
VILAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK ! 

A VAS U TAS O K  SZA K S Z E R V E Z E T  t N  E K  LAP JA 

Xl. lVFOLYAM, 1 .  SZAM Ára 40 fillér 1967. JANUAR 1. 
_________________ _, _____________ ,:., 

A Szaktanács és a KISZ felhívása 
MagyaT Dolgozók! 
Szervezeit Munkások! 
Dolgozó Fiata.Iok! 
A magyar forradalmi munkás-paraszt kor

�ány elfogadta és nyilvánosságra hozta az 
1967. évi népgazdasági terv fő célkitűzéseit. 
N;rgy feladatok várnak ránk 1967-ben. Az 
1967. évi gazdasági feladatok felelősségteljes 
végrehajtása a gazdaságirányítási reform 
1968. évi bevezetésének jó előkészítése érde
kében is fontos. 

A Suikszervezetek Országos Tanácsa EI
Jlöksége és a Magyar Kommunista Ifjúsági 
Szövetség KözPonti Bizottságán,rk intéző bi
sottsága ez.ért felhívással fordul minden dol
cozóhoz, hogy becsülettel vegye ki részét a 
közös munkából, ki-ki a ma,ga területén, a 
ma,ga feladatá.n.3k lelkiismeretes, pontos el
végzésével. Felnőttek és fi:>falok összefogva, 
alkotó módon j,rvaslatokkal, kezdeményezé
sekkel és tet�ekkel segítsék kö:zös céljaink el
érését. l'llint az MSZMP IX. kongresszusának 
tiszt�letére indult munkaveraenyben - ,ami
kor olyan nagyszerű példáit láttuk a ré,zve
vö dolgozók aktivitásának, tettrekészségének 
-, ga:nda.gítsák tovább a szocialista munka
verseny 'tarla,lmát és formáit. 

Jö\·ő évi népgazdasági tervünk teljesítését, 
h:i.zánk további fejlődését, a dolgozók élet
és munkakörülményeinek ja,'lllását mind•enki 
segits2 elő munkája lelkiismeretes, pontos 
végzésével. 

Az iparban törekedjenek mindenekelőtt a 
szükségletet szem előtt tartó, gazdaságos ter
melésre, a hazai és az exportlgények kielégí
tesére oly módon, hogy a szocialista országok
k'LI szembeni kötelezettségeinknek eleget té
ve. tovább növekedhessék a tőkésországokba 
Irányuló kivitelünk. Az ipari termelés emel
kedésének túlnyomó részét - legalább 80 
százalékát - a termelékenyebb munka biz
losítsa.. 

A mezőgazdasági termelést a tervezett 
mérttí!ben növeljélt, oly módon, hogy u 
�éb Igények kielégítése mellett bizto.síthas-
1uk, ilJ.efre javítsuk a lakosság élelmiszer
ellátá.stü és növelhessük az exportot. 

A b�ruházá.si tevékenység szol:,álja még in
kább a központilag megjelölt célok elérését. 

Az iparban, építőiparban. a mezögazdaság
b3n, a kereskedelemben, a közlekedés- és hir
közlé1 ágazataiban, a népgazdaság minden te
rületén abpvető feladat a gazdaságosság, a 
mun.li:1. hatékonyságának növelése, minöségé
nt'k javit,i.sa., a szigorú, de ésszerű taka-rékos
s;í.g. Elsőrendű követelmény, hogy a hazai 
szükségletek megfelelő kielégítése mellett a 

kifogá.stalan minőségű és gazdaságos export 
eredményeként javuljon hazánk fizetési mér
lt'ge. 

Felhívjuk ezért a munkásokat, n irányító 
szakembereket, az értelmiségi és alkalmazott 
dolgozókat, hogy legjobb tudásuk szerint, 
szívvel-lélekkel vegyenek részt a,z 1967. évi 
népgazdasági és vállalati feladatok sikeres 
Wlljesíté3ét szolgáló szocialista munkaverseny
ben. 

A gazdasági és műszaki sza.kemberek, ve
zet-Ok tevékenyebben, céltudatosabban vegye
nek részt a szocialista. munkaversenyben. Je
lentse e részvételük a gyártmányok és a 
technológiák, iovábbá a munka'- és üzemszer
vezés korszerűsítését, valamint a zavartalan, 
folyamatos munkavéJzés feltételeinek biztosí
tását. Törekedjenek a munkakörülmények és 
a munka biztonságána:k további javítására. 
l\lindezekkel az eddigieknél jobban elősegít
hetik a dolgozók szocialista kötelezettségval
lalásainak teljesítését. Alkalmazzák céltuda
tosan és összehangoltan a jobb, termeléke
nyebb munkára serkentő anyagi öszt-Onzést és 
erkölcsi elismerést. Rendszeresebben és az 
eddigieknél célszerűbben, felelősségteljesen 
kérjék és hasznosítsák a dolgozók vélemé
nyét, ta.pasztala.tatt, kezdeményezéseit, tart
sák tiszteletben a dolgozók.a.t megillető jogo
kat. 

A dolgozók a termelés és értékesítés min
den területén érezzenek és válla.l,!,anak fele
lősséget az általuk gyártott és forgalmazott 
termékek minőségéért. A termelő, gazdá.lkodó 
és ellátó részlegek dolgozói egyaránt, az ed
diginél is nagyobb figyelmet torditsa.na·k az 
anyagga.J, alkatrésszel, szerszámmal s külö
nösen az importanyaggal való taka.rékosságra-. 

Felhívjuk a szakszervezetek és a KISZ ve
zetőit, aktivistáit, hogy meggyőző érvekkel, 
agitációval, szervező tevékenységiikkel és nem 
utolsósorban személyes példájukkal követke
zetesen se.l!'ítsék a: soronlevö feladatok megol
dását, legyenek a szocialista mulik1n·erseny 
élenjárói és az eredmények terjesztöl. A szo
cialista munka.verseny tuila.tformáló erejével 
mind szélesebb körben érJék el, hogy a vég
zett munka becsületbeli üggyé váljék minden 
munkahelyen. Ebben továbbra is a szocialista
brigádok, a szocialista munka műhelye, üze
me, vállalata, gazdasága cúnet viselő s e cí
mért küzdő kollckUvák mutassa:nak példát. 

Felhívjuk az ország minden dolgozóját, 
hogy a kongresszusi munkaversenyben tanú
sított lendülettel folytassa tovább a munkát. 
lsrJünk cl újabb eredményeket az 1967. évJ 
feladatok teljesítésével. 

Novemberben is eredményesen 
dolgoztak az igazgatóságok 

A vasút novemberi teljesít
ményei változatlanul a kong
resszu,i verseny eredményes
ségét tükrözik. No�,emberben 
10 069 OOO tomw áru került el
szállításra, amely 102,2 s=áza
lékos teljesítésnek felel meg. 

A vasút eddigi legnagyobb 
szállítási teljesítményét 

1966-ba.n nyújtotta. 

Valamennyi igazgatóság egysé
gesen tevékenykedett a hálóza
ti eredmények kedvezőbb ala
kulása érdekében. 

A műszaki gazdasági muta
tók eredményei is változatla
nul kezvezöek. A személy
szállító vonatok menetrend
szerűsége a néhány napos kö
dös idő miatt 9•1,6 százalékos 
volt, mindössze 0,4 százalékkal 
csökkent az előirányzotthoz vi
szonyítva. A tehervonatok me-

nálása az összes dolgozó moz
donyok vonatkozásában 102,25 
százalék, a vonali szolgálatot 
végző mozdonyoknál 103,35 
százalékos a célkitűzésekhez 
viszonyítva. 

A vontatási utazó személy
zet egy szolgálati órájára eső 

Budapesti igazgatóság 
Debreceni igazgatóság 
Miskolci igazgatóság 
Pécsi igazgatóság 
Szegedi igazgatóság 
Szombathelyi igazgatóság 
Hálózat: 

járműkilométer-teljesítmény a 
célkitűzéshez viszonyítva 1,68 
százalékkal emelkedett. 

A novemberi összesített 
eredmények alapján az igaz
gatóságok teljesítménye az 
alábbiak szerint alakult: 

Ossz( eljesítmény 
% 

101,78 
102,91 
102,83 
102,45 
102,97 
102,49 
102 30 

.Jutalom 
Ft 

359 OOO 
163 OOO 
165 OOO 
165 OOO 
16t OOO 
164 OOO 

1 180 OOO 

A vasúti járműjavító-ipar lást 101,7 százalékra teljesí
dolgozói is maradéktalanul tel- tették. Különösen kimagasló 
jesítik vállalt kötelezettségei- eredményeket értek el a szom
ket. A termelési értékten,et bathelyi, a debreceni és az 
101,2, a termelékenységi válla- f:szaki járműjavító dolgozói. 

netrendszerűsége 73,3 százalé- ,_ __________________________ _ 
kos volt a 70 százalékos célki-
tűzéssel szemben. Jól alakult 
a vonatközlekedési terv is. 

A tehervonatok átlagos ter
helésénél 

csúcseredménynek számít 
a 967 tonnás átlagterhelés. 

A teherkocsik statikus ki
használása 19,45 tonna volt, 
amely ugyancsak kiemelkedő 
teljesítmény. 

A forgalmi, utazó személyzet 
�� szolgálati órájára jutó vo
h'ltkilométer tel ies[tménvt 
l0i,59 százalékra teljesítettük. 

A vontató járművek kihasz-

Új klubhelyiséget avattak Pusztaszabolcson 
Régi óhaja teljesült a pusz

taszabolcsi vasutasoknak. 
Hosszú várakozás után de
cember 17-én felavatták az új 
klubhelyiséget. Az avatóün
nepség keretében búcsúztatták 
az állomás 14 nyugdíjba vonu
ló dolgozóját is. Horváth lst
�•án az állomás szakszerveze
ti bizottságának titkára mél
tatta a kul'.úrotthon jelentősé
gét, köszönetét fejezte ki a 

társadalmi munkásoknak, akik 
hozzájárultak ahhoz, hogy ez 
a létesítmény mihamarabb el
készüljön, majd őszinte sza
vakkal búcsúztatta a nyugdíj
ba vonulókal 

Az ünnepi beszéd után a 
szakszervezet-, párt- és gaz
dasági vezetés nevében aján
dékokat adtak át a volt niun
katársaknak. 

H. L 

Silerelten gazdag, télé:J, 

tofdog új e:Jzlendőf 

LívánunL ofva&óinlnaL, 

11�inden 11atJulatJnaL f 

Határidő előtt adták át rendeltetéséme.k a szerencs-nyíregy
házi vilamosítoM vonalat. Dr. Csanádi György közlekedés- és 
posta.ügyi miniszter Szerencs állomáson átvágja. az avató sza-

lagot. 
(Riport a 3. oldalon) (Laczkó Ildikó felvétele) 

A vasút túlteljesítette 1966. évi 

szá l l ítási tervét 
Beszélgetés Lindner József vezérigazga.fó-helyeHessel 

Ismét lezárult egy gazda.<sá
gi év, a harmadik ötéves tel"v 
első esztendeje. Ilyenkor a jó 
gazda gondoss,ágával minde
nütt számba veszik az ered
ményeket. Mint a kormány 
Tájékoztatási Hivatala közöl
te: a népgazdaság 1 966-ban 

eredményesen fejlődött. A 
közlekedés is kielégítette a 
megnövekedett szállítási igé
nyeket. A fejlesztés és a javu
ló szervezés eredményeként 
nem volt fennakadás az áru
szállításban. 

meg. 1966-ban az összes elszál
lított árusúly 116,6 millió ton
na volt, 3,9 sz·ázal,ékkal több 
mint 1965-ben. 

418 millió utas 1966-ban 

A beruházások és szervezés
műszaki inté2'kedések eredmé
nyeképpen sikerült elérni, 
hogy a vasúti közlekedés 
miatt sem a termelésben, sem 
a fogyasztók ellátásában zava
rok nem voltak. A népgazda
ság igényeit az előző évekhe:i 
viszonyítva jobb hatásfokkal, 
gazdaságosabban elégítettük 
ki. Az áruszállítás lebonyolítá
sát elősegítette az a körül
mény Is, hogy egyes fuvarozta
tók szállitásaikat az év mása-
dik feléről az év elsó felére 
ütemezték át, arra az időszak
ra, amikor általában szabad 
kapacitással rendelkeztünk. 

A népgazdaság eredményes 
fejlüdés-ehez milyen mértékben 
j árult hozzá a vasút? E ől be
szélgettünk Lindner József 
vezétigazgató-helyettessel. 

- Az 1966. évi személy- és 
áruszállítási tervet mind az 

elóirányzathoz, mind a bázis
hoz viszonyítva túlteljesítet
tük. Az elózetesen becsült ada
tok szerint 418,8 millió utast 
szállítottunk el. Tervünket 
utasfőben 100,1 százalékra, 
utaskilométerben pedig 100,6 
százalékra teljesítettük. A bá
zishoz képest az utasmennyi
ség 1,7 százalékkal, az utaski
lométer-teljesítmény 2,2 szá
zalékkal emelkedett. Kedve
zóen alakult a fizető forgalom, 
míg a díjmentes teljesítmé
nyek alakulásánál visszaesést 
lehet megállapítani. Ez az 
arányeltolódás vasúti szem
pontból igen kedvező, mert 
ennek eredményeként az egy 
utasra, illetve egy utaskilomé
terre eső átlagos bevétel nö
vekedett. Viszont kedvezótlen 
az, hogy az ülóhelykapacitás 
kihasználása 1965. évi 57,8-ról 
58.7 százalékra növekedett, te
hát a zsúfoltság is nőtt. 

Kedvezően alakult a sze
mélyvonati elegytonnakilomé
ter teljesítmények vontatási 
nemenkénti mego.szlása is. 

Még napirenden vannak a pa
naszol< a felvételi épületek, 
peronok és a szerelvények tisz
taságát illetően. Több a mű
szaki hiányosság, különösen a 
nemzetközi járatokban közle
kedő személykocsiknál, ami 
nemcsak a magyar vasútra 
nézve kellemeUen, de kedve
zőtlen deviza kihatással is jár. 

A bázishoz viszonyítva 
4,3 millió 

tonnával több áru 

- Hogyan alakult az áru
szállitás? 

- Ugyancsak előzetesen be
csült adatok szerint az 1966. évi 
áruszállítási tervet árutonná
ban 101,4 százalékra, árutonna
kilométerben 100,5 százalékra 
teljesítettük. A bázishoz viszo
nyítva 4.3 millió tonnával és 
600 millió árutonnakilométer
rel növekedett az árus2:állitás 
teljesítménye. Nagymértékben 
növekedett a tranzitáruk 
mennyisége, mely 9,4 százalék
kal volt több, mint a bázis idő
szakban. Az import áruk 
mennyisége 6,3 szá.;,aléklcal 
növekedett. A kocsiigényes 
áruknál az 1965. év eredmé
nyét 3,2 százalékkal haladtuk 

Kedvező eredményeket ho
zott a fuvaroztató felekkel 
egyetértésben tett szervezési 
intézkedés a vasárnapi rakodá
sok fokozása érdekében. Fő
ként a gépi erővel rakodó kő
és kavicsbányák, továbbá a 
bet.onelemgyárak, az érc- és 
ásványbányászat üzemei ra
kodtak intenzíven a munka
szüneti napokon. 

Az áruforgalom lebonyolítá
sát nagymértékben elősegítette 
a rakodással képzett irányvo
natok növekedése is. 1966-ban 
a kocsirakományú áru 45,2 szá
zaléka irányvonatokkal került 
elszállításra, 2 százalékkal nö
vekedett a feladási és a lép
csőzetes rakodással képzett 
irányvonatokkaJ továbbított 
áru mennyisége. Az irány- és 
fordaszerelvények rakodásánál 
többlépcsős rakodási kombinás 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Míg 1965-ben a gőzvontatás r----------------------------' 
részesedése az összes személy-
vonati elegytonnakilométer 
teljesítményből 67,7 százalék 
volt, 1966-ban ez az arány 61,7 
százalékra csökkent. Jelentő
sen - 6 százalékról 11,2 szá
zalékra - növekedett a Die
sel-vontatás részesedése. 

Némileg. 95,3-ról 95,9 száza
lékra javult a személyszállító 
vonatok menetrendszerű köz
lekedése is. Még mindig nem 
mondható azonban kielégltő
nek a nemzetközi személyszál
lító vonatok menetrendszerű
sége. Jóllehet az 1965. évi 63,75 
százalékhoz viszonyítva 1966-
ban a nemzetközi vonatok 
70,48 százaléka közlekedett 
menetrend szerint. A személy
szállításnál az egy utaskilomé
terre eső önköltség az 1965. évi 
0.253 Ft-tal szemben 0,251 Ft
ra csökkent. ami éves szinten 
mintegy 30 mi!lió forint költ
ségcsökkentést eredménye
zett. 

Bár történtek intézkedések 
a kultúráit utazás fcltétPJei
nek megteremtése érdek. EO. 
a kívánt és elérhető szím·ona
lat nem sikerült blzto.sítanl .. 

Bebrits Lajos nevét vette fel 

a Szegedi Vasútforgalmi Technikum 
Kedves, bensőséges névadó

ünnepség keretében Bebrits 
Lajosnak, volt közlekedés- és 
postaügyi miniszternek, a 
munkásmozgalom régi harco
sának nevét vette fel a Szegedi 
Vasútforgalmi Technikum. 

Az ünnepségen megjelent 
Rödönyi Károly miniszter
helyettes, a MA V vezérigaz
gatója. Deák Béla, az MSZMP 
Szeged Városi Végrehajtó 
Bizottságának tagja, Kiss Ká
roly, a szegedi igazgatóság ve
zetője. Bebrits Lajos özvegye 
és leánya Bebrits Anna, a 
Népszabadság munkatársa. 

Az ünnepi beszédet Rödönyi 
Károly miniszterhelyettes tar
totta, aki őszinte meleg sza
vakkal méltatta Bebrits Lajos 
példamutató életútj:H. A mi
niszterhelyettes ünnepi beszé-

de után az iskola fiataljai ne
vében Weisz Józséf, a KISZ0 

bizottság titkára tett fogadal
mat, hogy méltók lesznek 
névadójukhoz, hogy példája 
nyomán élnek, tanulnak, dol
goznak. 

A névadó ünnepségen Beb
ri� Anna, a család nevében 
20 eze-r forintot ajánlott fel 
egy iskolai ösztöndíj alapításá
ra. Ennek az összegnek az évi 
kamatát a legjobb tanulónak 
ítélik oda. 

A névadó ünnepség befeje
zéseképpen özv. Bebrits Lajos
né az iskola zászlajára emlék
szalagot kötött. 

Az ünnepi iskolagyűlésen 
olyan határozat született. hogy 
minden év december 14-én 
megemlékeznek névadójukról' 
Bebrits Lajosról. 

' 

Szilád! Sándor 
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A vasútüzem területén folyó szocialista 
munkaverseny 1967. évi célkitűzései 

A kongresszusi verseny tapasztalatai 
Az év elején a termelési ta

nácskozásokon elfogadott 
vállalkozásokkal vette kezde
tét a kongresszusi munk,-
verseny. Ez nem je!e-ntett és 
nem jelent külÖ11 verse1111-
fonnát, ha"1em a már el
kezdett éves verseny foly
tatásának, körültekintőbb tö
rekvését fejezte ki. Ez a tu
datos tevékenység meghozta 
gyümöles-ét. Az év első ki
lenc hóna'l)jában árztszálli
túsi ten•ilnket 103 százalékra, 
teljesítettiilc. A s:remélvvona
t.ok menetrendszerinti közle
kedésében 06 százalékos, 
a tehervonatok menetrend
szerinti közlekedésében pe
dig 72.7 százalékos ered
ményt értünk el. A te
hen·onatok átla.stos terhelé
sét 947 t.onnára, a teherkocsik 
statikus terhelBSét 19.23 ton
nára telje�ítettük. Az íize
mi eredmé1111 8,9 miUió fo
rinttal haladja meg a terve
zettet. A vasúti ipar ltöltség
szintje 1 .5 s7.ázalékkal csök
kent, a termelékenység vi
szont 2.7 százalékkal emelke
dett. A vaisúti ipar üzemi 
eredmwye pedig 20.9 millió 
forwttal haladta meg a ter
�ezettet. 

ban időszakokra korlátozni. 
Persze nem könnyű egycsa
pásra megszüntetni a ko
rábbi évekből h�.gyomány
kén.t megmaradt ünnepi mű
szakok srervezését. egymás 
versenykihívását. Ilyen je
lenségek tapasztalhatók vol
tak a kong,:-esszu�i munka
Ye-rseny kibontakozásának 
időszakában ls. 

hoiry olyan általários �lo

ka.t tartalmazott. melveket 
nem lehet csupán egy hó
napra leszükibeni. A briaádok 
például vállaitálo a h6elt4ka-
1"itás foluamatosságát, a mun
lcateriiletek honiokozáfát. 
Miután eddiq aránylag jó idő 
volt. n.em volt szükség fo!ua
matos hóeltalearitásra. 

Az 1967. é\·i vasútüzemi fel
adatok maradéktalan elvégzé
se, a gazdaságosság tovább 
fokozása s az új garoálkodási 
rendszerre törtknö fokozott át
térés a va,sútm\l is jelentős 
követelményeket támaszt a 
vezetőkkel és a dolgozókkal 
szemben. 

Az összhálózati érdekek ke
retein oelül jobban kell érvé
:n�·esülni a közép- és alsó-
szintű irányitó szervek elgon
dolásainak és a gazdaságos-

ságra való önálló törekvések
nek. 

A fenti alapelvek figyeler:n
bevételéveJ a vasútüzem terü
letén a szocialista munkaver
seny mozgalom 1967. évben is 
a Vasútigazgatós<Í{Jok munka
versenye és a szolgálati he
lyek (Yállalatok) élüzem cí
mért folyó rersenye, mint
alapvető versenyformák kere
tei között kerül központosan 
szervezésre. 

A vasútigazgatóságok munkaversenye 

A vasútigazgatóságok mun
lkaversenyének további hat,L 
konysága folrnzá5a érdekében 
a minő�gi mutatókon túlme
nően 1967. évbPn előtérbe ke
rii! a rasút mennyiségi te!je
sit111-é-n11e-inek és a gazdáUwdás 
eredményességének folcozása. 

Ennek alapján 1967. január 
l-től kezdődően célkitűzés
ként határo::zulc meg a fizető 
lcépzett tonn.akilométerterv, 
••�lnmint  az AUamva.�utak 
üzemi nyeJ"eségének a bázis
hoz viszonyított növelését. 

A vasútigazgatóságok mun
'ka\·ersenyének számszerű cél
kitűzései negyedévenként kil
lön kerülnek kiadásra. 

A vezérigazgatóság által ki
adott negyedé\·es célkitűzése
ket a vasútigazgatóságok 
bontják fel havi operatív cél-
kitűzésekre. A célkitűzések 
kiadásánál és felbontásánál 
á ltalános irányelt', hogtJ azok 
öss-:hangban legyenek az ope
ratív szállítási feladatokktil. 

Az élüzem címért folyó verseny 
célkitűzései 

A magyar forradalmi mun-
1::ís-paras=t /,ormány és a 
S:·akszerrezetelc Országos Ta
nácsa 1022/1961. sz., valamint 
az ezt módosító 1031 /1964. sz. 
együttes határozatai alapján 
n közlek�é<s- és postaügy; 
miniszter és a Vasutasok 
Szakszel"\"eze•e Elnöksége él
üzem címmel tiintetlleti ki 
azoka.t a 1.'asúti c.snmóponto
kat, főnökségeket, ü:emi vál
lalatoka,t. amelyek a cél1�i!ú
zéseket 1967. év folyamán a 
legeredmén11esebben teljesítik 
és a legtöbbet tPSzik a :szálli
tási feladatok teljesítése. a 
\"a<út for<:\almának tervsze
r1il:-hé té'ele. iizeme1tetésének 
i1azda•,\�os és ?:wartalan le
bonyolit.á,a érdek'ben. 

Általános 
rendelkezések 

• Az élüzem címért folvó 
verseny tételes célkitűzé

seinek érté-kelése alkalmával 
ú.:sgá.lni kell a szolgálati he
lyek eg11éb munkáját is. Fűtő
házaknál a vontat6 já1mÚ\·ek 
szolgálatképtclenségének olrnit 
és számát is. 

A termelési tervek, vala
mint a termelékenységi ter
vek érté)(elé.sénél a túlórák
nak megfelelő többl.et értéke
ke figyelembe venni nem le
het. 

alapján kell értékelni és telje
síteni. 

A munkaverseny tisztasága 
érdekében az élti.zem címért 
folyó versenyben kizáró okot 
képez olyan bizonylati fegye
lemsértés. amely indokolatlan 
előnnyel jár a szolgálati hely, 
vagy a vasútigazgatóság részé
re. 

Nem adományozható kitün
tetés olyan szolgálati hely ré
szére. ahol nem hoznak nyil
vánooságra legkésőb-b az ered
métwek értékelésekor olyan 
tényeket. amelyek negatívum
ként érintik a szolgálati hely 
munkáját. Amennyiben ilyen 
tények a kitllntetés adomá
nyozása után kerülnek csal, 
nyilvánosságra és bizonyítást 
nyer a tények elhall�tása. az 
il11en eset az élüzem kitil-nte
tés 1:ísszat•onrisát eredmén11e
zi. A kitüntetés Yisszavonása 
érintheti a főnökség, illetve a 
vállalat egészét, csomóponti 
kitün '.etés esetén a szolgálati 
helyek egyikét is. 

ft, Az élüzem címért folyó 
� versenyben a szol,gálati 
helyek eredményeit a tárgy
évet követő év február 25-ig 
kel! a helyszínen felüli,izsgál
ni. 

• Az MT-SZOT Vörös 
Vándorzászlőval ki tünte

tett szolgálati helyek az éves 
eredmény után járó üzemi ju
talékot 40 százalékkal fel
emelve, az élüzem címmel 
kitüntetett szolgálati helyek 
az üzemi jutalékot 25 száza
lékkal felemelve, a vezér
Igazgatói elismerésben és il'(az
gatói elismerÉsben részesülő 
szolgálati helyek az üzemi ju
talékot 15 száza!ékka! fel
emelve kapják 

• A 100 főnél kisebb szol
gálati helyek, továbbá a 

gazdasági vasúti üzemfőnök
ségek a keskenynyomközű 
vasúti szolgálati helyek és a 
vasúti csomópontokhoz nem 
tartozó kis fűtőházak célkitú
zéseinek megállapítása. telje
sítményeinek értékelése, a 
vasútigazgatóságok és a Vasu
tasok Szakszervezete területi 
bizottságainak hatáskör<'be 
tartozik. Ezek a szolgálati he
lyek célkitűzéseik megfelelő 
szintű teljesítése esetén vasút
igazgatói elismerésben és 
pénzjutalomban részesíthetők. 

• Az élüzem cílll€rt folyó 
verseny számszerű cél

kitűzéseit a vasúti csomópon
tok és a 100 főnél nagyobb 
létszámú, nem csomóponti ál
lomások és fútóházak részére 
a vasútigazgatóságok a szak
szervezet területi bizottságni
val egyetértésben 1967 január 
15-ig határozzák meg. 

• Az élüzem célkitűzések 
értékelésére vonatkozó

an a vezérigazgatóság illeté
kes sz;q.kooztál�·ai 1 957. január 
15-ig külön értékelési szabály
zatot tartoznak kiadni a KPM 
I/2. Személyzeti és Munka
ügyi Szakosztállyal és a Vasu
tasok Szakszervezete közgaz
dasági osztályával egye�értés
ben. 

A Magyar Szocial ista Mun
káspárt IX. kongresszusának 
tiszteletére kezdeményezett 
éves munkaverseny a vasút 
területén is kimagasló munka
sikereket eredményezett. 1967-
ben lesz a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom 50. év
fordulója, a.melynek megün
neplését úiabb munkasikerek
kel tehetjük a legméltóbbá. 

Az 1967. évi továhb nö\·ek
vő s7.állítási felndatok mara
déktalan elvégzése ét'liekében 
az eddiginél is jobban kell 
támaszkodni a szocialista 
munkaverseny-mozgalom ke
retében a dolgozók al,tivitásá
ra. 

(A célkitüzések részletes 
ismertetése megtalálható a 
Hivataws Lap 1966. december 
17-én niegjelent 50. számában. 
A szerk.) 

Kerül jük a formaságokat 

/\. cetldömölki fűtőházban 
például egv mozdonyt 6 nap 
alatt javitott.ak meg. Ez jó 
eredmény. ere ho1111a11 hték 
et? úgy, hogy nyújtott mű
sz?koka� tartottak, a rendsze
rPs egv műszak helvet.t a 
gépen éjjel-nappal dolgoztak, 
de nem intézkedtek a túl
niunka. az éjjeli pótlék el
sz:lmolá.sáról. ami jo,goo zú
go1ód:>as1: váltott ki !  

A Heves megyei bizottság, 
amikor tárgyalta a kon ,n-esz
szusi verseny helyzetéról ké
szített jelentést, pozitit·um
ként értékelte a ko-ngreSSZ'Usi 
hónao sm,rvezését a hatvani 
oálvafenntartási főnökségnél, 
tov'ibbá Hatvan és Gyéi<n
gvös állomáson. valamin;t az 
e!?ri esomó-oonton. Pedig ha 

A dolgozók akthitásának 
le!kesedés�nek. kezdeménve
ző készségének fenntai.1ás!
ban. tovább-fejle:;ztésében sem 
lehet egy-egy kiragadott, va�v 
valamely eseményhez k&'.ött 
időszakra való oozpontositás 
a szervező és irányftómun
ka módszere, mert ez i, 
formali=ushoz vezeth�t. 
Legeredménuesebb, !eQh(!ffo-
konvabb módszer a rendsze
resség és folyamato�ság. am' -
kor a mun.ka eredménveit � 
hiány°"sá,gait a valósiiJ? igé
nye alaoián elemez.zü'.<, en
nek al.apiful wmjulc le a kA
vetkeztetéseket határozzuk 
meg a konkrét knnivalókat 
- s ezt ismertetiük. vitatjuk 
me<; a kollektivákkal. 

A IX. pártkongresszus a 
szocialista építés további fe-l
adatainak orogramjá.t hatá
rozta meg. E Program végre
hajtásáért tov<!_bb tart a ver-

Minőségi fejlődés jobban m�viz<gálják a V<?r-
seny tartalmát, ráiönnek. 

seny. 
Dr. Bortll István 

Nagy lépést tettünk előre a -------------------------munka- és üzemszervezks, a r 
gazdaságosság fokozásábm 
hs. A munkaverseny jól be
vált formáit igyekeztür;'< 
megfelelő tartalomm1l mel?:
tölteni. A korgre&Szusi mun
kaverseny egyil< jelentős új 
vonása, hogy a t•erseny tarta,l
mi elemei kiszélesedtek. A 
menns'iwgi szemlélet mel
lett olyan lényeges elemek 
kaptak helyet, mint a mun
ka minfuégének javítása, a 
tennelékenység emelése, az 
önköltség csökkentáse, a biz
tonsá1;03 mur.ka feltételeinek 
m.egteren1t�e stb. 

F. tényezők együttes érvé
nyesítfue jelenti azt a minő
ségi fejlódést, amit a kong
re.sszu.�1 verseny hozott. Egyik 
ilyen lényegeS m:nőségj \"ál
to:ci.<, hogy a korábbi <évek 
során kialakult 1,ampány
mn:::galma.k, rövid le;áratú 
11nísza.l;ok, április 4., t·asutas
nan .�tb. szervezése helyett, a 
szW .. �ges feltételeket rend
szeresen, folyamatosan az év 
e:.Ső napjától az év uto!sü 
napjáig biztosítsa a s.zalcmai 
i,ezetés. A mozgalmi szerve;_ 
reszéről is folyamatos ffi ál
landó szervező, irányító mun
kát. követelt meg a munka
,·ers•my mrnoseg1 fejlődése. 

A munkaversenyt segítő ;,o
liti kai munka sem túri meg 
a kampánymunkát. A politi
kai. ne,·előmunkában jeleo
tó· helyet foglal el a munl;:a
vcrsPny, mint a tudatformálás 
eszköze. Ezt sem lehet azon-

Speciális tejszállító kocsll, készülnek a. székesfehérvári jár• 
müjavitóban. A Va.súllen·ezö OV tervei alapján módosították 
a regi ko�ikat. Eszerint a háromtartá.lyos kocsik helyett 
öttartályosak készülnek a:l üzemben. Az év végéi� 115 külön• 
leges érc-, ba.1-, cement- és te;l3zál!Hó kocsi készült Székes
fehérvárott. 

(MTI Foto - Hadas János felv.) \'izsgálni kell a munkásvé
delem érdekében kifejtett te
vékenységet s ennek kereté
ben a terve?.ett szolgálati és 
távoUéti órák betartását. a 
kettő kiilönbségének csökken
tését, a heti pihenőnapok biz
tooitását. a túlmunka szabad 
idővel történő megváltására 
vonatkozó szabál:vok betartá
sát. Értél:elní kell a 100 főre 
eső balesetek szó mát az előző 
évhez 1,iszonyíti•a. Yalamin+ 
az egy sérültre ero kie..ett 
munkanapok .sziimát. Fentie
ken kívül figyelembe kell 
venni különösen a közlekedő 
ronr1ttal történt, valam int a 
halálos üzemi baleseteket. 
Azopos feltételek fennállás3 
mellett. előnyben kell részesí
terii azok�t a szole-álati helye
ket. vállalatokat, amelyek 
jobb eredményt értek el a 
dole-ozók egé<7<t"<i!ének és testi 
énwgének védelme terén. 

A szolgálati helyek eredmé
nyeinek felülvizsgálásáról ké
szült jegyzőkönyvekből egy 
példányt a KPM 112. Sze
mélyzeti és Munkaügyi Szak
osztály. egy példányt az ille-
tékes üzemi szakosztály, egy 1-------------------.....; __________ __,;;.... _______________________ _ 

MérlegP.lni kell a szocialista 
munkaver5eny, ezen belül ,,
úiltások é5 a S7f)('iDlista bri
gádmozgalom. valamint a szo
cialista munka műhelve. 
üzemrbze. szo1gálati helve 
címért folyó verseny eredmé
n�rpit. 

AJtalában fi!(velembe kell 
V<>nni a szolgálati heh1 (vál
lal.at) eq�szének fejlődését, az 
összes körülménvek együttes 
mérlegelése alapján. 

ll!lll Az egyes szakszolgála
� toknál me!!állapított cél
kitűzések az előírt teljesítmé
nyeknél az alsó határt jelen
tik. Az élüzem címért folyó 
versenyben valamennyi célki
tűzést - kivéve, ahol más elő
irá,; nirics - éves göngvölített 
eredmények, illetve tervek 

példányt a Vasutasok Szak
s;;ervezete közgazdasági osz
tá!ya részére tartoznak a va
sútigazgat.óságok megküldeni. 

• A szolgálati helyek ered
ményeit a felügyeleti 

szerveknek évközben is foko
zottan figyelemmel kell kísér
ni. Az első félév befejezése 
után értékelni kell a teljesít
ményeket. A célkitűzéseket 
az első félévben legeredmé
nyesebben teljesítő szolgá)a
ti helyek pénzjutalomban ré
szesülnek. 

• Azok a vasúti csomó
pontok és főnökségek, 

valamint üzemi vállalatok, 
amelyek az élüzem célkitűzé
seiket éves viszonylatban 
ugyan kiemeJ,kedő szinten tel
jesítik, de élüzem kitüntetés
ben nem részesülnek, vezér
igazgatói elismerést és pénz
jutalmat kapnak. 

� Azok a vasúti csamó
'l:.P pontok és főnökségek, 
üzemi vállalatok, amelyek az 
év folyamán akár az üzemel
tetés, akár a gazdaságosság 
terén kiemelkedő teljesít
ményt érnek el, vagy egy-egy 
nagyobb jelentőségű feladatot 
oldanak meg, az Időponttól 
függetlenül év közben is ré
szesülhetnek vezérigazgatói 
elismerésben és pénzjutalom
ban. 

