lakótelep vadonatúj 
toronyltázait. Eddig jobbára 
csak kerékpárról szemlélhette 
kedvenc városát, most majd 
több ideje jut a sétára Is. Két 
lánya ,·an, egyikük már uz
szony, a másik pedig gLmná• 
ziumba jár. Reméli, hogy két
három év múlva már kis uno
kával sétálhat a városban. S 
minden látnivalót megmutat
hat majd neki, az állomást Is, 
ahol nagypapa negyedazúa
rlon keresztül jókedvűen, mec
becsül ten dolgozott . • •  

Flldea T.._ 

Guruló büfé 

Az U1lasellátó Vállalat ikar
•bantarrtó múhelyében egy 
-elektromos áruhordó targon
eából guruló büfét ikészítet
ltek. Az ötletesen elkészített 
>büfé, v:i.rslit, debrecenit, négy
féle büféárut, csomagolt 
édességfélét, trafikáru t, ször
pöt, k ak.aót, teát, vagy for
raltbort is árusíthat. A 
kézi erővel mozgatható kis 
'büféklocsikkal szemben nagy 
'előnye, hogy a peronon a sze
rel vények mellett gyorsan 
•közlekedhet, s a kocsikban 
1lelyet foglaló utasok ak.ár 
az ab1akon át is vásároLha�-

nak: a targoncát 'kerelő bü
féstől. KüLöni:isen a nemzet
közi voruato.k rövid t,a:r.tóZ'ko
dáJsa mvatt van nagy jeLen
tósége a gyorsian mozgó, ön
-járó büfének. A külföldi uta
sok ugyanis a tartózkodási 
idő rövidsége miatt nem na
gyon szállnak ki a k<><:sti,kból, 
hogy a peronokon levő pavi
lonoknál megvásárolják a 
legszükségesebbeket. Az a fi
gyelmesség, hogy a büfé he
lyébe megy az utasnak, Buda
pesten is jólesik a hazánkon 
átutazó külföldieknek. 

Reméljük, az ötletes mozgó
büfét újabbak is követik. 

Iu Biz kJ a gumió büfé 

Blektromos tir11m fűti 11 váltók11t 

Ferencrárosb11n 
A hideg idő beálltával, kü

lönösen nagy ?tiw�zások ide
jén sok gondot okoz a váltó-
Uitás. Emiatt a közlekedő vo

na toka t gyakran fel kell tar
tóztatni az állomásokról való 
ki- és behaladás alkalmával. 
A legegyszerűbb megoldá& ter
mészetesen a váltók állandó 
tisztán tartása. Ehhez azonban 
a havazások idején sok mun
kásra lenne szükség. 

A MAV műszakfejlesztési 
tervének keretében 1959-ben a 
!erencvárosi pályaudvaron 

már kísérleteztek a váltók 
elektromos árammal törté-

nő melecítésével. 
A sikeres kísérlet nyomán vet
te kezdetét a váltók elektro
mos fűtési lehetőségeinek ki
dolgozása. Ennek eredménye
ként a közelmúltban Ferenc
város keleti rendezó;ében 26 
csoport e(JIJszerú kitérő és egy 
csoport kettos keresztezésű át-

szelési kitérő t6slnjeire szerel
ték feZ az elektromos váltó
melegító berendezést. A pró
baüzemel tetés és a berendezés 
üzembe helyezése az elmúlt 
napokban már megtörtént. 

A váltók elektromos üze
meltetéséhez 380 Volt feszült
ségú áramot használnak fel. A 
berendezes üzemeltetését a vá
gányféktoronyban elhelyezett 

kapcsolólal segítségével 
gazdaságosan lehet szabá

lyozni. 
A külföldi vasutak többféle 

witómelegítési módszert al
kalmaznak. Közismert a gáz• 
zal, a hólégsugárraZ való me
legítés és a jeges váltók ve(IIJi 
úton történó olvasztása. A leg
higiénikusabb, legbiztonságo
sabb az elektromos úton való 
váltómelegítés, melyet töme
ges formában hazánkban első 
ízben a ferencvárosi rendező
pályaudvar keleti guritójában 
helyeztek üzembe. 

V É D E K E Z Z Ü N K  

A KORRÓZIÓ ELLEN ! 
Betonfelületek korrózió elleni védelme 

bitumenoldatta/ vagy fluátozással 
Az 6plt6k r••úr51 lqen qyakra,n felmerüf5 lq6ny, hoqy a beton mOU.rqyak felület6t vaqy falazatokat a használat közben f&llép5 enyhe korrozlv hatások ellen olcsó, könnyen hoz.dl"1-�et5, uqyanakkor kellG v6d5haUsú bevonattal lássák el. Ez.&knek az lzényeknek a klef6qlt6s6re az ltM 
�l��·y:.

e�:::.r.r�::1t�t y,nó Vállalat k6t Jól bev;fü qy,wt'. 
Az e1s6 a Betonol elhevez•sa ffu4tozó szer, amf meqszfl,r„ dult betonfelOletek és t•qlaszerkezetek permetezéses m, zolásos, bemerltéses, Ill. ,ztatásos kezelésére alk�lmas: 1 mt felület lmpreqn"ásilhoz. kb. 0,5 kq oldatot kell fethas.zn"r>I. A kezelt felület meqszáradáu uUm 5- 10% szulf�t ta.rtalmu aqresszív tafajvlznek. 3%•os ecetsavnilk 1 %.os sósavnak, 5%.os fenol. vaqy cukoroldatnak, láqyvfZ.: nek •• olajnak ellen,11. A vlzzá.rósáq áztaUsos kezel•• Hetffl 10-25%-kal, múolb esetén 5-8%-kal növekszik 30 kq.os Dveqballonokban kerül forqalomba, 264 Ftlq .,..,.,,: A m,slk felDletvécUI anyaquk. a Bonoblt H, hldeqen felhaszn.ilható oldószer„ bltumenlakk. Csak sdraz portala nltott felületre hordható fel. Felhordása ecsettet' tllrt•nlk te:1alébb két réteqben. Az eqyes réteqek szt,radásl Ideje 20 C.on 2-3 Ora. 1 m' k•tazerl bevonhára a felület �. desú-,6161 fOCI06en 0,5 - 1  kq Bonoblt H szükMqes. A sd. rad,s uUn kialakult bitumen film •�· és vlzzáró nedves•�nek, hlq úvtnyf fs szerves s.avaknak, lúqoknak: r6szben aóoldatoknak lqen jól ellen"'· Szerves oldószerek vaqy olajok haU„nak le tett helyen, Ill. 70 C"-n't maqasaÍ,b h.S. m6rstkleten nem alkalmaz.ható. 200 kq-oa vaahordókban kerül forqalomba, 556 Ft1q won. Bes0nlsl!d6se esetén ....,x 5" lakkbenzinnel szabad hl:,Jtanl. TOzveszéfyes anyaq ez•rt 
�':!.�o

k
k°,!j t, ':'.'i',•�i;:.:� or a balesetelhtrlUsl Ov6rencl. 

ltrdekllklGknek felvl l,qosltást ad: 

IM. lpít6- Vegylanyagokat Gy6rt6 V6llalat 
Butla..-t IX., Sorolca,rl olt 1 oe. 
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Négy év után újra az NB l-ben 
Mérlegen az NB I B-s vasutas /al,darúgó-csapatok 

1966. évi szenplése 

A Szombathelyi Haladás csapa,ta. Alló s:n: Varga Ferenc másadcdző, Szarl,a, Szabó B., 
Bomolya, Szán,ai, Gyarmati, Mester, Juhász Pál gyúró. Guggol: Szabó S., Himer, Hegedüs, 

Iszak, Tóth. 

Mindenesetre nem vet rossz 
tényt a vasutas labdarúgó-
s.portra, hogy a magyar labda
rúgás második vonalában, az 
NB I.  B-ben, öt vasutas csa
pat játszott az 1966. évi baj
nokság során. Egyetlen ipar
ág, egyetlen szaikma, vagy hi
vatali országos szerv sem kö
:r:elíti meg ezt a mennyiségi 
eredményt. A Szom.bathelyi 
HaladM, a Buda.pesti VSC, a 
Debreceni VSC, a Miskolci 

4. Szombathelyi Haladás 
5. BVSC 
8. DVSC 

14. MVSC 
16. MÁV-DAC 

Mennyit „ér" ez a táblázat? 
Annyit, hogy a Szombathely 
m<>t nyert osztályozót játsza
ni aZ NB I-be való feljutásért. 
Ebl,l,el1 a küzdelemsorozatban 
a. 3. helyezett Komlói Bá
nyásszal, valamint az NB I 
utol,,ó két helyén végzett ózdi 
Kohásszal és a Dorogi Bá
nyásszal játszhatott körmér
k-őzést. A 16. helyen végzett 
MAV-DAC pedig „simán'' ki
esett az NE II. osztályba. A 
budapesti, a debreceni és a 
mis!<0lci vasutasok jövőre to
vábbra is az NB I B csopoct
jában maradnak. 

Elégedett lehet-e a sportsze
J'ető vasutastársadalom és az 
öt csapat szűkebb szurkoló-
gárdája, vezetősége, a fenti 
eredményekkel? A kérdés.re 
nyugodt lel'kiismerettel lehet 
határozott „nem"-mel felelni. 
Még a szombathelyiek eseté
ben ds, hát még a gyórielmél, 
ahol különösen „megméretett 
és könnyűnek találtatott" a 
labdarúgócsapat . . .  

A Szombathelyi Haladás 

11agymúltú csapata előtt csalk 
a hajrában nyílt meg a kapu 
a magyar l abdarúgás első vo
nalá,ba. Sok szombathelyi 
SZU11koló ismételgette a no
vember 20-i, utolsó forduló 
után, hogy csak egyetlen 
pontocskával kellett volna 
többet szereznie a csapatnak 
és fejfájás - értsd: osztályo
zó - n,éVkiil ott 'lehetett vol
na a, feljutók között. Sokan 
úgy boneolgattá'lc a kérdést, a 
technikás, jól képzett gárda 
-lemaradásának kérdését, .hogy 
egy-egy taláJko:w kihagyott 
gól.helyzetére, vagy a védők 
által e1könnyelmúsiködötlt 
helyretére em1ékeztek - !ke
seregve, vagy hara,ggaL 

Mi inlrabb azzal a sztm!ro.; 
lóval értünk egyet, aki szerint 
a tavaszi idény végén lebo-
1t!l()?ftott túm sza;kmailaa nem 
� sze-rencsés dol,og. Kizök� 
kentette a, csapatot a, ;átékból, 
ás a portyáról hazatérő Hala
dás nehezen talált magára is
rnet. Az a'.k!kor elhullajtott 
bajnoki pontdk hiányoztanc a 
,,végelszámolásnál". _ _ _ 

S1.e!"encsére a osat)at lkfül
nóen rajtolt az osztályozóban. 
Az elsó mérkózése-n. 3:1 a.ránu
f,a.,i lewözték a, Komlói Bá
�z egyii,desét. Az NB I 
htolsó helyén véf!'Zett DorOl?i 
!:l,ányá,;z csapatával 1 :1 ará
hyú döntetlen eredményt � 

(Hemző Károly felv.) 

VSC és a Győri MAV-DAC és ez a hangulat a játékoso
s:zereplése azonban - a minő- kon is elura�kodott. A tavaszi 
cégi kővetel,ményeket előtérbe idényben egész sor olyan pon
helyezve - már korántsem tot hullajtottak el saját ott
mutat ilyen megnyugtató !ké- honukban is, amelyeket a 
pet. Az NB I B mezőnyének Puskást, Nagyka.posit, Alaxait, 

Zilahit és a többi eltávozott majdnem egyharmadát kitevő játékost nélkülöző DVSC-nek vasutascsapatok ugyanis a sem lett volna szabad elhulkövetkező eredménnyel vé- lajtania. És amikor rádöbben
geztek az utolsó forduló utol- tek, hogy „itt valamit lehet 
só percéig nyílt, hallatlanul még keresni is'• - már késő 
izgalmas !küzdelemben: volt. 

30 11 12 "/ 47:33 34 
20 13 8 9 41:39 3·1 
30 12 8 10 45:42 32 

30 6 14 10 29:44 26 
30 5 12 13 32:51 22 

tek el. S mivel a második 
forduló után a Dorognak is 
három pontja volt, s a Komló 
legyőzte az ózdot, az utolsó 
forduló döntött. 

Az együttes az MTK Hun
gária körúti pályáján nagy 
akarással harcolt az Ózd el
len és végeredményben 6 :1 
arányú fölényes gyózelmet ara
tott. 

A Szombathelyi Haladás 

fiatalokból á:H6 labdarúgó
csapata négy év után megér
demelten jutott be újból az 
NB I-be. 

A BVSC 

szakvezetői szerénységét di
cséri, nem indultak feljutási 
célkitűzéssel az 1966. évi baj
nokságban. Am a sok keres2lt4 

heverés, az egymást !követő 
fordulók szeszélyes eredmé
nyei, a mindenkori 1-12 (!) 
helyezett viszonylagos ki
egyensúlyozottsága mégis úgy 
hozta, h,ogy sok.á:i{l biztosan 
vezetett a budapesti gárda a 

bajnoksá,gban. A 23. forduló 
után azonban olya,n vereség
sorozat !következett, amelyet 
cs,a,k magyaráz-ni lehet, meg
magyarázni nem. Annál ke
vésbé, mert egy váratlan for
dulat történt ismét . . .  

A magyar nagyválogatott 
edzőpartnernek kérte fel a 
BVSC-t és a Szónyi úton sor
ra lkerült talá1korora Gyar
mati János edző néhány fia
talt dobott be. A fiatalok 
valósággal friss vérlcerin,gést 
vittek a csapat játékába. A 

BVSC legyózte a váJlogOJtottat, 
majd a következó bajnoki ta
lálkozón a DVSC-t is, még
pedig otthon4ban., Debrecen
ben. Baliszerencséjükre az 
ügyes, sokat ígérő fiatalok 
meg.sérültek, és így játékuktól 
el !kellett az edzőnek tekinte
nie, de a !kérdést fgy is nYit
va hagyta a „ vérátömlesztés" 
ügye: 

Nem lehetett, fleni kellett 
1'01'114 előbb e�k.hez ci fiata
l.okhoz nyúlni? 

A DVSC 

srzámára Is komoly tanulságot 
howtt a bajnokság végső ki
menetele, amelynek során 
Z-3 pont választotta el a 
debrecenieket is a felJebbju
tást.ól: nem sza.bad elóre fel
adni a harcot/ A me,tfiatalí
tott csapattól a debreceni 
vas-1.:.tascik llelll vártak sokat 

Miskolci V S C 
sem indult vérmes remények
kel, de azért arra sem számí
tott a vezetőség és a miskolci 
szurkvl:>tábor, hogy az utolsó 
percek után derül csak ki: 
meg tudott-.e ka.paszkodni az 
egykor jobb napolwt látott 
vasuta,Cgárda a második � 
nalban ? Sikerült. Az utolsó 
két rr.frkózésen nagy lelkese
déssel játszott az MVSC és 3 

pontot szerezve, sikerült el
táneolnia a szakadék széléről. 

Győri MÁV-DAC 
még későn sem talált magára, 
még a végs-ő veszélyben sem 
tudott elszántan küzdő együt
tessé kovácsolódni. EgyetLen 
olyan NB I B-s csapat voU, 
amely aZ utolsó fordulókban 
- a hajrában - nem tudott 
pontot szerezni, még otthoná
ban se-m. Igaz, jónéhány bal
szerencsés mérkóz,é;;t is vívott. 
Fortuna nem nagyon mosoly
gott ebben a bajnokságban a 
győriek.re. De ez nem lehet 
mentség a gyakori lélelclelen, 
akarás nélküli játékra. 

Röviden így ,,fest" az 1966. 
évi bajnokságban 1küzdöit öt 
NB I B-s vasutas�sapa.t mér
lege, Mos,t pihenőre térnek, 
hogy tavasszal majd - ki-ki 
a maga osztályában - foly
tassa. A pihenő alatt talán 
lehetőség 111yJ.1ik azt a kérdést 
is boncolgatni, hogy miért 
olyan egészségtelenül erős a 

vetélkedés a vasutascs,epatok 
között? (Ez nemcsak az NB 
I B-re és a labdarúgásra vo
natkozik . . .  ) Talán felvetőd
he!lne a kérdés úgy is, nem 
volna-e helyes legalább egy 
igazán erős, a legjobbak me
zőnyében is helytálló vasutas 
labdarúgócsapat kialakítása? 
Budapesten és, Debrecenbe-n, 
Miskolcon és Győrött éppen 
úgy elhangzanak ilyen kérdé
sek, mint Szombathelyen vagy 
Szolnokon, Pécset,t vagy Szé
kesfehérvárott. 

VEDRES JÓZSEF 

MAG'l'AB VASUTAS 
1 Vasutasok Szakszervez�ne• 

lapja 
Szerkeszti a szerkeszta blzotts,, 

Faszerke,zta: Gulyú 14noa 
l'eleJ(ls •zerkeszta: Vlsl Ferenc 

Szerkesztöség: 
Budapest VI.. Bene21lr utca n. 

Telefon: várost: 229-a1, 
Dzeml: 19-TI 

Kiadja és ,e,1eszt1 • a Népszava 
Lapll:tal!O Vállalat. Budapest vn . 
Rákóczi Qt llf Telefon: 224-819. 

ll'ele1a, kiadó: Gábor Márton. 
• Néoszava Lapkiadó Vállalat 

Igazgatói a 
C•ekk!2ámlas,Am: 75.915 001 - K 91 

llzllua Lapnyomda 

Munkaértekezleten besiélték m'eg � li tffi =Di E!� 
a tennivalókat § � 9 tit..� Ea �� 

A mis,kolci igazgatóság von
tatási osztályán munkaérte
kezlet,en vitatták meg a har
madik negyedév eredményeit 
és a hátralevő idő feladatait. 

A beszámo1ót Tongori Imre 
osztályvezető tartotta. Elmon
dotta, hogy az év első kilenc 
hónapjában a szakszolgálat 
101,6 százalékra teljesítette 
100 elegytonnakilométer eló
irányzatát. Az egy dolgozó 
vontató járműre eső 100 etkm 
teljesítmény 105,9, az egy vo
nali vontató jármúre eső tel
jesítmény pedig 104,7 száza
lékra alakult. 

A fajlagos szénfelhasználás
nál 5,3 százalékos, a fajlagos 
villamos energia felhasználás
nál 11,2 százalékos megtakarí
tást értek el, s 

6,7 szá.za.lékkal csökkent 
az önköltség, ami 22 mil
lió forint megtakarítást 

jelent. 
A beszámolóban az osztáJy
vezet,ó megemlítette, hogy a 
szakszolgálat 12 szolgálati he
lye közül 10 élüzem szinten 
dolgozik. Csupán a berentei és 
a jászapáti fútóházaknál van 
némi lemaradás. 

A beszámoló részletesen 
foglalkozott a kongresszusi 
versennyel is, különös te
kintett.el a személyvonati me• 

netrendszerúségre. A szakszol
gálat ugyanis a kongresszusi 
versenyben 91 százalékos tel
jesitést vállalt, és ezt a válla
lást csak 96,15 százalékra tud
ta teljesíteni. A lemaradás 
oka, hogy a heti 6-7 vontatási 
késési tűréssel szemben · ese
tenként 18-20 késés is előfor
dul. Ez pedig a hanyag gép
vizsga, a fiókműhely, javítási 
hiányossága, fegyelmezetlen, 
utasításellenes munka miatt 
történhetett. A hiányosságok 
megszüntetésére az értekezlet 
határozatot hozott. 

A beszámoló utáni vitában 
a mozdonycsoport vezetője el
mondotta, hogy a téli forga
lomra való felkészülés ugyan 
tervszerűen folyik, de a lelki
ismeretes munk.át 

akadályozza a miskolci 
körfűtőhá!!, a sátoraljaúj
helyi és különösen az egri 
fúwhá.z elhanyagolt áJla-

pota. 
Ehhez a II. osztály sürgős se

gítségét, intézkedését kérte. Az 
anyagcsoport részéról elmon
dották, hogy a téli ruhaellátás 
jobb, mint az elmúlt években 
volt, azonban 270 pár bőrcsiz
ma, 51 pár halinacsizma, 114 
db posztóköpeny és 196 db eső
kabát még hiányzik a téli ru-
határból. Fekete Lá.szló 

- A 9-l-es tartálykocsi cí
mú magyar közlekedési, mun
kavédelmi film, a Moszkvá
ban megtartott OSZZ.SD film
fesztiválon a Szovjetunió és 

az NDK egy-e.gy közlekedési 
filmjével közösen harmadik 
helyezést ért el. A f:i1m elké
szítésénél szakszervezetünk 
munkavédelmi felügyelősége 
is közreműködött. 

- Nyugdíja.s vasutasokat 
láttak vendégül Mezőtúr ál
lomás gazdasági és szakszerve
zeti vezetői. Hosszú évek óta 
ez volt az első alkalom, hogy 
a nyugdíjasok elmondhatták 
gondjaikat, problémáikat. A 
baráti hangulatú beszélgetést 
ünnepi ebéd. majd a mezőtúri 
Kossut,h Lajos Altalános Is
kola úttörócsa.patának műsora 
követte. 

- Vádoljuk az Imperializ
must círnmel kiállításon mu
tatták be a vietnami nép hősi 
harcát a Déli pályaudvar dol
gozói!nak. A dokumentációs 
anyagokat a Déli pályaud,·ar 
modern várócsarnokában, az 
utazóközönség közül is több 
ezren tekintették meg. 

I PA R I  T É V É  

- Az anyaggazdálkodás új 
rendszeréről és a soron követ
kező feladatokról tárgyal
tak a közelmúltban a bé
késcsabai pályafenntartási 
főnökség anyagkezelói. Az ér
tekezleten abban is megálla
podtak, hogy a felesleges 
anyagokat, az igényeknek 
megfelelően, egyik szolgálati 
helyről a másikra diszponál
ták. 

Társadalmi munkával 
hozták rendbe a MA V MHS 
alapszervezetének lőterét Hat
van állomás szocialista bri
gádjai. Az újjáépített lőtéren 
a tavasszal már versenyeket 
is rendezhetnek. 

- A politikai irodalom ter
jesztésében végzett 10 éves 
eredményes munl<ájuk elis
meréseként a Kossuth Könyv
kiadó arany jelvénnyel tüntet
te ki Gazsi Lajosnét. Tóth 
Etelkát és Krisch Vilmost, a 
szegedi igazgatóság három dol
gozóját. 

Hallatlan! A felvevő kamerát a sorompó helyett má.r me
gint a postáskisassrr.ony ablakára lrálnyították 

(Pusztai Pál rajza) 

- Népszerúek a szakszerve
zeti politikai iskolák Borsod 
megyében. A megyei bizott&ág 
47 első és 17 második évfolya
mot szervezett. A hallgatók 
létszáma 1415. 

- Az öregek hete alkalmá
ból nyugdíjas találkozót ren
dezett a miskolci fűtőház 

Cikkünk nyomán 

Mégcsak a beruházási 

programtervezet készült el 

·•ervezeti bizottsága és 
V0,·5skereszt szervezete. A ta
lálkozóra az 1957 és 1960 kö
zött nyugdíjba vonult fűtőházi 
doLgozókat hívták meg. A ta
lálkozót vacsorával egybeköt
ve rendezték meg. 

Lapunk szeptember 1-i szá
mában A tervek már elkészül
tek címmel rövid írást közöl
tünk a dunaújvárosi kocsija-

viro múhely sorsáról. !rá
sllllkra dr . .Sz,a.bó Tibor, a pé
csi igazgatóság vezetője a 
következőket válaszolta: ,,A 

A H:vata'os Lapból 

---------------. dunaújvárosi k.ocsijavító mú-
hel,ynek, mm,t új l.étesítmény-

A Hivatalos Lapból a szakszer
vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a követke
zőket: 

A SZERKESZTOS�G OZENI 
Sztlcs Ferenc, Hatvan;  Virsik 

Imre, vac: dr. Bánktalvy Gyula, 
CSerhá1i József, Szeged; Uglyal 
Sándor, Nyékládháza: Boldizsár 
Gyula, Békéscsaba : Markos Jó
zset, Zalaegerszeg; Bognár Ká· 
roly, Tapolca; Volo.sinovszky Já· 
nos, Debrecen; Fekete László, 
Antal József, Vincze Károly, Mis· 
kolc; K:l.9s Lajos, Alsóörs; Mol
nár Arpád, Bp. Ferencváros: Kazi 
Ferenc Mezc5tűr; Vas István, Rá· 
kosrendező: Leveleiket lapunk 
anyagához felhasznilJuk. 

VártalvJ Gyula, Gyékényes: 
MaukovJcs Lajos, Dunaújváros : 
Perlald Gyula, Sopron : Leveleikef illetékes helyre t.ov4bbl-tuk, 

KÖZLEMÉNY 

Az elmúlt hónapokban 
szakszervezeti s:zierveinktól, 
ol vasóiJnlktól nagyon sok és:u
revétel, panasz érkezett 
amiatt, hogy nem lehet be
szerezni szocialista brigád
jelvényeket és pla<kietteket. 
KözöLjük. 4 SZlllks.zervezeti bi
zottságcilok:ail, h,agry a Sz,a,kszer
vezetek Országos Tanácsa az 
ügyben intézkede-bt. Ennek 
eredményeként 1967-ben az 
első félévi megrendelések 
nagy részét az Allami Pénzve
rő már az első negyedévben 
leszállítja. Ebben az évben az 
okom:a a jelvények és plaket
tek bonyodalmas, késedelmes 
beszerzését, hogy a pénzverő 
egyéb tervkötelezettségek 
m;att és kapaciitás hiányában 
csti.k részben tudja az igénye
.ket kiielégíteni. 

11,ek, csoak. a beruházási prog
=tervezie,t>e készü!Jt el. A kl
vitei\ terveiket a MAV Vooút
Dervezó VV. fo,gja elkészíte
ni. A beruházá.si pro,gra.m sze
n-n;t az építés kezdete 1968 

augusztus. A terv szerinti 
ű.zembehelyezés pedig 1969 

november 30." 

45. számb61: 126 Q07/1966. I(l. e. 
Idegen nyelvtudás lgazolására 
rendszeresített vizsga. 

46. számból: 124 50-0/1966. I/3. A. 
Az új Vasúti Ruházati Utasítás ki· 
adása 

47. számb61: 124 861/1966. 1/3. A. 
Villam,:,s Vonalfelügyelöség szer 
vezése Szerencsen. 

12; 933/1966. 1/3. e A Munka""° 
del�i-őrl mozgalom szakvonaU 
megsegítése. 
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Tisztán, szépen, gyorsan ALBA mosópasztával moshat 

A doboz kupakja adagolásra is szolgál. 

Ne feledje: A L 8 A mosópasztát kérjen! 
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Kiemelkedő eredmények· 

a kongresszusi versenyben 
AVASUTASOK SZAKS ZERVEZETfNEK LAPJA 

A IX. pártkongresszus de
cember 3-án befejezte munká
ját, de a kongresszusi munka
verseny tovább tart, hiszen a 
cél az éves terv sikeres telje
sítése. Erről a munkáról, a 
kongresszusi munkasíkerekről 
adunk számot az alábbi össze
állításunkban. 

Betonelemgyártó Vállalat ra
kodási átlaga munkanapokon 
37 kocsi, núg munkaszünetes 
napokon 48 kocsi. 

nem küldik a Landler Jenő 
Jármújavítóba, hanem a szük
séges kerékcserét magukc vég
zik el. Vállalásukat teljesítet
ték. A kocsijavftók olyan 
munkák elvégzését vállalták, 
amelyeket a főműhely kapaci
tás hiányában nem tudott el
vállalni. Hegedüs Gyula újítá
sa alapján a vasúti kocsik for
gó alvázait helyben hegesztik, 
s így lényegesen lerövidítik � 
állásidőt. 

X. 2VFOLYAM, U. SZAM. Ára 40 fillér 

Tovább a len.ini úton 
D

ecember 3-án befejezte 
tanácskozását a Ma

gyar Szocialista Munkáspárt 
IX. kongres.szusa. Elfogadták 
a kongresszus határozatát, 
amely megszabja az elkövet
kerendő évek legfontosabb 
politikai, társadalmi, gazda
sági és ideo16gi.ai feladatait. 
A határozat az eddig elért 
eredmények ös.5zege7Jése is, 
hiszen az előrehaladást jelző 
célkitűzések az adott gazda
sági és politikai hely:ret fü,gg
v.riyei. Hogy a kongresszus 
a nagy céljainkhoz vezető 
úton , fontos állomás lehet, 
annak eredményeink terem
tettek meg az alapját. 

Nehéz lenne csak töt-edé
kében is vázolni azokat az 

• egytől egyig jelentős tenni
,-alókat, amelyeket a határo
zat rögzít. Lesz időnk és kell 
hogy legyen, részletes meg
beszélésére, taglalására, hi-
6Wll a határozat politikai és 
gazdasági munkánkna� egy
aránt vezérfonala lesz az el
követkewndő években. 

A határozat végrehajtá3án 
oo1ó munkálkodás minden 
p,irttag kötel.essége. De amel
bett a jövőben is fontos lesz 
a pártdemokrácia erősítése, a 
párttagság véleményének ki
kérése és meghallgatása a 
döntések előtt, és annak al
kalmazása a határozmokban. 
Enélkül nem lehetséges esz
mei egy!lég, s m<!g kevésbé 
lebet egyeég a cselekvésben, 

A kongresszus hatá.romtá
n.ak egyik pon.tja kimandja, 
hogy a párthatározat termé
sz.etszerúleg csak a párt és 
a KISZ tagjaira kötelező. De 
a szocialista társadalom fel
építése, amelynek elérését a 
határozat minden pontja 
előbbre hozni segít, tenné
szetszerúleg az egész nép étr
dcke. Hazánkban a párt po
litikája a hivatalos állami 
politi,ka rangjára emelkedett. 
Minden párttag és pártonkí
\'Üli a közösség, n belül a sa
ját felemelkedés� is dol
gozik, amikor kész harcolni 
n p.irt által kitúzöbt felada
tok mcgval.ó.,,ításán. A ko11g
ress.."'USi munkaL•erseny biz<>
"lfÍtéka annak, hogy a pá-r
tan.kívüli tömegek is magu
kéMk vallják a kongres.szu.s 
határa::atait, s készek azok 
megt>alósításáért dolgozni. 

S 
ok szó esett a tanácskozá
son a part vezetö szere

llOOek to,·ább.i erósítés::ról. 
Amikor erről beszélünk, soha 
ne feledjük, ltogy a párt cél
jait - ami egybeesik a s.:o
ciali.zmust épitó nép céljai-
1'al - csak a tömegekkel ösz
&zeforrva érheti el. A dolgo
zó tömegek bíz.naik a pártban. 
Ezt a bizalmat a határozat 
Végrehajtása során megtarta
ni, sót erósiteni kötelessé
dn� � 

tól, hogy tegyenek 1l<lQIIObb 
erófeszi.tés>eket i(/ényeik ki
elégítésére és őrizzék tör
vényben biztosított joga.i
kat" - szöge7li le a hatlu:ozart:. 
Ezt várják szakszerveze
tünktól a vasutas dolgozók is. 
Ezeknek a feladatoknak az 
ellátásához az szükségles, hogy 
növekedjék a szakszerveZJetek 
ön.állósá.ga, de ugyanakkor a 
felelőssége is. 

A kongresszusnak az életszín
vonalat, a gazdasági építést, 
a belpolitikai kérdéseket il
lető határozatai alkalmasak 
arra, hogy a szakszervezet ér
dekvédelmi tevékenységét 
hathatósan s,egítsék. A oélk.i
túzések ugya!111Í6 egybeesnek 
a szakszervezetek célkitűzé
reivel. A kongresszusi hatá
rozatok végrehajtásán való 
munkálkodás tehát a szak
szervezeti célkitűzések el
éré5ét is jelenti. 

A határozat miruien pont
ja a realitást tükrözi. Ez 
egyben biztosíték is arra, 
hogy a vasutas dolgozók 
elsősorban az utazoozolgálatot 
teljesít6k - szolgálati ideje 
az átl.ago5 munkaidő szintjére 
csökkenjen. 

Sok szó ésett a koogre55ZU
san a gazdasági mechaniz
mus reformjáról. A reform 
nem oldja meg minden gpn
dunka t. De biztosan vár
hatjuk bevezetéaétől, hogy 
előrehawiásunk edd.lginél 
kedvewbb feltételeit teremti 
meg. Első.sorban azt kívánja 
elérni és biztosítani, hogy aki 
többet ad a tá�lomnak, az 
többet Joapjon a jcnxll<-ból, s 
hogy az egyéKI részesedése 
jobban függjoo a kollektíva 
munkájának eredményétől. 

lódésünk jell.enlegl sza-
F Kaezába.n alapvEltő fel

adat népünk sw,ci.a.lista er
kölcsi és világnézeti egysé
gének megt:eremtése. A kong
resszus megállapítása sze
rint a legutóbbi években 
eró-södtek népünk tudatá
na,k szocialista vonásai. El
hangzott viszont az a helye.s 
megáUapit.á.., is, hogy az ide
ol.ógi.ai és a kulturális neoeló
munkába.-n 11<lg\/On sok még 1. 

teendő. Egyes emberek tu
datában sok még a swcialds
ta világnézettel sremben álló 
nézet. Találk02lll.l tá,rsadalom
el:lenes magatartással és ön
zéssel, ;ogtala-n elónl/Ök kö
vetelé3ével és etfO{l<l-dá.sával. 
Nincsenek még leküZJdve a 
pes.szlmizmust sugalló szem
léletek. 

A szocialista erlkölcs, a szo
cialista hazafiság, a munká
hoz való új viszony, a kö
zösségi szellem kialakítása 
és általánossá tétele egész 
népünk körében nem való
sítható meg máról holnap
ra. Ehhez türelmes nevelő
munka, példamutat.á6 szük
séges elsósorban. A &::4k.Szer
vezet egyik .so.rkalatos fel
adata a ne1>etés. Eoből kell 
minden eddiginél n.:igyobb 
részt vállalnia mi.ooEll funk
cion.i.r i usnak. 

A halározat végrehaj tásá
ért ki-ki a maga munkaterü
l�tén tehet és kell hogy a 
lc,gtöbbet tegyen. A �akszer
vezeti funkcLOnáriusok akik 
ki.sebb vagy felelös.sé'utelje
•�bb munlookörben a dolgo
zok bizalmából tevékenyked
nel:, többet kell hogy tewe- után jólnek_ a pá1•:politika megvalósi- A �

gr
Z:1 ál1apíthat

tasáért, mint megbizólk. Ha-· jui{ meg hogy népünk bl-
1..s_körük, lehetőségük egy- zalomma'I viseltetik a párt 
a•ant nagyobb, mint tisz S:,- irán.t. Ennek a bizalocnnak ge_t nem viselő dolgozótár- az az alapja, hogy a Magyar 
S«,ké. Személyes munkájuk, Swcialista Munkáspárt húen m,1gatartásuk, jó vagy r055z követi a marxista-leninista 
� ldáJuk széles körbe!' hat. elveket, s ez a politika meg
Ezt ea.,y pillanatra S<'� :::i- felel a munkásosztály törtk
� szem elÖ! té,·esz•:-n «. nelmi céljának, megfelel a 

,,A bérból és fizetésből élők magyar do!gooó nép érde
� várják a srokszervezetek- keinek. 

1966. DECEMBER 16. 

4 MILLIÓS BERUHÁZÁS 
Csajág állomáson a nyár 

közepén adták át a forgalom
nak az új felvételi épületet. A 
korszerúsítési munkálatok ez
zel még nem fejeződtek be. 
Hátra voltak még az apróbb 
munkálatok és a korszerú 
váltó- és vágányfoglal�, 
dominó rendszerű, elektro
dinamikus biztosító berende
zés felszerelése. Az elmúlt 
napolt'ban ez a munka is be
fejeződött. A mintegy 4 millió 
forint köLtséggel téteritett biz
tosító berendezést, amely 
nagyban hozzájárul a balatoni 
forgalom megjavításához, már 
átadták rendeltetésének. 

Jutalommüsor 
Szaks2,erveretünk budapesti 

bizobt:sága és a budapesti 
ig.ugatáság december 3-án két 
és félórás jutalommúsoron lát
ta vendégül a Magyar Szocia
lista Munkáspárt IX. kong
resszusa thszteletére kezdemé
nyezebt szocialista munkaver
senyben élenjáró brigádok 
tagjait és család tagjaikat. 

Az :t:szaki JármújavLtó 0-V. 

Eredményesen dolgoztak 

A MAV Budapesti Magas• 
építési Főnökség a kongresszu
si verser y során kimagasló 
eredményeket ért el. Vállalá
suk közt szerepelt, hogy 37 
vasútüzemi létesítményt minő
ségi munkával ez évben a ki
túzött határidőre átadnak. No

vember végéig 37 létesítmény 
közül 35-öt átadtak és a hát
ralevő időben a két létesít
mény munkálatait is befeje
zik. 

A kongres.szusi verseny 
eredményességét célozta az az 
intézkedés is, hogy az újító
mozgalmat összekapcsolták a 
szocialista brigádmozgalommal 
és közös értekezleten vitatták 
meg a soronkövetkezó felada
tokat. A szocialista brigád
mozgalom népszerúségét ml
sem bizonyítja jobban, mint
hogy a múszak.i és adminiszt
ratív dolgozóknak 80 százalé
ka szocialista brigádban dol
gozik. Jó munkájukért eddig 
92 szocialista brigádtag ka
pott zöldkoszorús kitüntető 
jelvényt. Külön dicséretet ér• 
demel Fülöp József, Erdélyi 
István, Babinszki József, Tom
pa Tibor és Németh Jáno1 
szocialista brigádvezető, va
lamint Gede Rezsó hegye..hal• 
mi és Horváth Balint tokodi 

Az elmúlt években több vál
lalatnál csökkent az éjjel
nappali folyamatos rakodás. 
Ennek jobbá tételére a kong
resszusi verseny során szin
tén vállalást tettek. Dicséretet 
érdemel az Aprili.! 4 Gépgyár, 
mert még azoknak az árukna·k 
egy részét is éjjel rakta ki, 
amelyre egyébként nappali ra
kodást írtak elő. A Kelenföldi 
Hőerőműnét pedig az előző év 
hasonló időszakához viszo
nyítva 94 százalékkal csökkent 
a kocsiállás pénz. Ezt úgy si
került elérniök, hogy a vasút 
a bányaállomásokon feladott 
kocsikat végigkíséri és így 
pontosan időben értesíti a Hő
erőmúvet. 

Az állomás forgalmi és ke
reskedelmi dolgozóinak ered
ményes munkájaként a rako
dás befejezése után az lparte
lepekről azonnal kihúzzák a 
megrakott, illetve kirakott 
üres kocsikat. Igy a kongresz
szusi versenyben a múlt év 
hasonló időszakához viszo
nyítva 1,1 óráról 0,7 órára 
csökke�t a kihúzási idő. 