Vezérigazgatói elismerésben 
részesülő szolgála ti helyek ju
talomooszege az élüzem cím
mel járó jutalomösszeg 50 
száwlékánál kevesebb nem 
lehet 

Siklós állomás megbecsült aktivistái : 

" bi�alnaial. 
Siklós állomás szakszerve

zeti bizottságához 141 tag tar
tozik. Az állomásiakon kívül 
több kisebb szolgálati hely 
dolgozóit fogja össze ez az 
alapszervezet, közöttük a Pécsi 
Pályafenntartási Főnök::5ég 
XIV-es pályamesteri srzakaszá
nak dol,gozói�, valamint Nagy
harsány és Beremend állomá
sok vasutasait. A lé!ISzámnak 
megfelelően 12 bizalmit vá
!esztottaik, így a e.sopo:ritJok nem 
túl.zlottan népesek. 

- A legutóbbi választás al
kalmával nálunk minden cso
portban a régi bizalmit vá
lasztották meg mondta 
Győrfi József, a szakszervezeti 
bizottság titkára. - Bizalmi
jaink a fegyelme2:ett, szakmai
lag és politikailag képzett dol
gozók közül kerültek ki és már 
van bizonyos gyakorlatuk az 
ilyen jellegű társadalmi mun
kában. Tevékenységükről csak 
elismeréssel szólhatok. 

Miben áll ez a tevékenység? 

Siklóson sem egyszerű a bi
zalmiak mlllllkája. Vegyük 
csak sorra a tennivalókat és 
az elért eredményeket. Ehső
sorba.n a bi.zalrnia:klnak kö-

szönhető. hogy a tagdijmorál 
a tervezett 90 százalék he!uett 
97 százalékos, a szervezettség 
is jó. A bizalmiakat harnnta 
egyszer hívja össze besz.élge
tésre a vezetfuég. A bizalmi 
értekezlet alkalmával nem
c.s.ak a tae:díjbélyeg felvétele
zését végzik el. hanem tájé
korz:tatiák a vezetőséget a mun
ka során tapasztalt pTOblé
mákról. Ugyana,kkor a veze
tőséE( ismerteti a legújqbb ren
delkeweket és a soron követ
kező tenrniva!ókat. A forduló
�7,oli:r'latot teljesí,tő bizalmiak 
közül egy-kettő rend.szerint 
hiány?ik ezekről a meg;be�re
lé<ekrő!. őket a vezetfué<! tag
jai pótlólaE( táiékoztatil\k a 
bizalmi értekezleten elhang
zobtakról. 

A siklósi alaoszervezet bi
,�lmijai közül kettő párttag, 
de a párt..onkívüliek oolitikai 
:s-'�tlvit.á<ára sem lehet pa.na�. 
Ha5Zllos ,·olt ebből a szem
pontból. hocy az alapszerve
zetnél az idén ts megtartották 
a bizo,1.mf tanfol.11amot, ame
lyen 10 bizalmi vett részt. A 
moze-alom kérdé!:eiben való 
rendszeres tájékozódllm'lt-at 
.<7.ole:áli1. ho'1'V valam<'nnyien 
el/\fizef/1.i a Mag11ar Vasutas 
újsáE!'na �e rends7.ere-:en mec1. 
1:apják a bi.za1mi tájékoztatót 

és az időnként megjelenő Bi
za,lmiak Kézikönyvét. 

A hizalmi csoport.értekezle
teken gyakra:n tárgyalnak ter
meléssel kapcsolatos problé
mákat :  a csoport tagjai el
mondják go-ndjaikat, nehézsé
geiket. Napirendre ketillnek a 
munkavédelmi · hiányosság10k 
is. Számos rr.unlrnvédelmi hiá
nyooság meg:«zünt.etését a bi
zalmi csoporliér'ekezletek kez
deményezték a siklósi alap
szervezetnél. 

L�gjobb .trr : 
a p,;IJa,n11tatás 

Rillkáin es!ik szó arról, ho
gyan segífJik doleozótársaikat 
a bizalmiak. Nyilvám nem is 
:o,zért teszik. mintha kö�zÖ'lle
tP' vámáriak érte. Ember<;é-
11:iik. szocialista öntudatuk dik
t„lja az ilyen cselekedPteket. 
Tavaly meghalt az eayik pd
h1afenntnrtá.si dolw>zó felesé
ae A nég,, gyermek nevelése 
ilyen körii!mfoyek körött ne
héz terhet jelentett a dolqoz6 
számára. Bizalmtóa kutatta o:n
T?ak leh,-,tfi<'hn-St, horr,1 a <n1ere
keket MAV n<'1)eT/Hntézetek
ben hPlVeZ?ék el. F'iraclozása 
erg:"mónnuel iárt. 

A bizalnú.ál; fi::Yelemmel 

kísérik a dolgozók anyagi és 
családi helyzetét. Az arra rá
szoruló részére segé.ly kiutalá
sát javasolják, bérprobléma 
eset.én sürgetik a megfelelő 
int.ézkedést. agitáció,,. felvilá
gosító munkájuk elő,egfti a 
tagság tanulását. 

A legjobb érv a személyes 
J)élda! Tudják ezt a siklósi hi
zalmáak ;s és i2Yelteznek elől
iárni a munkában. Nem vé
letlen, hogy az alapszervezet
nél tat•aly kettő és má.r az 
idén is lcét bizalmi kapott ki
váló dolgozó kitüntetést. A bi
zalmiak közül hatan szocialista 
brigádok tagjai és a munka
versenyben is megállják a he
lyüket. 

Szü!IBéges kiemelru, hogy s 
rendeletek és határozatok is
meret.ében a bizalmiak őrköd
nek a törvényes,ség megtartá
sa felett. Véleményüknek 
minden kérdé�ben hangot ad
nak. Szót emelnek jelentélcte
lenmek látszó üeyekben is. Az 
a,1)rólékosság náluk nem túl
zás, de a munka nélkülözhe
tetlen vele,iáró;ia, hiszen a 
dolgozók számára a legkisebb 
ür1Y is nagµon fontos lehet • • •  
Most legutóbb a vonatkísérő
fordulóval kapcsolatban tet• 
tek ha,;znos és közérdekű ja
vaslatokat a siklósi bizalmiak. 

Önzetlen munka szerény re, 
szesei, mell•hez akarásuk éJ 
tudásuk legjavát adják. _. 
Ezért becsüli őket a tagsá� 
számít rájuk a sz�k<�ervezetl 
bi7�<+,;,;q é; a !(azdasá!:'I ·vezel 
tés. 

Lörlncz János 1 



1967 . .JANUAR 1. MAGYAR VASUTAS 

A vasút túlteljesítette 1966. évi 
szállítási ·lervét 

Határidő előtt 

adták át rendeltetésének 

a szerencs-nyíregyházi 

villamosított vonalat 
(Folytatás az 1. oldalról) 

ció alkalmazási val a szerel vé
nrek üre<; futását nagymérték
ben csói<kentett ük. 

A közlekedett tehen·onatok 
szarna 1 9C6-b-an mintegy 2 szá
:zal-ékkal haladta meg a bázis 
idó.,zak vona tmennyiségét. A 
tehervonatok 13.2 százaléka. 
közlekedett menetrend szerint. 
A menetrendszerűség a. bázis
hoz viszonyit1,,a 2 százalélcka.l 
javult. A tehervonatok átlagoo 
terhelése 1,6 százalékkal (15 
tonnával) növekedett, az. uta
zási sebesség pedig 14,98 
km/óráról 15.37 km/órára 
emelkedett. A teherkocsik át
la�os statikus terheléGe 2,2 
azazal-ékkal (0,4 tonnával) ja
,-ult. Az egy teherkocsi átla,gos 
napi termelékenysége a bázis
hoz képest 4,2 .százalékkal (34 
tonnakilométerrel) növekedett. 

Az import- és tranzitforga
lom nagymérvű növekedése 
ellen�re kedvezően nlalrult a.z 
idegen kocsik ta.rtóz1wdási ide
;e is, amely mintegy 0,3 nap
pal csökkent. Csökkentettük az 
idegen k=ik belföldi J'elhasz
nálását mintegy 16 OOO kocsi
val. ugyanakkor föképpen 
nyugati országokba iri,nyuló 
export szállitások.hoz a �lAV
kocsi.k kiállítását szorgalmaz
tuk. 

630 ezer dollár 

többletbevétel 

Kedvezőbben alakult az 
OPW-koe!!ii<kal való gazdálk.o
da�unk. A napi megraká6 5.8 
.szazalék.kal nőtt és 1 ,3 száza
lékkal c.sök:kent a számítási 
re,;; túllépé.-e. 

E mutatók jól tükrözik de\i
za kim.Sió é deviza szerzö te
v�k.enység-ünket. mely a kocsi
b�r fizetési kötelezett.,4günk.
n�k rubel értékben 4.3 s,ciza
fokos. a.ranvtrank ertékben pe
dig 82, 7 sw:mleko., c-.�ökkcnés-ét 
eredmen1ieúe. 

A büi;u!wcs,k me•raÍ· 
báz.i ,f,01(' képest 9,5 száza 1-ékkal 
emelkc.>detl 1966-ban mind�n 
ize;onáli.s jellegu romlandó 
arut időben elszallitott,r nl:. a 
külkereskedelem teljes hu•ő
kocsi igényét Jcielégite!Liik. 
l\li ndezt el&segitette az lN
TERFRIGó S7.C!Tezelhez \'aló 
c.s_at]akozásunk. és a.z, hogy a 
hutokocsík optimális elosztá
Eát már az elektronikus szá
mítóg�pen végezzük.. A hűtő
kocsi� forgalom kedvező ala
kulása töbolet export Iehető
Eé,iet, újabb piacokat. minó
s:,gromlás nélküli szállítást és 
l\,!AV t·állalati szempontból 
6�0 ezer dollár többletbevételt 
b,ztosított. 

k 
_A felsoroltak eredménye
� t az áru.szállításnál egy 

d,iszabási árntonnaki!ométer• 
teljesítm�ny önköltsége az 
1963. évi 0,355 Ft-tal szemben 
0.341 Ft-ra alakult. Az 1 4 fil
lérrel csökkent tonnakilométeren énti önköltség éMs szin
ten_ 4 százalékos, 250 mí.llió 
fnrmtos köLtségcsökkenésnek 
felel meg. 

Magasabb 

üzemi jutalék képezhető 

- Milyen pénzügyi kihatása 
''.a� _a kedve:i:öen alakult szál
litás1 teliesítményeknek.? Ho
gyan alakult a va,;út nyeresé
ge? 

- Az 1966. évi szállítási és 
egyéb fel1esítmények pénzügyi 
eredmenyeit a. következőkben 
!_ehet összefoglalni: Nőtt az 
aru- és személyszállítás bevé
tele, a költségszint a. bázis 82 5 
százalékához és a-: elóirány
zot_t 81 .9 százalé1:hoz 1-'iszo
nyitva 80.9 százalékra alakult. 

A várható -többlem�•ereség 
a tervlte:' _viszonyítva mintegy 
150, a. bazishoz v1szonyíti:a kö
zel 400 millió forint. A több
!etnJ'ereségből m�gasabb üzemi 
)u�alék képezhetö, mint a bázis 
>doszakban. Ez dön•óen a vas
ú'i teheri<ocsik és mozdonvok 
Jobb kihaszná!á,�nak. a dévi
Vle<n·enleg Ja\'11lásának. ered
ménye. 

� e!mLdt évben a komplex 
h.u,,:akl feilesz1és. párosulva 
�� új te-:-h..,ilr;i �a.,.-1- .;r.1oc: fel-• 
lo,7,-,1 1 ,is�t bizh•füí (Jj teoh-
1.ológiai eljárásokkal és a ·,as-

utas dolgozók kezdeményező 
készségével, eredményesnek 
bizonyult. A fuvaroztató felek 
és a. V<l$Út közötti jó, egymás 
nehézségeit megértő lcaposo
lat, valamint a. va.sút és az 
autóközlekedés között egyre 

jobban kiszélesedő vertikális 
és hori.zontáli-s kooperáció so
rán tett közös intézkedések is 
í<edvezően hatottak. 

Nagyobb feladatok 

ta tó felekkel való gazdasági és 
jogi kapcsolatok változása az 
eddigiektől eltérő beállítottsá
got és szemléletet kíván a 
kereskedelmi szolgálatnál. 

Tovább kell fejlesztenünk a 
vasút és az autóközlekedés 
kapcsolatát. A központosított 
el- és felfuvarozásra kijelölt 
állomásokon mindkét ágazat 
eszközeit termelékenyebben 
kihasználó, szervezési intézke
désekre van szükség. Tovább 
kell folytatni a darabáru- és 

- Az 1967. é-...'i népgazda- ko.csirakományú fuvarozás 
sági terv már ismert. Hall- körzetesítését, a központi pá

hatnúnk valamit a vasút előtt lyaudvarok szervezését. 
álló feladatokról ? Nagyon sok tennivaló vár a 

Szabad az út a különvonai előtt. Néhány perc múlva 120 km-es sebességgel robogunk 
Nyíregyhá za felé. 

MTI Foto: Kácsor László felv. 

- 1967, mint a III. ötéves vasútra. Az 1967-ben elvég

terv második éve, átmeneti zendó feladatok újabb erópró

idősza1e lesz az ú; ga.=dasági bát iclentenek a. vasút vezetői 

mecha.nizmus bevezetéséhez. és 4 végrehajtó szolgálat del

Már az év elejétöl kezdve, de gozói számára. Arra van szük
egész évben keresni kell és ség, hogy minden szolgálati 
ér..-ényre kell juttatni azokat helyen tartósítsuk a kongresz
a lehetőségeket, melyek:kel a szusi verseny kedvező léirkö
vasúti közlekedés az új gaz- rét, eredményeit. Még jobban 

daságiránvitás zavart.alan mű- kell növelni a felelősségérze
ködését biztosítani tudja. Ter- tet az utasok életének és testi 

\·ezett feladataink is nagyob- épségének megóvása, az árul< 

bak, mint 1966. évben, sót károsodás nélküli szállítása ér

számolni kell az új mechaniz- dekében. További erőfeszitése
mus bevezetését előkészítő, az ket kell t.enni a vasutas dol
eg-ész népgazdaságban érvény- gozók szociális he!yzctének, 
re jutó intézkedések. kedvező munkakörülményeinek megja
hatásával, ami a vasúti közle- ,,ítására - a még kiaknázat
kedéstől a tervezettnél na- lan tartalékok feltárásával -
gyobb mérvű teljesítményeket a szolgálati, de -különösen az 
igényel. utazószemélyzet távolléti órái-

1967-ben 428,5 millió uta&t nak csökkentésére. újabb, jelentős szakaszához Az ászi hónapok kedvezőtlen Ezen a napon ünnepi kül-

kel! elszállítani, 2.3 százaW�c- - A 111a.9yar Szocialista érkeztünk a vasút korszerű- időjártsi viszonyai között is sőt öltöttek a vonal kis állo-

ka! többet, mint 1966-ban. Az Munkáspárt IX. kongresszusá- sítésének.. Szerencs-Nyíregy- derekas munkát végeztek, másai éppúgy, mint Nyiregy

utaskilométer 1 ,7 százalékkal nak határozatai számnnkra is háza között befejezódött az így december 17-én Nyiregy- háza. A felyételi épület elő

emelkedik. Kisebb mértékben megszabták az elkövetkezendő 50 kilométer ho.ss.zú, egy- háza állomáson sor kerülhe- terében rendezeH ünnepsé

- a nemzetközi megállapodá- évek legfontosabb politikai, vágányú vasútvonal korszerű- tett a villamosított vasútvonal gen vasuta;ok, a csatlakozó 

soknak megfelelően - bővít- társa.dalmi, gazdasági és sílése, vUlamositása. A terv ünnepélyes átadására. vonatokra várakozó utasok 

jük a tranzit személvszállító ideológiai feladatait. Hn a ha.- 19�6. december 31-ben jelölte Az ünnepség első !'ffiZe nagy figyelemmel hallgatták 

vonatok forgalmát és · néhány táro:,;a,to,': végrellajtásáért ki- meg a munkálatok befejezését. Szerencs állomeh-on zaj1ott dr. Csanádi György közleke

nemzetközi gyors,·onatot a je- ki a maga területén tudásá- A pályaépítő:< és a Villamo:, le. Dr. Csanádi György k.özle- dés- és postaügyi miniszter 

lenleginél ked\·ezőbb menet- r.ak legja vát ad,:a szorga!- Felsövezeték Építési Főnök- kedés- és po.,taügyi miniszter ünnepi beszédét.  

rendi fekvésben fogunk köz- masan tevékenykedH:, a. vasút s.ég dolgozói a IX. pártkong- Szerencs állomáson átYágta az _ A most elkészült 50 kilo
lekedtetni .  az új esztendőben meg t,idja resszus tiszteletére ke::demé- avatoozalagot, majd utána az méter hosszú t:oMlszakasz 

A személyforgalom techni- olda.1li szállítási feladatait - nyezett munk.at•erse1iy kere- újj&épitett és vil!.amositott vo-

1:a í _fejlesztése érdekében 230 mondotta befejezésül Lindner tébe·n azonban 1:állalták, hogy nalon tovább folytatta útját egy része annak a nagy mun

darab szcmé!ykocsi beszerzését József vezérigazgató-helyettes. határidő előtt két héttel elké- a különvooat. amely az ün- kának, amelyet az egész ma-

ter1,ez:ük. Az 1967. évben be- szülnek a munkával. nepség résztvevőit vitte Nyír- g'jar Vl!SÚt Jwrszerűsítése ér• 

lépő 24 darab nagyteljesítmé- Visi Ferenc A dolgozók álltá!k szav'Uk.at. egyházára. dekében eddig végeztünk, & 

nyii ríllamos 17\D;.donu, 30 da-
méginkább végziink a jövőben 

,;g,e_ •HU}l/tfli_e�i{m_é•w.11 és 35 i-------------------------------------------. - hangsúlyozta a miniszter. -

r,arab kföepteljesítményú 
A 1-•asút korszerűsítésére for-

Diesel-mozdony a. személy_ 
ditott erőfeszítéseink a. jövő-

$Zállitással szem ben támasz- A ' 
t ·• ' • ' I' l ben azt eredményezik, hogy 

tott köt,etelmények ;obb kiclé- vasu -nauna.a •aro hazánk ha.marosan felzárkó-

gítését is elősegítik. 9'' :::ik a modern t•a.sutakk.o.l ren-

k'>�ys�:�Y!!
á

��\1�rál� JflQla .,. ,·o' t ---o••dh1atun •-
;:�kezó európai országok mö• 

nak növelése érdekében sze- ._,,.:,.., A ••SI • St .., fte • • Ezután arról beszé.• a mi• 
mélyszá!lító \'Onatainknak niszter, hogy a Szerencs-Nyír• 

éves átlagban 96 százalékban 
K 't külk k d l • '11 J ll' 

• 
k 'I k 

egyháza közötti vonal villa-
menetrend szerint kell közle- e eres e e IllJ V3 3 at Szá ttmányozáSÍ VCzetŐJéile Ily! 3Í 0Z3t3 mooitása után folytatódnak a 
kedniök.. Erőinket különös- munkálatok. Nyíregyháza és 
képpen a nemzetközi vonatok A vasút túlteljesítette éves minde11 kérésünknek eleget solja, hogy Jácsik a konténe- Z::\hony között. 1967-ben ezen 
jobb közlekedésének biztosítá- tervét, s ez azt bizonyítja, hogy tudtak tenni. Hogy a vasút rek, és emiatt nagyon magas a szakaszon is sor kerül a vil
sára kell összpontosítani, és el az 1966-os évben minden vas- núlyen jó munkát végzett, bi- a csomagolási köl�gük. Vi- lamosításra, majd a harmadik 
kell érni, hogy ezek a rnna- utas dicséretes munkát vég- zonyitja az is, hogy a vagon- ,ágvi-szonylatban már elter-

.. t
. t é é. ill 

tok hálózatunkon ne késse- zett. kiállításoknál a maximális ké- ;edt a nagy konténerek alk.al- �ítj��
s 

a
er1u�at;;:. ; ��

o-

nek. De vajon elégedettek-e a sés egy nap volt, de ez is rit- mazása. Hasznos lenne, ha a 

,- eg -

- Az áruszállftá.sban is '11-a- vasút szállítási munkájával az kán fordult elő. Kötbért pedig vasút a következő években né-
Szo!nok-Debrecen-NyiTegy• 

gyobba.k a. követelmények, exportáló külkereskedelmi jóforn1án nem is fizettünk. hány nagyobb konténerről is 
háza közötti fővonalat is · · · 

1 967-ben 118,5 millió tonna t·állalatok? Ezzel a kérdéssel gondoskodna, mert ez n...."!Ticsa.k 
árut kell elszállítani. Ez közel kerestük fel a METRIMPEX Segített a vasút a külkeresJtedelmi vállalato-
2 százalékos növekedést jelent és az ELEKTROIMPEX h."iil- kon segítene, hanem ezzel gaz-
a
b
z 19

A
GG. �vi telj

dí
e�tésse! szem- kereskedelmi \'állalat szállít- A va:sútl szállítás milyen da..s-.á.gosabbá tehetnék a szál· 

en. z osszes Jszabási ám- mányozási osztá!"vezetőit. l'tást 
tonnakilométer teljesítmény 

, szervezettséget kíván a v.álla- 1 is. Hiányolják még azt 

pedig 3,4 százalékkal növek-
latnál? is, hogy az év közben adódó 

szik. Az áruszállítás növekvő Az együttmüködéssel Egy külön osztált;unk szállítási problémák megb�-

feladatainak megoldását _ az nincs baJ. va.n, ahol csak a. szállitások- szélésére külön értekezlet for-

előbbiekben már említett von- kal foglalkozunk. Minden te- májában nincs mód. Szü.ksé• 

tatójármű fejlesztés mellett - A METRIMPEX sajátsá- rületnek. külön előadója van. gesnek tartanák, ha. évente 

elősegíti a.z 1961. évre terve- gos helyzetben va.n _ kezdi aki kapcsolatot tart a MAV- egyszer a MAV és a. külkeres

zett 3700 darab tehertkocsi, va.- a beszélgetést Pécsi György, a val, az AKÖV-vel és a MAS- kedelmi válla.latok képviselői 

la.mint 260 darab hútókoosi szállítmányozási osztály veze- PED-del. Az állandó munka- sz:akmai megbeszélésekre ülné-

beszerzése. tője. - Helyzeti adottságunk- ,·állalók közé tartozik az l-es nek össze. 

nál fogva a szá!lttási módok AKÖV 7-es üzemegyséaének Jó véleménye van a vasút• 
valamennyiét a.lk.alm.azzuk. Ez öt rakodóbrigádja, amelyek a ró! Vincze Klárának, a2 

ala.tt azt értem, hogy míg müszerszállítás - a METRIM- ELEKTROIMPEX szállítmá
mondjuk az ELEKTROIMPEX PEX ugyanis műszerek ex- nyozási osztályvezetőjének is. 
két-három nagy vállalatánál portálásával és importálásáYal O is úgy vélekedik, hogy 1966 
(Orion, VTRGY) iparvágányon foglalkozik - specialistái. jóval eredményesebb volt. 
va.gontételben rakodik„ addig Minden küldeményt ők fuva- mint az 1965-ös év. A vasúi 
nekünk a. félkilós csomagtól - roznak fel, a. vagoi.ba rakást hibájából lemaradás, szállítá
amelyeket posta.i úton s.�ál!í- pedig a MAV emberei végzik. si határidő-túllépés nem tör

Nagy összegeket fordítunk 
beruh6zásra 

- Milyen jelentősebb be
ruházásokra kerül sor 1967-
ben? 

- Hosszúra. nyúlna. vala
mennyit felsorolni - hangzott 
a válasz. - Néhány fontosa.bb 
beruházást azonban sziiksé
gesnek ta.rtok e helyen is is
mertetni. A vasúti pálya és 
tartozéka.i rekonstrukciójára. 
a népga.zdasági és a válla.la.ti 
bontások keretében több mint 
2 milliárd forint a.z előirány
zat. 1967-ben 13 állomás ka.p 
korszerű biztosítóberendezést, 
50 kilométer vonalhosszon a.u
tomatikus, 20 kilométer vona.l
hosszon pedig félautoma.tikus 
té1'közbiztositás létesül . ./elen
tós összegeket fordítunk szo
ciális és egészségügyi beruhá
zá so1cra_ 

Legfontosabb tennivalóink 
közé tartozik 1967-ben a ke
reskedelmi szolgálat megerő
sít<'se. Az úi <iazdasáe:iránvf
tási rer,il•�e·bill ndMn bonyo
lultabb feladatok, a fuvaroz-

tunk - a vagontételekig min- A_ da:ab_á.ru feladás a József- tént. 
dennel fog!a.lkoznunk kell. varosi-palyaudvaron történik 

- Több mint 50 nagy és kis a.z ott dolgozó 1,•asutasokkal ;; - Helyzetünk jóval köny-

vállalat termékeit exportáljuk a. lehető legjobb a kapcsolat. nyebb, mint a METRIMPEX-e 

kapcsolódik a beszélgetés- Megtörtént. hogy egy soron - mondja -, mert na.gy válla

be Ja.kab Zoltán osztályYeze- kí,·üli szál!ftáshoz sürgősen la.ta.inknál (Orion, VTRGY. 
tó-helyettes -, és lega.lább vagon kellett. ugi·an.is Rii<'ká- BRGY) iparvágányon rako

�gyanennyinek importálunk. ba egy menetrend szerinti ha- dunk. Ez nem kíván olya.n 

,gy szinte elképzelhetetlen. jóhoz műszert kellett S7.ál!ít'l • szervezettséget, mint a darab

hogy a szállltó felek és közöt- n�_k. A vasút a.zonnal segít- árus rakodás. Külön ki í<ell 
tünk a.z évek során ne alakult segunkre sietett. e'."�lnem, mint egyik legjo!Jb 
volna ki jó kapcsolat. Legtöbb Az osz1ályvezetó elmJndot-

vzdekt teleplielyünket. Széke.,
árunk a Nyugati-pályaudva- ta még. hogy ugyanilNn jók 

fehérvárt, ahol az állomás do!
ron levő MASPED 19-es rak- a tapaszta!a•ai a vidéki allo-

gozói mindent elkövetn"'k a 
tárából kerül vagonokba. Az ,uásokon, Na.gykanizsán Sal-

VTRGY gyors és pontos ki
ott dolgozók munkájáról csak góta.rjánban és Tokodo,;, ahol 

szoLgálásáért. 

elismeréssel szólhatunk. a legmesszebbmenő segits<'get Az osztálvvezetőnő elmon" 
- A vasút munkájáról csak megkapjak. dotta még, hogy a buda::>esii 

jót mondha.tttnk - veszi át a igazgatóság kocsi intézw.;{>,·pJ 
szót az osztályvezető -, 1966· A szállíttatók kérik kitűnő a kapcsolatuk. r<"mör 
ban az előző évhez viszonyítva megdicsérte mée: Jr5zsefv,íro,I� 
nagyon nagy fejlődést tapasz- Nem lenne telies a kén. ha R.ál(o.,. Angyalföld és Kecst·e-
ta.ltunlc. Jó\·al ee:y-er•�tesebb a t�m s,:ólnánk a hiánvo•ságok- ·t áll 
kocsik kiállítása, és szi·11te 

, me omásokat. 
ró!. A METRIMPEX kifogá- (szerény!) 

Ezek a jövő tervek. Most 
az.on-ban maradjunk még az 
újonnan \illamositott sze
renc.s--nyíregyházi vonalnál. 
Annál is inkább, mivel ez az év 
volt az e!só, amikor egy vonal
szakasz villamosításával eg·y
dóben folyt a pá!ya rekonstruk
ciója, s a korszerű bi.ztositó be
rendezések felszerelése. A kor
szerűsített pályán - Miskolc 
-Szerencs-Nvíregyháza 1w
zött - a szilícium egyenirá
nyítós villamosmozdonyok 
akár 120 km/óra sebességgel i$ 
továbblthatják a vonatokat. 
Ezt nemcsak a kitűnö pálya, 
hanem az állomásokon és a 
vonalon felszerelt dominó-
1·end-zerű állomási. ill. auto
matikus térkózbiztosftó be
renderesek teszik lehetővé. 

Nyíregyháza és Rakamaz 
állomások között az önműködő 
térközbizto.sitó berendezéssel 
e,gyidőben vonatbefolyásoló 
berendezést is felszereltek. 

SzólnJ kell néhány szót a 
villamo<itással jácó előnyök
ről is. Már 1967-ben jelentős 
vonóerő megtakarítá�t ér el 
a vasút a P,ózmozdony vonta
tással szemben. A megtakarí
tás értéke mintegy 42 millió 
forint le.sz. A személyszállító 
vonatok mer,etideje is csök
ken. ugyanakkor nő az utazá
�i- sebesség. 1 967 má iusától 92 
UJ menetrendben Budaoest
Miskolc-Nvírest�·háza között 
�

ldáu] eey gyorsvonatpár 
kozlekedtetés.ét tervezik  2 óra 
50 Perces menettart�,.,.,,,.,Al. 

(visi) 
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1967 január l-én lép életbe Vonaton utazik a "kenguru" 

az új ruházati �tasítás 
Az államvasúti dolgozók 

egyen-, munka- és védőruha
ellátását az 1958. évben ki
adott 39. sz. MA V Hivatalos 
Lap szabályozta. Ez az utasí
tás, bár sok tekintetben az 
igé.-iyeknek és a szüks§gletek
nek megfelelően rendezte a 
dolgozók ellátását, a többéves 
tapasztalatnak megfelelően 
újabb korszerúsítést kívánt. 

hae!látással foglalkozó elő
adóknak, megbízott dolgozóT,
nalc nagyon alaposan kell is
merniük a ruházati utasítás 
előírásait. általában és egye
di konkrét esetekre vonatko
zóan is. 

Természetbeni ellátás 

helyett térítés 

tekben kell visszavonni, me
lyek válthatók meg. Megha
tározza, hogy mely ruhák 
tarthatók meg és melyek vi
selési idejét kell esetenként 
{beosztásváltozás, betegség 
stb.) az adott helyzettől füg
gően növelni. 

Szabályozza az utasítás az 
újfelvételes dolgozók, a kato
nai szolgálatra bevonulók. 
nyugállományba kerülők, az 
üzemi balesetek, fertőzö be
tegségben szenvedők egyen- és 
munkaruha-ellátásának rend
jét. 

A KPM Autóközlekedési Ve
zérigazgatósága december 12-
én a Józsefvárosi pályaudva
ron bemutatót rendezett a 
szakemberek részére. A bemu
tatón megjelent dr. Csanádi 
György közlekedés- és posta
ügyi miniszter is. A miniszter 
vezetésével a meghívott szak
emberek megtekintették a te
her- és személyszállítás kor
szerúsítésére átalakított új tí
pusú gépkocsikat, autóbuszo
kat és a kü!önböző típusú ra
kodógépeket. 

Különösen nagy érdeklődés 
kísérte a „kenguru" bemutat
kozását. 

A teherautó-szerelvényt, 
amely két 12 tonnás közúti 
pótkocsiból áll, nyerges
vontató viszi a pálya-

A január l-én életbe lépő 
új ruhá=ati utasitá st széles 
körú felül vizsgálat előzte 
meg. Az új rendelettel beve
zetett módosítások többségére 
jellemző az a törekvés, hogy 
a"? eddig fennállott ellentmon
dásokat, egyes területel,en ki
alakult egyenlőtlenségeket 
megszüntesse. 

A ruházati utasítás nem
csak az ellátás módozatát, de 
magát az ellátás minőségét is 
korszerűsíti. Sok éves jogos 
igényt elégít ki azzal, hogy a 
vasutas dolgozók jelentős szá
mát. így elsősorban a pálya
fenntartási dolgozókat lábbe
livel látja el. Az utasításnak 
ez az intézkedése több mint 
20 OOO vasutas jobb ellátását 
biztosítja. 

A szakszervezeti szervek 

feladata 
udvaroklg, 

ahol görgők és különböző eme
lők segítségével 5-10 perc 
alatt a vagonra lehet emelni. 
Ez a folyamat nem igényel fi
zikai munkát. S a vagonon pe
dig a pótkocsikat a kerekektől 
függetlenül támasztják ki. A 
célállomáson szintén vontató 
várja a pótkocsikat és viszi 
rendeltetési helyükre. 

Vagonokra rakva, útra készen a „kenguru" a Józsefvárosi pá• 
lyaudvaron. 

Jelentős módosítások 
Az új utasítással szemben 

felmerült összes igény megva
lósításának természetesen ez
úttal is határt szabott az 
anyagi Lehetőség. Ennél fogva 
a végrehajtott korszerűsítés
sel sem tekinthetjük egyszer 
s mindenkorra elintézettnek a 
dolgozók ruhaellátásának 
ügyét. Továbbra is feladat 
lesz a még megvalósíthatatlan 
problémák rendezése, a ruhá
zati ellátás további javítása. 

Több ezer dolgozó kívánsá
gának tesz eleget az utasítás 
azzal az intézkedéssel, hogy 
a természetbeni ellátás he
lyett térítést biztosít, meg
szüntetve ezzel azt a tűrhetet
len állapotot. hogy a rendel
kezésre bocsátott -rullafélesé
gelcet többen civil formára át
alakítva viselték vagy áruba 
bocsátották jóval áron alul 
már akkor. amikor azok még 
a vasút tulajdonát képezték. 
Remélhetőleg ezzel megszú
nik vagy legalábbis jelentősen 
csökken a bizományi áruhá
zak vasutasegyenruha-forgal-
ma. 

Valamennyi módosításról 

Az ellátás pontossága, za
vartalansága és időbeni lebo
nyolítása lényegében a szol
gálati fónökségeinken múlik. 
Ez a körülmény természete
sen jelentösen meghatározza 
szakszervezeti közép- és vég
rehajtó szerveink feladatát. 
tevékenységét is. Munkájuk 
megkönnyítését segíti, hoey 
valamennyi szakszervezeti bi
zottság részét-e biztosították a 
ruházati utasítás teljes anya
gát is. 

Dolgozóink valamennyi ru
házati jellegű problémáira. tá
jékoztatására tehát helyszínen 
válaszadási, nem utolsósor
ban azonnali intézkedési le-
hetőség áll rendelkezésre. 
Szakszervezeti bizottságaink 

Az új szállítási mód előnye : 
megszíin.ik a többszöri át
rakás olcsóbb és gyor-

sabb a szállítás. 
Ezt a szállítási rendszert el

sőnek a budapest-miskolci 
vonalon vezették be. Egyelőre 
naponta két vagonnal viszik a 
teherautó-pótkocsikat. De ha 
ez a módszer beválik, több fő
vonalon is alkalmazzák. 

Erdekes újdonság a nyerges 
autóbusz, s az új, másfél tonna 
teherbírású rakodóberende
zés, amely 10 perc alatt teher
kocsira emel 3 szállító tartályt, 
vagy konténert. 

A korábbival szemben igen 
jelentős módosítása az új uta
,ításnak az ellátás rendszeré
ben történt változás. Ennek 
egyik lényege, hogy az új uta
sítás a ruha utalványozás jo
gát a �zolgálati fónökségek 
feladatává tette. Ezzel az in
tézkedéssel jelen tösen egysze
rűbbé, gyorsabbá válik a dol
gozók ellátása, nem utolsósor
ban a vitás kérdések helyileg 
történő rendezése. Eddig 
ugyanis számos panasz me
rült fel · ruhautalványozási, 
eg,·enruha mértékvételi, 
!gém·lési. kiosztási és egyéb 
problémák miatt. Az esetek 

természetesen e cikk kereté
ben nincs lehetöségünk szá
mot adni. Nem is ez volt a 
cél. Utalni kívánunk azonban 
arra, hogy az utasítás vala
mennyi felmerülő vitás kér
désre intézkedést tartalmaz. 
!gy többek között arra is, 
hogy mikor, milyen ruhaféle
ségclc illetik meg a dolgozó
kat, melyeket és milyen ese-

o.kkor segítik megfelelően a:: 
ellátás problémáinak meg
szüntetését, ezzel e17yide1ii!eg 
a panaszok megszüntetését, ha 
rendszeresen és állandóan fi
gyelemmel Tdsé-rik az ügyinté
zést, az igénylést. utalványo
zást, kiosztást. Nélkülözhetet
len tehát, hogy szakszervezeti 
bizottságaink is állandóan ta
nulmányozzák a ruházati ren
deletet. 

Az új szállítási eszközök és 
rakodógépek segítségével je
lentős megtakarítás érhető el. 