Rövidebb állásidő 

A kongresszusi versenyben 
eredményesen dolgoztak a hat• 
t>ani fűtőház dolgozói is. A 
mozdonyJavító részlegnél 
Ocsovai István szocialista bri
gádja Vírág József és Kará
csony Sándor müvezetőkkel 
együtt vállalták, hogy a 
324034-es számú mozdonY1 

Gazdaságosan dolgoztak 

Teljesítették vállalásukat a 
debreceni csomópont dolgozói. 
A tehervonatok terhelésével az 
állomásiak október 31-ig 12 
tehervonatot takarítottak meg. 
Jó kapcsolat alakult ki a szál
lítótelekkel és ennek eredmé
nyekén t a ko<;sik gyors és 
pontos ki-, illetve berakásá
vai 9254 tonna többlet árut 
szállíthattak el. 

A gazdaságos és eredményes 
munkát elősegítette a túrok 
egymás közötti versenye is. A 
szolgálatban egymást váltó 
három túr közül a C túr dol
gozói járnak az élen. Dicsére
tet érdemel Laboda Antal ál
lomás irányító, Szikora Antal 
rendelkező szolgálattevő éa 
Fazekas Gyula kocsímester. 

Jelentős az Építési Főnökség 
kongres.szusi vállalása, amely
ben azt fgért.ék, hogy a nyír
egyháza-szerencsi vonal villa
mosítási munkálatait az év vé
gére befejezik. Jó munkájukat 
dicséri, hogy az új villamosí
tott szakaszt december 17-én 
ünnepélyesen átadják. 

Törelwés Múvelódési Házában 
rendezett músorban a Törek
vés népi tá-nce{/1/Üttes legszebb 
tánca.lva.l köszöntött.e a rés:1Jt
vev6ket. A népi táncosok mű
vészi műsorát Kürty Sva. és 
Bojtor Imre ismetTt magyar
oótaének-it oépdalcsokrai 
k.öve'bték. 

létesítmény felelős. r-------------------------
A kongres.szusi verseny 

eredményeként a magasépítési 
főnökségnél eddig 200 ezer fo
rintos többlet termelési érték 
született. 

Gyümölcsöző 
együttműködés 

290 mentesítő vonat közlekedik 
az iinnepi lorgaloml,an 

A műsor :második részében 
Mede Tibor elóadómúvés.z, 
Zentai Anna a Fővárosi Ope
rett Színház primadonnája, 
Bilicsi Tivadar Erdemes Mú
vész a Vígs.z:inház, Kibédy Er
vin a Vidám Színpad művésze, 
Zároy Márta, Vámosi János és 
Horváth Tivadar sanzonéneke
sek, Ha;du Júlia és An{/l/CJ-l Já
nos parodista szórakoztM.ta a 
meghívott vendégeket. 

A jutalommúsoron részt vett 
Parti József, a budapesti bi
zottság titkára, Balassa István 
a budapesti igazgatóság he
lyebtes veretője, valamint több 
budapesti és környéki vasúti 
üzem, szolgála.ti hely gazdasá
gi vezetője és szakszervezetli 
bizobt.,á,gának képviselője is. 

K, J. 

Figyelemre méltó eredmé
nyeket értek el a kongresszusi 
versenyben a kelenföldi pá
I1,audvar dolgozói. A vállala
tok pontosabb kiszolgálására 
még ez év tavaszán komplex
brigád szerződést kötöttek. 
amelynek feltételeit sikeresen 
teljesítették. 

A komplex-szerződés követ
keztében a vállalatok rakodási 
munkája állandóan javult és a 
szállítási tervfeladatokat a 
rakva-rakott mozgalom kere
tében sikeresen oldottál{ meg. 
Az elmúlt időszakban 1284 ko• 
csit raktak meg a vállalatok. 

Emelkedett a vasárnap és 
ünnepnapokon történő rako
dások száma is. Az I-es számú 

A vasúti i=rnélyszállítás
nak minden évben nagy erő
próbája a karácsonyi és uJ
évi ünnepek utasforgalmának 
lebonyolítása. Mivel még nem 
rendelkezünk azokkal a kor
szerű eszközökkel és egyéb 
olyan múszaki feltételekkel, 
amelyek birtokában ilyen 
nagy feladatot is zavartalanul 
meg lehetne oldani, köriilte
kintó, eiókészító munkára oon 
szükség. 

A Vasúti Főosztályon az 
előző évek tapasztalatait 
ls figyelembe véve külön ope
ratív bizottság al'aku,lt, amely 

ATADÁ.S ELéTT 
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A aerencs-nyíregybázf vasútvonalat bosu-6 ld6n kerenttll J'ria es a munkakocd. Ktllde-
1.ése azonban lejárt. A pályaépltók, s a villa mos fels6veu&ek nerelók, mint ahon, azt 
irérték. határidő előtt két héttel befejezték a munkát, ■ u újonnan korszerGsUett. vWamo-
11Uott vMlitvonalat deceD]ber 17-én dr. CsanAdi Gyllru kllzlekecHs- &. postatlryl miniszter 

adJa át a forgalomnak (LacK6 lldlkó felv6&ele) 

az igazgatóságok bevonásával 
megállapította a mentesítő vo
natok szükségletét földrajzi 
irán.>:ok szerint. Ennek meg
feleloen történt az ünnepi for
galomhoz szükséges személy
kocsik megfelelő át.csoportosí
tása az egyes Igazgatóságok, 
illetve a nagypályaudvarok 
�öZ?tt. Es:rerint a karácsonyi 
es ujévi kettős ünnepek for
galmában a napi 170-175 
táoolSá.gi személwonaton, 80 -90 belföldi gyorsoonaton 30-35 nemzetközi gyors=� 
ton kívül a csúcsforgalmi na
pokon és a hivatalos menet
rendben meghirdetett 

182 rendkfvilll vonaton kí
vül 290 mentesítő vona.t 
közlekedését vették t-ervbe 

a tövooalakon. 
Mint e néhány adatból is 

látható, az év végi ünnepi for
galom zavartalan lebonyolítá
sa nagy . feladatokat hárít a 
vesútra, a vasutasokra. Arra 
kell t.örekednL hogy a szolgá
latot mindenütt előírá, sze
rúen, baksetmentosen �k 
el. Természetc-!Sen fUl.gy gon
dot keU fordítani a menet
rends=erűséQ betartására a. 
pály<tudvarok és a s::-�ély
vonatok tisztaságára is. 

Az ünnepi forgalomban az 
Utasellátó dolgozóira is nagv feladatok várnnk. A vállalat vezetői ennek megfelelően 
me(ltették a szüksége« előké
születeket. Az előző é\·ek ta
PMztalatai alapj,n gondoskodtak arról, hog_v 

a pályaudvari fttennek
ben, büfékben, s a vona
tokon az uta�ok !fallal, 
étellel, ettkorkafélékkel és 
dohányáruval történő ellá
tásában ne álljanak elö 

zavarok. 
,: zavartalnn áruellátás é, áruutánpótlás bizto�ftása érdekében figyelő és jelentó áruforgalmi szolgálatot is szerveztek. 

Az előkészületek tehát megtörténtek. Most már csak arra van szükség. hogy ki-ki a ma
!ta szolgálati helyén, tudása legjavával fegyelmezett szolgálat ellátással biztosítsa az ünnep! forgalom zavartalan
ságát. 
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A szakszervezeti szervek 
felépítésének változásáról 

Jegy nélkül nem lehet 
színházba járni 

A sza.lm.:ervezetek S?JerVei,e

_!lét, h:i,�körét az új pzdaság
iirány1tási rendsze,hez, a gaz

"c.asági szervek és vezeták ha
tái9k�réhe-z kebl hozzájga:zítaru. Az UZenú demokri.ciát a dol
&00Ólk vezebésbe való bevcmá
l<át ameddig lehetséges, közvet
len módon, ezen teilül tközv-et
ve it szakszervereti képviselet 
útiiln kell megvalóisitanl. 

Minderek szii!ksé,gessé tesi:uk 
a .szak:szei:-vezetek jelen.legi 
szervezeti felépítésének némi 
módosítását. Annak az elvnek 
eleget téve, hogy minden szak
szerveze.ti szervnek megfeleló 
.szintű gazdasági it-.ínyi,tó szerv 
Jegyen a partnere. a Vasu'la
�k SzaJ!lSzervezete szervezeté
ben a jövő évi vál862Jtáso.k so
r.ín, a központi vezetlísé,g ha
tározata alapján néhány sze-r
"ezeti változá&t loeU -r,égreha.;
tani. 

Középsrerveink jelenlegi 
:,0,-máját 1960 eiején al.a.kítot
tuT, ki, a.miko-r a. SZOT ha.tá-ro
za.t,a a.lapján mindein mewében 
megyei bizottságot hoztunk 
létre. Múleödé.riik azt ioazolit<i, 
hogy a pozitív eredmények 
meltett a vasút gazooságt és 
s=e-rvezetí felépítését figyel
men. kívül hagyó forma nehe
z:iti a hatékonya.bb munkát, a 
fYOTatLbb ü{lllintézé$t. 

Területi bizottságok 

Az érdekkiépviselet ellátása 
a szaikszervezeti szervek ré
Sllérol akkor lehet egységes, 
eredanén,y,e,s, ha az együttmű
ködés feltételei a gazdasági 

• egységekhez igazodó szerve
zeti formában is biztooí.totta4c. 
A hat vasútigazgatóság terü
leren jelenleg a budapesti bi
zottságon kívül 19 megyei bi
zottság működik, a szaik:szer
vezeti szei:-vek felépítése tehát 
el tér a vasút !l'lMasági felépí
tésétól. 

Az új gamaságia'ányitást 
rendszer parancsolóan megkö
veteli, hogy szervezetileg is te

szak:azervezeti tG!lácsot válasz
tanak küldöttértekezleten. A 
tanács saját so,aiibál vá1tl.ala,1i 
szal=erve:reti bizobtságot vá
la.szt. 

A kírendeltségeTcnél szak
szervezeti btzottságok működ
nek. A Jébszá.mtól függően az 
egyes üz,e,mekben mühely
bizothságokat, f6i:>izaLmi.t vagy 
blzaJ.mi t válél1S7Jlanak, akik 
mUillkáját a kirendeltségek
nél levő szaklszervezetl bizott
ság irányi,tja. A kí-rendeltsé
geknél és a na'711obb buda
pesti üzemeknél működő szak
s.::ervezetí bizottságok közvet
ien irányítója. a. vállalati szak
.szervezett tnnác.s. 

Pályafenntartási 
és Építési Fónökségelo 

A pálya funin1:a!rtési fón.ök-oé
gek eddi,g nem egységes sza<k
szerv€0elt! fe'bépwés alatt mű
ködtek. A 6za.kszervezeti szer
t1ek feT,épité:,e nem követte 
megfetelóen a �a6á.gt fel• 
építést. Ez hátráltatta az 
együbtmúködést, a �rve
zeti met"Vek: anyagi 1!621közei
ne.1<: legoéil.s:rerúibb t'elhaszná
lásá t, a dod.go:!lÓk élet- és mun
kakörillm.ényeivel va,1.ó beha
tóbb törődést. problhnáik 
gyorsabb inté2Jését. 

Az. eMcöve1Lltezend6 válasz
tások során valamennyi páltp
fenm.tamisi főnökaég teriLlet.én 
egységesen ew szakszervezeti 
bizottság mtlk6dik. A pálya
mesteri szakaszon a lélszámtól 
fugg6en mllhelybizottságO'kat, 
Illetve bizaJ,m.i osopo� ho
zunk �étre. 

Gyór-Sopron-Ebenfurti 
Vasút 

A ha�t alapján a 
G YSEV-igazga<tóiság területére 

ki terjedő ha,tásköru-el, vállalati 
u:a.kszervezeti bizottságot kell 
létrehozni. Irányítását a buda
pesti területi bi.2l0ttság végzi. 

A ·kül.96 szolgálati helyeken 
levő szakszervezeti biz!>btsá,gok 
irányítása a vállada ti sza.kszer
v�ti bizobtság hatáskörébe 
tartozik, A szolgálatd helyek
hez tatitozó do,Lgozók érdekwé
delmét ezek a bizotuságok lát
ják el. Ok irányítják a ho=í
juk tartozó mühelylbizottságo
ka.t és a �zeti csopor
tokat. 

A vállalait:1 szaksrervezeti 
bizottság Igazgatósági szinten 
képviseli az összdo1gowkm 
az elapsza,bály'ban lefektetett 
és a fe1s6bb szervek által meg
határozott jog- és hatáskörben. 

Egyéb változások 
A ,távkö7iló- és biztoo.ltó

berendezésl fenn1iart:á.si fónölk-
6'égek területén szmt>én egy 
1za.ks=erveuti bizottság létre
hozá.aác !-rja. elő a hatá1-o:mt. 
A munkahelyelren bizalmi cso
portok fogják össze a dolgozó
kat. A sutlaizervezeti bizobt:sá
go,k feladata, jog- és hatás
köre, választása, irányítása 
azonos a pályafenntartás te
rületén múJcödók!lool. 

A Tut.elítő Ű:z.enú Vállalat, 
vállalawezertése meLlett válla
lati aza.kszervezeti bizottság 
létrehozá.m .szükséges. Az 
ilzemegys,égeklben szakszerve
zeti bizobtság mllködilt. A 
válla11a ti szak:srei:-vewti bizott
ság irányítását a budapesti 
területi bizottság végzi. 

Az üzemi vállalatok hatás
köre, létszáma indokolttá teszi, 
-r,áll.ala.ti ua.kszervezeti taná.cs 
létrahoZÁ!<Ít, melynek irányí
tását az illebékes terilleti bl
zottságo.k látják el. 

1965. augusztus 23-án jelent 'gyon komoly ok miatt nem 
meg az a SZOT határozat, töltheti be hivatását. 
a��Y módosította az üzemi Nézzük az érem egyik ol
köronségszei:-vezés eddigi dalát. Szalai Mátyás, a jegy
rendszerét és amely szerint iroda vezetője, a közelmúlt-
1965. szeptember 1-vel szak- ba.n a budapesti igazgatóság 
szei:-vezetünk budapesti 'tlizott- kultúrtermében tartott közön
sága mellett a ;obb és ponto- ségszervezői értekezleten töb
sabb JeweZlátás érdekében bek között a következőket 
létre keUett hozni a. színházi mondotta· 
je{lllirodó,t. - A V�utasok S2'CIJcszerve-

Azt a törekvés!, '!-melyet a. zete 120 a.lapszervéből a. mai 
1:öZOT-ha_tározat kép':'1sel, csak na!)ig mindöSsze 25 rendelé6 u�vöoo�1 lehet, hiszen egy futott be irodánkhoz és ezek
k!>zpont1 vasutas jegyiroda nek a kérések11,Ck többé-kel�tre�ozása .. m��ünteU az vésbé eleget tudunk unni. De üzem, kozon.segszei:-vezök hol vannak a. többiek? A töbe.�ik színházból a másikba bi üzemekben is foll/'Ík közön
töriénő szaladgá!ását. ségszervezői munka és nem 

A várt eredmény 
elmaradt 

A fő feladat 1s ez volt. Hi
szen az elmúlt években na
(J1JOn sok üzemi közönségsz.er
vezó a decentraZizá.LtsáQ 
miatt pa.na.szkodott és a rossz, 
vagy kevésbé jó közönség
sze.-vező munkát nem egy.szer 
a.z ide-oda való szaladgálással 
a szinházpénztárak előtti sor
banállással magyarázták. 

A központi jegyiroda létre
hozásától mindenki azt várta, 
hogy a kultúrnevelésre hiva
tott szervezet életrehívásával 
- amelyet a -r,asutasság meg
ti.szteZésnek vett - növekszik 
a színház.látogatók száma. 

egyszer bizon11owdott már be, 
hogy a. fehér foltoknak ,,élt 
ismert és i6meretlen üzemek 
közÖ11.6égszervezői színházi 
;egyirodánk m�ke-rüZéaét:el 
közvetlen a szfnh.ázaktól szer-
1rik be a ;egveket. 

Kevés a jó jegy 

Esrerint nagyon sok üzem 
közönségsze.-vez.óje még ma 
Is a régi gyakorlathoz hason

lóan kilincsel és kapcsolataik 
révén a színházaktól veszik a 
jegyeket. Ez az érem egyik 
oldala, a másik probléma az, 
hogy a jetentkezó jegyi{lényt 
is csak nehezen, 00'111 egyál
talán nem tudták kielégíteni, 
mert kevé6 ;6 sz!nház;egyet 
kapnak. Az előbb említett ok 
és e között látszólag logikai 

&�zef(iggés van. Nagyon sok 
közönségszervező úgy véleke
dik, hogy az.ért szerzik be 

kerülő úton a jegyeket. mert 
a jegyirodában úgysem kap-
hatnak. Látszólag ugya!l 
megvan az: összefüggés, 
de véleményUnk szerint,, 
hP egységesen egy kéz-
brn, a jegyiroda kezébe11 
lehetnének a színházjegyek, 
feltétlen változás állna be. 

De nézzük csak a másik 
okot, amely a jeaylroda jó 
munkáját akadályozza. Ismét 
a jegyiroda vezetőjének be
számolójából idézünk: 

Színhá::aink közönség. 
szervezési irodá.i i.s gátolját 
a szakszervezeti ;egvirodá,)c 
fejlődését, mert a jepyelosz
tá.st aenki sem f'llenórzi és ki 
vagyunk szoZgáltatL'<l a fur. 
fangos számltá6okna.Jc. Vru\ 
olyan színház, amelyik havon
ta 30 előadást tart és a két 
szakszervezet részére mind• 
össze 90 jegyet adott decem. 
berre. Egy má�ik színház no• 
vemberi el6adá."'1ira 1088 je
gyet adtunk cl. eu.el szemben 
decemberre 488 jegyet kap
tunk. 

- Mi a..'1 szeretnénk, h4 
üzemi kö.::-ön.ségszervezőink 
telje, ambictóra1 dolgozhatná
nak, hiS::4!n enn„k érdekében. 
hívták életre a 1er,ylrodát. De • 
vajon hogyan e./.égitsiik ki a 
hozz6nk érkező igénw,ket, ha 
nem k,a.punk elegendő je'11}et? 

SZERtNYI JÓZSEF 
Hogy a vasutasok és közle

kedési dolgozók színházi jegy-
irodája egyéves működése

.------------------------
11-effl hocrta meg a várt - te
gyiik hozzá, a ;ogosan várt -
eredményeket, en-61 a Jeav
iroda lelke-1, fáradtságot nem 
ismerő dolgozói és vezetője 
va;mt keveset tehet. Az igaz 
ugyan, hogy az üzemi közön
ség.szervezőknek ma már nem 
kell a szmházakat járni (bár 
most is 1Ulg1/0n wknn járják), 
hanem egy helyen vehetik 
meg a jegyeket, de ennek el
lenére a jegyiroda két na-

nmtsük meg Cl feltételeket a 1----""'.""---;-:-----..;...-----------=--:--�---...:..:--------

gazdasági é$ a szaksze-rvezeti 
fe/4da.tok jobb megold�á.ra. 
Éppen ezért a vusúti kö:zié1,-
11zintú gawaság! irányítás 
iszec-vezetd felépl,tését figyelem
be véve a legközelebbi vá
lasztások során az ig�tóság 
területére ddterjedő hatásk1i<"
rel, hat területi bizottságot 
hozunk létre. Egységes irányí
tását a központi vezetöség, il
letve az elnökség végzi a 
SZOT és a vasutas-szaikszerve
zet központi veze.tósége és el
nöksége hat-J.rozatai alapján. 

Teki:ntet'lel arra, hogy mi 
den megyében van vasút, dol
goznak és élnek vasutas dol
gozók, a megyének mint köz
igazgatási egységnek önálló 
arculata stb. továbbra is meg
marad, minden megyében a 
területi bizottság és a megyei 
57,ervek munkájának koordi
nálása végett egy füf(Jl(etlení
tett funkcionárius képviseli a 
vasutas-szaks:rervezetet. Ez, 
a jelenlegi megyei bizottságok 
srekhe!yén székelő munkatárs, 
a. területi bizottság -választott 
funkcionáriusa, a területi bi
zottMg titkárának helyettese 
lesz. 

A területi bizott<;ágot és a 
melletlte mŰlk.ödő számvizsgáló 
bizolltságot az !,gazgatóság te
rüleren dolgozó szakszei:-vezeti 
tagok négy évenkél'l't választ
ják, küldöttek úiján. A mea
-r,á. �z:tott területi bizottság a 
k{,- vá.lasztá.s között kiildött
.-;'tekezletnek számol be mun

·4'á.;ár6l. A területi bizottságok 
irányít.ása alatt öt állandó 
mun.k.abi7,0tt:ságot - szerve
zési, nevelési és sport-, köz
gazdasági, mu.nkavédelml, tár: 
sadalombiztosítás.i és ga:lJC!asá,gi 
bizottságot -, kell létrehozni. 
Esetenként a feladatoknak 
megfelelően egyéb munka
bizottság is létre hozható. 

Utasellátó Vállalat 

Az Utnsellátó Vállalat or
szágos hatáskörrel rende1ke
zik. Az elmúlt évek.ben létre
hozták a középszintű területi 
irányító szerveket, a kirendelt
ségeket. Országos és közép
szervi szinten a dolgozók szak
szei:-vezeti összefo!(ása, ér
dekvédelmi képviselete nincs 
megnyugtatóan rendezve. 

Az új választás során a vál
lalat yezetése mellé szakszer
vezeti partnerként -r,állalati 

Jól dolgoznak Zalában 
a bizalmiak 

A szakszervezeti bizalmiak 
feladatairól, tevékenységéről 
már sok cik;k jelent meg eddig 
is. Erről ími most különösen 
aktuális, hiszen alapszerveze
teinknél 1967 január első felé
ben kerül sor a szakszervezeti 
bizalmi választásokra. 

f:ppen ezért érdeklődéssel 
vártuk Szarka LAjosnak, a 
Zala megye! bizottság titkárá• 
nak. tájékoztatóját a bizal• 
mlak!kal való foglalkozásról 

Segít a megyei bizofüág 

A szei:-vezési és nevelési osz
tály értekezletén tartott be
számolójában Szarka Lajos 
hang.súlyozta : a megyei bizott
ság Ú(1I/ intézkedett, hogy a 
szakszervezeti bizottsá.uokat 
patronáló megyei bizottsági ta
gok rendsure,en segítsék a 
bizalmiértekezletek, szakszer
szervezeti csoportértekezletek 
megtartását, állandóan tájé
koztassák a szal'3zervezeti bi
zalmiakat, nyújtsanak aegítsé
get oktatá6ukhoz, továbbkép
zésükhöz. A megyei bizottság 
negyedévenként ankétot ren
dez a bizalmiak 'részére. 

Ezután a megyei bizottság 
titkára elmondotta, hogy a bi
zalmiak munkája az elmúlt 
években sokat fejlődött. Nagy 
többségük jól ismeri, és él az 
alapszabály biztosította jogok
kal. Tevékenységük kiterjed a 
termelési feladatok mozgósítá
sára, de emellett rendszeresen 
foglalkoznak érdekvédelmi, 
szociális, kulturális kérdések
kel is. A szolgálati helyek ve
zetői is elismerik a bizalmiak 
jó munkáját. Többségükben 
kikérik véleményüket, támasz
kodnak javaslataikra, és a fel
adatok ellátásában kölcsönö
sen segítik egymást. 

A megyében 284 bizalmi kö
zül 193 6Zocialísta brigádtag. 
Nagykanizsa állomáson 26 bi
zalminak van „Kiváló dolgo
zó" kitüntetése, és 1966-ban 
jó munkájáért 29 bizalmi ka
pott pénzjutalmat. 

A szakszervezeti bizalmia
kat patronáló tevékenységet 
jól szervezték meg a nagyka
nizsai fűtőháznál és az állo
máson is. A szakszei:-vezeti bi
zottságok a patronálók kivá
lasztásánál figyelembe vették 
az illető szakmai, politikai fel
készültregét, a szakszei:-vezeU 
munkában való jártasságát. 

Jó módszer 

A szakszei:-vezeti bizottságok 
többségénél - Zalaegerszegen, 
Türjén, Murakeresztúron, Za
labéren - közvetlen a veze
tőségi ülés után tartják meg a 
bizalmlértekezleteket. Ez jó 
módszn, mert íw lehetélaég 
nyílik az értekezleten elhang
zottak wors és széles körű 
ismerteté6ére. Több szakszer
vezeti bizottságnál a bizalmi
értekezletek alkalmával a po
litikai tájékoztatás mellett 
rendszeresen ismertetik a fon
tosabb SZOT- és miniszterta
nácsi határozatokat, rendele
teket, esetenként megtárgyal
ják a Munka Törvénykönvve 
egyes pontjait is. 

Az előző évekhez viszonyít
va fejlődés tapasztalható a 
bérráépltések, besorolások, ju
talmazások, kitüntetések és az 
üdültetés elbírálásánál is. A 
szakszei:-vezeti bizottságok 
ezekben a kérdésekben tá
maszkodnak a bizalmiak \'é
leményére, javaslataira. Ja
vult a bizalmiak munkája a 
dolgozókról való gondoskodá�t 
iltetően is. Figyelemmel kísé
rik a munkakörülményeket, s 
nem egy esetben javaslatokat 
tesznek a gazdasági vezetés
nek, illetve a szakszervezeti 
bizottságnak a balesetveszélyt 
jelentő vagy a szociális körül
ményeket károsan befolyásoló 
problémák megoldására. Nem 
kevés azoknak a bizalmiaknak 
a száma, akik figyelemmel kí
sérik a C$oporthoz tartozó dol
gozók családi problémáit, be
tegség esetén mei.,látogatják 
m\mkatársalkat. A zalaeger-

uegi pályafenntartád főnök
ség egl/Ík pá.lyamunkása és 
feleséue a közelmúltban fekvő 
beteg volt. A bizalmi csoport 
tagjai szá!litották haza a téli 
tilzelőjüket, majd rendbe tet
ték a lakásukat is. 

Amin javítani kell 

A bizalmiak munkájában az 
eredmények mellett azért van 
még �vítani való is. A hatás
körök gyakorlása egyes kérde
sekben korlátozott. Nem egy
szer előfordult már, hogy a 
szakszec-vezeti bizottság vagy 
műhelybizottság titkárai har
colnak a szolgálati vezetéssel 
a blzalmia,k jogaiért, ugyan
akkor ők maguk nem egy eset
ben mellőzik, vagy nem élnek 
ezzel. 

A Zala megyei szolgálati he
lyeken ts találhatók olyan bi
zalmiak - számuk egyre ke
vesebb -, al.tk tevékeny1éuü
ket c.,ak a tagsági bélyeg el
adá6á.ban látjá.k. Az ilyen 
szakszei:-vezeti bizalmiaknak 
sem a tagság, sem a gazdasági 
vezetés előtt nincs tekinté
lyük. 

A határozat megjelenése óta 
megállapítható, hogy Zala me
gyében javult a bizalmiakkal 
-r,aló foglalkozás, rendszereseb
bé t'ált irá.nyitásuk és tájékoz
tatásuk. Előrelépés történt a 
bizalmiak kiválasztásában, 
képzettségü-k növelésében, ja
vult példamutatásuk és meg
bec,ülésük. 

Most, a soron következő vá
la ztásokon különösen fontos 
követelmény, hogy olyan dol
gozókat válasszanak meg bi
zalminak, akik nemcsak egyet
értenek a kitllzött célokkal, 
hanem a legtermészetesebb és 
felelősségteljes feladatuknak 
tartják: állandóan küzdeni a 
dolgozók élet- és munkakörül
ményeinek javít�áért, a tör
vén11ek és azabályok betartá
sáért. 

Horváth Ferenc 

December l-én író-olvas6 találkozót rendez.eU a Vasúti Fó• 
osztály szakszervezeti bizottsága. Az olvas6k Várnai Zseni 
lrónóvel találkoztak. Megjelent a találkozón Riidö�l Károlt 

mlniszterhelyett-es, a MÁV vezérigazgatója is. 
(Laczk6 Ildikó felvétele) 

Beszél a brigádnapló 
Kiemelkedő munkát végez ezzel jelent& időmegtalcarl, 

a ralm&endez6i Május 1 és a tást értek eL l!:J.enjá.mak a ta• 
Kossuth 1.A.jos 6WCialista bri- nulá.'lban, a pollükei kél)2Jés• 
gád. Kaposi Jeníí, a Május l ben és egymás segítmében is. 
brigád vezetője szúk.szavú em- Hasonló eredményekkel 
ber. Helyette is a brigádn.apló büszkélkedhet a Koosuth r.a.. 

beszél. A brlg;ád 1961-ben ala- ;os szocialista brigád is. Ez a 
kult nyolc tővel. Azóta há- brigád 1962-ben, de azóta min
romszor nverték el a azoci41is• den évben megszerezte a szo-o 
ta brigád címet. Ez év január- cialista brigád címet. Kong
já!ól az I-es műszak !or- rlll zusi telajántá.'>8ikat teljesí-
galmi dolgozóival vállal- tették és kitűnő légköiit, baráti 
ták, hogy a kisildott kapcsolatot alakítottak ki a 
kocsikat közösen beemelik, da· munkat:ánsakkal, a töbhi szo. 
ru segítsége nélkül. Eddig 11 cisaJ.i.sta brigádokkal. 
kisiklott kocsit tettek sínre, • , Vas István 

Úi  vasutas gyógyüdülő 
épü l Haidúszoboszlón 

A MÁV Alkalmazottak Első 
Biztosító és Segélyegyesülete 
új üdülőházat építtet a hajdú
szoboszlói gyógyfürdót igt-ny
be venni szándékozó �jai ré
szére. A létesítmény 100 férő
helyes. 6 egyágyas, 41 kétágyas 
és 4 háromágyas vendégszobá
ból áll. 

A tervbe vett és már épülő
félben levő létesítmény három 
részből áll : a vendégszobákat 
magába foglaló háromemele
te, tömbből, az éttermi részból 
és az ezeket ös1zekötő folyosói 
részból. Az épület földszintjén 
az előcsarnok, a társalgó, a 
klubszoba, a gyermekek tar
tózkodója, valamint az utcai 
fronton a go'ld'llokl irodák és 
az oi:-vosi �zoba és 3 vendégszo
ba helyezkedik el. Az előcsar
nokban elhelyezett, a térbe 

szépen illeszkedó egykarú lép
cső vezet majd az emeletre. A 
társalgó, a klubszoba és a gyer
mekek tartózkodója mozgatha
tó üvegfalakkal lesz elválaszt
va. amelyek eltolása esetén 
ünnepélyes alkalma�or egy 
nagy reprezentatív helyiség 
alakítható ki. 

Az étterem egyszeITe 60 f6 
kiszolgálására szolgál, így az 
üdülők két turnusban étkez
hetnek. 

Az ú; (JJIÓ(/1/Üdűló költséget 
megközelitik a 9 millió forin
tot, és ehhez járul még a be
rendezés l millió forintos ösz
szege. Az üdüló üzembe he
lyezésével Hajdúszoboszló 
újabb szép épülettel, egy mo
dern gyógyszá.llóval gyaraP
szik majd. 
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A IX. KONGRESSZUS UTAT MUTAT 
A pártkongresszuson szerzett tapasztalatokról 
nyilatkozik Rimóczi László, a Vasúti Főosztály 

pártbizottságának titkára 

Néhány :nappal ezelőtt feje
z.ödött be a Magyar Szocialista 
Munkáspárt IX. kongresszusa. 
A küldöttek vi&szat.értek mun
kahelyeikre é;; pártnapokon, 
taggyűléseken, egyéb össze
jöveteleken mondják el emlé
keiket, benyomá.saikat a kong
resszusról, ahol pártunk több, 
mi:nt 500 küldötte hat napon 
keresztül tanácskozott. 

Rím6ai László a KPM I. 
Vasúti Főosztály PártblZÓttsá
gának tit.kára is ott volt a 
kommunisták tanácskozásán. 
ót kértük meg, mondja el, 
milyen benyomárokkal, emlé
kekkel jött haza a IX. párt
kongresszusról, mit tart az el
következő időben a va.súton 
dolgozó kommunisták legfőbb 
feladatának. 

- A kongresszus határoza
tainak minden pont;a, nem
csak a vasúton dolgozó pártta
gok, hanem a pártonkivüliek 
munká;ában is utat mutat -
hangsúlyozta. - A vasutasok,
ra sok tennivaló vár. A kong
resszus kimondja, hogy el kell 
érnünk az ipari termel.és évi 
, IZázalékos emelkedését, 
amelynek 80 százalékát a ter
melékenység emelésével kell 
fedezni. A mezőgazdasági ter
melés a megelőző 5 év átla
cához képest 13-15 százalék
kal emelkedik. A beruházások 
isiszege 5 év alatt az egész or
s.zágban 250-260 milliárd fo
rintot tesz ki. Mindez azt ;e
!entl, hogy a vasútnak a jövó-

gawasági ltapcsolatok terem
tették meg a közös kocsipark, 
az OPW gazdasági alapjait is. 
Bár kezdetben sok-sok ne
hézséget kellett legyözni ah
hoz, hogy az OPW vég\il be
váltsa a hoziá fűzött remé
nyeket. Azóta túlvagyunk eze
ken a kezdeti nehézségeken. 

A Magyac Allamvasuta.k 
számos más nemzetközi egye
sületnek is tagja, ami azt a 
célt szolgálja, hogy hazánk 
megfelelö részesedést kapjoo 
a nemzetközi munkamegosz.. 
tásból és adotbságainkat ki
használva részt vegyünk a.z 
egész európai vasúti szállítási 
feladatok megoldásában. Nem 
mindegy azonban - és ennek 
a kongresszus jelentooéget tu
lajdonított -, hogy munká:i
kat milyen eredményességgel 
és mtlyen gazdaságossággal 
végezzük. Allandóan töreked
ni kell a ;övóben is az önkölt
ség csökkentésére, a vasúti 
szállitások lsszenlbbé és gaz
daságosabbá tételére. Ennek a 
harcnak a legfőbb letétemé
nyesei a vasútnál dolgozó 
kommunisták, tömegszervezeti 
aktivisták, akik szervezik a 
vasutas dolgozók öntudatos és 
áldozatkész munkáját. A kong
resszusi versenyben a vasút 
területén 7 360 szocialista bri
gád, mintegy 65 ezer dolgozó 
vett részt, és munkájukat 
semmi sem fémjelzi annyira, 
mint pártunk Központi Bízott-

,ágának e!ismerc5 szava a tias-
1.1"1$ dolgozók helytállásáról. 
Ez az elismerés arra kötelez 
bennünket, hogy a jövőben 
még több odaadással, áldozat
készséggel vegyünk részt ter
veink megvalósí tásáhm, gc.1d
jaink megoldásában. 

- Az új g:avlaságl mecha
nizmusban milyen feladat vár 
a szakszervezetekre? - tettük 
fel a kérdést. 

- Nagy figyelemmel hall
oattuk Gáspár Sándor elvtára
nak, a Politikai Bizottság tag
jának, a SZOT fótitkárának 
felszólalását. Gáspár elvtárs 
hang.súlyozta, hogy a szocializ
mus teljes feléPítésének h06z
szú távlatra szóló ten.nlvalm 
keretében, föként pedig a ter
vezett gazdaságirányítási re
form kapcsán megnövekedik 
ez üzemi gazda6ági vezetők 
hatásköre ÉS felelőssége. Való
ban, itt a 1zocialista demokrá
cia fe;lesztéséról, a dolgozók 
;ogainak bóvítéséról van szó. 
Kihat ez a Vasutasok Szak
szervezetének munkájára is, 
hisze'l a szakvezetöl::nek az ed
digieknél job'ban kell támasz
lrodni a szakszervezet véle
ményére, ki kell kém! a vé
leményüket és döntéseiket a 
szakszervezettel egyetértésben 
kell megh02llli. A vasúton ez 
Ls az üzemi demokrácia � 
Jesítését jelenti - fejezte be 
milatkozatát Rim6czl László 
elvtárs. 

B. L 
b,m több épitóanyagot, cemen-r-------------------------

t�t. téglát, több közszükségleti 
cikket, több mezógazdasági 
ll!Tméket kell elszállítania. 

A vasút dolgozói eddig is 
lomoly eredményeket értek 
el az áru- és személyszállítás, 
"l'alarnint a nemzetközi focg.a
lom lebonYQlítát;aban. Ennek 
példája, hogy az idén hozzá
vetőlegesen 10 százalékkal 
több blSt 8Zállftottilnk.. mint 
-aécY 4"e\. Őtt.• A fu.varo-
zc-. á(G]t arhíitó mennyisége 
'J)edlg kereken 18 százalékkal 
haladja meg az 1962-es fuva
r<ltllási tzínvonalat. 

Az ez éVi áruszállítási telje
litményünk 1,1 millió tonnával 
több, mint az eredeti előirány
zat volt. Mindezt két síkon ér
te el a vasút: egyfelöl a bel
földi szállítási igények kielé
gítésével, m.ísfelöl a nemzet-
közi sz:illitási szükségletek 
maradéktalan megoldásával. 

A szocLal.ista országok kö
Jőtti sokirányú politikai és 

Józsefvárosban bizakodnak 
· Budapest-Józsefváros állo
más munkája sokoldalú. A 
belföldi darab ruk elfuvarozá
sa, szállítása, a vám-darabáruk 
le- és feladásán kívül felada
tuk közé tartozik még a Jó
uctvárosI Tejipari Váli.lat, • 
Ganz-MA VAG, valamint a 
TŰKER 2-es és 10-es telepei
nek o. kiszolgálása is, hogy 
csak a legjelentósebbeket em
lítsük. A rájuk bízott feladatot 
a lehel.öségekhez képest mind
ezideig jól oldották me/:l. 1962 
óta azonban kimagasló ered
ményt nem sikerült elérniük. 

A kongresszusi munkaver
seny adatni azonban kiváló 
munkáról tanúskodnak. A ko
csikihasználást a 98 százalékos 
élüzem szinttel szemben, 103 
százalékra, a kocsitartózkodást 

a vállalt 88 százalék helyett 90 
százalékra teljesítették és a 
bázisnál 9 százalékkal jobb a 
vonatok menetrepd szerinti 
inditása is. Az anyagmegtaka
rításnál pedig a vállalt 2 szá
zalékkal szemben 2,8 száza!e
kot értek el. 

A számszerű eredmény ér• 
tékét növeli, hogy a személyi 
balesetek száma és az egy ko
csira eső sérülés forintös�zege 
jóval kedvezőbb, mint 1965-
ben. 

Az eddig! eredmények tehát 
biztatóak. De hogy 4 év után 
a józsefvároslaknak sikerül-e 
ismét megszerezni az élüzem 
címet, arra csak az éves mun
ka értékelése ad választ. 