{oj) 

lgy könnyebb és gyorsabb a ki- és berakás. 

(Wormser Antal felvételei.) 

H. K. 
többségében az üg_vek inté-

1 ___________________________ _ 
zése, a panaszok rendezése 
csak hosszadalmasan · több ' 
!rán�•it:S S'?erv 'utjan - -"t�if iE;
hetseges. Ugyanakkor Yiszont 
számos esetben a hibák jó ré-
1:::e a szolgálati főnölcségeknél 
fennálló hiányosságokra volt 
vissz,n·ezethető. Gyakran több 
száz vagy ezer forintos befi
zetésre kötelezték a dolgozó
kat olyan esetekben is, ami
kor az ellátó szervek követ
tek el mulasztásokat. Szinte 
állandó panasz még ma is a 

nem megfeleló méretti ruha
fé!eségek kiszolgáltatása. Az 
ilyen problémát az okozza, 
hogy a szolgálati fönökségek 
elmula,ztották az ellátásra jo
gosult mérték,·ételét, illeh·e a 
\"áltozó méretek regisztrálá
sát. 

Ankét az új · mechanizmusról 

Növekvő teliesít111ények 

- elavult berendezés 

Ugyancsak sok problémát 
ckozott a kllépök, elbocsátot
ta!<. vissza nem szolgáltatott 
ruha árának megállapítása 
bekövetelése. Csaknem min� 
den ilyen esetben a korábbi
nál magasabb összegű tarto
zásról értesítették a dolgozót. 
Késői. vagy elmulasztott 
igénylé,ek és egyéb mulasztá
•ok károsan hatottak a dol
gozók hangulatára és fegyel
mére i�. 

Az új nyilvántartási, utal
ványozási rendszer, ha nem 
is valamenn11i. de a nehézsé
gek többséqének megszünteté
sére lehetóséget biztosít. 
Nagymértékben a végrehajtó 
szolgálati fönöksé!!eken mú
lik. hogv a most már többsé
gében zökkPnómentesen ren
de!kezésrP álló ruhAzati anva
_gokat időben, kellő méretb�n 
és mennviségben megkapják 
a no\E(ozók. 

Fentlekbiil következik. hni?v 
a r„h„Pll�tás t0kintetébe;, 
szol�álati főröksél!einknek is 
jete,-,tósA-n m�gnövP�i'ede�t a 
felelösségük, szerepük. A ru-

Gépkocsit szeretne? 
A 4,- forintos Szerencse
sorsiegqyel megnyerheti a 
különbözö márkájú legújabb 

sz.emélyautót, 
KISl',;RELJE MEG! 

Szerencse-sorsjeggyel 
- szerencséje lesz ! 

Egerben jó, összeszokott 
Az MSZMP Keleti pályaud- Végezetül az új mechaniz- kollel,tíva dolgozik. A csomó-

var üzemi pártbizottsága az új mus fontosságáról szólva arra pont teljesítményei kimagas
gazdasági mechanizmus né- lóak. Többször elnyerték már 
hány időszerű kérdéséről aktí- hívta fel a figyelmet, hogy az élüzem címet. Ez év első fe
vaértekezletet tartott. A két- nem önmagától valósítja meg lében is túlteljesítették az él
száz fönyi hallgatóság előtt a változásokat az új gazdasági üzem szintet, de még többet 
Telek János. a budapesti igaz- irányítás. Emberek hajtják is nyújthatnának, ha gondjai-
gatóság helyettes vezetője is- végre. kat orvosolnák. 

lítmányozásl fizikai dolgozók 
egy órai súlymozditáso. szemé
lyenként 5,58 q volt - tájé
koztat Juhász Ferenc a háztól
házig szolgálat vezetője. 
Ebben az évben egy q-val töb
bet teljesítenek. 

Szűk a raktár 
mertette a szocialista országok K. J. _ Az elmúlt évben a szál-
ga«daságirányításának módo- Munkájukat azonban a szúk 
sítására tett intézkedéseket és r------.;.... ___________________ raktár hátráltatja. Házhozfu-
a kísérleti bevezetés első ta- varozáskor a zsúfolt raktár-
pasztalatait. 

H 
ban nehezen találják meg a 

Hangsúlyozta az előadó, uszono· ·t  e've forgal . t 
küldeményeket, az áruk egy 

hogy az új gazdaságirányítás m I $ Q részét a szabadban tárolják 

módszerei véget vethetnek an- A raktár kiszolgálása az 'I. 
nak a sok helyen megszokottá Lajkó Antal 25 éve forgal- mi munkája is. A szakszerve- sz. vágányon történik. Ezen a 
vált káros szemléletnek : mind- mi szolgálattevö és már 18 zeti bizottság munkavédelmi vágányon az állomás - kény
egy, hogy mibe kerül, csak a éve dolgozik Gyoma állo- megbízottja. Szolgálatonként szerből - vonatokat fogad és 
t,asút menjen. Ez abban mu- máson. szervezte meg a munkaavédel- indít. Ez a körülmény hátrál
tatkozott meg főként, hogy Negyedszázad! Hosszú idó mi őrséget. A munkavédelmi tatja a darabáru kezelését. A 
egyesek nem vették figyelembe a rend_elkezó forgalmi szolgá- örök rés.zére kéthetenként darabárus kocsikat naponta 
a felhasznált állóeszközök lattevfü munkiaikörben. Az oktatást is tart. többször kihúzzák és vissza
mennyiségét, azok kihasznált- tudja csak igazán, aki ezt a Lajkó Antal és brigádja jól tolják. Emiatt a raktári dolgo
ságát. munkát végzi. Lajkó Antal dolgozik. A menetrencl:szerűsé- zók munkájában naponta több 

Az új gazdaságirányítás azt becsülettel helytállt s köz- get a vállalt 92 százalékkal órás kiesés van. 

a követelményt támasztja a ben elvégezte a tisztképzőt is. szemben 94 százalékra telje- - Eger rohamosan fejlödik 

vezetökkel �zemben, hogy is- - Balesetem ? - Még nem sítet1ék. 650 tonnás tehervonati. - mondja Chemez Lászlóné 

merjék saját szakterületüket, volt - mondja. - Ezt bal terhelé:.-nél 788 tonnás ered- állomásfönök. - Az állomás 

legyenek hatékony segítői, elö- kézzel gyorsan le is kopogja n;�Yt értek el. Kocsimozga- körül épült toronyházak is erre 

mozditói az üzemek, szolgála- az asztal alján. tás1 egységidejüket 4,2 percről mutatnak. Ugyanakkor az álla-

ti helyek demokratikus légkö- De nemcsak a szakmunkája 3.9-re csökkentették. Balese- más l5erendezése korszerűtlen, 

rének. dicséretes, hanem a társadal- tűk nem volt. T. E, elavult. Al.agcsövezet hiányában 

- Semmi okunk kétségbe 
a vágányok, a váltók egy ré-

i,onni a vezetök -rci.termettsé-
sze állandóan víz alatt áll. Az 

gét, de látni kell mindenkinek, 
1 

állomás teljesítöképessége is 

hogy jelentős felfogásbeli vál- Sz ,· veszter regge le' n 
nagyobb lehetne, ha a teher-

tozásokra van 3zükség -
vonatok beférnének az állo-

hangsúlyozta. - Ebben pedig a 
másba. Különösen a füzes-

pártszervezetek és a szakszer-
abonyi vonatok forgalmában 

vezetek hatékony támogatása, 
okoz ez nehézséget. Hiába húz 

megnövekedett szerepük érvé-
fel a mozdony a fűtőházi for-

nyesltése nélkül lehetetlen 
ditókorongig, a vonat vége az 

elóbbre jutni. 
ellenkező oldalon az útátjá-

Az új gazdaságirányítási 
rón túlra nyúlik. Sokszor elő-

rendszer ugyan 1968. januárjá-
fordul, hogy egy vonat csak 

ban lép életbe, de már 1967-
három vágányon fér el. 

ben új állóeszköz gazdálkodás-
Nehéz. fáradságos mun1,át 

ra té• rá a MÁV. Ez a saját 
végeznek o. kocsírendezök. A 

,·állalkozásban végzett építő-
vonatmegosztások, kényszer 

ipari beruházásokra jelentös 
tolatások napirenden szere-

hatással lesz. Az ilyen hitelek 
pelnek munkájukban. Olyan 

kamata a létesítmény-tervezet 
iparvágánya is van az állo-

megvalósításáért ugyanis 3 
másnak. ahová a mozdonnyal 

százalékos, de ha határidőn túl 
ezyütt mindössze egy kocsi 

készül el, akkor a kamatösz-
fér be. Ugyanakkor erre a vá-

szeg ét·i 9-18 százalékra nő. 
gányra naponta 8-12 kocsit 

Ez biintetö kamat, melyet nem 
kell beáll!taniok és kihúzniok. 

a MA V visel, ahogy ezt koráb-
Ez Is többlet tolatást kíván. 

ban elképzelték egyesek, ha-
Nehezíti munká;'ukat, a vizes, 

nem e többlet kamatköltség 
sáros vágánuzat. Vízben állva 

áthárul arra a vezetóre és 
akasztanak, kapcsolnak. 

dol�ozóra. aki nem biztosította _ Ebreszt6! tU Is záróra van! 
- A 17. sz. váltó Is állan-

a 1,;tesítménv határidőre tör-
dóan vfzben áll - kesereg 

ténő befejezését. 
Gál József tolatásvezet6. 

(Pusnal Pál rajza.) - G11ulladáBos fertőzést ka-

pott a kezem, mert az olajos, 
koszos vízbe nyúlva lehet csak 
a váltót kezelni - szól közbe 
Temesvári János kocsireríae'.
ző. 

Ezután arról beszéltek, hogy 
a háromujjas védökesztyűk 
balesetves:relyesek. Csak az 
ötujjast tartják alkalmasnak. 

Egy lavór öt em berre 

A kocsirendezők szociális· 
helyzete sem kielégítő. A 
számukra kijelölt helyiségben 
például még víz sincs. A vi
zet kannákban a felvételi épü
letből viszik a vágányokon ke
resztül. Egyszerre öten vannak 
szolgálatban, s mindössze egy 
lavór jelenti számukra az 
„összkomfortot". Nem jobb a 
takarítónők helyzete sem. Ti
zenöten szoronganak egy fé
szerben, amely az öltözőt, a 
mosdót és az ebédlőt is jelenti 
számukra. 

Az állomás után a fútőhá
zat is meglátogattuk. A tervek 
szerint az egri fűtőház Füzes
abonyba kerül. Hogy mikor? 
Erre a kérdésre még a fútö
ház vezetői sem tudtak vá
laszt adni, pedig ez a döntés 
m�r a korábbi években meg
szuletett. Emiatt maradt el a 
fűtöház 1964-re tervezett fel
újítása is. A költözködés kö
rüli bizonytalanság nem oko
zott törést a fti tő ház munká
jában. Sőt a csomóponti 
élüzem cím elnyerése tová1'b 
fokozta a munkalendli!ete• 
A fútőháziak az első félévbe� 
eredményesebben dolgoztak 
mint az elmúlt év hasonló idö: 
szakában. Kongresszusi fel
ajánlásaik közül emlitést ér
demel az a segítség. melyet 2 
d? 275 sorozati gőzmozdony 
re,_sz_le!fvizsgájával 'l jászapáti 
futohazak nyújtottak, 
_ Mint a példák is bizonyft
Ják sok nehézség gátolja az 
egri csomópont dolgozóinak 
munkáját. Az állomás és a fű
tőház dolgozói azonban a mos• 
toha körülmények ellenére 11 rle:ekasan dolgoznak. az el• rrult években jó <>redménye• ket értek el. Megérdemelnék hogy szociális problémálkk-1 többet törődjenek. 

� 

Tözsér Ern4 
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"100 km a Vörös Hadsereg nyomában" Önkéntes rendőrök 

tanácskozása Hatvanban 1:1mn 
A Vasúti Főosztály se 119 

tagú természetbarát szakosztá
lya bensőséges hangulatú 
klubesten búcsúzott az 1966. 
évi turistaévtől. Az évzáró fe
nyófaünnepség, ahogyan hiva
talosan nevezték, egyben alka
lom volt számvetésre is. 

A karácsonyi gyertyagyúj
tás után Forgó János szakosz
tályvezető összegezte az el
múlt év eredményeit. Elmon
dotta, hogy a szakosztály tag
jai és vendégei - 730-an -, 
51 túTán vettek Tészt, 1646 ki
lométeTt tettek meg és 97,5 na
pot töltöttek a szabadban. Ki
,-áló teljesítményükkel elnyer
ték a VI. kerületi természet
barát szövetség vándorzászla
ját is. 

Színes beszámoló 

A „hivatalos" jelentés után 
következett a szakosztályve
zető színes beszámolója a dia
vetítő mellett. Egymást válto
gatták az év folyamán bejárt 
s=ép hazai tájak és más látni
valók, a családias harmóniá
ban együttműködő közösség 
spoTtéletét bemutató színes ké
pek. Természetesen, nem ma
radt el a jóízű, humoros kísé
rőszöveg sem. Mi, vendégné
zők is megcsodáltuk a pilisi 
Sz_urdok megkapó szépségét, 
szmte hallottuk patakjának 
zúgását és együtt lépdeltünk a 
szakosztály tagjaival, az alföl
di ősláp harsogó zöld föve
nyén, ahová le-lehuppantották 
magukat egy kis pihenőre. 

A klubesten ml is a fehér 
asztalok mellé telepedtünk és 
ezúttal forrásvíz helyett - ez 
most igazán megengedhető 
volt -, kiskőrösi rizlinggel hű
sítettük kiszáradt torkunkat. 
Igy, persze, gördülékenyebben 
folyt a beszélgetés. 

Balázsi Anna azt újságolta 
hogy az ünnepségen kapta meg 
a „100 km a VöTös Hadsereg 
nyomában" - túra teljesíté
séért járó jelvényt, (41-en már 
viselik). Kókai lTén pedig az 
ezüst túrateljesítmény jelvényt 
mutogatta büszkén. Ennek 
birtoklásáért 25 napot kell tú
rázni egy évben és 12 kijelölt 
ponton kell megfordulni. 

- tn úgy teljesítettem -
mesélte -, hogy közben el
t,égeztem a kétéves vasúti 
tisztképzőt is. A túrák, a jó 
táTsaság és a jó hangulat je
lentette számomTa az ideg
nyugtató kikapcsolódást, a pi
henést. 

Kulcsár Mihály a •  kerékpá
rosok, Marosi Miklós pedig a 
vízitúrázók eredményeiről be
szélt. Az egyik korábbi cik
künkben még csak óhajként 
említett gumikajakot a 
Vasúti Főosztály szakszerve
zeti bizottsága anyagi támoga
tásából sikerült megvásárol
niuk. Itt szólt közbe Hemádi 
Anna gazdasági felelős, aki 
hozzátette, hogy a Budapesti 
Sporttanácstól a múlt évi jó 
munka eredményeként az új 
évben 6 ezer forint támogatást 
kap a szakosztály, így körül
belül 13 ezer forinttal gazdál
kodnak. Ez az összeg elegendő 

a szakosztály zavartalan mű
ködéséhez. 

Ali bácsi 56. túraéve 

J!:s hogy az örömünk teljes le
gyen, kedves ismerősünk, Sza
bó Ali bácsi ült le az aszta
lunkhoz. Az imént láttuk az 
egyik diaképen, mint a nagy
mezőpusztai mikulásest Télapó
ját, most azonban sugárzó arc
cal közölte, hogy 56. túraévét 
hagyta maga után és most ün
nepli 66. születésnapját. 

gyobb számban vihessük ki a 
szabadba. Ennek érdekében 
autóbusz- és hajókiránduláso
kat is rendezünk, amelyeken 
családtagjaikkal együtt, szíve
sen látjuk és kalauzoljuk az 
érdeklődőket. 

Zámbó l5'ván 

Hatvan állomás oktatótermé· 
ben az elmúlt napokban. ta;
tolták meg Heves é.; Nograd 

megye vasutas önké�tcs rend
őreinek tanácskozását. A ta
nácskozáson részt vettek a két 
megye állo::násainak szakmai 
vezetői a pártszervezetek kép
viJSelöi.' a két megye fők1'pi
tányságának képviselői, . vala: 
mint a budapesti é.; a nuskolCJ 
igazgatóság megbízottai is. 

Hatvan állomás rendőrpa
rancsnoka értékelte az önkén
tes rendő•·ök munkáját és 

megállapltotta, h?gy tevéken�

ségük nagymértekben ��zz'!
jMult a közrend megs.z·1lard1-

tásához, a bűncselekmények 

és a balesetek megelőzéséhez. 

A tanácskozáson 9000 forint 
pénzjutalmat osztottak sz�t a 
kiváló munkát végző önkéntes 
rendőrök között. Sós János 

önkéntes rendőr, Kisterenye 
vasútállomás jegyviz;gálója a 
közbiztonsági érdemrend 
ai-ainy tok>ooa ta kitün te té,s t 
kapta. 

Sz. F. 
- Elkészültek máT a jövó 

évi tervek - mondotta Forgó 
János. - A szalcosztály tagjai 
részéTe Dobogókő, Esztergom, 
Visegrád és sok más vidék be
járását tervezzük, de fő cé
lunk az lesz, hogy a Vasúti Fő
osztály dolgozóit minél na-

Megjutalmazták a kongresszusi 

verseny legjobbjait 

A tűzkeresztség sikerült 

A Szombathelyi Haladás női atlétacsapata. Alló sor: Poór, 
Bölcsvölgyi, Szabóné, Sasvári, Lengyel, Szenteleld, Himerné 
(Gádzsa). Guggolnak: Varga, Mosonyi, Pék, Jancsó, Fenyvesi, 

Séfer. 

A Szombathelyi Haladás 
atlétikai szakosztályának nói 
csapata egy évvel ezelőtt ve
retlenül nyert bajnokságot az 
NB I/B-ben és bejutottak az 
NB I-be. A tűzkeresztség 
sikeTiitt. A szombathelyi 
lányok 9 csapat közül a 8. 
helyen végeztek. Az NB I 

versenyidényben Is jó sze
replést vár a n01 csapattól. 
Ehhez mind a sportkör elnök
ségétől, mind a szombathelyi 
igazgatóság vezetőitől meg
kapják a szükséges segítsé
get. 

Gibba Ish•án 

Mint arról már a Magyar 
Vasutas is hírt adott, a szom
bathelyi járműjavító dolgozói 
a IX. pártkongresszus tiszte
letére tett felajánlásukat ma
radéktalanul teljesítették. A 
vállalat vezetői december 16-án 
a járműjavító kultúrotthoná
ban ünnepi műsorral egybe
kötve értékelték a kongresszu
si versenyt, 

Dolgozóink nagyszerű mun
kát végeztek. A kocsija,·ító 
osztály például 

a vállalt 70 dar® fővizsga 
helyett 86-ot, futójavítás
ból a 40 helyett szintén 80-

at teljesített. 
A mozdonyosztály dolgozói a 
vállalt 3 darab gőzmozdony 
nagyjavításból 1 mozdonyt ok
tóberben, kettőt pedig novem
ber 28-án adtak át a vontatá
si szolgálatnak. Derekas mun
kát végeztek a megnmnká!6 
és a karbantartó osztály dol
gozói is. 

A kongresszusi verseny si-
kerére és gazdaság()SSágára 
jellemző, hogy 

a 4,5 milliós tervezett nye
reséggel szemben 6,1 mil
lió forint nyereséget értek 

el. 
Ennek eredményeként Bata 
Ferenc, a vállalat igazgatója 
200 OOO forint pénzjutalmat 
osztott szét a legjobban dol• 
gozók között. 

újoncai azt a tervet teljesí- ,_ __________________________ _ 

tették - amit egyébként az 
egyesület vezetése is célul 
tűzött -, hogy bent maradja
nak a legjobbak között. 

A csapat erőssége kétség
telen, a válogatott kerettag 
Szenteleki Sára volt. Rajta 
kívül Sasvári Gizella, Len
gyel Zsófia és Gádzsa Klára 
szerepelt a legeredménye
sebben. 

A szakosztály az 1 967-es 

SPORTSZERŰSÉGBŐL JELES 
A labdarúgó szezon befeje

ződött. A Szegedi VSE NB II
es labdarúgói a Keleti csoport
ban a kilencedik helyen vé
geztek. A bajnoki évad sport
szerűségi versenyén viszont az 
első helyre kerültek. 

Az elért eredményhez gra
tulálunk. 

Nyugdíjasokat búcsúztattak 
az Utasellátó Vállalatnál 

Tegnap még az éttermekben, 
pályaudvari büfékben és pa
vilonokban szolgálták nagy
nagy igyekezettel a vendége
ket s a munka közben talán 
nem gondoltak arra, hogy 
elérkezett az utolsó nap, az 
utolsó munkában eltöltött 
nap. Tegnap még mosolyog
tak és kedvesen társalog
tak a vendégekkel, ma pe
dig könnyes szemekkel, szót
lanul ülnek a fehér terített 
asztalnál. Tegnap még ők 
köszöntek el a vendégtől, ők 
búcsúztak, ma pedig őket 
búcsúztatják. Az élet szigorú 
törvénye ez. 

mondotta -, de nem szaka
dunk el, mert tapasztalataik
ra, szaktudásukra, az új ge
neráció nevelésében nélkü
lözhetetlen szükségünlc van. 
Várjuk önöket vi-<sza, mert 
hozzánk, az Utasellátó nagy 
családjához tartoznak. 

A búcsúszavak után a f6-
igazgató kitüntetéseket, igaz
gatói dicséreteket, pénz- és 
tárgyjutalmakat adott át. Né
gyen Kiváló Dolgozó jel
vényt, szintén négyen Kiváló 
Dolgozó oklevelet, tizenegyen 
igazgatói dicséretet, huszon
nyolcan pedig pénz- és tárgy
jutalmat kaptak. 

A nyugdíjasok nevében 

Ezen a házi ünnepségen dr. 
Makrai Sándor a Vas megyei 
Tanács képviseletében adta át 
a 70 éve fennálló járműjavító 
Haladás férfikórusának az el
ismerő oklevelet és trófeát. 

A kitüntetett férfikórus és 
a fúvószenekar az ünnepség 
után hangversenyt adott. 

Kovács István 

Árukapcsolás ? 
December 4-én az 1717-es 

számú vonattal Debrecenből 
Budapestre utaztam, s nagyon 
meglepett, amikor az Utasellá
tó büfésétól a kért banán mel
lé krémrudat is kaptam. A ba
nán és a csokoládé krémrúd 
egy külön nylon zacskóba elő
re csomagolva volt, s csak így 
együtt vehettem meg. 

Az efféle árukapcsolás telje
sen érthetetlen. Miért vegyen 
krémrudat az az utas, aki ba
nánt szeretne vásárolni, vagy 
fordítva ? Az ilyen árusítási 
forma nem vet jó fényt az 
Utasellátóra. 

Czeglédi Sándor 
Debrecen 

' 

Udvarias kiszolgálás 
December 6-án a 21 14-es vo

nattal Budapestról Tapolcára 
utaztunk. őszinte örömünkre 
szolgált az az udvarias kultú
ráit kiszolgálás, amivel a vo
nat büfékocsijában talAlkoz
tunk. Ezúton mondunk köszö
netet kedvességükért, annak a 
női és férfi utasellátó dolgozó
nak, akik a már kihalóban le
vő udvariassággal emlékeze
tessé tette utazásunkat. 

Bognár Károly 
Tapolca 

A szerkesztőség üzeni 
Kovács István. Szombathely; 

Czegiédi Sándor. Debrecen; cser
háti .rózser, SZ!ládl Sándor, Sze
ged; Perlaki Gyula, Sopron ;  Ha
raszin Káro:y, Bánréve; Bognár 
Károly, Tapalca ; Markos Józse1, 
Zalaegerszeg; Pintér Lajos, Vác
rátót ; Szabó József, M!sko!c
Gömör1 pu.; Leveleiket lapunk 
anyagi.hoz feJhasználjuk, 

Burai Péter, Balmazújváros: 

- Légffüéses vasúti személykocsik. A Gyórí Magyar Vagon- és Gépgyár gyártmá1;y_fejleszté�i osztálya a vasut1 szemelykocsik eddil(i fűt.ésétől eltérő légfűtés terveit _dol_gozt� ki._ Lényege: a kocsi mmdket vegében az elöterek mennyezetébe hókicserél6kl;t építenek és a melei; levego a mennyezeten, az ablakoknál és az ülések háttámjai mögött áramlik a fülkéb� - Vezet_ a Közlekedési Mú'. z�_u-?'- A fováros 19 múzeu ma koz�l ebbe� az évben legtöbb nézot a Kozlekedési Múzeum és_ az ált:ita rendezett nemzetkoz1 vasutmodell kiállítás ,·onzotta. Az elkészült statisztika szerint a □úzeum gazdag anyagát több mint 63 ezren nézték meg. 
.-:- �30 vasutas gyermeket aJandekozott meg az ünnepek alkalmából a Miskolc-Gömöri pályaudvar szakszervezeti bizottsága. A megemlékezést nemcsak a gyermekek, hanem 

a szülök is jóleső érzéssel fo
gadták. 

- Túl�ljesítették éves tervüket a szobi Gazdasági Vasút Ozemfónökségének dolgozói. Éves tervüket a tervben meghatározott 528 ezer tonnával 
szemben 528 840 tonnára, egyéb 
bevételi tervüket pedig a 923 
ezer forintos tervvel szemben 
1 005 831 forintra teljesítették. 

- Aulomalikus kocslkap
csolét alkalmaznak a Hamburg 
és Páderborn közótt közlekedő 
E. 739-es számú vonatnál. Az 
ú.1 megoldással a tolatás szük
ségtelenné váhk, ugyanis a 
mozdonyvezető a vezetőállásból 
gombnyomással tudja az egyes 
kocsikat sret- i:Jetve összekap
csolni. 

- Elektronikus robotgépet 
vezérlik majd a vonatokat a 
leningrádi földalatti vasúton. 
Két ilyen robotvonat már meg
kezdte a próbajáratol. Ezek az 
elektronikus gépek határozzák 
meg az érkezés és az indulás 
időpontját, valamint a vonatok 
sebességét IS. 

Törökszentmiklós dísz
polgárává 'Választották Jávor 
László nyugalmazott MÁV 
múszalti fóe'. lenőrt, a Városi 
tanács tagját, a Városi Tanács 
és a Hazafias Népfront együt
tes ülésén. Jávor László 1960 
óta csaknem 5000 társadalnú 
munkaórát dolgozott Török• 
szentmiklóson a köz javára. 

A kórusmozgalomban 
eredményl'S munkát végző 
Szegedi MA V „Hazánk" férfi
kara arany, vegyeskara pedig 
diplomával ezüst koszorút 
nyert az országos kórusmlnósí
tési ,·ersenyen. A díjakat az 
ünnepi hangverseny keretében 
a szegedi eip·etem Dugol"its 
téli aulájában dr. Mihálka 
György az együttes karnagya 
vette át. 

- Önkéntes vasúti rendőrök 
tanácskoztak l\liskolcon, a 
Vörösmarty Klub nagytermé
ben. Borsod megye területé
ről 213 önkéntes rendőr volt 
jelen. Az értekezleten Nagy 
Ferenc alezredes, a megyei 
rendőr-főkapitányság vasúti 
alo,ztályának vezetője egy ön
kéntes rendőrnek a Közbizton. 
sági Érdemrend arany fokozo\a 
k"Cntetést. hatnak beJüg,-ml
nisztériumi dicséretet. 42-nek 
pedig jutalmakat adott át. 

Köszöntötték a bajnokcsapatot 

Az Utasellátó Vállalat nyug
díjas búcsúztatóján Urbán 
Szabó Béla főigazgató őszin
te meleg szavakkal köszönte 
meg annak a 47 dolgozónak 
fáradságos, odaadó munká
ját, akik ma búcsúznak egy 
élet munkájától. 

Brainstein János, a Keleti 
pályaudvar éttermének volt 
vezetője mondott köszönetet. 

Az Utasellátó vezetősége a 
nyugdíjba vonulókat ezután 
ünnepi ebéden látta vendégül, 

Tuchner István, Kisterenye; Nagy 
Antal, Keszöhidegkűt; Cserháti 
Jóu;ef, Szeged; Pintér Lajos, 
Vácrátót: Leveleiket Illetékes 
helyre továbbltottuk. Köszön('tnvilvánitá1. Mindazok• 

nai<., akik drága íelcstge:n. Végh 
Alfonz Béláné elhunyta alkal
mából részvétüket fejezték ki. 
ezúton mondunk köszönetet. 
Végh Alfonz Béla és fia. A BVSC NB I-es asztalite

nisz csapata 1966-ban - meg
felelő edzési lehetőségek hiá
nyában - sok nehézséggel 
h'iiszködött. A csapat tagjai en
nek ellenére mindent elkövet
tek a jó szereplés érdekében. 
Az akaratot, a lelkesedést si
ker koronázta. A BVSC meg
nyerte a csapatbajnokságot, s 
ezzel jogot szerzett az Európa 
Kupában való réSzvételre. 

A bajnokcsapatot december 
22-én köszöntötték szakszer
vezetünk székházában. Szabó 

Antal főtitkár, a Magyar 

Asztalitenisz Szövetség elnö
ke a sikeres szereplésért elis
merését fejezte ki a szakosz
tály valamennyi tagjának, já
tékosoknak és versenyzőknek 
egyaTánt. Ugyanakkor felhív
ta a figyelmet arra is, hogy 
a bajnokcsapatnak a jövőben 
még gondosabban kell felké
szülnie a mérkőzésekre, még 
többet kell tennie annak ér
dekében, hogy a magyar asz
tali tenisz sport mielőbb kilá
baljon a hullámvölgyből. 

Beszéde után a főtitkár meg
jutalmazta a játékosokat és a 
szakosztály vezetőit. 

- Búcsúzunk önöktől (szj) 

Búcsú az állomástól 
Bánréve állomás szakszerve

zeti bizottságának nőbizottsá
ga teaesttel egybekötött nyug
díjas búcsúztatót rendezett 
négy nyugdíjba menő dolgozó 
részére. 

Farkas Antal állomásfőnök 

meleg szavakkal köszönte mel! 
özv. Szabó Zoltánné, Magyar 
Ferencné, Kiss Gyuláné és 
Héthi Barna nyugdíjba vonu
lók több évtizedes. áldozatos. 
fáradságos munkáját. 

Haraszin Károly 
Bánréve 

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapból a szakszer. 

vezeU bizottságok és a do:gozók 
figyelmébe ajánljuk a ktlvetkező
ket: 

50 számból: 12!H60/1966. 1,2. B, A 
vasútüzem területén folyó szocia
lista munkaverseny 1967. évi cél
kitGzésel. 

51. számb<ll: 10'!26111966. 1!2. e. A 

MAV Szaktanfolyamok Szerveze
ti-. OgyrendL, Tanulmányi-, és 
Vlzsg:a�zabályzatának kiadása. 

l2!l-025 19� 1'3. e. A MAV-do'go
zók részére fizetési előleg enge
déiyezé1e és folyósH.ása. 

12;55211966. I/3. e. A nők megfete·ő foglalkoztatEsának és egész_ 
ség(ik, testi épségük véde:mének 
elllsegltése. 
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Beköszöntött a ·tél 
A zord tél, a nagy havazás nem okozott 

jelentősebb fennakadást a vasúti közlekedésben 

AVASUTASOK SZAKS ZERVEZEThHK LAPJA 

XL 2VFOLYAM Z. SZAM. Á,a- 40 fillér 196'7. JANUÁR 16. 

A Magyar Államvasutak Vezérigazgatóságánolt 
és a Vasutasok Szakszervezete Elnökségének 

irányelvei 
a vasútüzem 1967. évi feladatainak végrehajtását 

segítő szocialista munkaversenyhez 
Ez a kézi állítású váltó már múk.ödik 

Az 1966-os gazdasági év 
megnövekedett feladatainak 
eredményes végrehajtását a 
kongresszusi munkaverseny 
hathatósan segíbette. A vasút>
üzem számszerű eredményei
ben tükröződik a vasutas dol
gozók versenylendülete. 

A népgazdaság szállítási 
Igényeit 1966-ban a vasút ma
radéktalanul kielégítette. 

116,6 millió tonna áru és 
418,8 millió utas elszállí
tásával 101,4, illetve 100,1 
százalékra teljesített.e az 

éves elöirányzat-Ot. 
Az előző évhez viszonyítva 

az áruszállítási teljesítmény 
4,3 millió tonnával, illetve 600 
millió árutonna kilométerrel 
növekedett. A nemzetközi áru
forgalom növekedése is jelen
tős volt: tranzitáruból 9,4, im
port áruból 6,3 százalékkal 
szállí'.ottunk ,többet a terve
zettnél. 

A személyszállító vonatok 
menetrendszerGségénél elért 

1,7 százalékkal emelkedik. 
Növekszik a nemzetközi sze
mélyszállftási igény is. 

Az előirányzott elszállítandó 
árumennyiség 118,5 millió ton
na, amely 1,7 százalékkal több 
az elözö évinél. Az áruszállí
tási teljesítmény díjszabási 

•árutonnakilométerben 3,4 szá
zalékkal emelkedik. 

A megnövekedett szállftási 
igények kielégítését 1967-ben 
is segíti a korszerű vontcúó
és vontatott járművek beszer
zése, pályák és állomások 
korszerúsltése, a dolgozók 
szociális- és mun.kakörülmé
nyei,t javító beruházások meg
valósitása. 

Az 1967-es év az új gazda
sági mechanizmus bevezetését 
megelőző esztendő. Valameny
nyi szolgálati hely úgy végez
ze a feladatát, hogy az átállás 
zökkenő nélkül történjen. 

A gazdaságosság, a munka 
hatékonyságának növelése, a 
minőség javítása, a szigorú, 

de ésszerű takarékosság, a 
dolgozók élet- és munkakörül
ményeinek javítása, a bizton
ságos munkavégzés feltételei
nek megreremtése 1967-ben is 
alapvető feladat. 

A gazdasági vezetők 
tevékenyen vegyenek 
részt a szocialista munka
verseny Irányításában, 
szervezésében, segítésé-

ben. 
A versenyvállalásokban, az 
intézkedési tervekben, a 
KISZ-szervezetek akció prog
ramjában foglaltak végrehaj
tásában aktívan tevékenyked
jenek. Kérjék és hasz-,,,ositsák 
a dolgozók véleménj/ét, ta
pasztalatait. kezdeménvezé
selt, tarlsák tiszteletben és 
biztosítsák a dolgozók jogait. 

A területi- és szaksz�rveze
tl bizott->ágok, múhelybizottsá
gok, 05ztálybizottságok. KISZ
bizotko.ágok és szervezetek kö-

(Folytatás a 3. oldalon.) 

95,9 százalékos eredmény 0,6 .-----,.----------------------'
százalékkal volt kedvezőbb az 
1965. vinél. A tehervonatok 
73,3 százalékos menetrendsze
rűsége 2 százalékkal haladja 
meg az előző évi szintet. 

A tehervonatok átlagos ter
helése 1,60/o-kal, a teherkocsik 
statikus terhelése pedig 2,2 
százalékkal növekedett. Az 
eredmény jelentősen hozzájá
rult a vonóerő, é5 a kocsipark 
gazdaságosabb k.ih86ználásá
hoz. 

Helyzetkép Szekszárdról 
a választások időszakában 

A munka termelékenységé
nek hatásaként 

A szakszervezeti választá
sok eseménysorozata január 
4-én vette kezdetét a szek
szárdi alapszervezetnél. Nagy
dorogtól SárpUisig több kisál
lomás tartozik Szekszárd ál
lomás szakszervezeti bizott
ságához. A vezet6ség gondjai 
most alaposan megsokasodtak. 

- Tegnap Tolnamözsön volEzzel a-i: előző évihez viszo- tam, az imént jöttem meg Könyítva 250 millió forinttal •lesdről - mondotta Belágyi csökkent az önköltség. József intéző, a szakszervezeti Az 1966-ban végrehajtott bizottság titkára. - A bizalrnűszaki fejlesztés, párosulva mi választásokat tartjuk. Tola gazdaságos felhasználáSt namőzsön Katzenberger Anbiztosító új technológiai eljá- tal darabárus raktárnokot isrásokkal, a vasutas dolgozók mét megválasztották a dolgokezdeményező készségével, zók, mivel a bizalmi teendómunkaszeretetével meghozta ket eddig is szorgalmasan ela várt eredményt. látta. Egyébként Is példamu-

mintegy 4 százalékkal 
csökkent a fajlagos költ..

ség, 

AKÖV-kirendeltséggel zavar
talanul dolgoztunk együtt és 
az elért eredményeink lénye
gesen jobbak, mint voltak 
1965-ben. Ezeket szeretnénk 
az idén továbbfejleszteni. 