AUorJal Ferene, 
termelési telelós 

Gondosabb 

kocsiválogatást 
Sátoraljaújhely állomasra a 

Fehérneműgyár részére az 
utóbbi Időben Székesfehé1-vir
ról kocslrakományként cso
magolatlanul érkeznek a tex
tíliák. A felületes kocsiklválo
gatás miatt október 29-én a 
119 500 számú kocsiban 92 vég, 
november 12-én a 163 925-ös 
kocsiban 12 vég, november 
13-án pedig a 152 463 számú 
kocsiban érkezett textfiiák kö
zül 15 vég ázott át és szennye
ződött, mert a kocsik teteje 
lyukas volt. 

Gondosabb kocsikiválogatás
sal - és ez a székesfehérvá
rlaknak szól - a súlyos kárt 
elkerülhettük volna. 

Bakó János 

Vonatfogadási akadály 

- Halló! Szabadvágán:, van, csak a forgalmiban nitae 
hely a karácsonyi nagytakarítás miatt. 

(Pusztai Pál rajza) 

A pártkongresszus idejére megvalósult : 

Kaposvár-Fonyód között 
új pályán futnak a vonatok 

November 30-án, amikor 
Budapesten ülésezett pártunk 
IX. kongresszusa, Várda és 
Osztopán között a Kaposvár 
-Fonyód vonalon nehéz kö
rülmények között jelentós 
feladatot valósítottak meg a 
vasútépítók. Bekötötték az új 
pályát és ezzel átterelték a 
forgalmat a vonal rekonst
rukciója rorán készült új 
nyomvonalra. 

Fél évvel a határidő előtt 
Súrú köd és erre a napra 

beköszöntött kiadó.s havazás 
nehezítette a munkálatokat. 
Am a Budapesti Betonútépitó 
Vállalat itt dolgozó 58-as szá
mú építésvezetöségének szo
cialista brigádjai és a segít
ségükre érkezett vasúti pá
lyaépítő munkások a párt
kongres,zus tiszteletére elha
tározták, hogy az eredetileg 
tervezett 1967 május 31 he
lyett már most befe;ezik ezt a 
munkát. 

Miközben egy vágánygép
kocsi val a munkálatok hely
szmére igyekeztünk, Székely 
Tibor, a pécsi igazgatóság 
építési és pályafenntartási 
osztályának vezetője ismertet
te a vonalon végzett rekonst
rukció jelentőségét. 

- A s::ázadfordulót kóol!-

tóen építették ezt a helyi ér
dekű, úgynevezett vicinális 
vonalat. Épitói a terepviszo
nyokat követték, hogy olcsób
bá tegyék a munkát. Ezért 
kanyargott olyan szeszélyesen 
ez a vasút a somogyi dombok 
között • • •  

A kanyarokat 200-250 mé
teres ívekkel alakították ki, 
ezért csalt kismozdonyok von
tathatták eddig az itt közle
kedő szerelvényeket. A 12,5 
tonnás tengelynyomás is aka
dályozta a vonal megfelelö 
használhatóságát. A vona
tok aeóessége 30-40 km/óra 
volt, ami • azt jelen tette, hogy 
a személyszállító vonatok 
több mint m:isfél óra alatt 
tették meg a Kaposvár-Fo
nyód közötti 52 km-es utat. 

Duplájára nő a sebesség 
1963 nyarán Kaposvár, il

letve Fonyód állomásokról ki
indulva egyidőben kevlődtek 
a 210 millió forintba. kerülő 
rekonstrukciós munkálatok. 
A feladat nagyobbik részét a 
MA V Dombovári Építési Fó
nökségének dolgozói végezték 
el. A Várda-Osztopán közöt
ti legnehezebb szakasz he
lyett teljesen új pályát kellett 
építeni 9 km hosszúságban. 

Az új tengelynyomrui: 23 ton
na, a kanyarokban a legki
sebb ív hossza 400 méter, a 
szintkülönooégeket pedig 
igyekeztek a minimumra 
csökk:entenL A rekonstrukció 
80 km/óra aebessége& tesz 
ma;d lehetóvé és nagy moz
donyok Is közlekedhetnek a 
vonalon, amely a rekon
strukcióval 2 kilómétert rö
vidül t. 

A 9 kilométeres új vonal
rész megépítésével nagy 
munkát végzett a Budapesti 
Betonútépítö Vállalat. Simon
gáti Jenó föépítésvezetó mér
nök így beszélt erről; 

- A töltések é, bevágá,olc: 
kialakításánál, valamint 11 
talajcseréknél 650 ezer köb
méter földet mozgattunk meg. 
Ezt a földmennyiséget ne,n 
raktuk vagonba, hanem kor-
1zenl nagyteljesítményú 
munkagépeink segítségével 11 
helyszínen hasznosítottuk. 

A vonalbekötés színhelyén. 
a 232-238-as szelvények kö
zött 140 embert találtunk se
rény munka közben. Fazekas 
Sándor felépítményes szocia
lista brigádja végezte az elő
regyártott sínmezók lefekteté
sét. 

Horváth Károly építésveze
tő a vágányzár programját és 
az óráját figyelte . 

.,.""""'""'.,.,_,llv'\l\."11\,,,..,'-"'\A"-""'-'""""',,,..,""'\Atv<"'-'""""'"""'"""\A"-""'-'""""'"..w,"""""'""'""'""""'"..w,"""""'""'""'""'""""',,,..,""'""'""'°""""""',,,..,"""""'""'.,.,_,""""',,.,,,"""""'""',.,,,""'\I\.,< - Mindjárt 14 óra és a rin• 

Olyanról már gyermekko
romban is hallottam, hogy tíz 
egynéhány gyermekáldás kö
szöntött be egy családba. A 
felszabadulás előtt azonban a 
szegény sorban éló nagy csa
ládokat alaposan megtizedel
te a nélkülözés és a sokfajta 
népbetegség. 

Bánsági Józsefék"Ml, a MA V 
B�pestl !!:pités! Főnökség 
muszakt előadójának családjá
nál páratlanul szerencsés és 
gazdag a gyermekáldás. Kissé 
szemérmesen mondja. hogy 
Kispesten, a Tárnok utcai ker
tes lakásukban tizenhétszer 
.,kelepelt" már a gólya. 

5izt1nf.11 gyermeL 

Tizenhét élő szellemileg, 
testileg egészséges gyermek
nek adott életet Bánsági Jó
zsefné. Tizenhét gyermeki 
tlénk, fürge fiúk, nyúlánk. 
CS!nos lányok, pufók, tipegő 
esőppSégek futnak össze reg
gel, este, az édesanya szavára. 

A láthatóan boldog, kedé
lyes és fiatal édesapa, Bánsági 
Jóuef, mindössze 48 éves. Idén 
töltötte 30 éves vasúti szolgá
latát. Nemcsak elégedett, bol
dog apa, de ugyanilyen bol
dog, mint nagypapa Is. Eddig 
llgyanls hét unokája van. 

A gyermekek közül Marika 
ll legidósebb, 25 éves. Techni
kum! érettségi után cukrász 
lett. Edit otthon segít. Az ik
rek: Aranka műszerész, Anikó 

könyvelő, mindketten férjnél 
vannak. Jutka postatisztvise
lő, Jóska mérömúszerész, Zsu
zsa a gyó�zergyárban szer
zett szakmát, a 15 éves Sanyi 
múszerésztanulónak ment, és 
ezután érettségizik. Károly 
motorszerelő tanuló. Ilona, 
Gy&ngyi, Ottó, Tündi, Rudi, 
Márti az általán06 Iskolában 
tanulnak. A négyéves Lajos, 
sorrendben a 16 .. a család „ki
rálya", és Iegifjabbként a 
kétéves Edina zárja a sort. 

Ahogy szaporodott a család, 
úgy nötték ki háromszobás la
kásukat. Most hatszoba össz
komfort a család birodalma. A 
szeretet, a megértés mellett 
megvan ebben a lakásban 
minden kényelem. Teljes a 
rend. Csodálatra méltó a csend. 
Persze ez is a népes család
hoz mérten. 

.. 

J 61 szervezett közösség a 
Bánsági család. Példás a har
mónia. A szülól. az életre, a 
társadalom tudatos tag;aivá, 
munkaszeretö emberekké ne
velik a népes gyermeksereget. 
Mindenkinek van rendszeres 
családi kötelezettsége, önálló 
feladata. Nemcsak a szülők
nek, de a gyermekeknek egy
más között is van tekintélye. 
Családi munkával, 1zorgalom
mal, tanulással szerzik és. tié
dik egymás elött erényeiket, 
Jejlesztik a közösség egyiltUI 

,egítségévet egyénislgüket, Jel
lemüket. A munka, a tanulás 
mellett van ld6 a játékra, a 
szórakozásra, a személyes ér
deklődés kielégítésére, mind
arra, amire gyermekkorban 
szükség van. 

Nyáron, délután az ismeret
len járókelö az udvarra te
kintve könnyen napközinek 
fl.ézhetM a tiidám 1111ennek
zsibongást. Hinta, betonkere
tes homokozó, plng-pongasztal, 
gumilabdák. futball, hajasba
bák, nemritkán heged<í, gor
donka és a kerékpár egyaránt 
,.üzemben" van. Télen az ud-

varon van a korcsolya-, i;{- és 
a ródli pálya. 

Egy ilyen népes család hal
latán sokan megrettennek. 
Főként a gondoktól, és felte
szllt a kérdést: va;on hogyan 
élhetnek? 

Valóban hogyan él a Bánsá
gi család? 

Bánságiék háztartása terv
szerű, kiegyensúlyozott. Náluk 
18 fillérből lesz a forínt, de be
csíilete van 11 fillérnek ts. 

naponta 7-8 l
g. 

L.n11;,. 

Ma is tizenheten élnek a né
pes család közös háztartásá
ban. A szükségletek is ehhez 
méretezettek; 7-8 kg kenyér, 
közel tíz liter te; a napi adag, 
150 lzes gombóc fó e1111szerre a 
konyhán. Havi 18 kg cukor, 

A nac:, caaJácL A :képról hiányzik a két szlll6 &! a lep.lsebb 
Bálllá&i uer-. EcliDa 

ennél oolamivel több liszt, 15 
kg zsír, meg 3-4 pár cipőtnl
palás. A:z. iskolaév kezdete egy
szerre 150 irkát követel. Búto
ruk nagy része modern. A ház
tartás is felszerelt. Keves 
apró edény van, mert csak he-
1.Yet foglalna. nagyból elég 
van. Hűtő-, mosógép, centrifu
ga, és porszívó csakúgy kellé
ke a háznak, mint a szinte na
ponta használt varrógép. 

Hogy mindez miből ? A csa
lád pénzügyrnin isztere az édes
anya. Kopottas pénztárcájá
ban az apa 2000 forintos fi:::e
tése és az 1700 forint családi 
pótlék mellé a felnőtt gyerme
kek keresetével közel havi 
nyo!cezer forint a költségve
tést összeg. Ez gondos beosz
tás mellett szolid, de nélkillö
zésmentes életet biztosít a csa
ládnak. Persze. nem gond nél
külit. A társadalom támogatá
sát sem nélkülözik. Gyermek
születéskor mindig jól jön a 
kerületi tanács, a szakszerve
zet által nyújtott segély. és az 
Elnöki Tanács támogatása Is. 
A háztartás tartós használati 
tárgyait töbooégében ilyenkor 
vásárolták. 

Bánsá�lné életvidám asz
szony. ő a család szabásza és 
varrón6je Is. Szerényen, de lz
lésesen és tisztán öltözteti né
pei család;át akkor is. ha már 
kopottas az újonnan átszabott 
ruha. 

Huszonöt évi házassá<? után 1� 

vallja: nekt nem adósa az 
élet. Sok gondban és lemon
dásban volt ugyan része. de 
e7 az édesanyák sorsa, no és 
az a sok-sok szeretet, amely
lyel a népes család elhalmoz
za 6t. 

ltoviea János 

mezók már a hell/Ükön van
nak - mondta. - Most elvé
gezzük a slnek összeklitéaét, 
azután a beszabályozás követ
kezik és máris túljutottunk 
munkánk nehezén . . •  

- Mikor kell elhaladni Itt 
az első vonatnak? 

- 17.37-kor jön az 5526-oa, 
nem szeretnénk megkésleltet
ní! 

Az utolsó simítások 
A re1\pítményesek, akik PZ

alatt végeztek, felrakták a 
portáldarukat egy pőrekocsi
ra. Tvg vitte ezt a kocsit az 
új somogyjádi állomásra. 
hogy helyet adjanak a pályán 
a köszerelvénynek. Az új fel
vételi épületben, melynek te
tején már ott volt a SO
MOGY J AD feliratú tábla, 
mindenki az elsó vonat fo
gadásának előkészítésén dol
gozott. A fénycsóvilágítá5ú 
váróteremben a Dombóvári 
Ép1tési Fönökség festői az ab
lakkereteket mázolták, a for
galmi irodában a fényjelző 
berendezés kapcsolását pró
bálgatták a szerelók. Kuti 
László állomásvezető új iro
dájában a váltók lezárási táb
lázatait rajzolta . 

- Kb2en voltak már 11 
táblák, de a költözködés 
nagy sietségében valahol>Ci el
kallódtak. Azért ú;ra t, ui
vesen elkészltem óket, mert 
nagyon örülünk a azép új ál
lomásnak - jegyezte meg ne
vetve Kuti László. 

A rekonstrukcióval megfia
talított vonal mellől foitoza
tosan eltűnnek majd a lassú 
jelek - lgérlk az építők -
és a forgslom teljes rrérték
ben üzemeltetheti a pályáL 

Lorinc:z Jinoe 



4 
MAGYAR VASUTAS 

Sikerrel zárultak 1. osztályú tévedések 

az elsö vasútorvosi napok 
Az étlap magyar ÉS német 

nyelvű arab számdk:kal. Főleg 
e harmadikkal n.imcs különö
sebb hiba. mert azokat min
denki ér,ti. A Ma.gya:r Vasuta& novem

ber 1-i &zá:máibatn hírt ad
tunk arról, hogy a magyar 
vasutas;ág eg,észsé�ek őrei, 
a vasutas o�k, november 
közepén Budapesten három
napos kongreS6ZUSt tartanak. 
A kO!lgJreslSZUs elsö volt a. ma
gyar vasút-egészségügyi szol
gálat történetében, s amint a 
nagy siker biwnyítja, feltehe
tően nem lesz az utoksó. Az 
elhangrott előadások és hozzá
érn5, segítő málndékú hozzászó
lások, valamint a megjelent 
hallgatóság nagy száma - na
ponként közel 180-200-an vet
tek részt a kongresszuson -
i,z:i,nte parancsolóan megköve
telik, hogy a vasút-eg�
ügyi szolgálat orvosai ilyen 
kongresszust lehetöleg min
den évben, de legalábbis két 
évenként tartsanak. 

A vasút-e�! szol
gálat különleges feladatait 
nagy általánosságban minde
nütt elismerték, a ikongrer;iszu
ron elhangzott előadások azon
ban egyenként bizonyították, 
hogy nemcsak elméletben, ha
nem a gyakorlati életben is 
megvannak ennek a szolgálat
nak a maga különleges felada
tai és problémái. Az első 
kongresszusi. napon egy eló
edás nemcsak azz,aJ foglalko
rott, hogy a rendszertelenül -
orvosi rendelet nélkül - sze
dett különféle antibiotikumok 
rezistens kórokozó törzsek 
kialakulását segítik elő, ha
nem rámutat.ott arra is· mek
kora jelentösége van 'a sze
tnéZ11- és teherszállító eszkö
zök korszerű tisztántartásá
na.k és általában a higiénás 
r,ondolkodásnak a. vasútegész-
6égügy területén. 

Egy másik előadó, dr. Né-
1neth Lajos, a MA V-kórház 
szemész fóorvosa rárnutarott 

dolgozói a baleseti S<!rüUek ke• 
zelésénél elértek, azonban töb
ben is hiányolták, hogy ez az 
osztály aránylag kis befoga
dóképességű. 

Az előadások jól példázták 
azt az igyekezetet és körülte
kintő gondoskodást, amellyel 
a MÁV-Kórház és Központi 
Rendelöintézet orvosai, az em
lített betegségben 6Ze?1Vedö 
vaisutasaink gondozása és 
gyógykezelését illetően kifej
tenek. A májbeteg gondozó 
például már 14 éve rendsze
resen végzi vasutas dolgo
zóink kezelését. A gondo
zó ma már 52 ez.er ész.lelés 
alapján mondhat véleményt a 
betegség állapotáról, írja elő 
követendő életmódjukat, kü
lönös figyelemmel arra, hogy 
a májbeteg gondozás ezt a 
6ZI01gálatot a vasúti szolgálat 
különleges körülményeire te
kintettel csak nehézségek 
árán tudja ellátni. 

A becsületes dolgozók nyil
ván elítélik azt a munkatársu
kat, aki nemlétezö, 00{}11 csak 
csekél11 jelentöségű idegbe
tegségét arra használja fel, 
hOfltl táppénzes állomán11ba le
g11en. Ezzel kapcsolatban fi
gyelmet keltett dr. Zsombok 
György: A neurosis és munka
képesség elbírálásának szem
pontjai a vasúti orvosi gya
korlatban című előadása, mert 
gyakorlati útmutatást adott az 
igazi betegek felismerésére és 
a szimulánsok lelep!eresére. 

Egy előadás kimerítően fog
la�kozott az alkoholiz

mussal. Az előadó rámutatott 
arra, hogy az alkoholizmus to
vábbterjedését minden esz
közzel meg kell akadályozni 
és hogy ez a kérdés részben 
ga2ldasági, részben pedig egész 

táinsaoal.munkra nehezedő sú
lyos probléma. Különös ma
gyarázat nélkül is nyilvánva
ló az alkoholizmus rendkívüli 
3elentósége a vasúti szolgálat
ban. 

A hallgatóság nagy figye
lemmel kísérte a harmadik 
riapon a röntgenre való kül
désekkel foglalkozó előadást. 
Az elöadó dr. MocsáTtl Lász
ló kifejtette: amint lassanként 
érthetővé válik, hogy az ön
gyógyítás milyen súlyos kö
vetkezményekkel jár, nemcsak 
az egyedre, hanem a társada
lomra nézve, ugyanez sajnos 
ma még fenn áll a dolgozók 
által lépten-nyomon kívánt és 
felesleges röntgen-vizsgálatok
ra nézve Is. 

Az az orvos, aki különös in
dok nélkül küldi betegét rönt
genre, va'1'1J az a beteg, aki 
abban a téves hiszemben van, 
hog11 az ó baját csak röntgen
vizsgálatokkal lehet felderíte
ni, kétszeresen is vétkezik. 
Először annyiban, hogy a sok
szoros röntgen átvilágítással 
felesleges sugárterhelésnek 
veti alá a szervezetét, ennek 
eredménye esetleg az lehet, 
hogy megnö a hajlam bizonyos 
daganatos megbetegedések 
iránt, másodszor annyiban, 
hogy nem kisebb jelentőségű 
az a veszély sem, amely a fe
lesleges röntgen-vizsgálatoktól 
az ilyen egyén utódjaira hárul
hat. 

A z első vasútorvosl napok 
sikere garantálja, hogy a 

korszerű vasútegészségügyi 
szolgálattól a lelkiismeretes 
munkát végző vasutas dolgo
zók a jövőben még többet 
kapnak ahhoz, hogy egészsé
güket és munkaképességüket 
minél tovább megőrizhessék. 

Dr. Gáspir Zoltán 

Na, de nézzük a szöveget. 
Mit is kér a német, ha mond
juk erdélyl fatányérost akar 
enni? Hétpolgár fatányérost, 
mert az étlapon olvasható Sie
benbürger ezt jelenti, ami 
ugyan ki6sé furcsa, de leg
alább azt hi62li, hogy heten !s 
körül ülhctl:k. Helyesen 
ugyanis Siebenbürgener lenne, 
ami valóban erdélyit jelent. 
Na, ha nem is elég hét polgár
nak a fatányéros, ehet utána 
mindenkl Brassoer Klein
fleisch-t, a.mi viszont kellemes 
csalódást okozhat a kellemet
len után, mert brassói kishús
nak hirdetik az aprópecsenyél 
(csak úgy egyesszámban). 

Tökéletesek nem lehetünk 
az igaz, hiszen néznénJc csak 
a németet, amikor magyar ét
lapot szül. Sajnoo azonban 
magunkról van szó és nem ró
luk, mert végül a :frissen sül

tek között is találunk val.ami 
egiészen nem hétkö2JI1api cse
megét a Lungenbraten-t azaz 
tüdőpecsenyét, amit egy rral 
feljebb, az étlapon egy más el-
kószíté�I módnál hely= 
tendenbraten-ként (vesepe-
csen11e) frtak. 

Egy magyar, aki egy keve
set ért németül 0és csak ritkán 
étkezik I. �ályú helyeken 
szívesen kárpótolva érzi ma
gát a többletkiadásért, ruszen 
ételének elkészültéig vicclapot 
is ol'V'ashat a Déli pályaudvar 
1. osztályú Utasellátó éttermé
ben. 

Kíváncsi-:.k lennénk, hogy 
1966. november 9-én hány né
met evett sült tüdőt, brassói 
kishúst, amit_ a harmadikkal, 
azaz arab nyelven elé,g SITJépen 
kifejeztek. 

F. K. 
arra, mil11en fontos a. vasutas ,---------------------------------------
ilolgozók szakszerű szemésze
ti gyóg11kezelése és kiemelte 
annak jelentőségét, hogy itt is 
�. kárt tehet az öngvógyi
iási ig11ekezet. 

Három előadás fogla.lkozott 
a cukorbetegség problé

májával, a modern cukorbe-
1eg gondozással, valamint a 
gondozás olyan formájának 
kialakításával, amely a mi vasutas dolgozóinknak leg
inkább megíeleL Csupán az érdekesség kedvéért említjük 
meg, hogy a cukorbeteg-gon
dozá;s nE;_mc.;.ak azért nagy je}en�gu, mert lehetőséget 
:nyuJt arra, hogy a lappangó 
tu.korbetegséget idejében föl
fedezze és megfelelöen gyógy
kezeljék, hanem azért is, mert a cukorbetegség - jelenlegi adataink szerint - a vasutas 
dol.gozó!mak közel 2 százalé
kát érinbi. 

Nagy érdeklődés kísérte 
��t az. előadást is, amely az 
11,JSZerU laboratótiium! vizs
&'álati módszerek hsmertetésé
ről szólt. &zerint jelentős sze
mélyi megtakarítás vát�tó, 
" a laboratóriumi munkában 
feleslegessé válik sok anyag 
felhas=á!ása és ami ennél 
még fontosabb, lényeges La
boratóriumi eredmények per
cek alatt leolvashatók. Vasutas 
ilolgozóinknak tehát nem kell 
majd a jövöben sokszor órá
kon, vagy esetleg napokon át 
laboratóriumi eredményekre 
várakozniok, mezit ha beveze
tik ezeket a gyors vizsg-'aló 
módszereket, az eredményeket 
a betegek rendkívül rövid idő 
alatt kézhezkaphatják. 

T
öbb előadó foglalkozott az 

idült hörghuruttal, a do
hányzás ártalmaioo.l, az idül1 
hörghurút, a tüdőtágulás és 
a hörgi asztma korszerű 
aerosolos kezelésével, ami a 
gyógyszereknek ködpennet 
alakjában való belélegezte
tJé.sét jelenti. Ezek a lehetősé
gek - úgy hisszük - vasutas 
dol.go.z6ink számára is jó se
gítséget nyújtanak mielőbbi 
meggyógyulásukhoz. 

A máood:ik napi előadások 
a vasutas dolgozóknál gyak
ran előforduló mozgásszervi 
(rheumatikus) megbetegedé
sekkel foglalkoztak. Az egyik 
előadó különös részletesség
gel ismertette a Jávor utcai 
utókezelő osztály munkáját és 
az előadások után elhangzott 
fels.z.ólalá.sok lelkes hangon 
emlékeztek meg annak a mun
kának az eredmén11ességéről, 
amelyet az utókezelö osztály 

MAGASABB KÖVETELMÉNYEK A BALESETELHÁRÍT ÁSBAN 

Amit az új Általános Balesetelhárító 
és Egészségvédő óvórendszabályról tudni kell 

A munkavédelem tudomá
nyos megalapozottsággal bizo
nyítja, hogy a balesetek és 
foglalkozási ártalmakat elő
idéző veszélyforrások felis
merhetők és a munkakörnye
zet veszélymentessé focmálha
tó. 

• Kötelező a megelőzés 

A SZOT Elnökségének 
611964. (XII. 24.) SZOT sz. 
Szabályzatával ez év július 
l-én hatályba lépett az új Al
talános Balesetelháritó és 
Egészségvédö óvórendszabály 
(ABEO), amely már magasabb 
követelményt támaszt a dolgo
zók egészségének és testi ép
ségmek védelmében. Az 
ABEO, a műszaki követelmé
nyek mellett részletesen fog
lalkozik a munka személyi 
feltételeivel, a munkahelyi 
magatartás szabál11aival és 
ezen belül a vezetök és beosz
tottak kötelezettségeivel is. 
Lényeges új vonása még az, 
hogy mindenki számára - így 
a vasutas dolgozókra is - kö
telezővé teszi a megelözésben 
való tevéken11 részvételt. 
Mindezek alapján szükséges
sé vált olyan intézkedések 
megtétele, amelyek a gyakor
lati végrehajtást elősegítik. 

Elsőrendű feladat, hogy a 

rendszabály elsajátításához és 
a vizsgáztatás sikeréhez, Nem 
hallgathatjuk el azt sem, hogy 
voltak olyan dolgozók is, akik 
az oktatásokat nem vették ko
molyan, s ennek következté
ben vezető beosztású dolgozó
kat - még osztályvezetőket is 
- újabb vizsgára kellett köte
lezni. 

Felelőtlenség 

Nagyfokú felelőtlenségre 
vall, amit a dombóvári csomó
ponton tartott pál11afenntartá
si elömunkások vizsgáztatá
sánál tapasztaltunk. Egyes pá
!yamesterek anélkül, hogy 
gondoskodtak volna az elő
munkások szervezett oktatásá
ról, vagy ellenőrizték volna a 
felkészültséget bízva, hogy 
„majdcsak mond vala.mit a 
vizsgázó az elöirásokból a 

vizsga.bizottságnak", felkészü
letlenül küldték el őket vizs
gázni. A tapasztalatok alapján 
szükségesnek tartjuk felhívni 
arra is az igazgatóságok veze
tőinek figyelmét, hogy a vizs
gáztatásoknál lemaradás ta
pasztalható. 

Az ABEO előírásainak Is
meretével azonban nem zárul 
le a munka, csupán azt szol
gálja, hogy a vezetők és a dol
gozók megismerjék mindazt, 

amit az egészséges és bizton
ságos munkáltatás érdekében 
tenniük kell. Helyes törekvés, 
hogy a pécsi igazgatóságnál 
az újonnan kiadásra került F. 
2. sz. Utasítást összh:mgba 
hozták az ABEO előírásaival 
és valamennyi szolgálati he
lyen elkészültek a munkavé
delmi ügyrendek. A jánnüja
vítók többségénél folyamatban 
van a gépek, termelőberende
zések műszaki megelőzés fo
kozatainak besorolása. 

Nagyon sok hel11en azonban 
még hozzá sem fogtak a,dol
gozók biztonságos munkájával 
kapcsolatos végrehajtási uta
sítások, balesetelhárítási út
mutatók feliilvizgálatához, át
dolgozásához. Nem történt 
m,eg a gépek, berendezések, 
munkakörülmények és tech
nológiák felülvizsgálata, az 
ABEO előírásaival egyező át
dolgozása, a műszaki megelő
zés fokozatába való besorolá
sa. 

Ez nem lehet közömbös 
Genkinek sem. Szakszervezeti 
bizottságamk sokirányú fele
lősségteljes munkája meHett 
egyik legnemesebb feladata, 
hogy érvényt szerezzenek a 
dolgozók egészségét és testi 
épségét védő ABEO előírásai
nak. 

Takács József 

vezetők és beosztottak egy- ,------------------------
aránt megismerjék az ABEO 
előírásait. Valamenn11i szolgá
lati hel11 részére kellö men11-
n1/ÍSégben rendelkezésre áll az 
új óvórendszabál11 és minden 
szinten rendszeresen megin
dult az oktatás. A biztonság
technikai vizsgára kötelezett 
dolgozók 1966. XII. 31-ig az 
ABEO előírásaiból kötelesek 
vizsgát tenni. Helyesnek bizo
nyult, hogy az előírások egyes 
fejezeteinek ismertetését több 
helyen olyan előadókra bízták, 
akik az adott területen elis
mert kiváló szakemberek. Eb
ben a munkában jelentős részt 
vállaltak a szolgálati helyek 
fómérnökei is. Külön dicsére
tet érdemelnek a járműjavító 
vállalatok szakvonali és moz
galmi szervei, akik jelentős 
segítséget nyújtottak az óvó-

Kiállítás a balesetmegelőzés 
szolgálatában 

A miskolci igazgatóság te
rületén ebben az évben is gya
koriak voltak a halálos, illet
ve a csonkulásos balesetek. A 
személyi balesetek túlnyomó 
részben az utasok figyelmet
lenségéből, vigyázatlanságá
ból fordultak elő a tiltott he
lver való átjárás, illetve a fel
ti- leugrás következtében. 

Az utazóközönség figyelmé
nek felhívására a miskolci 
igazgatóság vasútüzem biz
tonsági osztálya újszerű bal
esetmegelőző propagandát 

kezdeményezett. A gázolásos 
ba.lesetekröl készült fén11kép
felvéte!ekbó! eg11 vándorkiáll!
tást álUtottak össze, amit az 
elágazási állomásokon, vala
mint olyan helyeken mutatnak 
be, ahol már több személyi 
baleset történt. A vándorkiálli
tás először december közP.p�n 
Kazincbarcikára érkezett. 

A kiállításon filmvetítés ke
retében is foglalkoznak a bal
esetek megelőzésével. 

Budavári Sándor 

1966. DECEMBER 18. 

Kinek van igaza? 
Lapunk július 2➔ számában 

tudósítás jelent meg arról, 
hogy a pécsi �atóság 
MAV-AVIG komplexbrigádja 
kezdeményezte az igazgató
ságok között a komplexbrigád
mozgalmat. Irásunkra a szom
bathelyi igazgatóság MÁV
A VIG komplex brigádja a kö
vetkező levelet küldte: ,,Meg
lepetéssel olvastuk, hogy pécsl 
kollégáink elénk vágtak e(l1J 
nag11szerú kezdemén11ezésseL 
Mindennel e(l11et.:.rtünk, de a 
kezdeményezés szóval nem, 
mert il11en brigád már nálunk 
az üzemirán11itó csoporton be
lül elöbb működött. Szerzö
déskötésünkkel legalább eg11 
hónappal megelöztűk a pécsi 
elvtársakat, sót szerén11telen
ség látszata. nélkül mondhat• 
;uk, ennek a mozgalomnak eo11 
kicsit mi vag11�nk az úttöröi." 

Ezután történt, hogy a Ma
gyar Vasutas 21. számában 
„ 154 ezer forintot takaritottak 
meo·• címmel, a s:zombathelyi
ekról riportot írtunk, amely
ben az is szerepeLt, hogy en
nek a mozgalomnak ők voJtak 
az úttörői. Bár humorosnak 
tűnd.k, ezt az írást a szegediek 

vétózták meg, mondván, ők 
voltak az elso7t. 

Az igazság kiderítésére �zak
szervezetünk közgazdasági 
os:zitályá.t kértük meg. Ime a 
válasz: 

„Az igazgatóságok irányító 
szervei által indított komplex
brigádmozgalom 1966-ban kez
dődött. A szombathel11iekről 
szóló frás megfelel a valóság
nak, ugyanis ennek a mozga
lomnak az úttörői kétségtele
nül ök voltak. A szombathelyi 
igaz'l)atóság MAV-AVIG bri
gádja egyébként már 1963-ban 
is kís.érletezett ennek a moz
galomnak a meg:i,ndítá�val, 
csak nem sikerült olyan ered
ményeket elérniük, mínt a sze
gedieknek. Van:nak egyes bri
gádok, amelyek nagyon jól 
do!.gloznak és kiv '16 eredmé
nyeket értek el, i lyen kétség
telenül a szegedi MAV-AKOV 
ifjúsági komplexbrigád is, 
azonban még a kiváló ered
ményeik sem jogosíthatják fel 
őket arra, ho�v a mozgalom 
úttörőinek vallják mnr(Ukat. 
Az úttörő munkát Szombathe
l11en, Budapesten és Debrecen
ben végezték." 

Boiler van, melegvíx nincs 
A Hámán Kató fűtőház reléstől, viszon,t engedély hlá-

Mautner Sándor utcai mun- nyában sem a fűtőház. sem pe
kásszállására már két évvel dig a pályafenntartási főnök
ezelőtt vásároltak egy villany- ség nem tudja vállalni a mun
bojlert, hogy a szálló lakói kát. A.2,t nem tudjuk ugyan, 
melegvízben fiirödhessenek. hogy az emli ett swrvckne-k 
A bojler azonban két év óta milyen engedél}Te van szü:k
a raktárban van, a mai napig ségük, de a2it igen, hog,, az a 
nem szere-lbék fel. Felkerestük bojler a munkás.�zálláson na
az tpületfenntartó Fönökséget gyon elkelne. A papír a fonto
is, akik elzárkózitak a fe-lszere- sabb, vagy a dolgozók szociá
léstől, viszcmt engc,dély hiá- !is körülménye? 
nyában elzárkóztak a felsze- Foki István 

Több figyelmet .a vonatindításnál 
November 26-án a Budapest 

Déli pál11audvarról G11éki-n11e
slg közlekedő 1008-as számú 
.!!:I·orsvona-t egyik góztömlője 
Pusztaszabol<;s állomáson el
szakadt. Egyik kocsivizsgáló 
azonnal a k.ocsaisor közé mernt, 
hogy a hibát kijavítsa. Ugyan
alclror a másik kocsivizsgáló 
lámpájával jelzett a jegyvizs
gálóknak, hogy ne adjanak 
jelzést a Yonat indításá"ra. A 
jegyviz;;gálák azonban ennek 
ellenére jelzést adtak az in-

dulásra. Bakon11i Imre blokk
mester is figyelmeztette az 
egyik jegyyiz.,gálót, hogy a ko
csik között do.lwzl1{lk. A jegy
vizsgáló azonban minős!thetet
len .hangnemben utasította 
vissza. a figyelmeztetést azzal. 
hogy az ő dolgába ne szóljon 
bele senki. 

Baleset ugyan nem történt, 
a ko::si vi.zsgá ló szerencsé:sen 
kijutott a kocsik közül de az 
eset eLgondollmztató. 

!Uolnár Arpád 

Baleseti l<rónika 
November 26-án Pestlórinc 

állomás I. sz. vágányáról meg
futamodott 17 rakott vasúti 
kocsi az Erőmű II. sz. vágá
nyán a buktatón levő kocsi
sorba ütközött. A baleset kö
vetkeztében 4 vasúti kocsi fel
borult, súlyos anyagi kár ke
let;cezett. A balesetet tolatás 
közbeni biztosítás hián11a idéz
te elö. 

* 

November 28-án, Hatvan 
rendező pályaudvaron a 23él0 
sz. vonat kulcsegyeztetés és 
,·áltóellenőrzés elmulasztása 
miatt a kijelölt szabad VI. vá
gány hel11ett a villp.nygéppel 
foglalt 111. vágán11ra járt. A 
veszélyeztetést a tér felügyele
tét ellátó váltóőr intézkedése 
útján sikerült elhárítani. 

* 

December 3-án Kisújszállás 
és Turgony állomások között 
a helytelen vágányon közleke
dő 1717 sz. vonat meghaladta 
a 6. számú őrhely térközjelzó
jét és veszélyeztette az előtte 
haladó 1775 sz. vonatot. A kö
vető vonat csak durrantyúk 
dördülésére állt meg. 

* 

December 3-án Vép állomás 
IV. sz. vágányára két Diesel
mozdonnyal bejáró 1383. sz. 
vonatot határ hiánya miatt 
meg kellett osztanL A megosz
tás után a nyílt vonal felé 
két kocsival kihúzódó mozdo
nyok mintegy 50 méter
rel meghaladták a bejárati 
elójelzót és ott kíméletlenúl 
összeütköztek a szembe
haladás észlelése miatt ott 
megálló 1340. sz. vonattal. 
melynek visszatolásra már 
nem volt ideje. Az összeütkö
zés következtében a 44 072. sz 
Diesel-mozdony megrongáló
dott, a 618. sz. motor szolgá-

latképtelenné vált. Hat uta. 
ktnnyebben megsérlilt. A vizs
gálat megállapítása szerim <1 
balesetet az idézte elő, hogy az 
első Diesel-mozdony vezetője 
és segédkezelője leszálltak, s a 
közben felgyorsult mozdo
nyukra nem tndtak felszállni. 

* 

December 4-en Mecsekal;a-
Cserkút állomáson az 1998. sz. 
tehervonat elózetes értesi tés 
nélkül, a VII. sz. foglalt vá
gányra járt és kíméletlenül 
beleütközött két zúzott kővel 
rakott kocsiba. Az összeütközés 
következtében a 424 307. sz. 
mozdony valamenn11i tenge
l11ével kisiklott és oldatára 
billent. A kalattzkocsi és egy 
pöre kocsi teljesen összetört, 
a pál11a niinteg11 50 m-en meg
rongálódott. A kalauzkocsiból 
kizuhanó Zimmer János vo• 
natfékező gerincsérüléses bal• 
esetet szenvedett. A baleset•?! 
ezúttal is a vágányút ellenőr
zésének elmulasztása idézte 
elő. 

* 
December 5-én Homokszent-

lőrinc állomáson a kijelölt 
szabad I. sz. vágány helyett a 
foglalt III. sz. vágányra járt a 
998. sz. vonat és ott mintegy 10 
km-es sebességgel ráütközött 
a 991. sz. vonatra. Az ütközés 
következtében mindkét vonta• 
tó jármű megsérült. A balese
tet váltóellenőrzés elmulasztá
sa idézte elö. 

* 
December 10-t'n Selyp állo-

máson a bejárati jelzönél fel
tartott 328/11. sz. gépmenetbe 
kíméletlenül beleütközött a 
360. sz. követö ,·onat. Az 
ütközés következtében Hódi 
Jenő vonah•ezetö súlyosan. 
Szeli József és Nyeste János 
,·onatkísérők könnyebben meg
sérültek. 



!fff. DECEMBER 16. MAGYAR VASUTA� 

Hogyan tervezzük az áruszá l lítást 
az új gazdasági mechanizmusban? 

A vasúti közlekedésnek a 
gazdasági életben betöltött 
szerepe - a személyek és áruk 
jelentős részének k�lllí Időbe�, 
tervszerű és megb1zható mo
don történő helyváltoztatása -
az új garoasági mechanizmus
ban is változatlanul megma
rad. Ezéf't gazdasági tervező 

t1111nkánk alapját továbbra i& 
11 ,zcillltá.rl elóírán11zatok ter
vezése jelenti. Ez a terv hatá
rozza meg többek között a 
súllftással összefüggésben je
lentker.ő üzemi teljesítmények 
ö.szességét, a várható hoza
mokat és a terv végrehajtása 
során felhasználható eszközö
ket. 