Jó eredménvek!,el zárta az 
1966-os esztendöt Szekszárd 
állomás MAV-AKÖV komp
lex brigádja. A feladásra ko
csinként engedélyezett 6,5 óra 
helyett 3,9 órát teljesítettek, 
míg a leadási kocsikra enge
délyezett 7, 7 órás rakodási 
időt 7,4 órára rövidített.ék le. 
Az egy kocsira eső kocsiállás
pénz a tavalyelőtti 40 forint
ról 25 forintra csökkent, bár a 
kezelt kocsijaik száma meg
haladta a tízezret, és 1680 ko
csival több volt, mint 1965-
ben. 

L. J. 

Az első téli nap, a decem
beri hóesés után, már vártuk 
az igazi telet, de egy hónapot 
késett. Most azonban Itt van. 
Szinte egyik napról a másikra 
az egész ország fehér ruhába 
öltözött. 

Az első havas napon, január 
7-én különösen a főváros tér
ségében és a Dunántúlon oko
zott nehézségeket az időjárás. 
Több állomás és vonalrész ke
rült szorongatott helyzetbe. 

A vasutasok azonban a 
helyükön voltak, s rövid 
idö alatt szabaddá tették 

az utat a vonatok elött. 

lgy nem volt jelentősebb aka
dály a MA V vonalhálózatán. 

Az ország legnagyobb ren
dező pályaudvarán, Ferenc
városban sem okozott fenn
akadást a tél premierje. A 
nagy havazás miatt ugyan ne
hezebben gurultak a kocsik, de 
gurultak. Mindkét rendező 
győzte a munkát. A beérkező 
szerel vényeket gyorsan szét
rendezték, s a kocsik új sze
relvényekben, új rendeltetéssel 
folytathatták útjukat a célállo
más felé. Január 9-én, hétfőn, 
arnlkor látogatást t.ettünk Fe
rencvárosban, a Nvu11ati ren
dező vágányfék-tornyában, két 
gurítás között még beszélgetés
re is jutott idejük az ott szol
gálatot teljesítő dolgozóknak. 
Máskor ez nem nagyon lehet
séges, mert alig fejezi be a gu
rítást az egyik 520-as tartalék, 
már ott van nyomában a má
sik. Mint elmondották, a hét 
első munkanapján máskor is 
kevesebb a feldolgozásra váró 
elegy. 

Megtudtuk azt is, hogy 
a Keleti rendezo7>en fel
szerelt elektromos váltó
melegítők Is állták a telet.. 

Nem volt baj a többi váltóval 
sem, mert a pá_lyafenntart.-\si 
szolgálat dolgozói az állomá
siakkal együtt éjjel-nappal kl>
szenlétben álltak, hogy bizto
sítsák a forgalom zavartalan
ságát. 

Készenlétben állnak a 
vasutasok máshol is, mert jól 
tudják, hogy a forgalom nem 
állhat le, a vasútnak menni 
kell a legfogcsikorgatóbb hi
degben is. 

Gurulnak a kocsik a Nyugati. rendezőben 

A szerelvények vastagon behavazva érke-i:nek Ferencvárosba 
A messzir61 jÖU tartálykocsik is zord télröl tanúskodnak 

(Hemző Károly felvételei) 
A múlt évi teljesítmények tató vasutas, most végzi a igazolják a párthatározatok- közgazdasági technikum esti ban kidolgozott gazdaságpoli- tagozatát. Kölesd állomáson tikai célkitúzések helyességét, új bizalmi választására került 1----------------------------------------------------

szükségességét. A reális célok, sor. A régi bizalmijukat, a korszerűbb iránvítási mód- MeszlénYi Istvánt, nem várzerek, a gazdasági, szakszer- lasztották újjá a tagok, mert vezeti és KISZ-szervek fejló- úgy vélték. túlságosan csöndö együttműködése közvetle- des. Helyette Inkább a mozgénül hozzájáTult a verseny- konyabb Bu.ránVi Lászlóra mozgalom fejlödéséhez és ez- esett a választás. zel a vasútrn háruló népgaz- _ Hány bizalmit választa-dasági feladatok eredményes nak még? megoldásához. A munkaver- _ Osszesen hetet válaszseny formális elemeit, s sab- tunk. Reméljük, hogy a válonos felajánlásokat, a brigá- lasztás, melvnek során mér-dok, szolgálati helyek, szolgá- !egre tesszük a bizalmiak lati és köuekedésl ágak, é üzemrészek, egymást segítő munkáját, további fejlöd st 
hoz majd bizalmi csoportjakezdeményezései váltották ink működésében. Készülünk fel. A kollektívák egyre na- a vezetőségválasztó taggyúlégyobb számban vesznek részt sünkre. A vezetőség tagjai rea szocialista cím elnyeréséért szortfeladt1taikról most készí-folyó versenyben. tik a beszámolókat. A kedvező eredmények ala- A vezetőség beszámolójá-pul szolgálnak arra. hogy az á ó 'd 1967. évi szállítási feladatain- ban bizony ra sz lesz maJ 
a munkaversenyben elért silmt a munka- és üzemszerve- kerekröl is. Szekszárd állozés színvonalának további más 1966_ban teljesítette az emelésével. a vasutas dolgo- élüzem-követelményeket. zók fegyelmezett. odadó hoz- Kocsitartózkodásunk záállásával teljesíteni tudjuk. eredménye a 91 százalékos A népgazdasági igények szint helyett 93,3 százalék alapján volt, kocsikihasználásunk pe-

196'7-ben 428.5 millió ut&11t dig 2,8 százalékkal túlhaladta 
kell els'lállítanl, 2,3 száza- az élüzem követelményt -
lékkal többet. mint 1966- hallottuk Kovács Zoltán állo-

ban. másfőr.1>!<től. - Szállító fele-
Az utaskilométer teljesítmény , inkkel. klilönösen a 11-es 

Jutalorrmúsor a kongresszusi verseny 

gyözteseinek 

Debrecen állomás kollektí
vája a lX. pártkongresszus 
tiszteletére indított munkaver
senyben kimagasló eredménye
ket ért el. Csupán december
ben 9254 tonna többletárut 
szállítottak el. A munkában a 
szocialista brigádok jártak 
élen. Jó munkájuk Jutalma
ként a Debreceni MAV Filhar
mónikus Zenekar és a Csoko-

nai Színház művészei nagy si
kerű hangversenyt adtak. 

Nagy tapsot és elismerést 
kapott Czakó Mária, a Csoko
nai Színház művésznője és Al
bert Miklós, a Csokonai Szín
ház művésze. 

A szocialista brigádok vál
lalták, hogy a kongresszusi 
versenyt 1967. évben is tovább 
folytatják. 

Korszerú utastájékoztatás 
Ferencvárosban 

Az ország legnagyobb állo
mását, Budapest-Ferencvá
l'ost legtöbben csak teherfor
galmáról ismerik, pedig utas
forgalma Is jelentős. Hiszen a 
nap 24 órájában közel 100 
személyvonat érkezik és indul 
erról a pályaudvarról, s a napi 
utasforgalom meghaladja a 

nyolcezret. A biztonságosabb 
utastájékoztatás céljára Fe
rencváros állomáson 37 OOO fo
rintos költséggel új hangosbe
Tendezést szereltek fel. Decem
ber 16-a óta már hangosbe
mondón keresztül tájékoztat
ják az utazóközönséget. 

Újjávarázsolták 
a Nyugati Utasellátó éttermét 

A múlt év szeptemberében Az étterem mögött a régi pá
zárták be a Nyugati pályaud- lyaudvari folyosón ugyanis az 
var Utasellátó éttermét, hogy új söntés mellett „befejező" 
megkopott falait új köntösbe konyhát is létesítettek. A 
öltöztessék, berendezését ki- frissen sültek is az ott elhe
cseréljék. Az átalakítási mun- lyezett tűzhelyeken készül
kálatok három és fél hónapot nek. Igy a pincéreknek nem 
vettek igénybe. A MAV Ma- kell annyit Jépcsőzniük a 
gasépítési Fönőkség dolgozói konyhába, mint korábban. 
ennyi idő alatt fejezték be az Helyesen olcio. tták meg az étterem belső átalakítási 
munkálatait. úíiáalakított étterem főbejá

ratát is. Nemcsak a Lenin 
A több mint másfél milliós körút felől lehet bejutni az költ.séggel korszerűsített étte- étterembe, hanem az új in

rem az óév utolsó napián, dulási csarnokból is. A ruha
Szilveszter este nyílt meg új- tárat közvetlenül a bejárat
ból a közönség számára. A nál helyezték el. Ugyanott ta
három főváro6i személypálya- lálható a férfi és női toalette 
udvar közül a Déli és a N'llu- s egy nyilvános telefonfülk� 
gati pályaudvar Utasellátó ét- is. 
terme már megfelel az I. on- Az újjáépített Nyugati Utas
tályú követelménveknek. A ellátó étterem most már meg
Nyugatiban nemcsak az étte- felel azoknak a követelmé
rem lett szebb és tágasabb a nlfeknek, amit egy I. oszt,Úvú 
réginél, hanem az ott dolgo- étteremtöl joggal elvár a kö
zók munkáján is könnyítettek.· zönség. 
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Megkezdődtek a szakszervezeti 
választások 

1 949 óta 

bizalmi 

Szavaz a csoport 

A SZOT elnökségének ha<tá- győződéssel magáénak vall, rozata alapján, január azért kész Is dolgozni. Nem 2-án megkezdödtek a szak- kell külön hang.súlyozni, hogy szervezeti választások. Január egyedül a legrátermettebb bi-31-íg a bizalmiak, a műhely- zalmi, a legjobb erőket összeés osztálybizottságok, februáir sftó szakszervezeti bizottság 1 és március 15 között pedig sem tudja a szakszervezet előtt a szakszervezeti bizottságok álló feladatokat végrehajtani. választására kerül sor. A szakszervezet teendője, 

gyú,lés legyen munkaértekez
let. Ne külsőségekben és lát
ványosságokban keltse fel a 
dOl!,OZÓk érdeklődését, hanem 
ta-rtalmában, Jelentse az akti
vitás fokozását mind a gazda
sági teljesítmények növelésé
ben, mind a dolgozók problé
máinak intézésében. 

Kevesen mondhatják el ma
gukról, hogy közel _két évti
zede szakszervezeti b1zalm1ak, 
Kablay Dezsönére, a Budapest
Józsefvárosi pályaudvar fuvar
díj-számfejtőjére 1949-ben sza
vaztak először munkatársai. 
Azóta egyfolytában bizalmi. Ez
úttal nyolcadszor választották 

Olyan időben folynak a vá- hatásköre, feladata a szocializ
lasztások, amikor a szakszer- mus építésének időszakában 
vezeti mozgalom előtt az ed- tovább növekszik. Nll{lyobb 
diginél nagyobb feladatok áll- önállóságot kapnak az alap
nak. A válasmsokkal egyidő- szervezetek, középszervek egy
ben végrehajtandó tennivaló aránt. Ez egyben azt is jelen
például az 1967. évi tervek is- ti, hogy a felelősségük Is nö
me-rtetése, az éves munka.ver- vekszik. A választás alkalmas 
seny célkitűzéseinek megtár- arra, hogy olyan tisztségvise
gyalása, a vállalások megfo- löket válasszunk, akik képe
ga!mazása, fellcészii!.és a gaz- sek a feladatok ellátására 
daságirányítás új -rendszerére. mozgósítani, akik a dolgozók 

A választás előkészítéséből 
minden funkcionárius, aktíva 
vegye ki a részét. A tenniva
lókat arányosa,n és a munkák 
jellegének megfelelően osszák 
el. Használják fel a legutól>bi 
választások tapas:i,talatait. 
Hívják fel a figyelmet a kong
resszust ;megelőzően kiadásra 
kerülő központi tézisekre. An
nak idején mondjanak véle
ményt erről, hiszen ez is a 
szakszervezeti demokrácia 
megnyilvánulása, a tagság be
vonása a vezetésbe. 

m
'::

. 
Szeretem ezt a munkát 

- mondja. - Nagyon hiá
nyozna, ha nem végezh�tném, 
ha nem jönnének hozza.m a 
munkatársaim, apróbb ügyek
kel, sérelmekkel. Pedig néha 
a keserűségből is kijut, ha 
nem tudok beutalót szerezni, 
vagy éppen nem oda, ahova 
kérték. Ez a bizalmiak sorsa 
Kinél is reklamálnának, ha 
nem a bizalminál, De ezek az 
apróbb nézeteltérések, szinte 
elkerülhetetlenek. 

A csoport �jai l&mét az „örec szakira" adták szavazalubl 

(Tázsér Ernö felvétele) 

A választások idején tehát bizalmát bírják, ezt munká
legfóbb cél, hogy szervezetileg jukkal, emberi magatartásuk
jól felkészüljünk a nagyobb kal kiérdemelték. 
feladatok ellátására, kritiku-

szóltunk már arról, hogy a ért.ékel 'ük 1 - · valamennyi szakszervezeti san J · a mun <at, es beszámoló és az azt kö- tag vegyen résm a tiszt-köt·ültekintóen határozzuk vetö vita milyen jelentős na- ségviselők kiválasztásában. meg a további feladatokat. pirend a választói összejöve- Adjanak segítséget a jelölő biOlyan tisztségviselők és veze- telen. A beszámoló ne csak zottságoknak, hogy a legrátertó szervek megválasztására rögzítse a. helyzetet, hanem mettebbek kerüljenek válaszkeli törekedni. akik a bizal- mutasson előre, jelölje meg a tott funkcióba. 

S hogy a csoport mennyire 
tiszteli és szereti bizalmiját, 
arra jellemző, hogy amikor 
az elmúlt évben csaknem fél 
évig ágyban feküdt - gerinc
törése volt - nem múlt el 
nap, hog·y valaki ne látogatta 
volna meg, Ok, a munkatársak 
gondoztAk a súlyosan sérült 
Kablaynét, az egyedülálló em
bert. A nehéz napokban mel
lette voltak, s mellette volt 
az állomás szakszervezeti bi
zottsága is. Anyagilag is tá
mogatták őt. A bizalmi mun
kát pedig erre az időre Beré
ny, Lajosné vette át. 

Tamási Mihály szerszámla

katos 40 éve dolgozik a Kis

kunhalasi fútóháznál, s tíz éve 
szakszervezeti bizalmi. Nem

csak munkahelyén végez ki

váló munkát, hanem mint ön

kéntes rendőr és társadalmi eZ

lenÖ1' is becsülettel helytáll. Az 

idős, tapasztalt lakatost szere

tik munkahelyén. Nem vélet

len, hogy dolgozótársai a na

pokban újból őt választották 
bizalmi vá, 

Amikor a csoportértekezle-

zsef például elmondotta, hogy 
a csoportban testvéries szel
lem uralkodik, Főként ennek 
tulajdonítható, hogy a brigád 
kiemelkedő termelési eredmé
nyeket ért eL Ezután hangsú
lyozta, hogy a jó kollektív szel
lem kialakításában nagy része 
van Tamási Mihálynak. 

Hasonlóan vélekedett Donk6 
Mátyás, a fútőház párttitkára 
és a csoport többi tagja is. lP

pen ezért nem véletlen, hogy a 
fűtőház szerszámlall;atosai új-

m.iaktól a szakszervezeti bi- Zegfontosa.bb célokat, és moz- A választások egyöntetú lezottságokíg és a központi ve- gósítscm a. problémák e-redmé- bonyolítása érdekében a mezetőségig meg tudnak felelni a nyes megoldá.sá-ra.. A taggyűlé- gyeí bizottságok és a szakgazdasági mechanizmus re- seken arról kell számot adni, szervezeti bizottságok részére formjával bekövetkező új hogy a dolgozo'k és a szakszer- irányelveket adtunk ki. Ezt helyzet követelményeinek, a vezeti bizottságok mennyiben kon1c-rétizálják a helyi vi.szotagság növekvő igényeinek. járultak hozzá pártunk polití- nyokra. Segítséget jelentenek 

J
ó alkalom a választás ar- kai és gazdasági célkitúzései- a megyei bizottságok által ké
ra, hogy az időszerú fel- nek megvalósításához, a dol- szített forgatókönyvminták is. 

adatokról tanácskozzunk a dol- gozók élet- és munkakörülmé- amelyeket minden szakszerve-

A nehéz év, a számára kel
lemetlen 1966 elmúlt. Most is
mét ott dolgozik a munkahe
lyén, a régi barátok, munka
társak között. 

ten Tamási Mihály beszámolt ból az „öreg szakira", Tamási 

a végzett munkáról, utána töb- Mihályra adták szavazatukat. 

gozókkal, kérjük a véleményű- nyeinek ja'vításához. zeti bizottság Időben megkap. 
ket, javasla-taikat, s tájékoz- Arra kell törekedni, hogy a Fordí!:!'anak gondot arra, 

(szj} ben is szót kértek. Fülöp Jó- t, e. 

tassu.k őket a legutóbbi vá- beszámoló lehetöieg az egész hogy a vezetőségválasztó tag-
lasztások óta született dönté- kollektiva véleményét tükf-öz- gyűléseken, küldöttértekezle
.sekről, határozatokróL ze. Csak így tudunk helyes ké- teken felmerült problémákra 

A választás a szakszervezet pet adni munkánkról, eredmé- minden hozzászóló választ 
életében mindenkor jelentős nyeinkröl, hibáinkról. így lesz kapjon, Amennyiben helyileg 

á érdekes és elemző a beszámo- ezek nem oldhatók meg, kéresemény. Egy időszak lezár - ló, így ad jó alapot a vitához. 
sa, és egy új kezdete: a. szá- A választások elók,észítése és jék a közép- és felső szervek 
motadcis és az elkövetkezendő lebonyolítása során el keli ér- segítségét. 

Bizalmi választás előtt 

Szolnok állomáson 
évek legfontosabb teendői ni, hogy ez segítse a szakszer- A választásokat úgy kell megsza.básának ideje, vezeti demokrácia fokozato- lebonyolítani, hogy ne Halk szavú, csendes ember. soknál mégis a legjobb bizal-A demokratikus centraliz- sabb érvényesülését, szélesítse vonják el a figyelmet az idő- Nem kenyere a beszéd, vagy, miak közé sorolják, 
mus elve alapján először a a, szak.�zervezet tömegJ.q1pcso- szerű feladatoktól, hanem el- ahogy ő mondja magáró) :  Múhelybizottsági legkisebb egységek tisztségvi- latát. 1\Ö ·e:t,l�tov.\.bb ,a szak- lenkezóleg, a dolgozók sokoí- ,,nincs sz(>tehetsége" . . Szolnok így jellemzi : 

titkára 

selői, a bizalmiak vála.sztására szet,·ezetí mulika ,i;r,Invóna1át ·aálú 'tájékoztatását, felkésitt 'állomás é/cik legnagyobb mµ- - Rétfalvi József olyan kerül sor. és haiékonysligát. A vcflasztasi s-át és aktivizálását szolgálják. helybizottságában, a nappalo- ember, a.ki mindig mindent A választás nem jelenti azt, pontosan végez el. A bizalmi 
hogy minden eddigi tisztség- r------------------------------------------.i értekezletekről sohasem hiány-
viselőt fel kell menteni, újjal zik, ott - ha halkan, tömö-
kell felcserélni. Aki eddig köz-

H l II • h • I 
, ren is - mindig beszámol, 

m egelégedésre ellátta a fel.ada- e yta' Ili a IZ a om ert hogy mi újság a csoportjában, 
tát alkalmas arra. hogy a tag- Ha valami problémát kell 
ság segítségével a kollektíva megoldania, kitartóan jár a 
választott vezetöje legyen, a2it dolog végére , , , S bár a bl-
meg keli erósUeni tisztsé/ilé- Hangján még érződik a meg- Záim - mondja. - Szerettem zott felszól.a.lásai al.a.pján meg- zalmiaknak nem csupán a tag-
ben. hatottság - alig egy órája vá- volna ta.nulni, de sziileim me- ismerték az állomás dolgozói, díjak beszedése a feladatuk, 

Ahol a régi választott funk- lasZJtották meg blzalmivá. Meg- zőgazda.sági munkások voltak, öt évet dolgozott a rakodási az is erénye, hogy már a fi
cionárius vagy vezetőség új- tisztelő számára ez a tisztség, minden fillé-rnek alapo-�an meg főnökségen, majd laktanyás zetési napon felkeresi cso
ból bizalmat kap a tagságtól, hiszen kerek 30 esztendeje kellett nézni a helyét, Hogy lett. Szereti munkahelyét, portjának tagjait és a bélye
ott is jelentős esemény a vá- szervezett munkás, 1937-ben mégis tudok egyet-mást, hogy megismerkedik a laktanyában gekkel mindig határidő előtt 
lasztás. Hiszen ez az aktus egy sikeres sztrAjk után kérte tágu.U a ZátókÖTöm, azt azok- megszáJl6, távol él.ó vasuta- számol el . . .  
csak egy része. s nem is min- felvételét a szakszervezetbe. nak a szakszervezeti iskolá,1c- sokkal, szinte az egész ország 
denkor a legfontosabb része a Nemcsak a békéscsabai vas- nak köszönhetem, amelyeket életéről hall a fülkéjében meg
Yálasztásnak, Jelentőségében utasok ismerik. Zsíros Gyuri még a. fe!&za,baau!ás előtt haU- forduló, fülkéje előtt megálló 
felér ezzel a beszAmoló, és az bácsi nevét szeretettel emlí- gattam. idegenektől. Az, hogy munká
ennek alapján kialakult vita, tik mindazok, akik néhány al- A felszabadulást megelőző ját jól látja el, természetes, 
megbeszélés, amely egyrészt a kalommal megfordultak már évek kellemes emlékei között hiszen ezt di�tálja a köteles
megtett utat értékeli. mAsrészt Békéscsaba állomás laktanyá- tartja számon az 1941-es Bu- ség. A laktanya folyosói,t azon
vázolja a tennivalókat. jában, és közelebbről megis- dapesti Nemzetközi Vásárt. ban már magánszorgalomból 

A vezetőségválasztó tagg_yú- merték, Laktanyaór, vigyáz az Ekkor állított ki először a tette barátságósnbbá, a maga 
lés a szaksze-rvezeti demokrá- alvók nyugalmára, s télidőben Swvjetunió. Az emberek tö- nevelte évelő növényekkel. 
ci.a érvényesiilé�nek fontos arra is ő ügyel, hogy mindig megéve! tódultak a vásárra, 
fóruma.. A tag,ságnak joga van kellemes meleg legyen a szo- hosszú sor kígyózott a pavilon 
véleményt mondani a szak- Mkban, hogy a szolgálat köz- előtt: a nagy é-rdeklődés má-r 
szervezeti vezetés munkájáról, ben esetleg átfázott vasutasok önmagában fe'Lért egy tünte
javaslatával elősegítheti a hi- maradéktalanul kipihenhessék téssel. ő is elment, s a szov-
bák korrigálását, a tennivalók magukat. jet pavilonban találkozott utol-
leghelyesebb végrehajtását. jára Kulich Gyulával. Az iL-
Arra kell Mrekedni, hogy a Az egykori bizalmiak legáli:s párt felelős beosztású 
,ita során kritikusan mérle- vezetője érdeklődéssel hallgat-
geljék a két év alatt végzett példája ta a békéscsabai eseményeket, 
munkát. s i�énve,a;en szabják s a munkások helyzetéről fag-
meg a követ)(ezó időszak ten- A szabó mesterséget tanul- gatta. 
nivalóit. ta. Együtt inaskodott a ma-

A választás a. sz.akszeroezeti gyarországi kommunista moz
munka nyilvánosságának fó- galom későbbi kiemelkedő 
rum.a. Hiszen a választott ve- egyéniségével, Kulich Gyulá
zetö szerveknek számot kell val. A viharsarok mindig 
adniok megbízatásuk idején ,,forradalmi fészeknek" számi
végzett munkájukról, a szak- tott, az ott élő munkások és 
,szervezeti munka szinte min- parasztok igyeke:i,tek ellene 
den mozzanatáról. A beszámo- szegillni az önkénynek. 

Megváltozott 
körülmények között 

Mások érdekében 

- Az embeTek ide pihenni 
jönnek, a vonatindu!ások kö
zötti, gyak-ran rövid néhány 
órát töltik e! itt; nem lehet 
közömbös, hogy milyen kö-r
nyezetben vannak - mondja, 
s hozzáteszi :  - A ta.karítónók 
is igyekeznek barátságosabbá 
tenni a laktanyát. Hetente 

kétszer kel! ágyneműt válta
ni, de ha egy huzatot• pisz
kosnak tartanak, ,,határidő" 
előtt frissel cserélik fel, 

Hogy mint megválasztott bi
zalmi mondja-e, vagy mint 
laktanyás, nem tudom - le
het, hogy mindkét munkaköre 
közrejátszik. amikor két föld
szinti szobába hív: a 7-esbe 
és a 15-ösbe, 

Szívesen vállalja 

Szolnokon a közeli napok
ban választják meg a bizal
miakat. Bizonyos, hogy 
Rétfalvi József a következő 
években is élvezi majd mun
katársai, az adminisztratív 
dolgozók bizalmát. 

- Ha újra választják, szí
vesen látja el a jövőben is ezt 
a tisztet? - tudakolom. 

Felcsillan a szeme, szeré
nyen elmosolyodik: 

- Büszke leszek, ha mun
katársaim továbbra. is meg
bíznak bennem. 

Gyermekkora óta a vasút
nál dolgozik. Eredetileg laka
tos szeretett volna lenni

1 
de 

nem vették fel inasnak a deb
receni vagongyárba. A püs
pökladányi állomáson viszont 
már kisdiákként is ismerték, 
napszámba járt, söprögetett, 
gyomlált. Ott alkalmazták 
1939-ben a pályafenntartásnál 
pályamunkásként. 

Volt vonatfékező, kocsiren
dező és váltókezelő is. A fel
szabadulást követő napokban 
lépett be a szakszervezetbe. 

- Hogy miért? Erre nem 
tudok mást mondani, csak azt: 
apám is cseléd volt, napszám

nélkül az állomás nyugdíja
sainak ügyeit. 

- Hálás és egyben hálát
lan feladat. Köze! két és fél
ezer nyugdljasunk van, idős 
emberek, segítségre szorulnak. 
Az özvegyeknek gyakran meg 
kell magyarázni a teendőiket, 
hogy milyen iratokra van 
szükség, hogy mikor hova kell 
menniük. S a nyugdíjasokkal 
mindig türelmesnek keU len
ni, már csak a koruk iránti 
tisztelet miatt is, 

Milyen a jó bizalmi ? 

Szereti ezt a munkakört, 
minden korábbi feladatánál 
szívesebben beszél erról : 10 
érzés emberek ügyes-bajos 
dolgait intézni, a bizalmukba 
férkőzni és közel kerülni hoz
zájuk. 

Ezért a szemléletéért tart
ják kiváltképp alkalmasnak a 
szakszervezeti munkára. 

Először 1949-ben választot
ták bizalmivá, majd néhány 
év múlva az szb munkásvé
delmi felelőse lett. Ez utób'oi 
tisztségében is sokat foglalko
zott az emberekkel, legfonto
sabb teendőjének a balesetek 
megelőzését tartotta. óvta, 
gondosságra, körültekintésre 
intette munkatársait, 1955-ig 
látta el ezt a feladatot. 

Két év óta bizalmi ismét 
Tizennégy adminisztratív dol
gozó ügyeit intézi - közmeg
elégedésre. A véleménye érd�: 
kel, hogy szerinte milyen a Jo 
bizalmi ? 

- A jó bizalmi állandóan 
kapcsolatban áll a m�n_ka
társaival, csoportja tagJa.wal 
- vallja. - l!;rdeklódik a goi:
dokról nehézségekről és meg 
az embere1c magánéletére i1 
kiterjed a figyelme. 

Elhallgat, majd - csendesen 
hozzáteszi : 

- S a jó bizalmi soha, sem
miért nem vá-r köszöneti>t . .  

F, T, 

lás a számotadás kötelesség. Az 1937-es, három napig 
s ha eddig ilyen vonatkozás- ta!'tó bérsztrájk sikerrel járt, 
ban csorbát is szenvedett a s ennek a sikernek döntö ré
:szakszervezeti demokrácia, azt szesei voltak a szakszerveze
most lehetséges és szükséges tek higgadt bizalmijai. A li
pótolni. getben volt a sztrájkolók t.a-

Az.ért is jelentős a válasz- nyája, a kakastollas csendőrök 
tá.s. mert az új tennivalók állandóan körülöttük ólálkod
megszabásának is ideje. Alkal- tak, igyekeztek beléjük kötni 
mas fórum arra, hogy a tag- - de az érettebb bizalmiak 
ság tudomAst szerezzen a leg- megakadályozták az inciden
fontosabb tennivalókról, ame- seket, Vigyáztak, hogy bérkö
lveket a választott vezetőség vetelésük néma sztrájk ma
�sa.k veWk együtt képes vég- radjon. A fia-tal Zsiros György
reha-itani. Mind gyakorlatilag. re olyan nagy hatá.,;saJ volt ez 
mind pszichikailag jelentő� az a szervezett és higgadt ellen

a körülménv. hogv minden állás, hogy úgy ére2Jte: a jö
ta!( meizgvő7ődhet a tennivaló ,öben neki is ezek között az 
helyességéről. Emberi tulaj- emberek között a helye. 

- Megfogytunk, sok régi 
harcostárs a fasizmus áldoza
ta lett, pótolni kellett őket. 
Rögtön a felszabadulást köve
tő napokban munkához lát
tunk. Persze, mások voltak a 
körülmények, megváltoztak a 
szakszervezetek feladatai is. 
Ma nem a bérharcok jellem
zik a munkánkat, hanem azon 
kell fáradoznunk: hogyan le
gyen még jobb az emberek
nek, hogy élhetnénk könnyeb
ben? 

- Ebben a két szobában 
méltatlan körii!mények között 
pihennek az emberek - mu
tat körbe. - A parányi helyi
séaekben, emeletes ágyakon 
zsúfolódik 5-5 ember, Szűk 
az ablak is, s télen, a.miko-r 
nedves ruhában jönnek be, a 
�zobák kiszellőztethetetlenek. 
Sürgősen fel kellene számolni 
ezt az áldatlan állapotot! 

ba járt és én is egyszerű em- ,------------
ber vagyok, A múltat ismer
tük és ekkor úgy éreztem, a 
m,unkásoknak szervezetteknek 

donság, hogy amit valaki m�g- - , Nekem nincsenek isko-

Rakodómunkásként helyez
kedett el 1955-ben a MAV
nál. Eleinte nem vállalt aktív 
rés?:t a szakszervezet munká
jából, nem ismerte az ottani 
viszonyokat, s egészségileg sem 
volt teljesen rendben. De 
amint otthonosabban érezte 
magát a vasúfnál. a sznkszer
vezeti taggyűléseken elhang-

Egy órával ezelőtt válasz
tották meg bizalminak, s már 
mások érdekeit ,képviseli, má
sokon igyeks7.lk segíteni. 

Földes Tamás 

kell lenniük. 
Kereken 20 esztendeje, hogy 

Szolnokra helyezték. Akkor 
még nőtlen volt, néhány hét 
alatt beilleszkedett új környe
zetébe. Előbb váltókezelő volt 
a gurítótoronyban, majd 
egészségi állapotára tekintet
tel áthelyezték az akkori se
gédhivatalba. Több. mint más
fél évtizede int.ézi megszakítás 

Új létesítmény 
Régi vágya teljesült a Ke• 

nyeri XIV-es pályamesteri _sza• 
lcasz dolgozóinak. A favazas, 
egészségtelen iroda helyett 170 
ezer forintos költséggel új iro
dát. raktárt és munkás mele
gedőt építettek. 

A beruházási össze.Eret 11 
GYSEV vezéri2a,.gató�ága bo· 
csátotta re . .  �elkezésre. 
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A Magyar Államvasutak Vezérigazgatóságának 
és a Vasutasok Szakszervezete Elnökségének 

A magas fogadóról messze ellátni ••• 
2., 1 millió köbméter föld a töltésen - A szolnoki rekonstrukció 

során megépült az Alföld leghosszabb · alagútja 

i r á n y e l v e i Amikor három évvel ezelőtt, ezer ember az elmúlt három tervet sem tudták teljesít�-

1963 októberében, megkezdték év alatt nem tétlenkedett. Ez a harmadik év már er -

a szolnoki rekonstrukció föld- Már a múlt év első negyed- ményesebb. 

a vasútüzem 1967. évi feladatainak végrehajtását 

segítő szocialista munkaversenyhez 

munkálatait. talán senki sem évében átadták a forgalom
gondolt arra, hogy három év- nak a Szolnokról kiágazó új 
vel később majd egy szinte kiskunfélegyházi vonalat, 
beláthatatlan hosszú töltés- amely a rohamosan fejlődő 
koszorú fogja körül a régi pá- Tisza menti Vegyimiípek for
lyaudvart, s hogy ebbe a galmát is hivatott szolgálni, 
mesterséges dombba 2,1 mi!- hiszen a régi vonal már nem 
lió köbniéter földet fuvaroz-

győzte a kocsikat fogadni. nak az é;Jet-nappaL dolgozó 

Szocialista szenődés 

Hogy az első ütem munká
latai t  - amelynek befejezési 
határideje 1968. december 31. 
- pontosan és eredményesen 
végezhessék el, a generál kivi
telezők 1966. szeptember 30-án 
Szolnokon a, megyei pártbi
zottság nagytermében szocia
lista szerződést kötöttek. Eb
ben kötelezettséget vállaltak, 
hogy munkájukat terv szerint 
végzik, jó kapcsolatot alak1ta
nak ki egymással, és minden 
körülmények között bizto ít
ják a soron következő mun
kákat. Szóval, nem hátráltat
ják egymást, hanem közös 
erővel azon fáradoznak, hogy 
az első. két év lemaradását be
pótolják és az első ütem mun
káit határidőre elvégezzék. 

(Folytatás az 1. oldalról) 

t>etkezetesen segítsék a soron
lev6 feladatok megoldását. 
Biztosítani kell. hogy a dolgo
zók állandóan ismerjék a 
szolgálati hely, üzem, i:uem
rész konkrét feladatait, segít
sék a verseny Legjobb helyi 
formáinak kialakítását, a vál
lalások, célkí tűzések kidolgo
zását, azok végrehajtásának 
rendszeres segítését és ellen
őrzését. 

közlekedési terv betartását. 
Növelni kell a közvetlen- és 
irányvonatok utazási sebessé
gét. gépek és emberek. Pedig ez Megépítettek azonkívül 8 vas-

történt. Ma már jól látható a beton kerethídat, amelyekkel 
hatalmas rendező pályaudvur a vasúti és közúti keresztező
magas fogadója. rajta az acél- dések teljesen megszűntek, és 
sínekkel, s most már egy ke- az említett 2,1 millió köbmé
vés fantáziával is elképzelhe- ter földdel befejezték a ma, 
tő a jövő pályaudvara , Kö- gas fogadó földmunkálatait. 

• A teherkocsipark garzda
ságosabb felhasználásá

val az előirányzott 19,4 tonnás 
sta·t!kus kocsiterhelésl hálóza
ti szinten legalább 1 szá.za ték
kal túl lce!I teljesíteni. Az 
árunak legalább 46 százalékát 
irányvonatok továbbítsák. 

zép-Európa egyik legmoder
nebb vasúti rendezője. Tassi János tréfásan említi, 

hogy megépítették az Alföld 
Leghosszabb alagútját is, a 72 

méter hosszú a,luljárót. Az újítómozgalom fejlesz
tésével, a dolgozók kezdemé
nyezéseinek felkarolásával, a 
bürokratikus módszerek fel
számolásával elő kell segíteni 
az 1967. évi újítási feladatter
vek végrehajtását. 

Következetesen biztosítani 
kell az MT-SZOT 100ltl965. 
sz. határozatában és az 1965. 
évi 13. sz. MAV Hi1,-atalos 
Lapban foglaltak végrehajtá
sát. 

A Nagy Októberi Szocialis
ta Forradalom 50. évforduló
jának megünneplésére készül 
a Srovjetunió népe. A mar
xizmus es:z,méinek megvalósu
lása, az orosz proletariátus 
világtörténelmi jelentőségű 
győzelmének évfordulója egy
ben a nemzetközi proletariá
tus ünnepe. E nagy je!entősé
gú évforduló megünneplésére 
úgy készülhetünk mél•tóan, ha 
a t:aaút terii!etén a kongresz
s.zusi munkai,erse„yben tanú
sitott tlindütettet folytatjuk 
'.o�•ább a munkát és biztosít
juk az MSZMP IX. kongresz
szusán elfogadott határoza toJ, 
végrehajtását. 

Az 1967. évi szállítási fel
adatok elősegítése érdekében 
a v.asútüzem területén fol)'o 
szocialista munkaverseny 
irányelveit az alábbiakban ha
tározzuk meg : 

• A vasütigazgatóságok és 
, a szolgálati helyek biz-

tosítsák a szállítási igények 
maximális kielégítését. Arra 

kell törekedni, hogy a szállító 
felekkel, valamint az autóköz
lekedé i vállalatokkal tovább 
javuljnnak a kapcsolatok és 
minden vasúti szállításra fel
kin.átt •árut idejében, gyorsan 
elszá!!ítsunk. Ennek érde'cé
ben biztosítani kell a rendel
kezésre álló szállító kapaci
tás leggazdaságosabb kihasz
nálását. 

A. A személyszállításnál el
ll!'S' sósorban az utazás kt•t
turált.ságát kell növelni. En
ne!( érdekében valamennyi 
szakszolgálati ág minőségileg 
az eddiginél jobb munkál vé
gezzen. 

A A vontató járművek tel
V jesítóképességének jobb 
kihasználása érdekében növel
ni kell a hasznos kilométer 
teljesítményeket. Legalább 3 

százalékkal túl kell teljesíte
ni az egy dolgozó mozdonyra 
eső 100 etkm. hálózati célki
tü;:ést. 

A tehervonatok átlagos ter
helésénél az éves előirányzat 
951 tonna. Célkitűzésként ha
tározruk meg a 960 tonnás át
lagos terhelés elérésé!. 

• A szállítási teljesítmé
nyek kielégitéset a ren

delkezésre álló munkaerővel 
kell biztosítani. Ennek érde
kében minden szolgálati he
lyen növelni kell a munka 

termelékenységét. Az utazó
személyzet ésszerűbb vezény
lésével érjüll el, hogy a szol
gálati és iávottéti órák csök
kentésével egyidejűleg növe
kedjen az egy szolgálati ÓTára 
eső vonatkilométer teljesít
mény. A forgalmi és vontatá
si utazószemélyzet munkája 
termelékenységének nöYeke
dését hálózati szinten a célki
tűzéshez viszonyítva 2 száza
lékban határozzuk meg. 
e Az építési és pályafenn

tartási � :sz'::tkszolgálatnál 
központi . o�lki lúzés \J: 'pályá1< 
műszaki állapotának javítása. 
Ennek érdekében csökkenteni 
kell az 1 kilométerre eső mé
rési hibapontok számát. 

Az építési szolgálatnál a 
határidők betartása, a terme
lékenység növelése, a munka 
minőségének javítása a köz
ponti célkitűzés. 
A A távközlő és biztosító
V berendezési szakszolgá
lat területén a fennt:irtási 
munkák minőségének fokozá
sával növelni kelt a berende
zések üzembizton.sá.gát. A 
költségek célszerű felhaszná
lásával el kell érni, hogy a 

távközlő, valamint a jelző és 
biztosítóberendezések a le�ha
tékonyabban segítsék a vo:•�t
forgalom lebonyoUtását, 

Terv a megvalósulás útján 

A vasút érdeke 

A magas fogadó kivilágítá
sa körül is dúl még a vita. A 
Szolnok megyei f:pítóipari 
Vállalattól újítást adtak be a 
KPM-nek, hogy ne a hagyo
mányos vas, hanem - újítá
suk alapján - betonoszlopok
ra, szereljék a vitág!tótesteket. 

Az újítást ugyan elutasítot
ták, s ez nem lenne még baj, 
hiszen nem az újítás érdeké
ben emelünk szót - annak el
bírálása a szakemberekre tar
to7ik -, de az már mégiscsak 
meglepő, hogy amikor elvetet
ték a betonoszlop gondolatát, 
nem gondoskodtak vasoszlo
pokról. M.ive, a mai napig 

Az olajkút automatája is hósapkát visel. Dósa Ferenc, a Fe- sem rendelték meg az oszlo-Ma.gyar Allamvasutak 
rencvárosl fútőházi szertár dolgozója az 1\1 62 055-ös számú pokat, már mo5t veszélyben Vezérigazgatósága van a magas fogadó a tervben A Az anyagszerkezelési Diesel-momonyt tankolja és a szr,cialista szerződésben � d

s�akszolgá�a

t
t· elsődleges Vasutasok Szakszervezete (Hemzó Károly felvétele) meghatározott időben történö e a a a a vasu u�em anya_g- . . kivilágítása. ellátásának maradek tala n. biz-."_,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,u,.,A"',,.,.,.,,.,,,.,.,.,.,.,..,.,.,.,.,,.,.,,,.,,,,.,.,,.,,.,,,.,,.,.,.,,.,.,..,..,.,..,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,n,,,.,.,.,.,.,.,.,.,_.,.,.,n.,_.,,.,u,,_.,_.,.,_.,_.,.,.,_.,.,,.,,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,� 

• A személyszállító vona
toknál biztosítani kell a 

96 százaléolcos hálózati menet
rendszerúsé'let. A ne"llzetközi 
személyszállító vonatokn'3l a 
menetrendszerűség növelése 
mellett csökkenteni kell a ké
sett perceket. 

tosítása. A készletgazdálkodás � � Ezek olyan hiányosságok, 
tervszerűbbé tételével el kell � . , , . � amelyek-,t. ha kicsit késve 1s. érni az anyagkészletek nor- § 

T h d /
/ ti vonalra tere!te� a zahon_yi �de pótolni lehet, nemcsak le-maszinten tartását. A fogyó- � o•· ro• • tt ege u 

for?a!om _ egy reszet s a kor- � het, de kell is, mert i!y�n és biztonsági készleteket a ki- � nJ!ekr6! � hatal_mas , folyam- � ügyeken milliók csúszhatnak vánt választék szerint kell � k<int, zúdult _a!!om'!-su_�ra a � el. Nem beszélve arról, hogy rendelkezésre bocsátani. Az � , , zoldaru, a �okfe!e gy�molcs. � ez a mulasztás a saját por-
anyagellátás gazdaságosságá- � Á bta�a al'!-tt .. ugyszótvan Szikszón került a vasúthoz Le!l!"tóbbi talalkozasu.nk at- � tánkon történik _ mert e!só-
nak fokozása érclekében töre- � szunet n�lkul rob5>(l1Lak _a - éppen huszonöt esztendeje. katmav_ai is azt mon�ta, ho?y � sorban a ,,asút érdeke a. rekedni kell az elfekvő készletek � 1;on�tok. Hc�1'½1n mas zenet Innen folytatódik bo.Zszere·n- a_li{! szunnek a gondo,c, a szal- § konstrukció guors és pontos e A tehervonatok menet

rendszerűségénél az éves 
hálózati célkitűzés 73 száza
lek. Az elegymozgás gyorsab
bá tétele és a nagy teljesítmé
nyú, korszerű vonóerő terme
lékenységének növelése érde
kében javítani kell a vonat-

felszámolására. � o�a3tott muzika!ts telke. M:- esés sorsa : tanulását megsza- htaso� változ�t!�nul nagy � befejezése. . . • . . , � selte egyszer, hogy a hegedut kítva újból besorozzák, kivi- munkával, felelosseggel terhe- � . .. . . .  � A vasuh Jánnuiav1tas � szerette gyerekes ra iongással, szik a frontra, fogságba esik !ik valamennyiüket. S említet- § Mar tobb m�i:t egy óraJa bo-
� l�?- . én_ feladata a j'!-�- � annak idején arra tette az - s özvegyen marad anyósa. te a tavalyi éli.íze� kitüntetést � lyongu.J:k , az UJ�m:an lefekt7-mu3�v1t'!-s' igeny�k 1�7i711;a!•� � életét, jövőjét. a ki három gyermekén kfviil :-. amelyet termeszetesen az � tett acelsmek. kozött, s _kis_ek,eZeg�tese . . 1:'- ,  J_armuiav1ta�1 � Hangversenytermekró!, kon- Pogány Gábor fiatal öccsét is 1den -is meg akarnak tartani. � rő1m nem ��u;1nek _be�z�lni a munkak mmosege_nek_ fokoza- � certekról álmodott _ 8 talán nevelte. Csa1< a hegediíröt n.em s.öólt � rekons_tr?�c:orol; Dicserik a sa mellett b1ztos1tam kell a § néha sikerekről is. Atszelte- 1947-ben vetődött haza. egy szót sem - mintna eltö- § B�_tonutep�t� V'!-!tal.at _ dolgo-

� müU, megilletődött közönség- Megvolt már akkor néhány rött volna. Amikor kérdeztem � Z�tt a fetepit?"'enyes _es_ a ku� ró!, tapsról, pódiumi köszönté- szakvizsgája, Szikszón. Mis- róla. elnee·ette magat s meg- � �•�• szociah�ta brigad , tag-

• 1. .. , , , � sekrót. kotc-Gömörin. Kazincbarcí- jeguezte. hogy a hegedú nem � �a•'.• ,a�ik az ei,es terv tulte(-
Egy szoc1a 1sta uzemresz szamvetese � Aztán megis félretette a kán szolgált. Tanfolyamot a füzesabonyi állomásra való. � :ies•_tése� nagymértékben elo

l csodálatos hangszert. tdesap- végzett. Putnokra szólították Berentén még a szimfonikus � seg,tettek. 
A debreceni járműjavító 

kocsijavító oszi.ályának lég
féklakatos részlege értekezle
ten értékelte az elmúlt év 
munkáját. A megbeszélésen 
részt vett Niklai Adám költő. 
a debreceni Irószövetség tag-
ja is. 

A szocialista üzemrész mun
káját Husi József értékelte. 
Elmondotta, hogy az üzemrész 
a 102 százalékos vállalással 
szemben 104 százalékra teljesí
tette tervét. Igazolat.Lan hiánr
zás nem volt. A ,kollektíva az 
elmúlt évben 1200 óra társa
dalmi munkát végzett. s 1210 
kilogramm színes fémet gyúj-

löttek össze amelynek értéke � ja lialáta visszaparancsolta az megbízott • áttomá,mezetónek, zenekarban is játszott. de itt � A munkahely kitűnő szer-
34 ;;oo forint. � '!'tról: , Pog�ny Gábornak � később pedig berendelték a a_ f6:!'onalon_ 111;ár csak nagy l vezettségére jellemző, hogy '-

Az üzem letéti könyvtá.rá- � e:ettseq, u.tan a_ ko�erv_ato- miskolci igazgatósághoz me- ritkán_ Jut _ideJe_ arra. /�'!gy a � Gyimesi Bél.a állal vezetc· t 
nak valamenn)•ien tagjai és � ru�m helyett koz;1-apibb. ntto- netirányítónak a bánrévei vo- heged_ut. etoszed3e a tok3abó� s §  ad,ninisztrativ szocial ista bri-
egy év alatt 800 kötet könyvet � masokat kel!�tt Za(pgatnia . • S natra . . .  Innen Berentére �gy kics:t _belefeledkezzen hur- � gád tagjai nyújtott műszak-
kölcsönöztek a könvvlárból. A i mer� !'e?."' valogathatott, eto_b? ment. 3ai zengesebe. . , � ban dolgoznak csak azért, 
k II k" . b . .-t: ·t . § fakobozo volt egy helybeli, Ezekre az idókre már szí- Vasutas lett Pogany De-só- § hogy a munkaidő befejeztével o . e

t .
• i� a a_ �; a '. _

seg;._:eg- � barclkai fötdbirtokosnát, majd vesebben emlékszik vissza . . .  ból - miként édesapjábót, � a dol"ozók ügyes-bajos dol-nyu! as _an 1;� enJáJ · un: § a diósgyőri vasgyár generátor- ap6sából. két nászából s négy � "aikat"' a központban elintéz-�l�rsuk . . T_o�h - �yu.ta családi � üzemében kapott munl,át. 1963-ban helyezték ;elenle- gyermeke közül háromból. § hessék hazanak ep1tésenel 1 15  óra § Váratla nul szakadtak nya- gi szolgálati helyére, Füzes- trdemes vasutas, többszöröa § társadalmi munkál végeztek. 1 kába a nehéz évek . . .  Elveszi- abony állomás élére. kiváló dolgozó. Régi kommu.- � úgy él itt ez az ezer e111.ber 1:>-z é�es . mu1;ka ér�ék_elése � tette édesan11ját is. majd behí- A XVI. vasutasnap elóesté- ni�ta, elismert vezetó. Másfél- � mint egy nagy család. ahol: utan N_,klai A?am kolt�t a § Vóparancsot hoztak a katona- ién azt magyarázta, hogy szaz embert dirigál, s ve!ük § ha akadnak is nézeteltérések kollektwa az uzemrész tiszte- § ságtót. Ha rövidesen étettárs!lt mennyi munkával szakadt rá- együtt azért dolgozik. hogy 1- mert melyik családban nem letbeli dolgozójának választot- l nem talál - tehet, hogy ki juk az ünnep. A miskolr Füzesabony állomás jó mu.n- i akad -. ezért a közös célért ta. maid a költő saját versét I sem bírta votna. -szerencs-nyiregyhazt vonal kájával kiérdemelje az él- �egy akarattal, ,.gy emberként olvasta fel. 1 Le szeretése után tett a csa- villamosítása miatt ugyanis a üzem címet . . .  1 dolgoznak. Voloslnovszki János I tádi hagyományok fol11tatója, Debrecen-Füzesabony közllt- GyónJ Gyula 8 Szerényi József 
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MAGYAR VASUTAS 

1967. JANUAá 18. 

Csökkent a f egye Imi ügyek száma · Nagyobb figyelmet a sínek mentén, 
Az új fegyelmi szabályzat eddigi tapaszta·latai A tél beálltával ugrásszerűen megnőtt a balesetek száma 

1965. november l-én lépett hatályba a vasutas dolgozók új 
fegyelmi szabályzata. Lapunk 
hasábjain akkor azt il'tuk 
hogy az új fegyelmi szabály: 
zat elé nagy várakozással te
kintenek a vasutas dolgozók és 
vezetők egyaránt. A várakozás 
elsősorban annak szólt, hogy 
elősegíti-e a vasúton a fegyel
mi . helyzet javítását, egysze
rűbbé, könnyebbé teszi-€ a fe

.gyelmi eljárást? 

helyek vezetői is fegyelmi jog
kört kaptak. Ezzel az ügyek 
intézése közvetlenebbé vált, 
közelebb került az elkövetés 
helyéhez. 

A fegye1mi szabályza,t meg
jelenése óta eltelt idő tapasz
talatai mindenben alátámasz
tották a dolgozók és vezetők 
várakozását. Természetesen a 
jó eredményekhez az is hoz
zájárult, hogy a fegyelmi 
ügyek intézését a vezető szer-
vek állandóan figyelemmel 

után érde- kísérték. S ha kellett oktatás-
1111es visszatekinteni : mennyi- sal, a vitás esetekben való ál
re váltotta be a vasutas do!- lásfoglalással, összehangolással 
gozók új fegyelmi szabályza- támogatták a fegyelmi jogkör 
ta a hozzáfűzött reményeket, . gyakorlóit. 
várakozásokat? Ahhoz, hogy A t.;l.pasztalatok, -a felméré
erről képet adjunk, talán szük- sek azt bizonyították, hogy a 
séges megemlíteni azt az in- fegyelmi szabályzat a gyakor
doklást, mely a fegyelnú sza- latban jól alkalmazható, és a 
bályzat bevezetését megelő- munkafegye!.em - megszilárdí
zően elhangzott. Ebben az állt tásána.k hatékony eszköze. Ezt 
hogy az új szabályzat elsődle� mutatja az is, hogy a fegyel
ges célja. a munkafegyelem mi ügyek számában jelentős 
megszilárdítása, és ezzel pár- csökkenés mutatható ki, más
huzamosan a dolgozók neve- részt - a fegyelmi ügyekkel 
Lése. E kettós célnak megfele- való alapos foglalkozás ered
lóen, olyan eszközt kellett a ményeként - a korábbinál 
fegyelmi jogkör gyakorlóinak kevesebb esetben került sor 
a rendelkezésére bocsátani, másodfokú eljárásra, és el
mellyel kellőképpen meg tud- enyészően csekély a felülvizs
ják szilárdítani a murtkafe- gálati kérelmek száma. 

Közel másfél év 

gyelmet, másrészt olyan lehe- Srem!éltetésképpen állö~ itt tőséget kellett bi:lllosítani a ,� .. 
dolgozóknak, hogy a fegyelmi 1965 és 1966 első félévén.ek 
büntetés hátrányos következ- néhány összehasonlító adata: 
ményei alól jó munkájuk és (azért csak egy félévet hason
kifogástalan magatartásuk !!tok, mert 1965-ben a régi fe
alapján mentesülhessenek. �yelmi szabályzat nem volt 

előleget, és üzemi jutalékát is 
bizonyos százalékig csökken
tik. 

Az a dolgozó tehát, akit fe
gyelmi büntetésben részesítet
tek, annak súlyát jelentősen 
megérzi. Ez is elősegítette a 
munkafegyelem megszilárdítá
sát. 

Magától értetödik, hogy a 
munkafegyelem javulásának 
az új fegyelmi szabályzat csak 
egyik, de nem egyetlen eszkö
ze volt. Semmit sem · értek 
volna a fegyelmi szabályzat 
intézkedései, távolról sem ér
hették volna el a fenti ered
ményeket önmagukban. A 
munkafegyelem megszilárdí
tásában nagy szerepük van és 
volt a szolgálati vezetőknek, 
de azoknak a párt- és szak
szervezeti saerveknek is, ame
lyek felvilágos!tó munkával a 
dolgozók mozgósításával nyúj
tottak segítséget a fegyelme
zett munkához. Amikor a vas
úton a munkafegyelem hely
zetét vizsgáljuk, ezt a fontos 
tényt egy percre sem szabad 
figyelmen kívül hagyni. Ha az 
új fegyelmi szabályzat eddigi 
hatását vizsgáljuk, akkor a 
kép kétségtelenül pozitív, 
azonban úgy teljes, ha vala
mennyi tényezőt együttesen 
vesszük figyelembe. 

Csupán néhány napja annak, 
hogy a tél teljes hidegével 
ránk köszöntött. A sajtó ha
sábjain máris állandó helyet 
kaptak az időjárás okozta ne
hézségekről szóló közlemé
nyek. 

A vasútnak, s a vasutasok
nak a zord időjárás viszontag
ságalból most is - mint min
den évben - oroszlánrészt 
kell vállalniuk. Valóban hő
sies munkát végeznek mind
azok, akik a csontig ható hi
deg szélben a váltókat és kité
rőket tisztítják, vagy azok, 
akik a fékbódékban utaznak. 
Nem irigylésre méltó '¼ ko
csirendezők és sarusok helyze
te ·sem, hisz a vonóhorogra, 
s.arura sokszor ráragad még a 
kesztyű is. Mindent jeges zúz
mara és hó borít, az alat�omos 
sima felületű hótól, a talaj 
nem látható. Ilyenkor a ko
csik közé lépni csak a legna
gyobb óvatossággal szabad. 

Nagyobb körültekintésre 
van szükség 

A tél a vasutasoktól több
szorosen fokozott helytállást, 
figyelmet követel. Télen a vo
natok - mint a vasutasok 
mondják - szinte belopják 
magukat az állomásba, ,.láb
ujjhegyen járnak". A sineket 
borító hóréteg csökkenti a 
közlekedő járművek zaját. Ez 
különösen akkor veszélyes, 
ha a sűrű hóesés erős, k.a
vargó széllel párosulva a tá

kapcsolatúk a �orgalmi sza-k
szol.gála ttaL 

Köztudott, hogy nem mindig 
és nem mindenütt áll megfe
lelő létszám rendelkezésre. Ez 
gyakran gondot okoz az óvó
rendszabályban előírt követel
mények betartásánál. Ennek 
ellenére senki sem jogosult 
arra, hogy beosztottjai életét 
és testi épségét veszélyeztesse. 
Mindenképpen biztosítani 
kell hogy egy-egy munkate
rüle'ten egyszerre legalább két 
dolgozó legyen jelen, akik kö
zül az egyiknek feltétle:1 or
vosilag első csoportosnak kell 
len,ni. Ez utóbbi c..<oakis a fel
ügyeletet láthatja el. Nem sza
bad megengedni a látást és a 
hallást gátló öltözékek haszná
latát. 

Most a téli felkészülésről is 
vizsgázilc a vasút. A nagy ha
vazás beálltával nem bénult 
meg a forgalom, de a balese
tek száma ugrásszerűen meg
nőtt. Az 1025. sz. személyvonat 
január 7-én világos nappal gá
zolta. halálra a szigetelt sín
mezők hóeltakaritását végző 
Süveges István vona.lgondo
zót. 

Életveszélyes ugrálás 
A közlekedő vonatokról va

ló le- és felugrálás nyáron 
sem veszélytelen. egyébkérlt 
is szigorúan tilos. Ilyenkor, 
a,miko, a perono!c összetüggő 
jégtáblaként csillognak és 
még a gyalogközleke i ?St is 

nehezítik, az ugrálás életveszélyes. Szomorú péld 1 erre Vanyó András pályamunkás súlyos balesete. Nevezett Nyi,. 
ea'Jháza állomáS'ln ugrott le 4 mozgó voootról, közben megcsúszott, a vooot alá került ;1 lábcsonk11lásos balesetet szenvedett. A 28 éves. kétgyermekes családapa katasztrófája szolgáljon tanulságul az utazó
személyzet, s valamennyi vas. 
utas számára. 

A téli zord idő nem csupán 
az emben-e nézve jár foko
zott veszéllyel, d.? k�lló gon. 
doskodás hiányában a jármű
vekre, gépekre is. Szen:es állomáson a 324 156 pm. ">Z. mozd,my _szel'kocsija felf'lgyás 
miatt siklott k1. Hajm,l.aké,
ren egy kocsirakomány a je
ges platóról lecsúszva síntö
rést és forgalmi akadályt oko
zott. 

Szakszervezeti bizottságaink
nak a választások mel.'e1t is hatékony segítséget kell nyúj
taniuk a gazdasági vezetök
nek. Naponként kell figyelem
mel kísérni a fokozottan 
igénybe vett dolgozók mun
kakörülményeit. Különös gon
d�t kell . f�rdítani a melege
dok, szaLlashelyek, szolgálati 
helyiségek fűtésére, a melegítő 
italok ' időben és meg(elelő 
minőségben történő kiszolgál. 
tatására. Ebben a munkában 
támaszkodjanak a munkavé
delmi ön hálózat tevéker,ysé
gére. 

Hegedüs KárGly 
egész évben érvényben, és így 

Lényegesen kibővült a fe- csak félévi adat hasonlítható 
gyelmi jog gyakorlóinak köre reálisan.) Az 1965. I. félév a 
is. Nagyfokú d�entralizációt régi fegyelmi szabályzat ke
hajtottunk végre, melynek so- retében lefolyt eljárások szá
rán a III. csop01·tos szolgálaiti mát tartalmazza. 

A vasút 1966-ban kiemelke
dő eredményeket ért el. 1967 
még nagyobb feladatokat állít 
a vasutas dolgozók elé. Ezek
nek a feladatoknak egyik fon
tos >előfeltétele a munkafegye
lem megszilárdítása. E7.ért va
lamennyi igazgatóságnál, szol
gálati helyen érdemes ezzel a 
kérdéssel még most, az év ele
jén foglalkozni, hogy majd az 
1967-es számadásnál újból az 
eredményes munka jóleső örö

'mével zárjuk az évet. 

volba. látást is minimálisra r----------------------------

Igazgatóság 1965. I. 1966. 1. 

Budapest 1094 857 
Miskolc 494 278 
Pécs 420 239 
Debrecen 539 343 
Szomba.thely 276 232 
Szeged 316 448 

összesen: 3169 2397 

csökkenés% 

21,7 
43,8 
43,1 
36,4 
16 

32,2 

emelk.0/o 
+ 

, 29 

s. ,. 

csökkenti. A távolbalátás· kor
látozottsága miatt a tisztoga
tási munka nem állhat, ezért 
a mozdonyok személyzetének 
számolni kell azzal, hogy a 
bejárati főjelző után az állo
más térségében általában 
ilyen munka folyhat, a síp
jelzés alkalmazása feltétlen 
fontos! De a munkálatokat 
irányító előmunkások, mun
kavezetők is tegyenek meg 
minclent az irányítás\lkra b,i
zott dolgozók biz;tonság05 

.munkájáért. I4gyen állandó 
Az összehasonHtási időszak r------------------------------------------

azt bizonyítja, hogy az igazga-
tóságoknál jelentősen csök
kent a fegyelmi ügyek száma. 
Ez a csök.kenés az egyes igaz
gatóságoknál ugyan eltérő 
(szegedi i gazgatóságnál emel
kedés is tapasztalható), azon
ban az összkép mindenesetre 
jónak mondható. 

Egyesek azt mondhatnák, 
hogy az új fegyelmi szabály
zat alaposabb munkát ír elő a 
fegyelmi jogkör gyakorlói ré
szére, és ezért inkább lemon
danak a fegyelmi szabályzat 
adta felelösségrevonási lehető
ségről. Ez nem így van. A fe

gyelmi helyzet javult. Joggal 
állapíthatjuk meg, hogy az új 
fegyelmi szabályzat a javuló 
munkafegyelem kialakításá
ban jelentős segítséget nyúj
tott, a fegyelmezett munká
nak pedig megvan a várt ered
ménye : a vasút 1966-ban ki
emelkedő eredményt ért el. 

A fegyelmi ügyek számának 
csökkenése nemcsak igazgató
ságonként, de szolgálati ágan
ként is különböző képet mu
tat. A miskolci igazga !óság te
rületén a pályafenntartási 
szakszolgálatnál a csökkenés 
kisebb, mint a vontatási szol
gálatnál. UJ?vanakkor, a jár
műjavító vállalatoknál emel
kedés tapasztalható. Az emel
kedés 24 százalékos. Ennek 
okát érdemes lenne megviZJS
gálni. 

A fegyelmi ügyek számá
nak alakulása és a szerzett ta
pasztalatok alapján joggal ál
lapíthatjuk meg, hogy az új 
fegye!mi szabályzat a fegyel
mezés hatékony eszköze, s en
nek révén a vasút eredményeit 
is kedvezően befolyásolja. 

Az új fegyelmi szabályzat 
hatályba lépése óta megnöve
kedett a fegyelmi eljárás je
lentósége, vagy ha úgy tetszik 
,,tekintélye". A fegyelmi e{já
rásnak súlya lett. Ezt előse
gítette a szabályzatnak az az 
intézkedése, mely szerint a 
dolgozó legenyhébb fegyelmi 
bün!etés kiszabása esetén is 
egy évig a fegyelmi büntetés 
hátrányos következményei 
alatt áll. Eszerint egy évig 
nem kaphat jutalmat, fizetési 

Miért késik az első kocsimosó 

berendezés ? 
A Nyugati pályaudvar régi 

fatárolóján az ég alatt hever 
sok százezer forint értékű gé
pi berendezés, az 196!;. év vé
gére üzemelésre tervezett el
ső személykocsimosó alkat
részei. 

Története legendának mu
latságos volna, valóságnak vi
szont szomorú. Szomorú, mert 
ez az első olyan berendezés 
nálunk, amelyik a személyko
csik külső tisztítását gépesíte
né, megkönnyítené a fizikai 
munkát és mégis kihasználat
lanul a fa-tárolón hever. 

Milliós értékek 
kihasználatlanul 

Legenda, mert a kocsimosó
berendezés tervezésére még 
1962 elején kötöttek szerző
dést. A tervezési költség a 
szerződés szerint félmillió fo
rint volt. Egy évvel később a 
pótszerződés szerint viszont ez 
az összeg 900 ezer forintra 
emelkedett. A tervszállítás el
ső időpontja 1963 jóniusa. a 
módosítás után 1964. december 
31-e. A berendezés kivitelezé
si költségét előbb 9,4 millió
ban, majd csökkentés után 
nyolcmillió forintban állapí
tották meg. A kivitelezés- ter
vezett kezdete 1964 január, a 
befejezés december 31 és egy-
éves próbaüzem ut.-'in ·az 
üzembehelyezés határideje 
1965. december 31. Ma pedig 
1967-et írunk, s ezek a tervek 
legendának tűnnek. 

A Vasúti Főosztály a kivite
lezéshez a 124 321/1963. szá
mú rendelkezése szerint a 

műszaki fejlesztési alapból 5,4, 
az 1964-es költségvetés ter
hére 3,2, egyéb költségből

._ 
pe

dig 1 millió forintot bizwsí
tott. Ezek után mindenki jog
gal feltételezhetné. hogy eb
ből már fel is épült a beren
dezés. 

Az 2szaki Jármű.javító OV. 

határidőre elkészítette és le
szállította az 1 millió 179 ezer 
forint értékű berendezést, 
amely azóta is ott hever. Aki 
a történetét nem ismeri, akár 
ócskavasnak is tekintheti. A 
tervezést végző Vasúttervező 
Vállalat is nyugtázta 10 ezer 
forint hiányával a tervezésért 
és módosító tervezésért járó 1 
millió forintot. Tehát az eddig 
kifizetett költség már megha
ladja a kétmilliót, de a fa-tá
rolón egy évvel korábban föld
re dobált és a helyi szervei<: 
reklamációira 1966 tavaszán 
újra festett alkatrészeken kí
vül nyoma sincs a kocsimosó 
építésének. 

A Nyugati pályaudvarról 
naponta 105 személyvonat in
dul, s nagy részüknél nem 
megfelelő a tisztítás. A gépi 
kocsimosó berendezés napon
ta 300 kocsi mosását végezné 
el. Erre is nagy szükség vol
na. 

Kényszerhelyzet 

Vagy a takarítás színvonala 
nem sürgeti a berendezés 
megvalósítását? 

- Erről szó sínes. Jelenleg 
számos munkaműveletet el
hagyunk a tisztítás során 
mondotta Juhász Dezső, a mű
szaki kocsiszolgálat főnökhe
lyettese. - A szükséges· mun
ka 50 százalékát tudjuk csak 
elvégezni. Ritkábbak a nagy
tisztttások és a belső ablak
tisztítások is. A tolt vonatok 
naponta esedékes nagytisztitá
sát pedig csak 14 naponként 
végezzük. 

A műszak vezetői eddig sem 
tétlenkedtek. Megoldásokat 
kerestek, kísérleteznek, kezde
ményeznek. Átmenetileg a 

szerelvények rövid pályaudva
ri tartózkodása miatt kísérle
tet vezettek be a menet köz
beni ablaktisztításra. A forda
szerelvényekre mozgó takarí-

tószemélyzetet vezényeltek. 
Javaslatot tettek a tolt vona
toknak éjszakai vidéki tartóz
kodó állomáson történő taka
rítására, az igazgatóságnál 
azonban még nem intézked
tek. 

Mindez, persze, nem pótolja 
a korszerű gépi berendezést. 
Kényszerhelyzet csupán. lVlin
den helyi kezdeményezés, 
szorgalom és munkaintenzitás 
ellenére sem kerülhetik el, 
hogy a Nyugati pályaudvarról 
induló vonatok tisztaságát, 
kulturáltságát naponta jogos 
kritika ne érje. 

Utazik az ügyirat 
Hiányzik tehát a gépesített, 

korszerű személy kocsimosás, 
pedíg anyagi feltétele már 
több mint két esztendeje biz
tosított volt. A korszerűtlen 
technológia és a végrehajtási 
utasítás kidolgozására fordí
tott energiának akár felével is 
elkészülhetett volna. az első 
magyar személykocsimosó be
rendezés. Sajnos, azonban az 
irányító szervek nem az uJ 
technológiát biztosító műszaki 
berendezés kivitelezésére, ha
nem olyan technológia elkészí
tésére fordítottak figyelmet, 
amellyel nem lehet a kocsikat 
tisztán tartani. 

A legendába illő, évekíg tar
tó huzavona még ma sem ért 
véget. Az új berendezés ügy
irata ma is útban van vala
hol. De ezt az útját sem azért 
járja, hogy gyorsan megvaló
suljon, hanem, hogy kivitele
zését további bizonytalan idő
re elhalasszák. 

Vita és további halogatás 
helyett az első gépi kocsimosó 
berendezés kivitelezésére van 
szükség. Az utasok tiszta ko
csikat, a munkások a kocsimo
sót várják. 

Kovács János 

Ü G Y E S  PA PA 

önműködő térközbiztosító berendezés házi használatra 
{Pusztai Pá.! rajza) 

Baleseti krónika 
December 23-án, Eger állo

máson, a 9144 sz. vonat beha
ladása közben a mozgó vonat
ra felug-ró Veres László pá
lyamunkás visszaesett, s a vo
nat alá került. Nevezett más• 
nap belehalt sérüléseibe. 

* 

December 23-án Helyőke-
resztúr állomáson, a 324 950 
psz. és a 411060 psz. mozdo
nyok egyidejű és egyirányú 
mozgása közben, a tolatási mű
veletek elhatárolásának hiá
nya miatt összeütköztek. A 
baleset következtében a 
324 950 psz. mozdony jelentő
sen megrongálódott, egy kocsi 
teljesen összetört. 

* 

December 31-én, Nyíregyhá-
za állomáson, a bejáró 2315. 
sz. vonatról leugrott, és meg
csúszva a még mozgó vonat alá 
került Vanyó András 28 éves 
pályamunkás. A meggondolat
lan ugrás következtében Jobb 
lábán csonkulásos balesetet 
szenvedett. 

* 

December 24-én, Herend ál-
lomáson, a bejáró 1837/b. sz. 
személyvonat vál tóellenőrzés 
elmulasztása miatt, az 1899. 
�z. vonattal foglalt IV. sz. vá
gányra járt és abba kíméletlen 
beleütközött. Az ütközés kö
vetkeztében a 1837 b. sz. vonat 
mozdonya az álló 1899. sz. vo
nat zárfékébe fúródott. A sze
mélyvonat utolsó két kocsijá
nak ütközői is összeakadtak. 
Két utas könnyebb sérülést 
szenvedett. 

Január 5-én a Godisa állo
másra bejáró 2163. sz. vonat 
elütötte Sallai Lászlót, az ál
lomás IV. vágányán álló 
501 001 psz. tológép fűtójél 
Nevezett súlyos fejsérülései 
üzemi balesettel került kór
házba. 

* 

Január 3-án Sóstóhegy és 
Kemecse állomások között 
közlekedő 4753 II. sz. mozdony
menet elütiitte Vasas Ferenc 
pályamunkást. Nevezett súlyos 
fejsérüléses balesetébe a hely• 
színen belehalt. 

* 

Január 5-én, a Budapest 
Nyugati pályaudvaron tolatást 
végző M 44037 sz. psz, tarta
lékmozdony fékberende1,ése 
leszakadt. A hiba kijavítása 
végett Csőke István mozdony
vezető mozdonya alá bújva 
dolgozott. Időközben a tolatást 
végző M 44 029 psz. másik tar
talék rájárt a javítás alatt ál
ló mozdonyra és azt mintegy 2 
méter hosszban megtolta. A fi
gyelmetlenség ezúttal szeren
csés kimenetelű balesetet oko
zott. Csőke István könnyebb 
sérüléssel megúszta. 