A tervszerű irányítás felté
teleit egy meghatározott idó
tartamú gazdasági terv nem 
elégítheti ki önmagában, ezért 
a különböző időtartmú tervek 
egységes, összehangolt rend
szerére van szükség. Ez a meg
állapítás a szállítási tervek el
készítésére is vonatlklozi , cél-
1zerd tehát a felsorolt, külön
böm időtartamú szállítási ter
vek kidolgozásával foglalkoz
ni: 

a) l10sszú távú szállítási terv, 
me!v 15-20 évre szóló szállí
tá.!1 prognózist tartalmaz, 

za meg a szállítás ötéves ld6-
szakában bekövetkező fejlő
dést, figyelembe véve termé
szetesen a hosszú távú tervek
ben meghatározott célkitúzése
ket. Ebben a tervben már 
konkrétabban kell kidolQOzni 
a mutatószámokat, és ;óva! na
gyobb szerep jut az áru, érték 
és pénzfolyamatok etlakulására 
vonatkozó becslések, illetve 
célkitűzések számára. E mun
kához szükséges az Országos 
Tervhivatal által nyújtott in
formáció, mert a népgazdaaág 
komplex fejlesztésének vala
mennyi oldalát ala,pos,a,n is
meri. 

Az ötéves áruszállítást ter
vek készítésénél már erőse• 
érvén11esül-nek azok a t>állala
ti elgondolások, amelvek h4-
tást g11akorolnak a szállitári 
Miükségletek cilakul.ására. A 
vasútnak ezért - az Igazgató
ságok útján - a nagy volume
nű szállításokkal jelentkező 
vállalatok igényelr61 is tájéko
zódnia kell. A szállítási igé
nyek meghatározásánál a bel
földi szállítások felmérése mel
lett a kü/.kereskedelemmel 
kapcsolatos export-, import- és 
tran.:itJorgalom alakulásd
nak fig11elembe t>étele is uilk
séges. 

Az ötéves sz4llítástervezés 

tra:nzitszállftásőkllcal) kiegé
szítve, maid az adatokat ösz
s:zesítve készítené el a Vasúti 
Főosztály a vasút egészét át
fogó áruszállítási tervet. 

Fuvardíjkedy,ezmény 
A Vasúti Főosztály által ösz

szesített szállítási terv felada
tairól dokumentált formában 
és időben az igazgatóságokat 
tájékoztatni kell, és ugyanak
kor felhatalmazni arra, hogy a 
szállítási kapacitás egyenletes 
kihasználása érdekében a szál
lítófelekkel éves fuvaroz4ri 
előszerződéseket kössenek az ol11an naa11obb volumenű szál
lításokra, meL11eknek megha
tározott időben történó reali
zálása gazdasági elónyt jelent. 
Ennek érdekében fuvardíjked
vezményt i.Y nl/Újthatnánk. Ugyana1dkor szükséges lenne a vasút egész területén a fuvarozási igények havonként történő fel.mérése és azok szerződéses formában való rögzítése. Ez a munka az állomások és az igazgatóságok feladatát képezné, melynek alapján -a gépesített adatfeldolgozás i,i:énybevételével - havi fuvarozási (berakási) terv kerülne ki-dolgozáSiq. Ezek a havi operatív szállítási tervek képeznék a végrehajtást biztosító 

üzemviteli lnté7ikedések alap
ját. 

Az igazgatósági tervek fel
dolgozásával párhuzamosan. el 
kell készíteni a külkereskedel
mi áruszállítási igén11ek fiQve
lembevételével <1 havi opera
tív hálózati sz(lllítási tervet i.1. 

Az áruszállítási feladatok 
tervezése és végrehajtása te
rén hasznosítani kell a Köz
ponti Szállítási T<1nács és a 
megyei szállitási bizottságok 
segítő munkáját, mely elSÖf;Or
ban a vasutat érintő közleke
déspolitikai irányelvek érvé
nyesítésében, Illetve a va.-;úti 
szállítások lebony-ol!tásána'k 
támogatásában nyilvá1lul meg. 

Az ismertetett szállltáster
vezési rendszer egyelőre csak 
javaslat. A végleges tervezési 
metodika elJkésziilte előtt számtalan elképzelést és ja
vaslatot kell meghallgatnunk, 
hogy a vasúti áruszállítá ter
vezési rendszere szervesen illeszkedjék az új gazdasági mechanizmus rendszerébe, és gazdasági szabályozó es.ntözökkel mozdítsa elő a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának határozatában előírt célok megvalósítását. 

Holló Lajos KPM I/1. szakosztályvezetőhelyettes 
b) lcözéptávú (ötéves) sz,mí

tári terv, mel11 a szállítási 
szükaégleteket az eddigi g11a
korlatban kialakult ötéves 
tervidőszakra álapítj4 meg, 

egyik lf'gtontosabb célja a r-------------------------szállftásl igények és a szállí-
c) rövid távú (éves) szállítci

si terv, mel11 elsősorban. a pia
ci helyzet változásait tükrözi. 

A különböző időtartamú 
szállítási tervek csak akkor al
kothatnak valóban egys�s 
rendnert, ha a hosszú távú 
terv szilárd támpontot bizto
sít a rövidebb idötartamú ki
dolgozásához. ei: utóbbi konk
retizálása pedig a hosszabb 
ldőtartmú tervben ki tűzött cé
lok megval<SBítását szolgálja. 

Közismert, hogy a szállítási 
terv mind a személy-, m.lnd az 
áruszállltásl feladatokat tartalmazza. Ezúttal az árus,;állítaa tervezésével foglalkozunk. 
Tudományos megalapozottság 

A hosszú távú áruuállltári 
terv célja, ho11t1 ho�szabb idő
szakra tájéko=ódást és elórelatált adjon a vasút műszaki 
fejleazté1éhez, illetőleg a vasúti 1zállltás zavartalan vitelét elősegítö egyéb feladatok meg
hal4ro:ásához. Ez a terv a legazorosabb összefüggésben áll a népgazdasági valamennyi ágazatának fejlesztésével és a külkereskedelem alakulásával, mert csak azok Ismeretében válik lehetővé a szállítási zükségletek hosszú távú felmérése. E terv klalak!tc13a teMt centráli.1 tervezést renduer ru!lkül nem képzelhető el. Ez azt jelenti, hogy a hosszú távÚ áruszállítási tervet nagyobb ménrú in!omiáltság!'(al � tudományos megalapozottaggal kell készít nl, hogy azok hfüm tükrözzék a piaci hatásokat, a szállít..ísok ö.ssze�ételében és szerkezetében bealló változásokat. Ehhez az szilWgl!l', hogy az Ors::ágor 
T�rvhh:atal - a szállítási teljesíwnények várható alakulását jelző irányszámok mellett -:- _a nagyobb üzemek telepit_1:51 és fejlesztési terveit, az u_ionnan belépő üzemek szálhtási igényeinek kihatásait s általában minden olyan tényezőt, mely a szállltások volumenét és összetételét befol}:ásolja, a vasút rendelkezéaere bocsássa. A hosszú távú szállítási feladatok kidolgozásánál továbbra is alkalmazni kell a fejlett matematikai módszereket figyel�mbe véve természetesen ■z UJ gazdasá11i mechani.:mua várható hatását a szállitá�k tendenciáira. A hosszú távú áruszáU ítási tervnek a tervezett bev�telt hozó teljesítrnénreken kívül már tartalmaz��!. a ráfordítások alapját . h üzemi teljesftményeket "· ogy a leghatékonyabb fejlesztési változatok és a várhat
ló rentabilitás Is tervezhetők egyenek. 

A wállalati elgondolások 
érvényesítése 

4 középtávú árus?.állftásí � már pontosabban határoz-

tási kapacitás összehangolésa. 
E tervnek már éves bontásban. 
kell t<1rtalmaznia mind a be
vételt hozó szá!Htári, mind a 
kiadást okozó üsemi teljelit
ményeket. Ugyancsak ki kell 
dolgozni a szállítási és üzemi 
teljesítmények elllrebecslésé
nél, Illetőleg kialakításánál 
felhasznált műszaki-gazdasági 
mutatókat, amelyek a tenr sz4-
mítási anyagát képezik. 

Szükséges, hogy az ötéves 
áruszállítási terv mutatós:i:á
mai és adatai dokumentált for
mában az iga:r.gatóságok ren
delkezésére álljanak, hogy azok 
előre felliész.ülhessenek a kö
zéptávú tervidőszakban je
lentkező fel.adatokra, és így 
biztosítsák a vasút zava.rtalan 
üzemvitelét. 

Piackutatás, 
szerzódms ,iszony 

A rövid távú áruszállftási 
terv a vasútnak mint önálló 
egységnek éves szállftá.rl pro'?.
ramja, me!v piackutató esi:_k'?
zök és módszerek felhasznalá-

1ával ké1zül, de figyelembe ve
szi a központilag meghatáro
zott irányelveket is. E�ves 
időszakra meghatározza a szál
lítás lebonyolításával kapcso

latos megvalósítandó feladato
kat, biztosítva az operatív irá
nvltás tervszerúségét és össz
hangját a középtávú terv cél
kitűzéseivel. 

A rövid tát>ú ,zállítási terv 
alapját is átfogó elemzés és 
megalapozott számítások ké
pezik, de fokozottabban !teli 
figyelembe venni a piaci me
chanizmus, az előre nem lá
tott váratlan események, té
nyezők bekövetkezése miatt 
jelentkező teljesilményválto
zásokat. Ezekről legg11or1ab
ban az állomások, illetve az 
igazgat6sdgok útján értesülhet 
a vasút. Az állomásoknak és 
az igazgatóságoknak ezért ál
landó piackutatást kell végez
niük a tervkészítést megelőző 
időszakban. és tájékozódást 
kell szerezniük a száll!tásl piac 
konkrét változásairól, a továb
bításra váró áruk mennyiségé
ről, a továbbítás üteméről. 

A szállítás volumenére, llsz
szetételére, ütemére stb. vo
natkozó értesüléseket az állo
mások bejelentik az igazgató
ságnak, ahol az adatok elem
zése és koordinálása után el
készítik az igazgatóság éves, 
a berakási adatokat tartalma
zó szállítási tervét. Ez a terv 
áruciklkcsoporlonként tüntetné 
fel az igazgatóságok területén 
berakásra kerülő áruk meny
nyiségét, a lrocsikihasználás és 
a kocsimegrakás adatait. 

Az igazgatóságok tervjavas
latait központilag elemezve és 
a csak központilag tervezhető 
szállítási feladatokAlial (pl. 

A Gömöri pályaudvar 
legjobbjai 

Kevesen tudják, hogy a 
ll!yu.g;ati pályaudvar után 
Müolc-Gömörin kezelJ!.k a legtöbb daMbá.rut. Az állomá
C!IOn leadott él feladott külde
mények 87 százalékát a ház
tól-há:lllg szolgálat fuvaroz-
za. 

- Ezt a nehéz és so� 11mJel
met ígén11lő felada&9t dalc <1 
fejlett, ,zoctalt.8t4 brigádo/c 
segítségével tudja az állomás 
elvégezni, - kezdi a beszélge
tést Sánta János, a szakszerve
zeti bi2lottság titkára. - A 

szocial" ta brigádmozgalom 
nálunk lassan bontakozott ki. 
A szakszervezet szívós agitá
ciójának eredmén11e, hogy az 
elmúlt évben sikerült áttör
ni ezt a „betonfalat". 

Ma. ez álnomáson 12 IS7JOCia.
lista brigád �zik 351 lő

ve!. Ezek közül a „Rá.kóe2t 
Fer�" bri.gád teljesí1ménye 
a legjobb. A brigád 15 ta
gú, veretőjük Mát1,1W Ferenc. 
A Rákóczi brigád az állomás 
le�ehezebb mUIIlJkaterü.letén, 
a fel- és házhozfuvarozásnál 
telie-Jt srolgálabot. 

- Két évvel ezelőtt határoz
tuk el, hogv brigádszerződést 
kötü-nk - mondja Mátyus 

Ferenc - 1965. lvi teljesf.1mi
n11eink alapján euői.zben n11er
tük el a azocicdi.,ta brlQdd cf
met. 

Jól i.smdt saját erejüket és egymást. Etllnek tudat-'ba.n 
tették mee kongresszusi fel
ajánlásukat is. Vállalták, hogy 
az 1 órai súlymozdítárt évi ól-

ban S,15. m.á.zsában teljesí
t/e; Igía.7,olatlanul tá.V'O.lma• 

radó és ittas inem lehet kö
zöttük. Fel- és házhozfuvaro
� l<ö?Jben az álrúkat saját hi• 
bájukból kár nem érheti. 

- A:i: eredménvek hónapról 
hónapra ;avulnak - k:apc:,o
lódi.k a be52.lélgettsbe Petri Ist
ván, a íiizilrai dolg07.ák szak
ma,j vezetője. Júniusban 
5,36, júliusban. 5, 70, ttugu.sztus
ban 5,74 mázla súlyt mozdltot• 
tak. 

De nemruak a munkában 
lelk:iis:meretesek. Mátyus Fe
renc a köze1múltban sikeresen befejezte az orosz nyelvta.n
fo1yamot. Kajati András pe
dig �iverető tanfolyam
ra jelen'!lkerett. 

Sikerei.Il!k titka? � me.,a'becsillése, s felelósségérzet 
a mW'lkájuk iránt. 

Tó7'!ér Ernő 

Az elsö hó a vasutat is megtréfálta 
A novemberi őszt egyik nap

ról a mási:kra a tél váltattn 
fel Az igaz ugyan, hQgy rövid 
életű volt, dc ezala,tt a rövid 
idő alatt is aka-dályt okorott a 
forgalomban. A Bakony ténsé
g,ében például 30 centiméter 
vastag hó esett. A hó É6 a ha
vaseső a Légveretékelcre 10 
centi átmérőjű jégpáncélt kép
zett, s {gy Veszprémvarsán11 és 
Győrcuszonyfa között nagyon 
sok légveretéket lesza:kít:atrt. 
Az egvre erósödő szél pedig 

előtt szabad.i.á tellbék az utat. 
Reggelre me�keztek a postá
sok is ' kö7.ÖS megfe,;,zitett 
munkával november 25-én dél
után 17 órár<1 minden akadályt 
elhárítottcik, illetve megterem
tették a telefonösszekötte1ése
ket is. A végleges helyreállí
tási munkát 27-éf\, vlll!ámap 
fejezték be. 

Hottmann Jóaset, 
Veszprémvarsáiny 

több oulopot a vasútvonalra .------------
döntött. A 6 kil(}'(Mteres aza
kaszon 46 távlr6os.:lopot kel
lett a pálya.fenntartási dolgo
zóknak eltávolítaniuk. A hóvi
har eróssiégére jel:lemzó, hogy 
volt olymi távíróoozlop is, 
amelyet betonba ágyazbak be 
és emk köctül Is három kid61t. 

A helyreállitási mtmk:a már 
november 25-<!n hajnalban 
mei,indult. Veszprémvll'l'Sány 
álklmá.sról Markotics Gu&Ztót> 
iintéz6, Ircsik Lóul6 távirda
mester, Tóth Lajoa pályame.6-
ter éll Kiss J 6zaef államésf6-nök, Nlmeth Imre blok'kme.s
terrel együtt a he1yszínre siet
tek, majd nyomban me�e
l!:e't Sttmu Lajos s:rocialLsta 
brigádja Is és el&ósoroon a 
Győrbe tartó munkásvonatok 

ríitellea k�dk 

Az első téli nap gondot oko
zott a kocsik ftltésénél Is. A 
Déli pályaudvarra közlekedő 
5117-es számú munkásvonat 
kocsijai kllzill nagyon soknak 
elromlott a ftltő berendezése 
Tudjuk, hogy a szerelvén„ a 
Déll pályaudvaron azonnal 
fordul és fgy kevés idő jut u 
ellenőrzésre, de ezalatt a rö
vid Idő alatt Is alapapbban 
kellene megvizsgálni a kocsl
ka t, hiszen a tél még c:aak a 
rópróbát tartotta. 

llolúr ..\rp64 

Nagykőrös állomás 

újjászületik 
A kedves kú alföldi t>4ros, N4Q11kórös, ipar<1 <t 1ulrmadl� 

ötévea tervben jelentősen fejlódik, ez <t va.sútra is nagy fel
lldatot ró. Szükségessé t>ált az állomás átépítése is. Bővítik, 
korszerűsítik a felvételi épületet, és az állomáson dominó
rendszerű biztosltóberendezést is felszerelnek. A balesetek 
megelőzésére a meglevő közúti aluljáró mell� gyalogos alul
járót la építenek. A .-ekon,trukci6s munka során az út- é• 
Vasútépítő Vállalat dolgozói és a hídépítők már kéthón.apo, 
előnvt azereztek, <1 maga,építók pedig tartják az ütemtervet. 

lw minden reménv megvan arra, hoav az állomás átépi
tése a tervezett 11.GtárLdóre elkészül. 

Képriportunkban � épltkezésról azámolunk be. 

Sejben Sándor gépe ma mq a földel markolja, de rövid ldö 
múlva itt úJ 11ín,pár épüL 

Stummer János műszaki felilgyelete mellett Marton l\lihály 
földgyalu u új vácán:,ok. alapjaihoz ,.a tükröt" csinálja. 

A gyalogoe alulJAr6 beiontalaU már elóre elkészítették. A Dózsa brlsicl tae-Jai a betonfal szigetelésén dolgoznak. Az 
aluljár6& uóta � 6riáadaru a helyére emelte. 

(Tő:ssér Ernő felvételei.) 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Nyugdíjasok "köszöntése 
nyugdíjba, vcwiulónak a szakszervezet nevében ajá.nóékot és emléktárgyat adott át. 

A nyui;odfjbavonulók és a már nyugdíjasok á1dozatos munkájáról S.zuromi btvci,- az· illomás szb-titkára j& meleg 1zavakkal bes;i,é1 t. 
Sztlcs Ferc,ne 

Hatvan 



• MAGYAR VASUTAS 

MÉRLEGEN AZ NB 11-ES VASUTAS 

LABDARÚGÓ CSAPATOK TELJESÍTMÉNYE 
Az N'B II két csopointjáiból 

az első 3-3 helyez.ett jutott 
egy oszt:áiliyail feljebb, az NB 
I}B-be. A S2l01ndki és a pécsi 
vasutasok - rendkívill s=ros, 
� versenyfutás utáin -
soorultak a 4. helyre és ezizel 
elesbek a feljel:fujutás lehető
ségétől 

Különooen a Szolnoki MAV 

berkeiben jogos a bosszan.ko.. 
dá&. A bajnokság során több 
izben tanyázott a szohwki 
együttes a táblázat élén és so-
1-áfi,g úgy tÚ!llt, hogy fel is jurt
nak az NB I/B-be. A hajrában 
azoniban megtorpanás követ
kezett be, néhány váratlan -
és e� érthetetlen - vere
ség érte a Nagysza1.óki András 
edzó vezette g;áirdát, amely vé
gül '.is ebben a naigy küzde
lemooroza1íban, amelyet egy 
éven keresztül a Bp. Spama
cus, a Kecslkemé'tli Dóz:sa, a 

hogy a 14. helyen végzett csa
pat 15 góllal többet rúgott, 
m:ilnt a bajhok Bp. Spa,rtacusl 
Sajln,os, a ceglédi védelem is 
,,gólerős" volt • • •  

Az NB II Nyuga11i csopcrl
já'ban mindvégig 1S00lid 52.Elre
pet já,tiswtt a Székesfehérvári 
MAV és a Dombóvárt VSE. 
Váltakozó sikerrel szerepeltek. 
A s2léikes:fehérváriaik, a 10., a 
Dombóvári VSE a 11. helyen 
végrz.ett. 