* 

.Január 7-én, Budafok-Báros 
állomáson, a bejáró 1025 sz. 
személyvonat elütötte a szige
telt sínmező hótakarítását vég
ző Süveges István vonalgondo
zót. Nevezett a helyszínen 
meghalt, vizsgálat szerint Sü
veges sapkájának prémje le 
volt hajtva, s ez akadályozta 
látását, illetve hallását. 
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Ahol a vasút. szíve dobog ... Angyalföldi' hétköznapok 
nz esztendős a MÁV Távközlő- és Biztosítóberendezési Építési Főnökség Angyalföld. Ez a név még AKÖV-ön keresztül. Havonta 

ma is macskaköves utcák átlagosan mintegy 3500 kocsi 
szögletén megbújó kiskocs- leadásuk van. Ennek túlnyo
mák, féltetős házikók, kétes mó többségét az AKOV fuva
külsejű emberek - a régi An- rozza el. Ezt a munkát pél
gyalföld hírének megfelelő - dása.n segíti az a komplexbri
képzetét kelti mindenkiben. gád-szerződés, mely az állo
Pedig ma már békés családi más és az 1. sz. AKOV 7-es 
házak, rendezett, jól világított -üzemegysége iközött jött létre; 
utcák, több emeletes bérpalo• a kQS:Siforduló meggyorsítása 
ták állnak a bal parti körvas• és a felek érdekében. Hogy jó 
út jelentős kis rendező állo- az egyetértés az AKOV dolgo
másának környékén. zói és a vasutasok. között, azt 

volabb a gázgyári elegyet ren
dezik. Dorogról megérkezett 
egy „feloszló". A hetedik vá
gányon „féket ereszd meg"-et 
fütyül a rákosi forda, jelzi, 
hogy elkészült. Mögötte egy 
rákosrendezói gurítóst ír a ko

cstf eli'ró. Hátul pilisszentlvá
nyi szenes, ferencvárosi és 
ipartelepi kocsik várakoznak 
sorsukra - sorolja Somogyi 
István olyan pontossággal, 
hogy az egy külsős szolgálat
tevőnek is dicséretére válna. 

Az új falak között sem ta
lált még végleges otthonra a 
MÁV Távközlő- és Biztosító
berendezésí 1!:pítési Főnökség, 
amely fennállásának tíz esz
tendeje alatt már sokszor köl
tözött. Ez a szerv azért ala
kult, hogy országos szinten 
végezze a 'MAY távközlési és 
biztosítási munkálatait. Az
előtt ezt a feladatot az igazga
tóságok külön-külön végezték, 
de például egy hosszú kábel
vonal lefektetése olyan nagy 
szakmai felkészültséget és 
erőfeszítéseket igényelt, ame
lyet a mainál lényegesen ki
sebb szerelőcsoportok nem 
tudtak teljesíteni. Ezért volt 
szükség az építési főnökség 
megszervezésére, amely a ve
zérigazgatóság irányítása alatt 
áll, s amely ma már egyedüli, 
avatott gazdája ennek a na
gyon fontos feladatkomple
xumnak. 

Mandola Istvánnal, a TB:f:F 
vezető mérnökével, Kiss Jó
zseffel, a főnökség vezetőjével, 
Vicha Sándor párttitkárral és 
Dobos László szb-titkárral be
szélgetünk az elmúlt tíz esz
tendő tanulságairól. s a soron 
következő tennivalókról 

„Hazatérés" a Tatai útra 

- Iíadd kezdjük beszélge
tésünket azzal - mondja a 
vezető mérnök -, hog-y ha itt 
is vagyunk még a Rudas László 
utcában, arccal és nagyon 
nagy érdeklődéssel már a Ta
tai út felé fordulunk. Négy és 
fél millió forintos költséggel 
az ott készülő épület lesz a 
végleges székházunk. 

A főnökségnek jelenleg 1200 
dolgozója van, közülük kilenc
százan fizikaiak. A technikai 
személyzet címszó az építésve
zeió mérnököket, az admi
nisztratív és technikai dolgo
zókat foglalja magában. A nő
dolgozók száma: 172, közülük 
hetvenen az adminisztratív -
százon felül a műszerész mun
kakörökben tevékenykednek. 
Két műhely munk,aja ftl@t 
fontos támaszt a távközlő- és 
biztosítóberendezések szerelé
seinek előkészítésében: az 
egyik a leendő székház he
lyén, a másik Szegeden üze
mel. 

- Ha a jelenlegi helyzetet 
tekintjük - kapcsolódik a be
szélgetésbe Kiss. József -, ti
zenöt helyen dolgoznak az or
szágban a főnökség munka
társai. Ha rátekintünk a tér
képre, s a hosszanti iranyo
kat vesszük figyelembe, Zá
hony-körzettől Győrig és a pé
csí térségtől Esztergomig fo

A főnöki irodában Szentesi 
Miklós állomásfőnök, Somogyi 
István helyettes főnök, Nagy 
László párttitkár, üzemgaz
dász és Szentiványi János 
szb-titkár a prémium és ju� 
talom elosztásán fáradoznak. 

Vándorzászlós 

komplex brigád 

Nagy Lászlóval félrehúzódunk. 
Miskolcon az új blztosítóberen dczés vezérlőterméből gomb- A párttitkár kiváló ismerője 

nyomással irányítják a vonatok. mozgását az állomásnak. 

terv: a főnökség készíti majd 
az új földalatti vasút távköz
lő és biztosító berendezését is. 
Az év legnagyobb munkáját 
Miskolc állomáson végezték 
el: a dominó rendszerű bizto
sító berendezés elkészítésé
vel. 

Legfőbb követelmény 
a selejtmentes munka 

A párttitkár és az szb-ti t
kár is egyre jobban beleme
legszik a beszélgetésbe, ami
kor arról esik szó, hogy a vas
útnál milyen döntő fontosságú 
a biztonságos közlekedés. Az 
okos gépek munkája rengeteg 
fizikai erőt szabadít fel, min
denki tudja, aki közel áll a 
vasúthoz, hogy egy váltó át
állítása néha 70-80 kg-os súly 
mozgatását jelenti, s ez a fel
adat például a Keleti és a 
Nyugati pályaudvarokon órá
kon keresztül, szinte megál
lás nélküli megerőltető mun
kát igényel a váltókezelóktől. 

- ,A mi munkánk lényege 
a tökéletes �t'ec!'.zitás! 
mondja -a fón'ökség vezetője. 
- A sélejtmentes munka ná

lunk elsőrendű követelmény. 
Bármilyen munkakört is tölt
senek be dolgozóink, szak
képzettség, tapasztalat és iga
zi vasútszeretet nélkül nem 
állhatják meg a helyüket. Is
merniük kell mindenkor a for
galom Jebonyolódásának me
chanizmusát, hiszen munká
juk szinte állandó üzemelés 
közben folyik. 

- De nemcsak il11en előfel
tételek vannal. - szólt közbe 

Dobos László. - Nagyon fon
tos előfeltétel nálunk a le
mondás is ... Dolgozóink, pél
dául ilyenkor télvíz idején, 
nagyon rossz körülmények kö
zött végzik fontos feladatai
kat. Munkaterületük plafonja 
a szabad ég, a mérnökök és a 
techniltusok sátorban dolgoz
nak, ölükben fontos mű.sze
reikkel. Lakásuk kiselejtezet! 
vasúti kocsi. Most már van 
olyan irányzat is, hogy - ha 
hosszabb ideig tartó munká
ról van szó , téglából ké
szült felvonulási épületekben 
töltsék a pihenés óráit. 

- Talán ez is indokolja -
mondja a főnökségvezetó , 
hogy kevés a mi szakmánk
ban a mérnök, a technikus, s 
nehezen jönnek a munkások 
is. Ezért is nagyon sokat kell 
tennünk a munkakörülmények 
m�gváltoztatásáért, mert az 
egyre nagyobb feladatok meg
oldása sok új szakembert és 
munkáskezet igényel ... 

A jövő terveiről még any
nyit tudtunk meg, hogy 1967-
ben szükség lesz a TBÉF pro
filjába tartozó munkáknak az. 
igények szerinti rangsoro1l'ísa, 
a rendelkezésre álló erők fel
mérése alapján. Az új gazda
sági mechanizmus jegyében 
pedig olyan gazdaságos mun
káltatást kell végezni, amely 
mindenkor összhangban áll a 
népgazdaság, s ezen belül a 
vasút érdekeivel, nem szakad 
el a valóságos igényektől, ha
nem elsősorban ezek precíz, 
odaadó és hibátlan kielégíté
sére törekszik ... 

Maros László 

- Angyalföld állomás kezd 
kibontakozni - mondotta. -
Csak a dorogi szénmedencéból 
8-10 vonat érkezi.k naponta 
az á!Zomásra. A szén egyik ré
sze a lcörvasútra, vagy azon 
túl, Soroksá1'1'a, a másik része 
Rakos vagy Rákosrendezőre 
ke1'ill. De elosztó, rendező az 
állomás a körvasút és Rákos
rendező felől érkező vonatok 
esetében is. 

Az állomáson két tartalék
mozdony tolat. Egy „iparos" 
és egy másik. Talán a legna
gyobb .gondot a Fővárosi Vil
lamos Vasút napi 30-40 ko
csija jelenti. Sok apró iparte
lepet szolgál ki az állomás az 

Eredményesen vizsgáztak 

A szombathelyi Járműjaví
tó vállalatnál befejeződtek a 
szakma ifjú rr,estere tanfolyam 
záróvizsgái. 28 vizsgázó közül 
hatain a szakma ifjú mestere 
jelvény arany-, tizenketten 
ezüst, tízen pedig bronzfoko
zatot értek el. 

A vállalat vezetósége az 
eredményesen vizsgázó leg
jobb if:fúmunkásolmak 30, 20, 
illetve 10 fillér órabéremelést 
adott. 

Maróti István 

Minta üzem 

lyik ilyen munka. A legjelen- ,--------------------------

A putnoki Utasellátó do�o
zói 1966. évi tervüket 120 szá
zalékra teljesítették. Az üzem
egységben két szocialista bri
gád dolgozik. A fel:;zolgálók 
udvariasak. A tiszta, barátsá
gos étteremben )<:ellemes el
tölteni az időt. 

tősebb feladatot a Szerencs
Nyíregyháza közötti villamo
sított vonalon végezzük. 

Mi is a munka menetrend
je egy ilyen új vonalsza
kaszon a TB:f:F dolgozói 
számára? Elsősorban a lég
vezetékeket kellett kábelbe 
helyezni. Az állomásokon do
minó rendszerű biztosítóbe
rendezéseket kell felszerelni. 
.Rakamaz és Nyíregyháza észa
ki ki térő között már befejező
dött a munka. 

A mozdonyvezető 
élő lelkiismerete 

- Különösen izgat bennün
ket a Rakamaz-Nyíregyháza 
közötti vonalszakaszon felsze
relt önműködő térközbiztosi
tó - veszi át a szót a vezető 
mérnök. - Ez a lehetőség 
megengedi, hogy a vonatok -
rossz látási viszonyok esetén 
is -- teljes sebességgel J,özle
kedjenek. Olyan szerepet tölt 
be ez a berendezés, mintha a 
mozdonyvezető mindenkor 
éber lelkiismerete lenne ... 

De lehetne sorolni a fontos 
munkákat szép számmal: a 
Rákos-Újszász és a Szolnok-

Szajol-Béltéscsaba-Lökös
háza vonalon is folyik a kor
szerűsítés. A cél világos: a 
harmadik ötéves terv során az 
o�szág gerinchálózatának jó 
res?e v,.ár önműködő térköz
biztosító berendezéssel dicse
k�dhet majd, s egyre nagyobb 
t�rt hódít a vonatbefolyáso
lo �rendezések alkalmazása 
is. 

:i;':rdekes munka a TB:i;':F fel
adatai sorában a Sturovó ha
tárállomás biztosító berende
zésének elkészítése egy szabá
Lv_os külkereskedelmi szerző
lies keretében. Távolabbi 

Számítanak segltségére ezután is 
Kereken ffil évszázad telt el 

azóta, hogy Vadas Lajos vasas
tanoncként a munkások sorá
ba állt. 

Borsodban született, ott élte 
a népes családú, szegény sorsú 

Művelődési Házban és az 
üzemben ezután is. Egy-egy je
lentősebb kulturális rendez
vény alkalmával számít segít
ségére a budapesti bizottság is. 

{kj) 

A putnoki Utasellátó a múlt 
év első felében elért eredmé
nyével megérdemelten nyerte 
el a „Mintaüzem" címet. 

Bebán &67.sa 
Kazincbiµ-clka 

emberek életét. Ott nőtt fel, ott 1------------------------
tanult szakmát. I!jú éveiben 
mint labdarúgó, a Miskolci 
Vasutas Sport Egyesületben 
játszott, esténként pedig a Mis
kolci Általános Munkáskónu
ban énekelt. 

Szülőföldjén, szűkebb hazá
jában már 1927-ben a párt 
tagja lett. Abban az időben 
még csak a munkásdalosok kö
zött tevékenykedett. Mindig 
ott járt, ahol a párt számára 
hasznosat tehetett. Később, a 
második világháború kitörésé
nek idején, a gyakori réndőri 
zaklatások elöl Budapestre in
dult. Azóta is itt él a főváros
ban, de igazi otthonának ma is 
szülőföldjét, Miskolcot tartja. 

A fél évszázados, küzdelmes 
munkasévek után Vadas Lajos 
számára is elérkezett a nyu
galomba vonulás ideje. 63 éves. 
haja megszürkült, tekintetével 
azonban ma is messzire néz. 
Tizenhárom évig irányította a 
Törekvés Művelődési Ház 
munkáját fáradhatatlanul, 
nagy hozzáértéssel. Most, hogy 
elérkezett számára a nyuga
lomba vonulás ideje, elszorult 
szívvel búcsúzott munkahelyé
től, munkatárseitól és mind
azoktól, akikkel hosszú évekig 
együtt dolgozott. A munkatár
sak és barátok azonban csak 
jelképesen búcsúztak Vadas 
Lajostól. Szívesen látják öt a 

Téli pillanatképek a Nyug_atiból 
K

fkes, ködös a lev.egő. A 
vágán11ok között már 

méteres „hóhe1111ek" tornyo
&u.lnak. Beköszöntött az igazi 
tél. Dió nag11ságú, lomha 
pelyhekben hull a hó. Puhán 
lazán rakódik a peronokra'. 
váltókra, sínkoronára. Olyan 
a váltó jelző része, mintha a 
hideg ellen nagy fehér, bun
dasápkát viselne. 

A debreceni és a szegedi 
vonatok késve érkeznek. A 

fűtőházból is nehezen jutnak 
ki a gépek a N11ugati pályaud
varra. A hóvihar miatt késett 
az irsai vonat, amel11ból majd 
a szegedi gyors szerelvényét 
állítják össze. Két lakatos tér
dig érő hóban szalad mellet
te. 

- A mtlszakf kocsimester 
menjen a záhonyi 1zemély1'0-
nathoz - kiabál a hangszóró. 

Bujáki Lá&zló már fut is a 
csarnoki vágányok felől a kül
ső Vl-hoz, ahol nagy a sür
gés-forgáa. Fáklyákkal búj
kálnak a kocsik alatt. 

- Nem megy át a gőz -
kiabál Zsíros Marci hanyatt 
fekve a kocsi alatt. Alig lát
szik ki a hóból. 

Vé_gre enged a jégdugó, s a 
kocsi végén megjelent e gőz • 

Az utasok fellélegeznek. Öt• 
venhét perc késésre! ucn,an, 
de indul a vonat. 

Az A, D vágánnyal ú baj 
van. Nem működik a 22-es 
váltó, pedig öten is seprege
tik a havat. 

Tóth Ilona forgalmi szol
gálattevő egy -nagy bundálxin a 
vágányok közt lépked. A ké
sett ceglédi ingajárattól a vá
ci vonathoz igyekszik.-

Egy mozdonyvezetó a gép 
alatt kalapál. A közelében fa
gyos csavarkapcsokat fák
lyáznak. 

- Oldást! - Hallatnlk M
tulról a kiabálás. A fék súte
regve felenged. 

Közben a csarnok els6 vd
gányára megérkezík a prága
berlini gyors. Két• oldalt jég
csap?k csüngenek a kocrikr6l. 
Vas tag hótakaró lepi a lépcs6-
ket. A kocsimosók hoauú 
tömlőket vonszolnak a hóban. 
Melegvízzel mossák a motor• 
kocsi ablakait. 

Még _nincs 9 óra, amikor a 
Nyugat, pályaudvar dolgozói 
egyszer már elfáradtak. Pi
henésre azonban nincs td6 
mert a legnagyobb télben t; 
biztosítani kell a forgalmat. 

(sJ) 

a nemrég elnyert vándorzász
ló is bizonyítja. Mint ismere
tes, a budapesti igazgatóság 
területén az angyalföldi MA V 
-AKOV komplexbrigád nyer
te el a vándorzászlót. 

Három szocialista brigád 
küzd fej fej mellett, egymás
sal. Mindhármat dicséret ille
ti. Nagyon jó a verseny nyil
vánossága is. A tíznapo.s mun
ka értékelése mindig megta
lálható a szakszervezeti bi
zottság fali Híradóján épp
úgy, mint a forgalmi szolgá
lattevőknél, tolatásvezetőknél 
és váltóóröknél. 

Sz.entiványi János szb-titkár, 
aki félfüllel mindig odafigyelt, 
azzal egészítette ki a besz.él
getést, hogy jó lenne, ha a sok 
ígéret egyszer már valósággá 
válna, és elkészülne az állo
más fürdője, de főleg a női öl
töző. 

Van mit csinálniok 

A forgalmi irodában nagy a 
sür.gés-forgás. Most van a haj
rá! A forgalmi szolgálattevő 
sűrűn nyomkodja az elektro
dinamikus berendezés gomb
jait. Jelzőket, váltókat állít ... 

- A „budai" forda Zl ko
csival éppen kihúz, amott tá-

Igy van ez itt mindennap. 
Az angyalföldieknek a hé� 
minden napján van mit csi� 
nálniuk. 

Miközben a munkáról be� 
szélgetünk, egy fiatal vasuta.$ 
áll meg a főnök előtt. Zavar
tan forgatja kez.ében a sapká� 
ját. Csak nehez.en kerekedi� 
ki belóle a szó: 

- Főnök elvtárs, szabad� 
ságra szeretnék menni, lll06t 
nősülök - mondta. 

- Hány hónapos vasu� 
maga, fiam? - kérdezi a fő. 
nök barátságos hangon. 

- Négy múltam - hangzílc 
a halk válasz. 

- Négy - ismétli a főnök, 
s közben messze kalandozn� 
gondolatai. Talán arra az el. 
múlt negyven esztendőre gon• 
do!, amit a vasúton töltött, 
Meg an-a, hogy valamikor :re. 
gen ó is igy állt egy zord fó-
nök előtt, mint most ez a fia. 
tal vasutas, aki most kezdi, 
Neki pedig már lassan letelilc 
a szolgálat, hamarosan nyuga. 
lomba vonul. 

- Na, jöjjön velem -
mondja, majd a legénykébe 
karol, és eltűnnek az irodák 
környékén. 

Gergely József 

Akik örülnek a télnek 
Minden évszak-nak megvan a szépsége. S ha. a tél hide

get, s sok-sok fáradságot, munk4t is ígér, azért örinne:t, bol• 
dogságot is hoz. Különösen a legfiata7,a,bbaikna.k, akik eddrii1 
még csak a szépségét ismerik. Az első leesett hónak a gyer
mek örül a !.egjobba.-n. Ilyen.kor előkerülnek a szánkók, meg
kezdődnek a hócsaták, s amig tart a tél, addig tart a téU 
boldogság is. 

A fényképezőgép lencséje a Benczur utcai vasutas óvod4 
ud-oorán, a hóban játszadozó gyermekeket örökítette meg, 

Előkerültek rejtekhelyükről a szánkók Is 
(Tőzsér Emő felvétele!) 

Jól dolgoznak Miskolc-Gömörin 
A Mlakolc-Gömllri pályaud

varon 32 Ipartelepet azolgál
nak ki grafikonos rendazerrel. 
Az állomáson 12 szocialista 
brigád dolgozik. Az éves ver
seny során a brigádok a ko
csitartózkodást 100 százalékra 
a többi tervtényezőt pedig 10Ó 
százalék felett teljesítették. 

Kimaga,ló munkát végzett 

a „Béke" brigád. Az előző éVi ór�k�nti 7,80 mázsa teljesít• menyukkel szemben 7 90 má• zsás teljesítményt értek el, A nyitott rakodón jól dolgozott a „Toldi" brigád is ők órán
�t 10,5 mázsa súlyt mozgat-

Szabó J<naef 
Miskolc 
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MAGYAR VASUTAS 

Sikerekben gazdag évet zárt a PVSK 
Január 7-én a pécsi Vasutas 

Kultúrotthonban tartotta évi 
rendes közgyűlését a PVSK. 
A_ 220 pécsi vasutas sportoló 
reszvételével tartott közgyű
lésen megjelent Kinczii Jó
zsef, szakszervezetünk Bara
nya megyei bizottságának tit
kára, az MTS Országos Taná
csát Perdrich József ké;:,visel
te. A PVSK működésér51 Má
gori István sportköri elnök 
számolt be és részletesen is
mertette a szakosztályok ered
ményeit. 

Beszélő számok 

társadalmi edzők vezetésével 
eredményes évet zártak, a 
szakosztály fejlesztésére fo
kozott gondot fordítanak. A 
tenisz- és a vívószakosztúlyok 
elsősorban a fiatalok nevelé
sével foglalkoznak és ebben 
sok jó eredményt értek el. 

Új sportág 

Egy érdekes sportág 1s sze
repel a PVSK szakosztályai
nak .sorlban. Hivatalos nevén : 
asztali labdarúgás, közismert 
11.evén ,,gombfoci". Vezetőjük, 
Balogh László, elmondotta, 
hogy a múlt évben Kec1/oemé
ten, Vácott, Gy5rött és Pé
csett rendezett bajnokságokon 
szerepeltek és csapatuk min
denütt első helyez-és! ért el. 
Bár ilye'1 jól m'.'Illle anoa•k a 
csapatnr k is, amelyik a zölii 
gyepen rúgja a labdát . • •  

Részletesen fc�a'lkozott a 
közgyűlés a tagszervezés iel-

adataival, a sportköri elnök
ség és az edzői tanács mun
kájával, továbbá az idén első 
ízben sorra kerülő munkahelyi 
szpartakiád megrendezésével. 
Végezetül a sikeres működés 
elismeréseként 45 sportolónak 
és társadalmi aktivistának 
adtak át szép Könyve1<et és 
jutalom tárgyakat. 

L. J. 

Az atlétikai szakosztály 16 
versenyzője tagja a Baranya 
megyei atlétaválogat0ttnak. 
Gerelyhajító-csapatunk 62 32 
méteres átlageredménnyel �r
szágos bajnokságot nyert. A 
birkózószakosztály területi és 
országos versenyeken 1966-ban 
58 első, 29 második és 26 har
madik helyezést szerzett. A 

sportkörök országos ranosoro- r-
--------------------------

lás�?an az előkelő 5. helyre 
kerult. Kosárlabdában a fér
ficsapat jól kezdett az NB I
ben, de visszaesett, és csak az 
utolsó mérkőzésen sikerült 

Csak így tovabb! 
,,kivívniuk" a bentmarndást. Az 1966-67. évi jégkorong- kényszerítve, pompás, 6:2 ará

A jövőre nézve viszont biz- bajnokság nem indult rosszul nyú győzelmet aratott nagy 

tató, hogy az ifjúsági csapat a BVSC számára. Az első ellenfele felett. 
orszáoos bajnok lett, megelőz- mérkőzéseken a kisebb A Jól sikerült első forduló 
ve a Bp. Honvéd, a MAFC és csapatok ellen - ugyan nem · után svájci túrára indult a 
a többi nagynevű ellenfeleit. aratott ké1lSzámjegyú, látvá- vasutascsapat, előzőleg azon
A női csapat az NB II-ben nyos győzelmeket a csapat, de ban Budapesten még egy ér
váltakozó szerencsével játszott mindinkább látszott, hogy dekes edzőmérkőzést játszott 
és k"zé ó be ·

gzet 
Háray Béla edzőnek ezúttal is a Banska Bysztrica csehszloa O pmez ny n ve t. sikerült ütőképes együttest ki- vák korongozókkal. Az ideA PVSK labdarúgói a baj- alakítania. A négy kitűnő hát- genbeli ellenfelekkel játszott 

nokság második felében sok védhez most már felnőtt - mérkőzések feltétlenül hasz
örömet szereztek szurkolóik- egészen a válogatottságig nosak, hiszen ilyen mérkózé
nak, de a tavaszi, főleg ide- Balogh János, a még ifjúsági seken lehet sokat tanulni és a 
genben elszenvedett nagygól- korú, saját nevelésű kapus is, Jelentkező hibákat kockázta
arányú vereségek miatt csak így a védelemben nincs már tás nélkül kijavítani. Erre 
a negyedik helyet tudták meg- .,lyuk". szükség is van, hiszen a baj-
szerezni az NB II. Nyugati ks · · á é f lyta · 
csoportjában. Az ifjúsá;:i csa- Elöl a támadooorok játékán no ag Janu r 11- n ° tó-

patban több tehetséges fiatal még látszik a rulinhiány. Ta- dott. A csapat az Építők ellen 

b to t . · lán csak a Bikár vezényelte végig fáradtan játszott és 2 :0 

KÖNYVISMERTE1'ÉS 
A MediciJna Könyvk:!adó koztatásá<nak egyes gyakorlati 

Panoráma Utikönyvek 60l"Oza- szempontjai azonball'l szük9é
tában megjelentette a Cseh- gessé tebték, hogy magyar 
szlovákiáról szóló kötetet. A szerzők is közreműködjenek a 
baráti Csehszlovákiába icá- munkában. 
nyuló, s évró! évre fokozódó Az idegenforgo.lmi neveze• 
magyar utasforgalom regen tességekben, terméazeti szép
nélkülözi már a terület egészét ségekben, műemlékekben, tör• 
ooszefoglalóan ismertető úti• • téneti és művelődéstörténeti 

könyvet. Ez a kötet a magyar értékekben igen go.zdag or

-osehszlovák közös könyvki• •��gr6l telje, körképet fest a 

adási proaram keretében je- kötet. Termés_zetes� aroka� a 
"' . váro-,okat, táJakat ISITlerteti a 

lent m�g._ TuLnyomórészlt cseh- legrészletesebben, amelyekben 
szlovákiai szerzők írták, a sa- a maszyar üdülő- és királtlduló
já,tos magyar von.atkozáisok s forgalom legjobban öss.zesűrú
a magyar utasközön9ég tájé-. södik. 

Kocsifelíras rádióval 

- A k.ocslszámo.k után mondom a lottószámokat . . .  
(Pusztai Pá.l rajza) 

Helytálltak 
a kongresszusi versenyben 

on ga Ja szarnyait . . .  Az • arányú győzelmet aratott. 
ökölvívó-szakosztály fennál- elso sor komplett, amelyben Az FTC elleni újabb talál- A MAV Központi Nyomtat- emelt tervet már 1966. novem-
lása óta 1966-ba,n érte el a az „észhokit" játszó középcsa- k ó · · · ványtár Főnökségnél 1066 ta- ber 26-án teljesítették. A kong-
legjobb eredményeket. Az NB tár mellett Bakai és Zsitva pest

oz _ra 
Dó

Januar 
11

15-:en, �z ud.jk- vaszán két brigád célul tűzte resszusi verseny so á 
Béla személyében oyors, len- • zsa e em maso 1 ' r n az egy 

I/B osztályában szerepló 8 csa- mérkőzésre pedig január 29- a szocialista cím megszerzését. tonnára eső anyagköltséget 
pat között a negyedik helyet dületes szélsők kapnak helyet. én a Kisstadionban kerül sor. A jobb munka elvégzésére a 2,80 forinttal csökkentették. Az 
szerezték meg. A PVSK ököl- Az első forduló 7 mérkőzésén zé Nyomtatványtár Főnökség 4-es t á ó bé k é 

ütött 45 gól nagy része is en- S P volna, ha a BVSC egy onn ra es r ölts gnél 
vívói 57 arany-, 27 ezüst- és 

nek a sornak nevéhez fűző- megismételné az első forduló számad6sága és a Jeoynyomda pedig 35 forintos megtakarítá$t 
12 bronzérmet nyertek az év dik. bravúrját. Egy jelentős lépés- Fónökség komplexbrtgád szer- értek e1. 
folyamán. A magyar bajnok- se! közelebb kerü1ne a ba1no- zőtlést kötött. Az elm1Ht évet Az l-es számadóság a ra-
ságon Kovács István második, Az első fordulót veretlenül ki címhez . . .  mindkét főnökség eredménye- kod6lapos mozgatással jó ered-
Peti Béla é.s Gulácsi Gyula fejezte be a BVSC jégkorong- -dres sen zárta. Az 5 százalékkal fel- ményeket ért el. A számadó-
harmadik lett. csapata és jelenleg egy pont- sf.gnál a kongresszusi verseny 

A tornásznók 1966-ban is tal vezet az FTC és két pont- !---------------------------- kezdetéig általában 4 százalék 

változatlanul jól szerepeltek. tal az Ujpesti Dózsa előtt. reklamáció volt. A kollektíva 
A vidékiek r. osztályú csapat- Mindössze a forduló utolsó Za.m h f } 'k ·• 

' vállalta, hogy a reklamációt a 

bajnokságát fölényesen meg- mérkőzésén, az Ujpesti Dózsa en O -em e UDDepseg kongresszus tiszteletére 3 szá-

nyerték, Erdősiné Tolnai Már- ellen - az újpesti jégstaclioo� Gyo"r a' lloma' son 
zalékra csökkentik. Az éves ér-

ta pedig a női tornászváloga- ban - vesztett egy pontot, tékeléskor a reklamáció 2 szá-

tott tagjaként a Dortmundban ahol 2 :2 arányú d/intetlent ért zalékra csökkent. 

megrendezett világbajnoksá- el. A győri vasutas eszperantó tista és meghívott vendég előtt A 3-as számadóság dolgozói 
gon is megállta a hely.lt. A A vasutas szurkolók és a szakcsoport minden év decem- Lázár Györoy, a megyei esz- munkájuk mellett társadalmi 
férfi tornászoknál is mutat- szakemberek előtt különéi5en berében megrendezi a már ha- perantó bizottság tagja mon- munkában vállalták, hogy a 
koznak már a fejlődés jelei. az FTC elleni rangadó marad gyományos ünnepi összejöve- dott ünnepi beszédet. Méltatta raktári állványokat, szekrénye
Fiútornászaik a II. osztály- sokáig emlékezetes : a hatal- telét, a nemzetközi nyelv szer- a csomóponton működő lelkes ket, átfestik. A kollektíva 83 
ban vidéki bajnokságot nyer- mas lendülettel játszó ferenc- zóje, L. Zámenhof születésének szakcsoport munkáját, amiért négyzetméter festési munkát 
tek, az országos bajnokságban városiakat naoyszerű. taktiká- évfordulója alkalmából. A nemrégen dicséretben is része- végzett. 

3. helyet értek el. A turisták val, okos játékkal fékezte le a győri Utasellátó különtermé- sültek. Ezután Iványi Ede állo- A két szocialista címért 
Navratil Géza é.s Ijjász István BVSC, majd saját játékát rá- ben 30 lelkes vasutas eszperan- másfónök mondott néhány küzdő brigád maradéktalanul 

----------------------------------------< megszívlelendő gondolatot, s teljesítette vállalását. 
tanácsot a jelenlevőknek. Zalavári Ferenc 
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19. Ferencvárosi Torna Club. �0. 
Tartó. 21 .  V!ssza: a Jóal•sz!getek 
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név. 42. Hár<>m, római számmal. 
44. Nem mlnden11a.p1 köd jelzl>
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KU!sz!n, tekintély, rrencle szóval. 
55, Határozó szó. 57. Erömúvé
rol blres. 59. &s2lllk..afrld<al vá
ros. 60. NépdalénekesUnk csa
lád! neve. 81. Albán pénz. 62. 
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Foghús. 67. A hét vezér egy!l<e. 
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BekUldendó: vlzszlntes 1. t0g
göleges 27. Beküldési határld6: 
február 10, 

Az el6zó keresztrejtv4!r>y he. 
lyes meqfejtése: Szakszervezet! 
választások. TerOleU bizottság. 

Könyvet nyertek: Ferenezlk 
!JITlre Salgótarján, Pályaudwir 
19. Orgován Lász,lóné, Debrecen, 
Késes u. 84. Sz.alma Baksi Fe
renc. Szeged. nagyál:omás U. 
em. Szabó Ibolya forgalmi tanuló, 
Sz.entlörlnc á! :omás. Ifj. Józ&a 
lstvün, Debrecen. Arany János 
utoa 1 1. 

Az ünnepség után a résztve
v<'ik sokáig együtt maradtak és 
az új év feladatairól beszélget
tek, terwzgettek. Ez a rendez
vény jól szolgfilta a baré ti 
kapcsolatok további elmé1yí
tését, a közösségi szellem erő
sítését. 

Dr. Ferenczy Imre 

A Hivatalos Lapból 

A Hivatalos La];)ból a szalcszer
vezet1 bizottságok és a dolg07Ók 
figyelmébe ajánlju.k a kll>vetik� 
ket: 

19GC. 6vt si. szúnb&: 1llll 60t/1986. 
I/2. C. A MA V Tlsztkép2,6 Intézet 
új Szervezeti S:oabályzatólnaat 
életbeléptetése. 

130 485/1966. 1/4. Vlse!<!sl ldöv,eJ. 
terhe!A; =nél.Yi használatú egyen-, 
védő- és munkarohMt 1966. évi 
leltározása, 

1.96"1. évi 1. IIZÚllbÓII 130854/1966. 
1/2. A. Az államvasűtl dolgozók rangfokozat! rendszerér(![ szóló rendelkezés módositása. 

129 485/1966. 1/2. A. A személ.yz,e
tl-1:Ilunilaúlgyl. ll;gy!n.téu!s decentnllzálásár61 S2l64ó rendelkezések 
módos!tása. 

100 004/1967. 1/4. Allma.vasúti dol
gozóik nlhatéritésén.ek: BZl!rnfejt6se. 

IIAGT&a VASU'l'M 
• Vuu&uolr szauzervezetene11 

laP:I• Szerteszu • szerkesztll biz-• ll'(lazerkesztll: GlllyAa IAnoe l'ele!Oe uerte1ztll: Vlsl rereae 
Budapesi ��� oiea n. 

Telefon: •Al'Oll: m-en 
Gzeml: 3--n 

-<htdj.a é• �e, J�:i.Zll I Népuava 
Pklad0 Véllalat. Budapeat Vll 
>k0C2.l tlt llf relelon: Z:14-819 �.lPIOt kl■dtl: GObor Márton. 
• Néon•YII '-tlpl<lado V4llaJa• 

lg■tll■töl■ 
k k inim1auám: 75.llS.001 - k � 

llzlkra "8pn:,,omda 

A szerkesztöség üzeni 
Felvégi István, Bp. :  Mar1<oo József, Zalaegerszeg; Boldizsár Gyula, Bék�ba; Klss Lajos, Alsó

örs; dr. Bánldalvy GY\lla, Cserhá• 
ti József, Szilád! Séndor, Szeged ; 
Hoffmann Józ&e.f, Veszprémvar
sány; S2:Ua; Ferenc. Hatvan ; Vo1o_ 
slnovsz.ki János, Marosán Pál, Deb
recen ; Szabó József, Miskolc-Gömört; Behán Rózsa, Kazincbarcika: Leveleiket lapunk anyagához felhasznAlJuk. 

Kabay Károly, Rákosrendew: Taksony! IStván, Szekszárd· Ne'™'61kéri László, Szomba-thely
0

: Bódogh l'dlhály, Dombóvár: Leveleiket Welékes helyre lovibbltottuk. 

196'7 • .JANU&a ll. 

- Új vasútvonal éptll lh(. 
rlá.ban, szovjet segitaEReL A 
múlt év végén Damas,:kuszban 
szerződést írtak alá egy vasú► 
von:-I szovjet segítséggel tör. 
téno megépítésére. A vonal Tartus Földközi-tengeri kikötőt kötné össze Szíria vasúthálóiatával. Aleppóban, Szíria máso
di� l_e�agyobb városában már muk_�•k egy szovjet segítség. 
gel ep1tett vasbetonalj-gyár. 

- A múlt év végén llnnepelte fennállásának 50 éves Jll 
bileumát a MITROP A, az NDK vasútjának utasellátója A 
MIT�ÓPA szolgáltatásait évente_ �mtegy 310 millió utas ve
szi igénybe a belföldi pályaudvarokon és vonatokon, továbbá a nemzetközi járatokon. 

- A vasúti vagyonörök múlt 
évi jó munkájáról tartottak értekezletet a szegedi csomó
ponton. Az értekezleten meg
jelent Kiss Károly, a szegedi 
igazgatóság vezetője is aki 4 
dolgozót pénzjutalomb�n ré
szesített. 

- 25 újítást nyújtottak be 
az elmúlt évben a Zalaeger
szegi Fútóháznál. Az újítá6ok
ból eredő megtakarítás 12 e1.er 
forint. 

- Tiltakozó nagygyűl�t lar· 
tottak a MAV Tlsztképz6 Jnlé
zetben a Dél-vietnami Nemzeti 
Felszabadítási Front megalakí
tásának 6. évfordulója alkal
mából. A nagygyűlés részvevői 
táviratot juttattak el a DNFF 
budapesti képviseletéhez, 
amelyben szolidaritásukat fe
jezték ki a hős vietnami nép
pel. Az intézet KISZ-fiatalja! 
ugyanakkor 10 ezer forint ér
tékű társadalmi munkát aján• 
lottak fel a vietnami nép meg. 
segítésére. 

- 40 évi szolgálat alán 
nyugdíjba vonult Oroszlán lst• 
ván munkavezető, a veszprémi 
pályafenntartási főnökség dol
gozója. Munkatársai és vezetői 
ünnepélyesen búcsúztatták az 
idős vasutast. 

- Tervszerüen halád a Dá
mán Kató Fütóház rt:lulnstruk• 
clója. A gózmozdonyok meleg
mosó berendezését például már 
karácsony előtt üzembe he
lyezték. A hideg idő beállta 
előtt ugyancsak befejezést 
nyert a 800 személyes új öl• 
töző-mosdó alapozása. 

- A Közlekedéstudományi 
Egyesület miskolci szervezeté· 
nek kezdeményezésére Miskol
con, a Tiszai pályaudvar felvé
teli épülete előtti téren, szobrot 
állítanak Kandó Kálmánnak, a 
vasút villamosítás világhírQ 
magyar úttörőjének. A szobor 
elkészítésével Antal Károly 
Munkácsy-díjas szobrászmú• 
vészt bízták meg. 

- A téli gőzfűtés Idején eJö
fordul, hogy a NOHAB-moz• 
donyoknak középállomásokon 
is vizet kell venniük. A Há• 
mán Kató Fűtőház kérésére a 
szegedi igazgatóság Kiskunha• 
lason és Kiskőrösön soron kí
vül vízfelvevő helyeket létesf• 
tett. 

- A Vasútgépészeti Technl• 
kum szokásos szalagavató bál· 
ját 1967. január 28-án 17-tól 23 
óráig tartja a Pénzügyminisz
térium (Bp., V., József Nádor 
tér 2/4.) márványtermében. Je• 
gyek igényelhetők az iskolá
ban és a helyszínen. 
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VILAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

Újabb erőpróba előtt 
Kibővített kollégiumi ü!ésell ritatták meg 

a Vasúti Főosztály 1967. évi intézkedési tervét 

AVASUTASOK SZAKS ZERVEZET�fliEK LAPJA 

A Vasúti Főosztály MSZMP 
pártbizottsága és szakmai kol
légiuma január 25-€n együttes 
ülésen vitatta meg a Vasúti 
Főosztály 1967. évi intézkedé
si tervét a főosztály kul túrter
mében. Az ülést, melyen részt 
vettek szakszervezetünk veze
tői, az igazgatóságok pártbi-

Érthető, hiszen a munkaidő 
csökkentését illetően nem be· 
szélhetünk lényeges előreha
ladásról. A bázisidőszakhoz 

képest csökkent ugyan az uta
zók havi m.unkaideje - a 
forgalomnál 4 órával, a von
tatásnál 3 órával - ez azon
ban nem éri el a kívánt mér
téket. 

XI. 11:VFOLYAM, 3. SZÁM Ára 40 fillér 1967. FEBRUÁR 1. 

zottsági titkárai és a területi 
bizottsági titkárok, Rimóczi 

Az alapszervezeti választások elé 
Feladataink nagyok László, a Vasúti Főosztály 

pártbizottságának titkára nyi
totta meg, maid Rödönyi Ká- Az 1966. évi teljesítmények 

roly miniszterhelyettes, a értékelése után a miniszterhe
MA V vezéligazgatója tartott lyettes rátért az idei felada-

Február 1. és március 15. 
között kerül sor a szakszerve
zeti bizottságok, üzemi szak
szervezeti tanácsok megvá-

lasztására. Minden vezetőség
választó taggyűlésen első na-
pirendí pont, a beszámoló. 

Mivel foglalkozzon a beszámoló? 

Az üzemi szakszérvezeti ta- beszámolót. tok ismertetésére. 
nács, mint választott vezető - Az 1967. év harmadik öt-
testület, betölti a szakszerve- El" ' · · 

k · · l éves tervünk második éve, át-
zeti bizottság felett a válasz-

ismeres a 10 mun ·aer meneti időszak lesz az új gaz-
tott vezető szerv szerepét is. dasági mechanizmus bevezeté-
A szakszervezeti bizottság eze- Bevezetőjében foglalkozott a séhez. Ezzel kapcsolatban fon-
ken a helyeken meghatározott 

vasút 1966· évi teljesítménye- tos feladatunk: keresni és ér
időnként köteles lesz beszá-

vel, réSzletesen ismertette azo- vényre juttatni azokat a lehe-
A vezető szerveknek két év beosztása nem teszi lehetővé, molni munkájáról felettes k�t a terv�zámokat, . amelyek tőségeket, amelyekkel az új 

munkájáról, eredményeiről, hogy a dolgozók a szakszerve- szervének, az üzemi szakszer- híven tu1<:ozik a --:asut,. a vas- gazdaságirányítás rendjében a 
hiányosságairól kell számot zeti taggyűlésen közvetlenül vezeti tanácsnak. Természete- utasok mult �v, sikereit. . . , · vasúti közlekedés zavartalan 
adniok. A szakszervezet alap- gyakorolhassák ellenőrzési, vé- sen ilyen helyeken is szükség . -;- Az elmul! év munka3at működését biztosítani tudjuk. 
s�abályában lefektetett köte- leményezési, döntési és vétó- ertekelve megaliapithat3uk -;- Feladataink is nagyobbak, 
lességüknek tesznek ezzel ele- jogkörüket, ott üzemi szak- lesz ezután is kisebb csopor- mondotta -;-, hogy nem a sza- mint 1966-ban voltak. Ugyan
get a szakszervezeti bizottsá• szervezeti tanácsokat hozunk tonként, műhelybizottságon- �o� nagysa;ga, fu;ne": sokkal akkor számolni kell az új me
gok. Mérlegre ljerül munká- létre. A vasút területén az ként szakszervezeti taggyűlé- inkább a r':nk hárulo fe�- chanizmus bevezetését elöké
juk: hogyan éltek a dolgozók üzemi. vállalatoknál kerül sor sek és időnként összbizalmi- tok marade_ktalaf!, tel3esitese szító, az egész népgazdaságban 
bizalmából rájuk ruházott jo• ilyenek választására. értekezletek tartására. �olt az! ��• az �ves 

„ 
mun_ka érvényre jutó intézkedések 

gokkal, hogyan képviselték ertékelesenel f�ltetlentU„a .. ,a.-
kedvező hatásával, ami a vas-

választóik érdekeit, mit tet- vu.nkra . szolg':_lt. Kulonos.en úti közlekedéstől a tervezett-
tek a felsőbb szervek határa- A szakszervezeti bizottságok létszáma buszkeseggel tolt. el benn11;n: nél nagyobb mérvű teljesít-
zataiban és saját munkater• . • ket, h.�f!Y a vas1!-t. �966

_. 
evi ményeket igényelhet. 

vükben rögzítettek végreltaj- Mint a választási irányel- 3ek a p_áT!- _és KISZ-s�erveze- 1 �un�a3a.t a . P_olitikai �hzott- Mint ismeretes, ebben az év-
tásáért? Mennyire siker�t a vekben már közöltük, az eddi- tek _ segi�seget, ?- .szolgalat, ve- \ sag. �s a • M!mszú?rtanacs is ben 428,5 millió utast, és 118,7 
tagsággal megértetni a hatá- ginél kevesebb létszámú szak- zet1;k_ tam?ga.tasat: A pá_r�ve� 

I 
poz,;tivan ertekelte. millió tonna árut kell elszál-

rozatok végrehajtásába való szervezeti bizottságokat kell zetoseg veleményet, pohtika1 _ Hogyan lehetett ezeket az z·ta 
. A ta 'll't' ,1 1 7  ·1 ta . . 'tta k 't tatás't h 'tsák i m. z u ssza J asna '' 

bekapcsolódás jelentőségét, va asz ru es po go sem u mu .a . asznosi . � eredményeket elérni? - tette az áruszállításnál pedig 1,9 
hogyan sikerült a mozgósítás a lesznek. Megtörténik éppen beszá:110Ioban. !s. A szolgalati fel a kérdést. - Anélkül, hogy százalékkal többet az 1966. évi 
végrehajtásra? Mit tettek a ezért, hogy már korábban mű- vezetoktől kériek, hogy vegyék a sorrendnek különösebb je- 1. • . él 
d l Ók k„ tl · k 

.. ve ködő társadalmi mun,kabizott- ki részüket a választások elő• - , 
'd . á k 1 

te Jesttésn · 
o goz ozve en es oz -

kés 't' ·001 n--·•· k - 1-:ntoseget tulaJ omtan n ' e - Szállíto· kapacitásunk 1966-tett érdekének védelméért? ságok élére nem tudnak vá- z1 ese �sana ren 50 helyen szeretnénk megem- .. . 
A beszámoló mindenütt kol- lasztott szakszervezeti bízott- delkez_ésre � beszámolóhoz fel-

Iíteni a vasutasok helytáUá- ban _megf�lelt � sz��letnek. 
lektív munkával készüljön. Er- sági tagot állítani. A kérdés hasznalando adat,o�at. Er�e- sát alkotókészségét a kong- Az idén 1s _bizt�s•�:'� k_ell, 
tékelje a vezető, irányító mun- többféleképpen is megoldható. ��zleteken, eliga_z1ta?okon �1v- ress

zu.si munkavers�nyben ki- h?gy a belso_ szall_ita�, szuk: 
ka milyenségét. Foglalkozzon Például úgy, hogy összevonják Jak fel .a dolgozok �1gyelmet a fejtett lendületes munkáját. segl�teket �el?es _mertekben ki 
a szakszervezeti munka vala• a hasonló jellegű bizottsága- választasok fontossagara. Egyszóval vasutasaink becsii- tud3uk elegitem: J?e na� 
mennyi területével, az eredmé- kat és azokat albizottságon- Az alapszervezeti választó- letesen lelkiismeretesen jól gondot �ell ford1�1 arra . is, 
nyekkel, hiányosságokkal, ként. működtetik. Elő, jelentős taggyűléseken határozati ja- dolf!OZULk. Örömm�l etrr:ond- �;11n:::li1tt��rm�él 

m
:� 

azok okaival. Tárja fel a prob- bizottságokat nem szabad vaslatot nem kell elóterjeszte- hatJuk, hogy a part, a szak- bb . állal. 
k •� _ lémákat, s azok megoldá5á- megszüntetni, hiszen szerepük, 

ni. Az új vezetőség munkáját szervezeti és a gazdasági veze- gyo . �zt v J�. a .,.� 
nak lehetőségét. Ertékelje a feladatuk a jövőben csak nőni 

nagyban senfti, ha a beszámo- tők jó együttműködésével si- z!_ts�all�tasokból. Eroink_�t. kü
társadalmi aktivisták mun- fog. A biwttságok élére lehet .,. .. 1 lonoskeppen a nemzetkozi vo-
káját. Jelölje meg az elkövet- állítani nem megválasztott, de ló vázolja a legfontosabb ten- k�rult olyan munkaszel emet 

natok jobb közlekedésénelG 
gf t bb -61 d 1 

• 
k t· ak • Zók t E k • t'b k1alakítaru, amely nemcsak az ,.. . . , •·-z• .. t í kezendő évek le on osa J o gozo ina szerveze 1 - niva a . ze 1smere e en a 

elért eredmények záloga, ha- viztos,tasara. = � osszpon os -
feladatait. tivistát is. tagság meg tudja vitatni az nem a jövőre nézve is garan- tani. El kell érrn, hogy háló-

A számvizsgáló bizottsátl A választások előkészítésére elkövcetkezendő idő feladatait, . zatunkon ezek a vonatok ne 
külön jelentést ad az értekez- és lebonyolítására a szak- s kialakulhat a végrehajtás 

c,a. 
• . szenvedjenek késést. Fokozott 

letnek az alapszervezet pénz- szervezeti bizottságok kér- legmegfelelőbb módszere. Sokfel�l _ lehet hallani, hogy figyelmet kell fordítani a sze-
gazdálkodásáról, a pénzügyi az 1966. evi eredmények a dol- relvények külső és belső tiSz-
tegyelem betartásáról. gozókon kívülálló objektív té-

títására. a peronok, a váróter
mek. a felvételi épületek és az 

előterek kulturáltságának 
megteremtésére. Valamennyi 
személyforgalmat lebonyolító 
állomásra ki kell dolgozni és 
alkalmazni kell a felvételi 
épületnek a személyvonati 
menetrenddel összehangolt 
technológiai tervét. Csakis így 
lehet biztosítani az utasforga
lom zavartalanságát, a szerve
zettséget és a nagyobb terme
lékenységet. 

Devizaszerzö lehetöségek 

Az elmúlt évben a nemzet
közi forgalom az összes szállí
tási teljesítmény 38 százalékát 
jelentette. A nemzetközi szál
lítások révén elért bevételek 
megközelítik az összes vasúti 
bevételek egyharmadát. Föld
raiz1 adottságunk lehetővé 
teszi, hogy a· tranzitszállításo
kat tovább növeljük. Ez nem
csak vasútí, hanem népgazda
sági érdek fs. Éppen ezért a 
forgalmi és kereskedelmi szol
gálatnál olyan törekvéseknek 
kell frvényesülniük, amelyek 
vonzóvá teszik a tranzitfor• 
galomnak a MÁV hálózatára 
való terelését, ezáltal lehetővé 
teszik a nemzetközi forga
lomban való hatékonyabb és 
fokozottabb részvételünket. 
Nem kisebb jelentőség(í.ek 
azok a devizakimélő intézke
dések sem, amelyek az idegen 
kocsik felhasználásának csök· 
kentésére, fordulóidejük rövi
dítésére vonatkoznak. 

Fontos feladatként jelölte 
meg a miniszterhelyettes az 
árukezelési helyeknek haladó 
normák alapján történő terv• 
szerű kiszolgálását, a rakodá
si és kezelési időknek az 
elegytovábbítás rendjével való 
egyeztetését, s a kocsitartóz
kodási idő csökkentését, majd 
így folytatta: 

- 1967-ben tovább kell fej
leszteni ·és ki kell szélesíteni 
azokat a sze.-vezési intézkedé
seket, melyek a vonatok átla
gos te?'helésének növelését, ·a 
teherlooc&i,k jobb kihasznákir
sát, a tehervonatok utazási se
bességének növelését, a kocsi
áramlatok levezetésének gyor-

(Folytatás a 3. oldalon.) 

A választás előkészítésének ,---------------------------- nyezők hatásának, elsősorban 
és lebonyolításának időszaká- a kedvezé'. időjárási viszonyok- 1----------------------------

ban az egyik legfontosabb ten- " " e" " nak és a már elért műszaki 
nivaló a IX. pártkongresszus A SZOCIALISTA UZEMRESZ IMERT fejlettségnek a következmé-
határozatainak megismerte- nye. Kétségtelen, hogy a múlt 
tése, feldolgozása, felkészülés évben jó időjárás uralkodott 

Továl,I, folytatják 
a kongresszusi munkaversenyt a szakszervezet növekvő fel- A légféld-akatos-műhely lóiJban a következő bejegyzé- hazánkban és fejlődésünk üte-

adatainak végrehajtására. csendes része a debreceni jár- sek olJVashatók: ,,14 dolgozó me is gyorsult. Mindezek el-

A szakszervezetek fontos műj.avítónak. A fürz:ta fehérre kébnapos dunaújváro6Ji kiráJn- Zenére meggyőződéssel mond
feladata: sajátos eszközeikkel meszelt műhelyben k:a:onás duláson vett részt, ellátogattak hatom, ha vasutasaink a pá
elósegiteni a kongresszusi ha- rendben so=lc=ak a javítás- a Dunai Vasműbe is. A ta- !yamunkásoktól a legfelsőbb 
tározatok érvényesítését a szo- ra V'áró és már megjavLtott paisztala,tokról beszámoltak az vezetőkig nem nyújtották vol
cialista demokrácia fejleszté- korm.áiny,szelepek é, egyéb al- üzemrész dolgiozóinak. A Jó-• na azt. amit tőlük évek óta el

'sében, az új gazdasági mecha- ka-trés.zek. Azt gonoolhatrn&:, zsef Attila swciali.sta brigád várunk, ha következetes mun
nizmus megvalósításában, a hogy ebben a műhelyben nem az el.só félévben 218 óra a Ki- káva! nem sikerült volna a 
termelés megalapozott, céltu- sok lehetőség van a hírnév- lián György szocialista 'brigád vezetés színvonalát emelni és 
datos növelésében, és a dolga- szeraé3re, a ma.gas.a,bb terme- 222 óra a Ságvári Endre bri- ha. munkánkat nem végeznénk 
zók életszínvonalának megha- lékenysiégJre. Az üzemrész 56 g)ád pedd,g 137 óra táirsadalmi szervezetten, nem beszé!het-

A szombathelyi járműjavító 
dolgozói a IX. pártkongresszus 
tiszteletére indított munkaver
senyben az elmúlt évben kima
gasló eredményeket értek el. 
Az üzem kollektívája elhatá
rozta, hogy a versenyt ebben 
az évben is folytatják. Ennek 

tározott, rendszeres emelésé- dolgozója három szocialist4 mJIDkát végzett." nénk ilyen jó eredményekről. 
ben. Eppen ezért a taggyűlé- brigádban egyesült. Mim.dhá- A naplóbam olvasható az is A munkaerőhelyzetről szól- Többlet fuvardíi.ból seken ismertetni kell az 1967. rom brigád 1965-ben nyerite el hogy a hálrom brigád ÖSISZes� va fogla}kozott az előadó az 

a munkának az eredménye
ként január első hetében két 
főjavításos mozdonyt, 20 fő
vizsgás teherkocsit, 5 darab 
személykocsit és 3 darab fő
vizsgás poggyászkocsit adtak 
át a forgalomnak. 

évi tervet és azok végrehajtá- a s:rocialista br:L�•d címet és 4 kg • -•· • • utazószemélyzet magas szolgá 
Sa.bo'l az adott szolgálati hely- """ 77 szm=u.emet gyuitött . . .. . -

1966. ja:nuárjábain célul tűzték össze amellyel 2� ezer forinJl lati ora1val 1s. Utalt arra, re, üzemre háruló feladatokat. ki, hogy me.g;sze1'12lik a IS2Xlcialis- me�ítást ért el 
I 

hogy az eddigieknél fokozo-t- 10 ,5 millió forint bevétel 
Elengedhetetlen, hogy a be- ta üzemrész címet. tabb figyelemmel kell kísérni 

számoló foglalkozzon a, szak- A S2l0Cialista brigádok nap- Volosinovszki János a távolléti órák alakulását. Eredményes évet zártak 

szervezetnek az új gazdaság- Nyékládháza állomáson. A 
irányítási, rendszerben elfog- .-------------..-------------------------------, múlt évi mtmkájukkal az él-
lait helyével, az alapszerveze- üzemfeltételeket minden té-
tek jogával, a nagyo'bb önálló- nyezőnél teljesítették. A sze-
sággal járó nagyobb felelős- mélyvonatok menetrend sze-
séggel. rinti indításánál 92,71 százalé

kos, tehervonat átlagos terhe-
Szervezeti változások lésénél 100,86 százalékos, a ko

csikihasználásnál pep.:ig 102,l 
százalékos eredményt értek el. Mint ismeretes, a választá

sok során némi változás kö
vetkezik be a szervezeti fel
építésben. Az érintett területe
ken - pályafenntartási és épí
tési főnökségek, üzemi válla
iatok, Utasellátó, GYSEV sbb. 
- konkrétan ismertessék a 
változások okát, jelentőségét. 
(Ezekről a lapban korábba,ri, 
már írtunk.) 

Az éves tervteljesítésen kí
vül a kongresszusi versenyben 
vállalták, hogy a kocsik mér
legelésének számát 1965-höz 
viszonyítva 1500-zal növelik. 
Az eredmény: az elmúlt évben 
5096 kocsit mérlegeltek, s ez 
2405 kocsival több, mint az 
1965-ös teljesítésük. Ezzel 
108 225 forint többletbevétel
hez juttatták állomásuka.t. Ki
magasló eredményt értek el a 
kocsiigényes szállítási tonna
terv teljesítésénél is. Az el
múlt évben 2 101 736 tonnát 

szállítottak el, 436 810 tanná• 
val többet, mint 1965-ben, 

s ez 10 556 460 forint több
let fuvardíjbevéte.lt je

lentett. 
A jó eredmények elérését a 

párt, a KISZ és a szakszerve
zet nagyban segítette, de hoz• 
zájárultak a jó munkához a 
szocialista brigádok is. 

A kocsik jobb kihasználásá
val 2930 kocsit takarítottak 
meg. Céluk, hogy jó munká
jukkal elnyerjék a szocialista 
munkahely kittilOtető címet is. 

Jó munkájukért dicséretet 
érdemelnek Boda Pál, Gombos 
István forgalmi szolgálattevő 
Berta István, Bojkó József: 
Barta Endre kocsimesterek, Feckó János, Lukács János to
latásvezetők és a k,ereskedelm.i 
szolgálatnál Lénárt Fe.-enc és 
Vámos Albert. 

Uglyad Sándor 

Abból az elvből kiindulva, 
hogy a szakszervezet szerveze
ti felépítése lehetőleg igazod
jon a vasút szervezeti felépíté
séhez, cí választások után a 
megyei bizottságok megszűn
nek s a középszervek szerepét 
a területi bizottságok veszik 
át. Erről a tényről valameny
nyi alapszervezeti választó 
taggyűlésen tájékoztatni kell a 
tagságot. 

Újításból 2,7 millió forint megtakarítás 
A SZOT 1966 augusztus 5-i 

tanácsülésének állásfoglalása 
alapján mindazokban az üze
mekben, intézményekben stb. 
ahol a szervezett dolgozók 
nagy létszáma vagy munka-

A na-gy hóesés nem bénította meg a vasút forgalmát, a pályaudvarokon, a fútöházakban 
sem álU meg az élet. Ezek a gépek, két 424-es és egy M62-es kijárásra készen állnak a 

ferencvárosi fütöbázban. 
(Hemzó Károl:v felvétele) 

Eredményes évet zártak a 
debreceni járműjavító válla
lat újítói. Az 1966-ban benyúj
tott 261 javaslatukból 88-at el
fogadtak, a gazda.sági megta
karítás 2, 7 millió forint. Ez 
egymillióval több mint 1965-

ben volt. Az elfogadott javas
latok 70 százalékát fizikai dol
gozók nyújtották be. A javas
latok többsége technológiai 
módosítással és balesetvédi, 
lemmel foglalkozott. 
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Választottak a mozdony.javítók Szerény, halk szavú ember� • •  

Ismét műhe/ybizottsógi titkár lett a nyughatatlan Sauer Ferenc Vörös Lajost, a székesfe 
hérvári járműjavító forg, 
csolóműhelyének csoportve 
zetőjét először hat évvel e:, 
előtt, 1960-ban választottf 
bizalmivá. Azóta immár har 
madszor szavaztak rá munka 
társai. 

'(uk. Ezzel lehetővé tették 
·�ogy a fiatalok s?.akmai tu� 
dásukat is növeljék. 

- Régi szakszervezeti tag, 
kipr�bált funkcionárius, nagy-· 
szeru ember . . • - Igy jelle
mezte Földesi Ferenc, a Land
ler Jenő Jánnújavit.ó szl• ter
melési felelőse Sauer Ferenc 
múhelybizottsági titkárt, mi
közben úton voltunk a kis
mozdonymúhely felé. ahol 
szakszervezeti választásra 
gvülekeztek a VI/A alapszerv 
dolgozói. - Megalapozottság, 
nyugodt, h!ggadt munka jel
lemzi és szinte határtalan lel
kiismeretesség, amely mindig 
fűti, ha bármilyen sza kszerve
zeti feladat végrehajtásáról is 
van szó .. _ 

A műhelyben ünnepélyes 
hangulat fogad bennünket. A 
padokon mar ülnek szép 
számmal, az asztalon piros te
rítő, középen egy cserép páf
rány, a falon sárga papíron fe
kete és piros betűkkel: .,Üdvö
:wljük a szakszervezeti válasz
tás részvevőit!" 

A kismozdonyok 
otthonában 

Egyre gyakrabban nyflik az 
ajtó, érkeznek az alapszerv 
dolgozói, sokan bekapnak még 
egy-egy falat ételt, vagy fél
revonulnak és beszélgetnek. 

Közben pedig egyre több 
vonás kerül a láthatatlan rajz
ra, amelyet egy dolgos élet té
nyei teremtenek Sauer Fe
rencről. 

- Ma még csak egy szocia
lista címért küzdő brigádunk 
van, Kiss Mátyás Zakatosbri
gádja - mondja. - Tavaly 
kezdték, s teljesítményüket a 
napokban értékelik először. A 
tizenhat tagú brigádból négyen 
tagjai vd-Ztak a műhelybizott
ságnak. Hárman technikumi 
hallgatók, s nyolcan ott van
nak rendszeresen a műszaki 
klub vitadélutánjain, amikor a 
jobb és eredményesebb terme
lőmunka előfeltételeiről tár
gyalnak. 

A kismozdonymúhe!y, ame
lyet azért neveztek el így, 
mert egy időben itt készültek 
a miniatűr mozdonyok és ko
csik a Közlekedési Múzeum 
számára, mar megtelt. Mészá
ros István művezető. a vezető
ségválasztó taggyűlés; elnöké
nek rövid bevezetője után 
Sauer Ferenc lendületes. ke
rek, minden cikornvától men
tes mondatai nyomán kialakul 
a kép: milt1en volt a:z élet az 

száma, sorolta a beszámoló, 
hogy kiragadjunk néhány jel
lemző példát. 

Öten megmaradtak ... 
A vállalat függetleníte 

szakszervezeti titkára Han· 
János, így jellemezte a 41 éve< 
csoportvezetőt: 

4 munkában is élen jár 

Vörös Lajos 

a legkisebb helytelen meg
nyilvánulást, már a kezdet
kezdetén okos figyelmeztető 
szóval megakadályozzuk. 

A forgácsolómúhely 
amely egyébként négy szak
szervezeti csoportból áll -
kitűnő kollektív szellemben 
dolgozik. A továbbtanulókat 
úgy segítik, hogy minden „is
kolás" mellé egy idős szak
munkás váltótársát kerestek, 
akik menetközben is váltják 
a fiatalokat aszerint, hogy 
milyen az iskolai elfoglaltsá-

- Sajnos azonban, az md, 
kellemetlen - veszi át 1 
szót Vörös Lajos -. hogy 
azok a fiatalok. akiket a kol
lektíva segített a tovább ta
nuláshoz, miután elvégezték o 
technikumot. rendszerint el
hagyják az üzemet. Mt lassa11 
kiöregszünk. S bizony az 
utánpótlással baj lesz. 1960 
óta 54 ember hagyta el a for
aácsoló iizemet. s azok közül 
20 olyan _fiatal 1•01!, aki a mi 
seqítségünkkel végezte el 4: 
i.•kolát. 

Ennek ellenére nem zúgó
lódnak. Lelkiismeretesen vég
zik munkájukat, s a gondokon 
kö:,:ösen segíter.ek. 

Vörös Lajos valóban na
gyon szerény ember. Azt is 
csak mástól �dtuk meg, hogy 
amikor Danca József, egyik 
munkatársuk a vállalathoz 
került, ő járta ki a vállalatve
zetőségnél, hogy Danca fele
ségét is felvegyék az üzembe. 

S hogy a forgácsolómúhelv
ben ilyen e{lyetértésben d�l
goznak. azért Vörös Laios a 
többi bizalm,ival együtt és 
Vendé,( Gvörizy, a múhelvbi
zottsáj?i titkár sokat, nagyon 
sokat fáradozott. 

Sz. J. 

Bizalmiválasztás után Szentlőrinc 

állomáson 
és most már a szakszervezeti 
választásokra készülünk. A 
szakszervezeti bizottság tag
jai ezekben a hetekben velem 
együtt sokat utaztak. A pálya
fenntartás és az Utasellátó 
ugyan különvált, de hozzánk 
tartozik Abaliget, Bükkösd, 
Bicsérd, Szigetvár, Király
egyháza-Rigópuszta és Su
mony állomás. Nagyqbb a te
rület, nagyobb a gond is. 

Az szb-titkár elmondta 

A ·műhelybizottság tagiai 
S hogy nemcsak „nehéz na

pokban" álltak helyt, hanem 
egész évben is eredményesen, 
egyenletesen dolgoztak, azt az 
elmúlt évi eredményük bizo
nyítja. Az élüzem célkitűzése
ket teljesítették. A kocsitar
tózkodásnál a tervezett 91 
százalékkal szemben 92,89 
százalékos, a kocsikihaszná
lásnál pedig 99,32 százalékos 
eredményt értek el. Külön di
cséretükre válik, hogy sze
mélyi balesetük sem 1965-ben, 
sem pedig 1966-ban nem volt. 

még azt is, hogy a bizalmi
választások során változá 
csak egy-két állomáson tör 
tént. Abaligeten Petre János 
idős málházó helyett a fiatal 
Tislér Géza váltókezelőt vá
lasztották meg. Az abaliget' 
hídőrségnél pedig Monostor, 
Vince vasútőrparancsnok el
foglaltsága miatt nem vállal
hatta a bizalmi munkát é< 
fgy Illés Sándor vasútőrn 
esett a választás. újból bizalmat kaptak 

A többi szolgá�ati helyen a 
regi bizalmiakat, tapasztal• 
szakszetvezeti funkcionáriuso
kat választották uJra. tgy 
Szentlőrincen Szolga Ferenc· 
né naplózó, Józsa Zsuzsanna 
átmenesztő raktárnok és 
Trapp Vilmos ólrnozó-bárcá
zó maradt a bizalmi. A terület 
nagysága és a létszámemelke
dés miatt egy új bizalmit if 
választottak: Szabó Sándor 
kocsirendező személyében. 

Még szerencse, hogy szom
baton kora délutái't kezdték a 
taggyűlést az Eszaki Járműja
vító X. osztályám a villamos
mozdonyok „orvosai": szere
lők, lakatoook. Ugyanis az egy 
órakor kezdődő vezetőségvá
las2ltó küldöttértekezlet csak 
fél hatkor ért véget. A négy 
és fél órás tanácskozás azon
ban egy percig sem volt unal
mas. Akik a padokon ültek, 
szinte észre sem vették, oly 
gyorsan elröppen.t az idő. 

Miért? 

Tartalmas beszámoló 
1 

A múhelybizottság beszá
molója o!yaJI1 kérdésekkel fog
lalkozott, amelyek mindenkit 
érdekeltek. Az elért eredmé
nyek értékelése mellett részle
tesen beszámoltak, hogyan 
képviselték a műhely dolgo
zóinak érdekeit; hogyan sike
rült az alacsony keresetű dol
gozókra vonatkozó kormány
és SZOT-határozatokat ered
ményesen végrehajtani. A bi
zalmiak mi mindent tettek 
azért, hogy sor kerillhessen 
négy alkalommal is órabér
rendezésre? Hányszor tették 
szóvá a megalapozatlan mű
szaki normák visszavonásának 
szükségességét? 

De a munkakörülmények, a 
szociális ellátás eredményeit 
is taglalták, rámutatva: 
amennyire örülnek, hogy a 
műhelyben megoldódott a köz
ponti fűtés, annyira hiálllyol
ják: rosszak a szellőző beren
dezések, nem elég tiszták a 
munkahelyek, szennyezett a 
levegő. 

A műhelybizottság beszá
molt arról is. mi mindent tet
tek az öltözők-mosdók bővíté
sére, az észlelt panaszok or
voslására, a nagyobb tisztaság, 
a kulturáltság érdekében. 

Voltak a beszámolónak ke
vésbé örvendetes részei is. �r-

demes szó srerint idézni a 
szakszervezeti üdüléssel kap
csolatban elhangzottakat. 

,,A sajtóban olvassuk, hogy 
az esztendők folyamám meny
nyivel több és több ember 
vesz I'észt a szakszervezeti 
üdültetésben. S ahogy a mí 
üdülőjegyeink alakulását visz
szame'!lóleg is vizsgáljuk, az 
emberben önkéntelenül felme
rül a gondolat, vajon hová 
küldik ezeket a beutalókat. A 
felhasznált üdülőjegyek száma 
nemhogy szaporodott volna az 
évek során, hanem csökkent. 
Szeretnénk, ha a szakszerve
zet felsőbb szervei ezt meg
vizsgálnák és intézkedést ten
nének, hogy az üdülési beuta
lók üzemünk területén is so
kasodjanak." 

Elénk vita 

őrség helyzete és a balesetek. 
A napokkal előbb kifüggesz

tett jelölő listával a tagok 
egyetértettek, a szavazólapra 
felkerülésért mégis vita folyt. 

Képviselje valaki a 
KISZ-t és a műhely női dolgo
zóit is! - hangzott több száj
ból is. 

Újabb két évre 
A szavazás után szinte egy

öntetűen a jelöltek kerültek a 
tisztségekbe. Ismét R. Tóth 
József lett a múhelybizottság 
titkára és bizalmat kaptak 
újabb két évre a műhe!ybi
zottság többi tagjai is. 

Nem véletlenül, mert fel

Míg az á!lomásfónökkel a 
múlt évi munkáról beszélget
tünk, megérkezett Tankó Jó
zsef szb-titkár is. Abaligetről 
jött, bizalmi választáson volt. 

- Ez volt az utolsc1 bizalmi 
választásunk - mondja (szerény!) 