Jövőre e{Ogyel szaporodik az 
NB II-ben szereplő vasutas
csapatok száma, hi67le!ll a G11ő
ri MAV-DAC - miután kii.
esett az NB I/B-ből - ugyan
csalk a háromosopOII'1lo,s NB II
ben kap helyet. Az NB III-ból 
nem jutott feljebb va1:ru!ta&
csiapat, bár a Soproni VSE -
az 11m:akinyugat csoportbaal -
hosszú woo. Jrereeztül esécyes 

vol!t. A Hatvani MA'v az 
:Es:!Jakkelet csoportban a 12. 
helyen kötött ki, ugyamebben 
a csoportban a nyíregyházi 
vasutasok búcsút mondbalk az 
NB mezőnyének, miután az 
utolsó helyen végez:tek. Majd
nem erre a sorsra jutott az 
egylrori o� amatőrbaj
nok Testvériség is. Ok az 
&zaki csoportban az utolsó 
elótrtl! helyen végeztek. Sze
rencsére az NB III-öól. is csa•k 
az utotsó helyezettek estek ki. 
A Délnyuga11i csoportban a 
NQ{lYkaniz>sai VTE a jó kö
zépmezőny,ben, a 9. helyen 
végzett. :Eroekes, hogy az 
NVTE-ben is a csatárok tettek 
többet a jó szereplés éroeké
ben és a védelem vOllt az, 
amely gyakrabban megingott. 
Ezt bizonyítja az 54:58-as 
gólarány is. 

v. J. 
Bp. Előre és a Szolnoki MAV r-------------------------folytatott, rosszabb gó1arány-
nyal soorult a 4. helyre. 

Pedig a másodiik helyez.ett 
Kecskemét rúgotit csak annyi 
gólt, az egés,z Keleti csoport
ban, mmt a Sz.olnoki MÁV. A 
r,édelem azonban elég sokat 
bizonytalankodott és a köny
nyelműen bekapott gólok 
nemcsak po,n tvesztélsel, ha
nem gó1arány.roml,á:ssal is jár
llaik. 

Alcik magasabb osztályba kerültek 

A Pécsi VSK-val éppen for• 
dibott volt a helyzet, hiszen a 
pécsiek inkább későn ébred
tek. Pedig az egiés.z pécsi va:s
utas társadalom egészséges tü
relmetlenséggel vlárta és re
mélte, hogy az egykor élvo
nalhoz ta.z,tozó vasUJtas g;áirdá
ook sikerül kliharcolmia leg
allálbb a magy� laibdarúgáG 
máoodillt vona1ájba vaJ.ó visz
sz:ajullásá,t. Meggyes Lajos ed
ző. az egykori kitűnő pécsi já
tékQS legfan1iosabb feladata az 
lesz, hogy megértesse a csapat 
tagjairval: nem egy-egy bravú
ros sorozatra, hanem egész évi 
jó teljesítményre van szükség 
ahhoz, hogy magasabb osztály
ba kerüljön egy csapat. 

Az NB II mindkét csoport
jában további két-két vasutas-
csapat .záJr"ta az évet - mérsé-

Az elmúlt évi balsikere& 
srereplésén okulva az !dén fö
lényesen nyerte a Heves me
gyei II. osztályú labdarúgó
bajnokságot a Füzesabonyi 
VSC csapata. A játékosok má; 
az e1ső bajnoki fordulókban 
na.gy akarással és lelkesedés• 
sel vetették magukat a küzxie
lembe, s az eredmények nem 
is maradtak el: 710 percen át 
még gólt sem kapott a csapat, 
s ez a bravúros sorozat 39:0-

nál tört csak meg/ Ekkor már 
jelentős pontelőnnyel vezetett 
a gárda, s ezek utá!n érthető 
volt, hogy egy kis „lazítás" 
következett. 

A bajnokság folyamán öt 
pontot veszített a csapat (két 
vereség, egy döntetlen). A fii
zesabonylak sportsrerűségére 
jellemző, hogy egyetlen játé
kosukat sem állították ki! 
Végső soron a fegyelmezett
ség, a lliiizdeni tudás és nem 

utolsósorba.n a játékosok klép
zettsége vitte diadalra a vas
utas színeket. 

Füzesabonyban érthetóen 
nagy az öröm, hogy a labda
rúgó-csapat ismét visszavere
kedte magát a megyei 1. osz
tályba. Az örömet még fokoz
za, hogy a felnőtt bajnokság
gal párhuzamooa,n lebonyolí
tott igen erős mezőnyű ifjú.sá
gi labdarúgó bajnokságot is a 

Füzesabonyi VSC nyerte/ Fü
zesabonyban van t.ehát után
pótlás is, ami a jövőre nézve 
igen biztató. 

A két első hely megszerzé
sével feledtebni tudták az el
múlt évi balsikeres szereplést. 
A közönség és a vezetőség há
lás is volt a szép teljesítmé
nyért, mert az utolsó bajnoki 
mérkőzésen méltó ünneplésben 
részesítették a két bajnok-<:sa
patot. 

(szigetváry) t 

ke1t eredménnyel. A Szegedi 
VSE-t egy pillanatig sem fe
nyegette a kiesés réme, de 
szurkolótáborának sem ikellett 
.,aggódnia" amiatt, hogy a fel
jutó eM három közé keriil a 
csapat, amely végül a Kelem 
csoport 9. helyén végzett. 

30 év után az NB Ill-ban 

Ugyancsak az NB II Keleti 
csoportjában, de a 14. helyen 
végzett a Ceglédi VSE, amely
nek bizony akadtak forró nap
jai, gondjai, a kiesést illetően. 
Végül, miután egy-egy kieső 
volt mindkét NB II-es csoport
ból, a ceglédiek bentmaradtak, 
cmit elsősorban gólképes csa
:áraiTcnak köszönhetnek. S1'in
le vaJ.ós.zínűtlennek tűnik, 

Szép sikerrel zárta az 1966-
os sportévet a Tapolcai MA V 
TIAC sportegyesület. Labda
rúgó csapata 30 év után beju
tott az NB 111-ba. 

Az egyesület vezetői, a játé
kosok, s a szurkolók egyaránt 
nagyon boldogok. Két véle
mény a csapat jó munkájáról. 

Lábadi Jenő edző: A játé
kosok odaadóan, céltudatosan 
készültek minden mérkőzésre. 
Mindenkiben nagy volt az 

akarás, hogy most, amikor 
Tapolca város lett, a sport 
színvonala is egy lépcsőfokot 
emelkedjen. Oröm volt a fiúk
kal dolgozni, mindenki megtet
ie a magáét. 

Márkus Ferenc, csapatkapi
tány: 15 éve vagyok a csapat 
tagja, a zöld gyepen kétszer 
tört el a lábam, de úgy érzem, 
ez az eredmény megért min
den áldozatot. 

Dancs József, 
Tapolca 

KER ESZ TREJTVÉNY 
Vlzszintes: 1: 1967 elején kerül Felett ellentéte. 40. Csöves virágú 

rá sor. 13. Nem tiszta. 14. Jugo- fűszer és gyógynövény. 42. zaJ.a 
sz.:.áv folyó (ék. csere). I5. Utánoz. megyei község. 44. Eszme, gondo-
16. Testnevelési és Sporttanács. UI. lat (é'k. fel) 45. Az ókori Róma 
Ez a táncmulatság. 19. Az ételíze- nyelve. 47. Hegység Csehszlováklá
,!tőt. 20. Férfi szólam. 22. Folyó ban. 49 Latin m1lvészet. 50. A Tl
Jugos,.lávlában. 24. Hangtalanul berls mellékfolyója. 52. Mellt,l, ék
tud. 25. Mai nap. 26. A hellén szer. régen, 53. Rövldités oégne
időlcig fontos babllon város. 28. velcnél 54. Tér szélei. 56. Görög 
Kettősbetú 29. Becézett nó! név. nyolc 58. At. mint postai szakszó. 
31. Kérdőszó. 33. Elektróda. 35. Rá- 60. Római 3. 62 . . . .  tlka., küzdés, 
dlum vegyjele. 36. Az Erinnyszek sportolás. 64, Hires mosz.kvai áru
egyike. akinek nincs nyugta. 36. ház. 66 Sémi l.steruség. 68. Nem 

ezen. tlll. Majd.nem kl.r:lvót 7'1. Ma
gába foglal. latinul. 73. Az egyip
tomi al:király cime volt. 14. Török 
közigazgatási kerület. 

Fligglileges: 1. A dohányos igé
je. 2. SC!pló itt verte meg Hanni
bált 2-02-ben. 3. Első pillantásra 
(Ja.tin). t. A vízszintes 33 e!lentéte. 
5. Vissza : összetartozó. 6 Gyászol 
a végén. 1. Kimondott bet,l. 8. 
Bráhmával és Sivával a brahma
nlsta há.romságot alkotja. 9. Ket
tős mássalhangzó. 10. Vajon ez? 
11. Szent és sérthetetlen. 12. Köz
ség Vas megyében. 16, személyes 
névmás. 11. Mózes öt könyvének 
elnevezése 20. Nem egyszlnat. 21. 
Régi germán rovásírás. 23. Szak
survezetl középszerv. 25. K.ett6s 
kérdószó. 'l:1. Bactlusféle. 30. Gön
gyölegsúly 31. 1050 rómaJ szám
mal. �- Hires olasz t1lzhányón. 
34. Dajka. 36. Dyen savakból 
épillnek �el a fehérjék. 37. Latin 
nyolcad. 39 Latin harmad. fJ . 
Hegység Görögországban (Kata
votre). 43. Régi orosz hosszmérték 
o,ruz m. 46. Lázadás Konst.antl
nápolyban 532-ben. 4a. A2. erdó la
kója. 51. Kanadai város (ék fel.) 
55. Repedező Jég. 57. Vlsisza :  a fo
lyó sekélyes helye. 59. Gagarin 
keresztneve. 61. TaVi keverve 63 
Szélhárfa. 64. Fiatal kecske. 66 
Alkotása. kissé régiesen. 67. Bn,.: 
llaJ alak. 69 Káposzta!éle. 10. 
Magot szór. n. Hangtalanul les. 
73. Kérdőszó. 

BekQldendil: vízszintes 1, fQgg(>. 
leges 23. BckliJdési határidő• 1967 
január 10. 

' · 

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése, A szoclaJJsta demok
rácia további (ejllidése. 

Kilnyvet nyertek: CZékus Tamás 
Váltókezelő Bükkösd állomás 
Horváth Margit, Nagykani2sa I. 
Bolgár hadsereg u. 1/a, n. lépcső
ház IV. 1. Dr. Keresztes IstVán, 
Bp, XITI. Béke út 142. Honti Attila 
Bo VII. Dob utca 75. III. 8. Sza
bó József ellenőr, �er. Janko-
v:ta, u. s. 

Találkozás a f alummal 
Ot év után gyorsvonat hozott 
első osztál11on, kényelmesen. 
Már húz lenn a fék: itthon -vagyok. 
pár csomagom gyorsan fölszedem. 
Mikor elmentem kamasz-füttyök 
hívtak még, este meg karcsú Zá.ny 
várt rám, - muzsikáltak a tücskök 
a roncs-.hidnál s vénült a csalán. 

Láttam várost, idegen népet, 
szemekben gyanakvást, s friss derüt. 
Lázadtam, tanultam meste•séget . . . 
A hazámra leltem mindenütt. 
Láttam a kohók sárga poklát, 
izzani a makacs anyagot. 
Szívemet is beolvasztották 
az évek; kíhültem, érc vagyok. -

Itt megállok, a faluvégen. 
A Kaposon is új híd van már. 
- S ki érzi, hogy a bűne 
míg küzdöttek itt, haza se járt. -
Külsőm városi, - furcsa lehet, 
,,úr"nak szólít egy öreg néni, 
s új tanítónak néz a gyerek. 
pedig nem is vagyok „vidékiw. 

szér,ven, 

Fazekas Lajos 

Korszerű utasel látó· 

. . .  
-

... --
--

,-:;;::; ( ((@ ( ( ( ( c_rE  

- FüggetlenUettük magunkat a menetrendtől. Akár át
haladó vonatot Is kiszolgálunk. 

(J.>uma.l Pál rajza) 

Öregek hete 
Debrecen állomás zeneter

mében az öregek hete alkal
mából a Vöröskereszt szerve
zet vezetősége nyugdíjas talál
kozót szervezett. 

A zsúfolásig megtelt terem
ber az elnökség soraiban ott ül
tek az állomás vezetői, a szak
szervezet, a párúszervezet kép
vi:selói és több idás nyugdfja:s. 
Az ünnepelteket és a vendége
ket Czinóczki István, a Vörös
kereszt titkára köszöntötte, 
majd ezután kultúrműsorraJ 
kedveskedtek a vendégeknek. 

Megható 1átvá.ny volt, amd
kor a népi zeneika r 'tagjai. 
nyugdíjasok és tényleges vas
utasok együttesen úgy ahogy 
évtizedeken át összeszoktak, 

meg)S!Zólal'laJttálk öreg hegedű
jüket. Mi.nd a népi zenekar 
-tagjai, milnd pediig Varczok 
József nyugdíjas énekével 
méltó elismerést kapott. 

Műsoron szerepelt még Kar
cagi Erzsébet forgaJ.mi gyakor
nok, Szabó Lórincz: Dem-ecen
ben című versével és Dracán 
Lajos, az állomás dolgozója 
egy fuvolaszólóval. Közremű
ködött még Szentesi Gusztáv 
vezetésével a Szá,myaskerék 
tánczenekar. 

A műsor után a Vör&lke
reszt alapszervezete vacsorán 
látta vendégül a vendégeket. 

Kiss Lajosné, 
Debrecen 

PÁ L YÁ ZA T  
A Munka szerkesztő bizottsága abból a célból, hogy a 

hasznos kezdeményezések terjesztésével elősegítse a gyaiwr
la ti tevékenységet, 

Megoldottuk . • •  

címmel pályázatot hirdet. 
A pályázatban egy-egy feladat, probléma megoldásáról 

kell beszámolni, amelynek a feltételei nem voltak eleve adot
tak. (A pályaművek szólhatnak bizonyos intézmények, be
rendezések - például orvosi rendelő, szellőző berendezés, 
klubszoba stb. létesítéséről, vagy egyes emberek anyagi, tár
sadalmi, jogi, szociális problémájának a megoldásáról, egy 
vitás ügy stb. rendezéséről.) Egyetlen követelmény, hogy a 
dolgozati'>ól világosan kiderüljön : mit tettek az eljáró szak
szervezeti szervek, szakszervezeti tisztségviselők, illetve a ta
gok? Az esetleg szükséges eszközöket miként teremtették 
meg? 

Nem követelmény, de növeli a beküldött pályázat értékét, 
ha a pályázó az eset tanulságai alapján közérdekű intézke
désre hívja fel a figyelmet. 

A dolgozat terjedelme 100-200 sor lehet. 
Beküldési határidő: 1967. február 1. 

(Cfm: Munka szerkesztősége, Budapest V., Dózsa György 
út 84/b.) 

A legjobb pályamGveket lapunk márciusi számától kez
dődően közöljük - ekkor számolunk be a pályázat eredmé
nyéről, a nyertesekről is. 

J. díj: külföldi út. 
n díj: 2 hetes (esetleg családos) üdülés. 

Ill. díj: kiskönyvtár. 

A MUNKA szerkesztő bizottsága 

1966. DECEMBER 16. 

- 12 éves múltra tekint 
vissza a KST-mozgalom a deb
receni járműjavítóban. Ebben 
az évben 719 OOO forintot fizet
tek vissza a tagoknak. Az 
üzemben jelenleg mintegy 480 
azoknak a dolgozóknak a szá
ma akik tagjai a KST-nek. 

...:. új megállóhelyet kapott 
Fácánkert kö-zség. A régi meg
álló távol vo1t a falu központ
jától, s a váróhelyiség is egy 
kisméretű, korszerűtlen helyi
ség volt. Az új megálló a köz
ség központjában létesült. l!:pí
téséból a fácánkertiek is kivet;. 
ték a részüket. 

- 35 évi szolgálat után 
nyugdíjba vonult Karsai Mi
hály pályaőr, a kétegyházi V. 
pályamesteri szakasz dolgozó
ja Az idős vasutast, �i a há
rom és félévtizedes szolgálata 
alatt sok fiatalt nevelt, benső
séges ünnepségen búcsúztat
ták. 

- önkéntes véradónapot 
l.a.rtottak a közelmúltban 
Keszthely állomáson. Az állo
más dolgozói közül 35-en ad
tak vért. 

- Nagysikcrú hangversenyt 
adtak a Zeneművészeti Főis
kola nagytermében a MA V 
Szimfónikusok. A műsorban a 
Budapesti Kórus és több neves 
énekművész is fellépett. A 
hangverseny bevételét a viet
nami nép megsegítésére aján
lották fel. 

- Befejezte évC6 tervét a 
komáromi fútőház. Jó munká
jukkal több, mint 4,5 millió 
forintot takarítottak meg. 
Növeli eredményük értékét, 
hogy az elavult, korszerűtlen, 
aláducolt fűtőházban kedve
zőtlen munkakörülmények kö
zött érték el e figyelemre mél
tó eredményüket. 

- Brigádértekezleten adott 
számot munkájáról Hatvan 
állomás vonatkísérő szocialista 
brigádja. A brigád tagjai 
amellett, hogy derekasan 
helytáliJJnak a munkában, pél
dát mutatnak a szolgálat fe
gyelmezett ellátásában, eddig 
2293 óra társadalmi murukát 
végeztek. 

- Új alapokra helyezték a:. 
ipari tanulók képzését a hat
vani fűtőház kocsljavlt.6 műhe
lyében. A régi gyakorlat sze
rint a tanulókat szakmunká
sok mellé osztották be. Ez a 
módszer nem segítette kellóen 
a fiatalok fejlődését. Az új ok
tatási év kezdetétől egy cso
portba vonták össze a kocsija
vító-műhely ipari tainulóit, & • 
nevelésüket egy kitűnő szak
munkásra bízták. 

- Néhány évvel ezclöH 
mindössze 50 ' tagja volt a 
KST-nek Zalaegerszeg állomá
son. Ez a létszám az utóbbi 
években megduplázódott. No
vember végén az idei vi5szafi
zetés alkalmával 1 1 5  793 fo
l"intot fizettek ki a takarékos 
dolgozóh.-nak. 

A IDVATALOS LAPBÓL 

A Hivatalos Lapból a szn.!n-zer• 
vezeti bizottságok és a do' Jozók 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket, 

48. számból : 12C 670/19';6. 1 12.B. 
A gépjá.rmúvezetók elszámolásá
ról szóló utasltás klegésrllé<e. 

123 100/1966, I/3. e. A MAV ren• 
de1öintézetek szervezeU és mükö
dés-l szabályzata 

«s. számból: 12C 451 fl!JU. 1 4. AJ
lamvasúti dolgozók ruhatéritésc. 

127 llG8 ·1966. 1/3 D. Me�yel és Já• 
rá�i tanácstagok bt•rlCtje�yé neJ< 
1967. évre történö mcgh�szabbi• 
tása. 

A szerkesztőség üzeni 
sza.cs Fe_renc. Hatvan : Cze�léd! 

Sándor. Kiss LajosnC'. D · b
recen; Bakó .János, Bud::-:vá..ti Sá.n
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továbbitothlk. 
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