Befejeződtek a bizalmiválasztások 
Debrecen állomáson 

adataikat eddig is jól látták el, A választási előkészületeit A régiek mellett számos fia
s hogy a jövőben is így lesz, után január első felében le- tal is került az aktivisták kö
ahhoz jó útravalót adott a ve- zajlottak a bizalmi választá- zé. A bizalmi csoportértekez-=tóségválasztó taggyú!és, sok Debrecen állomáson és a 

A tagság véleménye nem so- amelyen még nagyobb ak:tivi- hozzá tartozó vonali állomása- leteken megválasztották a 
káig váratott, a felemelt ke- tást kért tőlük a tagság, jelez- kon. Debrecenben 168, a vona- küldötteket is a múhelybizott• 
zek erdeje lendült a levegőbe, ve bizalmát. li állomásokon pedig 6 biza!- ságok választására. 
jelezve szándékukat. A küldöttértekezleten el- mit választottak. Az újonnan A bizalmi csoportértekez-- A munkafegyelem erős!- hangzottak s a részvevők akti- választott bizalmiak között letek eredményesen zajlottak 
téséhez segítséget kérünk a vitása nyomán, a múhelybi- nagyon sokan vannak olya- le. A bizalmiak jó munkája le
szakszervezeti bizottságtól és a zottság minden bizonnyal még nok, akik immár másfél évti- mérhető abban is. hogy az ál
bizalmiaktól. A norma.karban- nagyobb ügybuzgalommal szol- zede élvezik munkatársaik bi- lomáson jobb a munkaszellem, tartás, a műszaki norma beve- gálja majd az Északi Jánnú- zalmát. Ilyen Szücs István, az elmúlt évben csökkent a 
zetésén

é
l a műhelybizottság javító villamosmozdony múhe- Laczkó Gyula, Mészáros Ká- balesetek száma. Arról nem is ellenőrző szerepe erősödjön - lye tagságának érdekét. roly, Szlávik Mihály és Beke szólva, hogy a bizalmiak több-

mondta Simányi Miklós üzem- Géza, hogy csak néhány nevet sége aktívabban foglalkozik a 
vezető. Lepies György említsünk. dolgozók problémáival. - Nagyon meg vagyunk elé-
gedve a műhely fűtésével és A bizalmiak javaslata alap
köszönetet mondunk azért, .---------------------------- ján a szociális helyzetet is fi-
hogy ilyen körülmények kö-

Nagyobb akt·1v·1ta'st va'rnak a b·1zatm·1akto'I 
gye!embe véve a szakszerve-

zött dolgozhatunk - véleke- zeti bizottság a szakvonali ve-
dett Gurlca József. zetéssel közösen 472 dolgozó-

Marton Józsefné a nők Az Ómiskolct Pályafenntar- dolgozók érdekeiért. Nem tájé-
nak 91 ezer forint rendkívü

k
li 

gondjairól és munkaruhakér- tási Főnökség területén vala- koztatták őket a különböző ha- segélyt fizetett ki, míg a sza • 
désekról beszélt. mennvi múhelybizottsá=ál tár t kr .1 szervezet a saját pénztárából 

1 
'·

őd .,... 
oza O O és panaszaik, 19 550 forintot adott az arra Szó esett a társadalmi tu aj- befejez tek a bizalmi válasz- problémáik elintézésében sem rászorulóknak. Ugyancsak ; don védelméről. Arról, hogy a tások. Összesen 71 bizalmit, segítettek. lf"I • tárolások és a szállítások köz- köztük 30 újat választottak. A főnökség dolgozói és a bizalmiak iavaslatára be 0

1�1 be:n sok érték tönkremegy. szakszervezeti bizottság is több üdültetésben 129, külfö 
k
, 

Többen a szocialista brigádok A dolgozók a csoportértekez- segítséget. nagyobb aktivttást üdültetésben 10, gye;-me ' 
eredménv<>iról és egyre növek- leteken elmondották, hogy na- vár az újonnan megválasztott üdültetésben· 56, szanat rium• 
vő felachfriról beszéltek. Szó- gyo'n sok bizalmi ·nem teljes!- bizalmiaktóL ban pedig 8 fií vett részt. 
ba került a munkásvédelmi tette feladatát, nem harcolt a Antal József Czeglédi Sándo• 



1t6'7. Jl'EBRUAR 1. MAGYAR VA UTAS 

Mozdonyvezető 
országgyűlési képviselő 

Téli napok Tamási állomáson 

-

Kötetlen beszélgetés Molnár Gábor mozdonyvezetővel, 

a IX .  kerület választottjával 

Amikor Tamásiban jártunk, 
hó borított mindent. A vonat-

! 
kísérők, akik éppen néhány 
kocsit állítottak be a rakodó
vágányra, csizmaszárig érő 

1 
havat ta{)ostak. 

- Nagy hó esett errefelé -
1 mondta az egyik vonatkísérő 

. - De sebaj, aki hozta, majd el 
A ferencvárosi pályaudvar lommal „a Hazafias . �épfront is viszi hamarosan . . .  

iubacsi rendezőjének irányító !X
. 

. kerul7� b1�?Lt.sagan !oga-
1 

_ Ezt már aligha, főként, 
tornyában Barátll Tibor ren- ooi_n _ a val�szto1�1at. De _ha ha esik még hozzá egv kevei! delkez.ó forgalmi szolgálatte- swgos az ugy, itt a munka- _ . ·ezt m g má 'k _ 
vótól érdeklód!i.mk: 11elyemen is gyakran felkeres- .. Jeg) e e a si · 

- Merre · találjuk Molnár nek. Ahol lehet, ott segítek. ! 
K'!nnyen lehet. hogy_ ez a hó 

Gabor mozdonyvezetöt? - A Az egyik munkatársnönk mar. meg�rad a Sandomak, 

nagy hangzavarban azonban legutóbb szociális problémá- 1 
a _Jozsefnek és a Benedeknek. 

nem értette jól kérdésünket, < jávai keresett. Nővére súlyos Te�yleg zsákban . hozha�Ják 

így egy őrházra mutat. oeteg, nyomorék. Nehezen tud- maJd a meleget, rrure ennyi hó 

- Ott van ni, abban az nak élni. Közbejárásomra a elolvad. . 
énületben/ VIII. kerületi tanács szociá- Ne:'ettek. a talaló péld�za-

Meglepődünk. Hogyan kerül !is osztálya minden hónap- t�n, es ami_g a m_ozdo':y elore-

a mozdonyvezető az őr házba? ban rendszeres segéLyt ad ré- h1;1zott a valt4?k_ irányaba, a 

lgy gyorsan hel;l'eSbíteni kel- szükre. Egy másik családnak palJ!':1fenntart�s1 sz1;1kasz dol-

lett, ilyen formán : pedig lakást sikerült k.,Járnom. gozoit figyeltek: akik szorgal-

- Az országgyűlési képvise- Sokgyerekes, becsületes mun- masan _ lapato(ta� a h':11.'<lt • � 

lót keressük, a mozdonyveze- :,ásem berról volt szó. Most ott peronrol. Nehany állomas, 
tót. laknak a József Attila lakóte- dolgozó is segített nekik, hi-

- Az más! Mert van egy lepen modern. 3 szobás, köz- szen ]ó} !udják. hogy a hó el-
Jlfolnátunk váltóör is. A.::t hit- ponti fűtéses lakásban. Nagyon ta_kar1ta':3t _nem lehe! az olva-
tem róla van s=ó - mondja jó a kapcsolatom dr. Bojtor dasra b1zm . • . A s1kos utak 
magyarázatul, majd hozzáte- Ernövel, a IX. kerületi tanács könnyen balesetet okozhatnak. 
szi :  - Szóval, a Gáborral akar elnökével, aki munkámhoz 
beszélni. Nem is tudom, most minden segítséget megad. Mit Jól dolgoztak 
merre ;ár. 1\-lolnár Gábor mozdonyvezetö mondjak még? A választóim 

kérés.ére sikerUlt elintéznem, A nagy hidegben jólesett be-
Húsz éve vasutas együttesen értük el az eddigi hogy meghosszabbították a menni a kellemes meleg iro-

icQnagyobb eredmenyii.nket i.s, 92-es busz útvonalát a József j dába. ahol Tolnai Gyula állo
Arután feltűnik egy pöfé- az elmúLt éjszaka 1825 kocsit Attila lakótelepen. Az 51-es : másrónök t,íjékoztatott az ál

keló gőzmozdony b06Szú sze- relldeztúnk, 4oo kocsival töb- villamos vonalán egy megállót 
l 
lomás munkájáról. 

1 . 
bet, mint a masik túrok. Ez lét •t tt k M' d h · re venye. maximuni az eddigi munkánk- .. es1 e_ ':. . in ennapi, .. et- - Eredményes munkát vé-

ráfu ��r 
g

�.e :s�kho��\;3:S� ban. :���r
P
Jri�re��k�

zek, de tö
rn

e-

,

';:;��: � �:�!ita!rt:,�da� 
t>árniuk kell, mig visszaérke-

vi;ló�fióta országgyúlési kép- és kocsikihasználási tervünket 
:.,k. - 1963 óta, a IX. kerületet Egyetemre jár egyarant túlteljesítettük. Allo-

váltót a ráfagyott hótól, jég
tól. 

- Melyik volt a legnehezebb 
tele, amióta a vasútnál dolgo
zik ?  - kérdeztük Pista bácsi
tól. 

- Az elsö, 1929-ben 
mondta az ö1·eg -, a:.óta sem 
láttam annyi havat és olyan 
tartós hideg sem volt még, 
mint akkor. 32 fokos hideget 
mértünk Tamásiban. 

Azóta itt szolgál? 
Szünet nélkül, de már 

csak egy évem van a nyugdí
jig. 

Zavartalan a rakodás 

Tamási állomás jelentős 
áruforgalmat bonyolít le. Kö
zel 8 ezer fel- és leadási ko
csit kezeltek a múlt évben. A 
nagy hideg és a hó ellenére, 
most is zavartalanul folyik a 
rakodás. A teherautók simára 
taposták a raktárhoz és a ren
des kezelési helyhez ,·ezetó 
utat. A vonal néhány állomá
sán még januárra is rnamdt 
elszállításra váró cukorrépa. 
Tamásiban mar régen el is fe
Lejtették, hogy volt répaszállí
tás. Otödik éve úgy szervezik 
ezt a munkát. hogy a cukorré
pa ne keruljön a földre az ál
lomáson. Megszervez'.ék a há-

rom helybéli t.ermelőszövetke
zet összefogását a cukorrépa 
felfuvarozására. és vasárna
ponként. amikor több kocsi 
jutott erre a célra, irányvona
tokat rakattak velük. 160 kecs 
cukorrépát szállítottak e' 
ilyen módon, szinte tünemé
nyes gJ·orsasággal. 

A raktár faépülete fölött 
már alaposan eljárt az idó. A 
tárolóhely kevés és az épille, 
végében levő két iroda elt•i
selhetetlenül szúk. Oltözószek 
rény van a raktárban, de tisz
tálkodá.�i lehetőség nincsen. 

- Különösen .azóta nehéz a 
helyzetünk - mondotta Bor
sos János raktárnok, kiváló 
dolgozó -, amióta a darabáru
fuvarozás szempontjából kör
;:eti állomás lettünk. Gyakran 
megesik, hogy a hely hiánya 
miatt a szombaton beérkezett 
gyújtókocsit például csak hét
főn tud;uk kirakni. Ez nem 
gazdaságos, hiszen a fedett ko
csiknak mindig szűkében va-
1J11unk . . .  

Tamásiban felkészülten vár
ták a telet, s az állomásiak a 
pályafenntartási szakasz dol
gozóival karöltve, mindent 
megtesznek, hogy a nehéz kö
rülmények ellenére. biztosít
sák a forgalom zavartalansá
gát. 

Lórlncz lános 

Újabb erőpróba előtt 
Amig várakozunk a torony- képviselem. De ez most nem másvizsgálatunk alkalmával 

ban.. sok mindent megtu- d Hogy jut mindenre ide-
, 
4-cs osetályzatot érdemel"''nk 

dunk Molnár Gaborról.. Azt , is er ekes, azt ir ja meg, hogy . ? '" (Folytatá.t az 1. oldalról.) részletes ismertetése után a 
hogy 20 éve vasutas, s 10 éve a brigád. tagjai az idöszakos Je ki. Két szociah. ta brigádunk következő szavakkal fordult a 
ezen a mu

nkahelyen dolgozik. vizsgákon kit·áro eredménye- 12/24-es szolgálatban dol- vesz részt a \'ersenvben : a sítását, a rendezőpályaudi:ari kollégiumi ülés résztvevőihez 
0 a brigádvezető, az 50 tagú ket ernek eL, s öt ét' alatt sze- gozom, így ;ut idó pihenésre forgalmi és a keresked<:>lmi munka ütemességét, a vonali-

szocialista komplex-brigád melyi balesetünk nem volt. is, meg a hi,,atalos ügy inté- brigád. Az előbbit Gulyás és az állomási átbocsátó ké- - A vasút történetének je

lr nyitója. Szeretettel, ember- Néha ugyan �,wkoccant egy- zésére. Emellett még tanulok László forE?almi zolgálattevő, pesség továbbá a kocsifeldol- lentős időszakát éljük, egy
séggel beszélnek róla, tisztelik ket kocsi, de ez elkerülhetet- is. A Marx Károly Tudomány- ! az utóbbit Bors Bálintné sze- gozó képesség növelését céloz- részt új gazdasági reformok 

munkájáért. Arra pedig, hogy len. Az egy arutonnára eső - egyetem II. _ _  éves filozófia-sza-
1 

mélypénztáros vezeti. örön:i- zák. Felül kel l  vizsgálni az elótt állunk, másrészt olyan 
az ó munkatársuk országgyú.- balesetból adódó anyagi kár - kos hallgatoJa �•agyok. Szabod mel mondhntom, hogy immar állomási és fűtőházi üzemi ter- rekonstrukciós folyamatot m

lési képviselö, valamennyien két fillér, de célunk, hogy idömben pedig odahaza az ál- , é,·ek óta sem tárgyi. sem sze- veket és meg kell teremteni ditottunk el, amely a maga 

büszkék. ezt más[él fillérre csökkent- lajaimmal foglalkozom. Van 
I 

mél1·i balesetünk nem fordult az összhangot a technikai fejl6- nemében példa nélkül áll. Az 

Kisvártatva be(ul a moz- sük. Arról 1s lehet írni, hogy angóra macskám, fehér pu- eló. A munkafegyelmet tekint- dés, az új feladatok és az üze- 1967-es év mindkét szempont
dony. A vezérállásból markáns olyan kiváló vasutasokkal Zim, arany fácánom és sok- ve is cs.�k elvétve akadnak mi technológia között. Olyan ból kiemelkedő jelentóségű. 

arcú, szw·tos képű masiniszta dolgozom egyutl, mint Baráth sok galambom, mert nemcsak I problémák technológiai tervekre van Ebből adódtk. hogy ci vasút-
száll le, s meg

é,tessel bólint a Tibor forgalmi swl;;alattevő, az embereket, az állatokat I Az it dolgozi Ulbbsé"e a szükség. amelyek nem a vélet- ra háruló feladatok újabb erő-

torpey fajé. 'f'ucjja, hogy é-t FalU-S Géza. 'ffii'ntézil, Kóti La- nal711on s::eretem. törzsgárdahoz tartozik. Több lenre. a mindenkor jelenlevő próba elé álhtják a:: irányító 

várjuk, s bár természetes, ,os gurttAsvezeto, meg a töb- A 48 éves mozdonyvezető. a mint 20 évet töltott már vas- irányító személy egyéni ráter- és a régrehajtó szolgálat dol
hogy várnunk kellett, mégis biek, akik fáradsugot nem is- Kiváló vasutas, a Munka Ér- úti szolgálatb.ln Erdei József mettségére, lettre készst.'gére gozóit egyardnt. Ez évi felada
mentegetózik. mer\'e, ha kell 12 órán át, den:irend arai:iy és ezust _foko- árupénztAros. Beke Ferenc bízza a döntést. hanem lépés- tainkat a tavalyi évhez ha-

- A munka . . .  Nem tudtam megállás nélkül a kocsikat zatának tu�aJ_donosa, . �arom- váltóőr. é: még jó néhány a ró! lépésre építi fel a techni- sonlóan közös erőfeszítéssel, a 
a::onnal ;önni. rendezik. s�oros szocialista !:m�dvez: Tamásiban dolgo7.ó 26 vasutas káva! és a feladatokkal össz- gazdasági vezetők, a párt és a 

A többiekkel cigarettára tó, ezek':n„az ál_lam1 ehsmere- közül. A legidősebb Fekete hangban levó technológiát. szakszervezeti szervek jó 
gyújtunk. 0 nem dohányzik. Ahol lehet, ott segít seken kivul meg valarmt ma- Istt'án váltóőr, akivel munka- együttmúködésével oldhatjuk 
Ugy mondja, semmi szenvedé- gáenak "allhat· az embere� helyén. a II-es órhelven talál- Az összefogás jegyében meg. 
lye ni ncs. Beszélgetés közben Mikor tart fogadónapo- megbec�_ulését, munkatársai koztunk. Jó melegen öltözve, 
e"y szenvedélyére mégLscsak kat? szeretetet. cs1·zma· san, fei·e• n a szo-rmés 

Ebben az évben ünnepeljük 
,. A miniszterhelyettes a vasút N Okt ' b · s · i ·  

fény derült. Szen�•edélyesen Minden évben egy alka- zerényl Jóu;ef sapkával, tisztította az egyik előtt álló 1967. évi feladatok 
a agy O eri zocta iSta 

szereti ezt a hatalmas pálya-
Forradalom 50. évforduló;át. A 

u
d

vart, az embereket. akiknek r-------------------------------------------------------- munkásosztály, szerte a vilá-

keze nyomán nap mint nap a 
gon - szövetségeseivel együtt 

vagonok ezrei futnak szét az 

Ak k 
- az összefogás jegyében ke-

ország minden részébe. Szereti ,•ne sz,'vu••gye 
titkár alcko-r i,ég:zi ;ól a fel- szül az évforduló méltó meg-

a mozdonyvezetést, pedig a 12 
adatát, ha a mozgalmi mun- ünneplésére. Mi, vasutasok, 

órai szolgálat után korom/eke-
kciját szívügyének tekinti. Ez azzal köszönthetjük legméltób-

tére fogja a mozdony füstje. 
a legfontosabb! · · • ban a nagy ünnepet, ha a 

Magáról keveset beszél. A fő 
A MOZGA

LMI MUNJ(A Egy új bizalmit választot- kongresszusi munkaversenyt 
téma a brigád, a C-túr dolgo-

tak, a többi régi .  A már ösz- tovább folytatjuk. Ehhez ké-
„ szeszokott, egymás munkáját k ll · · é ói zo1. kölcsönösen segítő gárda dot-

rem a ·o e(llum r szvev • • 
- 196� május elsején alakí- gozik tovább - a ;régi célok 

valamennyi vasutas dolgozó 

tottuk meg a komplex-brigú- Ma délelőtt, amikor A hét katonaesztendőból az is tükröződik. Ha úgy tetszik, é · · f 1 d t segítségét - fejezte be beszé-
det - mondja. - A forgalmi egyetlen ellens:tavazat nélkül az év volt csupán kellemes, ez „kedvére való" munkakör 

6 uJ e a a ok megvalós!tá- dét Rödönyi Károly, minisz-
uolgálattevőtól a sarusokig újból megválasztották Hat- amelyet Balatonfüreden w·1- Egy ,·do"ben lépett be 

sán. A régi célok között (mint terhelyettes. megoldásra váró feladatot) 
egy komplex-brigádba tömö- van állomáson múhelybizott- tött. Az sem a magyar tenger még 1946-ban - a kommunis- említi, hogy a korszerű állo-
rite•tiik a rendezö dolgozóit. sag1 titkárrá, arra gondolt : szépsége miatt, inkább azért, ta pártba és a szakszer.·ezetbe. másépület szomszédságából 
Fel.adatainkat így eredménye- eddigi munkájál.'al elégedet- mert egy ott nyaraló lánvban Korábban nem találkozott se ·ct · J 

· 
Jb 

,ebben e! tudju1: végezni. Ki- tek. Am a gondolatsor nem találta meg későbbi éle.ttár- az illegalitásba kényszerftett �á�t _er;:;e
tt 

maró e o�tanit 
magasló termelési eredmé- úgy r9lytatódott, hogy „akkor sát, akit még a háború előtt párttal, · se a szakszervezeti 

· t�
u a ' 

á
sz 

i°yeg om -

nyeink mellett az elmúlt 5 év csak így tot•ább!" Arra gon- eljegyzett. Al!omáshelyéről mozgalommal _ de időnként ��-f tet
omoss 

1 
ett raktári 

alatt háromszor nyertük el a dolt · akkor felel meg legin- azonban hamarosan a frontra hallott róluk, tudott a legkl-
e

k
pu e

k 
.- am� Y a

tth
raktári-

azocia!ista brigád címet és íg" · · bb · a na meg ma 1s o ona 
� i<a munkatarsai, választói vezényelték, ahonnan 19-15 válóbbak. a legbátrabbak el- munkahelye. 

Köszönet 

a segíhégért 

A Pamutnyomóipari Válla
lllt Textilfestő Gyárától levél 
érkezett szerkesztőségünkbe, 
amelyben köszönetüket fejezik 
ki a vasút gyors segítségéért. 
Ime. a le,·él : 

.,Vállalatunknak az elmúlt 
\i tervteljcsítéshez (szállitási 

kötelezettség miatt) nagy 
szüksége volt a körmendi Lá
d&gyár által készített 100 da
rab (egy vagon) ládára. de
cember 23-i beérkezéssel. fi
vel azonban a ládagyár a va
gont csak december 22-én ad
ta fel, így a szombathelyi igaz
gatóság és a ferencvárosi pá
lvaudvar kollektívájának 
1111ors közremúködésére volt 
szükség ahhoz, hogy a 
küldemény időben rendelkezé
sünkre álljon. A ládákat ha
táridőre megkaptuk. Ezúton is 
tolmácsoljuk vállalatunk kö
!IZÖnetét a s7.állításnál közre
működő vasutasoknak és 
,·asúti szer.·eknek." 

Pamutnyomólparl Válla!M 
TexWfe &ö Gyára 

bizalmának, ha a Jövőben őszén keveredett haza. lenállásáról. 
még jobban, még odaadóbban Hogy néhány hónappal ha-
dolgozik. Úi élet • Hatvanban zatérte után miért kérte fel-

Hatan voltak 

testvérek 

Török László tervellenőr 
multját két számjegy hatá
rozza meg. Egyik a hato 
hatan voltak testvérek -, 
másik a hetes - hét eszten
dőt katonáskodott Horthy 
hadseregében. Fiatal éveit, 
gyermekkori álmait. pályakez
dését a háború árnyékolta 
be. , 

Iskolái elvégzése után szü
lóvarosában, Szombathelyen 
pincérnek adtAk. Hogy volt-e 
kedve ehhez a mesterséghez? 

- Akkoriban a pincérség 
aranyat érő szakma volt -
mondja. - A mindennapi 
ebédet, vacsorát, ott helyben 
megkaptam. S amelLett nekem 
szerencsém is volt, igen ren
des emberekhez kerültem, 
akik szinte családtagként ke
zeltek. De nem tarthatott ao
káig ez a viszonylagos bol
dogság sem, alig hOIJll meg
kaptam a segédlerelemel, be
soroztak katonának. 

Menyasszonya városában, 
Hatvanban talált munkát -
az egykori Káposztás-élt.e
remben alkalmazták mind
kettőjüket. 1946. február 2-an 
összehll.zasodtak, s ő úgy ha
tározott, hogy olyan pályát 
választ. amely biztos megél
hetést ígér. 

- A vasút azért is vonzott, 
mert édesapám Szombathe
Lyen „rokonszakmában'' dol
gozott, posta-altiszt volt . . .  
Elóbb raktári munkás voltam, 
de hamarosan beláttam, ha 
meg akarok „kapaszkodni" a 
vaaútnál, tanulni kell. Egy év 
alatt letettem az összes szak
vizsgákat, s raktárnok lettem, 
majd 1951-ben, amikor a 
MAV-nál létrejött az árufu
varozási tervezéa, tervellenör
ré léptem elö. A Hatvan-So
mosköújfaLu, Hatvan-SzoLnok 
és Hatvan-Rákos vonal ál
lomásainak fuvaroztatóival 
tartom ci kapcsolatot. 

Szereti a jelenlegi feladat
körét, mert úgy érzi : a MA V 
éves terveiben � 6 munkája 

vételét az MKP-ba és a szer
vezett munkások soraiba? 
úgy érzi, minden magyará
zat helyett elegendő ismét a 

nélkülözések közepette elil
lant gyermekkora, s a hét ka
tona-esztendőre hil.'atkozr. i. A 
történtek után nem lehetett 
más választása. 

Az ötvenes évek elején vA
lasztották először bizalmivá, 
majd 1959-ben lett Hawan 
állomás kereskedelmi mú.hely
bi=c1ttságá1uik titkára. 1 13  va
sutas dolgozó tartozik a mú
helybizottsághoz, 10 bizalmi 
segítsé�ével dolgozik. 

F;iggatom : milyen a 16 mű
helybizottsági titkár? Vona
kodva válaszol : miért éppen 
őt kérdezem? Minden mű
helybizott.sági lltkár a párt, a 
kormány, a SZOT határoza
tainak szellen1ébcn. a határo
zatok megvalósításán fárado
zik. Akárcsak a bizalmiak . . .  
vagy bárki más. Szerinte az a 
legdöntőbb. hogy valamennyi 
�zervezett dolgozó a maga te
rületén tudja és ismerje a 
reladatokat. 

- Egy mühel11blzottságt 

Ahol 
a kenyerét kapja . :. 

- Azt fgérik, hogy az új 
raktár felépülésekor ez a gon
dunk megoldódik. Hogy mikor 
váltja fel e(IJI új raktár a ro
mos régit, ezt mindeddig nem 
közölték. Az étkezőhelyiséggel 
kapcsolatos panaszunkat vi
szont megoldották, s ez örven
detes. 

Vas megyéből jött. Heves 
megyében talált végleges ott
honra. Megszerette-e vajon 
Hatvant, a várost, az állomást, 
az embereket? 

- Az ember mindig ott sze
ret lennt, ahol a kenyerét 
kapja, ahol a megélhetése biz
tosított. Hatvanban él a csalá
dom. A tavaly érettségizett 19 
éves IAnvom Is Hatvan állo
máson dolgozik szeptember 
óta, mint árupénztári segéd
erő. Immár húsz esztendeje 
élek a városban, ahol jól ér
zem magam� S ha majd a je
lenlegi szoba-konyhás egész
ségtelen lakást sikerül meg
felelőre elcserélni, a családban 
még nagyobb lesz az öröm. 

Fllldes Tamá& 

Sürgós intézkedést 

A beszámoló utáni vitában 
elsőnek Szabó Antal, szak
szervezetünk főtitkára szólalt 
fel. Hangsúlyozta, hogy az ez 
évi feladatok megoldásához 
valóban nagyon összehangol, 
munkára lesz szükség. A meg
növekedett feladatok mtnden 
vasutastól, vezetőtől és beosz
tottól egyaránt jó munkát. 
helytállást kivánnak. Ezzel 
kapcsolatban utalt arra, hogy 
az új mechanizmus küszöbén 
már ebben az évben meg kell 
ke�deni új versenyform�k, új 
módszerek kidolgozását. 

Ezután a munkaidő csökken
tésével foglalkozott a főtitkár. 
Felhívta a figyelmet: nem 
elég csak általánosan megha, 
tározni a tennil.'alókat, hanem 
sürgős intézkedésre van szük
ség, mert a hosszú szolgálati 
idő káros az utazószemélvzet
re és a fiatalokat nem v<i'nzza 
a vasúthoz. Ugyancsak sürget
t.e a csökkent munkaképessé
gűek problémáival való törő
dést a róluk való fokozott 
gondoskodást. Mint mondotta 
immár tíz éve csak beszélünk �rr?I, de konkrét, megnyugtató mtezkedés még nem történt. 

A vitában 18-an szólaltak �el,_ s mondtak véleményt az mtezkedési terv tartalmáról majd a tanácskozás Rimóczl László zárszavával ért véget. 

(vlaQ 
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MAGYAH VASUTAS 

196'7. FEBRUAa 1. 

LEVELEZÖINK ÍRJÁK Nagyobb körültekintést 

a balesetek kivizsgálásánál -
Othe l ló  nem ma radt a hóban Javítás helyett 

leszerelték 
állapítása szer,nt a sérült fele
lősségét állap!tották meg, kár
igénye nem lehet. A rendelet 
4. § (3) bekezdése kifejezetten 
arról szól, hogy a bejelentést 
szorgalmazó felhívásban a dol
gozó felelősségéről nyilatkozni 
nem szabad. 

dig újabb balesetet okozhat f anuár elején történt. A 
Deryné Színház egyik társula-
1a Tapolcáról az Othelló előadása után vissza szándékozott utazni keszthelyi szálláshelyére. A guruló színház a 
havas országúton csak Bala
tonedericsig jutott. Ott el
akadtak a hófúvásban Othel
ló, Jagó és Cassió gy�i.:;g vá
gott neki az útnak. A többiek 
egy része a buszban várta meg 
az autómentőt, míg a társulat 
többi tagja megkísérelte a re
ménytelent, bementek Ederics 

állomásra, ahol a vasutasok 
segítségére siettek a társulat
nak. Az állomáson ugyanis 
„megfogták" a pesti gyorsot, s 
a színésze!<: ezzel visszautaz
hattak Keszthelyre. 

Azon az éjszakán megértés
ből és emberségből jelesre 
vizsgáztak Balatonederics ál
lomáson. !gy másnap reggel a 
stáb folytathatta tovább út
ját más községekbe, mert az 
Othelló nem maradt a hóban. 

Káprai László 
Keszthely 

A vasutas dolgozók egy ré
sze• ismeri azt a kormányren-

Helytelen gyokor/llt 

A rendelet végrehajtási u\.Q: 
sitása - számolva a dolgozák esetleges idegenkedésével _ 
lehet_őséget ad arra, ho11t1 a kárigény bejelentését ti azak
szervezeti bizottságok i, kezde ményezhessék. Ezzel a Jogg;tl 
szakszervezeti bizottságaink, 
�jnos, csak _elvétve élnek, pedig érdekvédelmi feladatuk jobb �átásához ez is hozzá. tartoz1-k. 

Nem hagyták annyi/Jon 

Társadalmi ellenőrök 

Gyékényes állomás felvéte- <leletet, amely a balesetet szen
li épületében hosszú huzavona vedettek kártalanításáról in
után felszereltek egy víztar- tézkedik. Vannak azonban 
tályt, hogy a takaritónők, kü- olyanok is, akik csak haJJo

lönösen a hideg hónapokban, másból ismerik, és így hiányo
meleg vízzel takaríthassanak, san és tévesen érteLmezik a 
illetve súrolhassanak. A tar- rendelet srellemét, szándékát. 
tályt a raktárból szerelték ki, _Tekw,,��tel arra, hogy a 
tehát használt volt. s így ért- kartal�ttásJ::1 vonat�ozó ren
hetó, hogy röviddel az üzem- 1 de_le,t teves _e_r�lrnezese, v'.11�
be helyezése után megrepedt. j mmt az elotrasok betarlásá
Az állomásfőnök és a szak- . nak el11_?ulasztása, a bales�tet 

szervezeti bizottság is kérte a · szen�edo d?lf?ozó�at anva,g,�g 

tartály kijavítását, illetve he- i.s. érin�, 1;ehany. J�llemző péJ: 
gesztését, de nem javították daval 1smet felhtvJuk a figyel 
ki, hanem leszerelték. fgy a me� � kormány"':lldelet huma
takarítónók most a legnagyobb rutására, emberooges szellemé

Szintén téves értelmezésből 
származik az a helytelen gya
korlat, amely szerint. több szol
gálati helyen várnak a felhívás 
kiadásával addig, amíg a dol
gozó felgyógyul. A kön:nyel:>b 
lefolyású esetekben ez nem 
okozna különösebb gondot, 
azonban a több, esetleg 8-10 
hónapo,s kieséssel járó b-alese
tek eset'en a jogoo igényeket 
figyelembe véve a dolgozó szá
mára ez már anyagilag Is ked
vezőtlen. Ugyanakkor nehezíti 
az elbíráló szervek munkáját 
is, mert a körülmények utó
lagos vizsgálata az idő múlá
sával mind nehezebbé válik. A 
vonatkozó rendelet ért.elmében 
lehetőség van arra, hogy a bal
esetet követően megtörténjék 
a sérült felhívása. Ezzel a gya
korlattal egyet lehet érteni. 

Hogy mennyire érdetnE6 u adott lehetőséggel élni arra szolgáljon bizonyságul � azen
tesi ép!tési főnökség szakazer
vezeti, bizottságának példá;a. 
Ez a szakszervezeti bizottság 
felülvizsgálta az 1965. évi üze.. 
mi balesetek körülményeit, és 
16 dolgozó nevében kdrtirítén 
�gényt te!entett be ti azegedi 
igazgatosag I. osztályához füg
getlenül attól, hogy az � 
többségénél korábban a sérül
tek felelősségét á1lapítotlák 
meg. A szegedi igazgatóság L 
osztálya a benyújtott kérelmek felülvizsgálata után 12 dolgo
zó számára ítélte meg a kárté
rítést. A balesetet =nvedet• tek csak akkor szereztek tu
domáist az ügy lefolytatásáról, 
amikor számukra közel 8000 f�rin.t k�rtérítést utaltak ki. A 
kartaLan:ítottak között olyan 
dolgozó is vol�, aki 2085 forin
tot kapott. 

Két éve annak, hogy a vasút 
területén létrehozták a sze
mélyszállítás társadalini el
lenórhálózatát. Hatvan állo
máson Kovács István főintéző 
vezetésével 10 vasutas vállalt 
társadalmi ellenőri munkát. 

Lelkiismeretes munkájukat 
bizonyítja, hogy az elmúlt két 
év alatt 145 esetben kifogásol
ták az utazás apróbb hibáit, a 
kivilágítatlan, fűtetlen kocsi-

kat. Észrevételei,ket kivétel 
nélkül orvosolták. 

A budapesti igazgatóság 
1965-ben és 1966-ban is elis
meréssel adózott Hatvan állo
más társadalmi ellenőreinek, 
akik - az igazgatóság véle
ménye szerint - jó munká
jukkal nagyban hozzájárultak 
a kulturált utazás megterem
téséhez. 

Szücs Ferenc 
Hatvan 

télben is kénytelenek hideg re. 
vízzel súrolni, takarítani. 

Várfa.lvi Gyula 
Gyéltényes 

Elhanyagolt utak 

1 Mii mond a rendelet 

Helytál ltak a fiatalok 

A 3 0  OOO lakosú Békés köz
ség állomása és környéke na
gyon elhanyagolt. A kövezet
len út miatt nehéz megközelí
teni még a fel vételi épületet 
is. Nem szólva azokról az ál
lapt>tokról, amelyeket a ralrn
d(,k környékén tapasztaLni. A 

sár és pocsolya miatt a rako
dás is nagyon vontatottan ha
lad. Előfordul, hogy Murony 
állomáson 30-40 kocsi is vá
rakozik, mivel Békésen nem 
tudják fogadni. 

1 Az 1 961. április 1-i, vissza
menőleges hatállyal érvénybe 
lépett 2j1964. (IV. 3.) Mü. M. sz. 
rendelet, illetve az Mt. 123/A 
§ (1) bekezdése szerint a vál
la.lat köteles megtéríteni dol
gozójának - halála esetén 
hozzátartozó-inak - azt a �rt, 
amely a dolgozót testi épségé
ben munka közben érte. A 
vállalat az Mt. 123/A § (2) be
kezdése értelmében a kötele
zettség alól csakis akkor és oly 
mértékben mentesül, ha bizo
nyítja, hogy a kárt működésén 
kívül eső elháríthat,a,tlan ok, 
vagy kizárólag a dolgozó hely
telen magatartása okozta. 

Gyakori, hogy a dolgozók 
sok esetben azért nem kérik 
anyagi veszteségük megtéríté
sét, mert nem akarják terhel
ni kenyéradó gazdájukat. Ez 
nem helyes, sőt, a család és az 
egyén számára anyagilag ká
ros is. A helytelen álláspont 
több kárt okoz, mint az esetleiJ 
kifizetésre kerülő kártérítés, 
ugyan.is emia.tt a baleseti ve
szélyt képező hiányosiságokat 
neherebb felszámoLnJ.. Ez pe-

A tapolcai fűtőház dolgozói
nak 75 százaléka fiatal. Kár
páti Béla, a fűtőház KISZ
titkára, a városi KISZ-bizott
ság tagja elégedett a fiatalok 
múlt évi munkájával, hiszen 
közülük legtöbben a szocialista 
brigád tagjai és a fiókműhely, 
ahol csak fiatalok dolgoznak, 
a szocialista műhely címet is 
megkapta Jó munkát végez
tek a KISZ-isták a kongresz
Szusi versenyben is. Dicsére-

tet érdemel Bodó Pál, Laki 
Ferenc, Marton Gyula, Bitó 
Ferenc és Kozma István. 

A szakvonali munka . mel
lett a kulturális és sportmun
kából is kiveszik részüket. De 
eredményes volt a fiatalok kö
zött az újítómozgalom is. AZ 
elmúlt évben 62 újítást adtak 
be, ebből 32-t megvalósítot
tak, s ez a 32 újítás 89 OOO fo
rint megtak,arítást hozott. 

Dancs József 
Tapolca 

Nagy szükség lenne az állo
máshoz vezető utak rendbe
hozatalára, a rakodótér köve
zésére és bővítésére. 

Boldizsár Gyula 
Békéscsaba 

Ebből következik, hogy 
adott esetben, amikor mindkét 
fél, tehát a sérült és a mun
kaadó felelőssége is fennáll, 
a terheket is közösen kell vi
selni. Ilyen,kor a kártérítés 
mértékét a felelősség arányá
ban állapítják meg. 

Mivel a kártérítésre von.ait-

A szentesiek, helyesen to
vább !ol��já}t a �elülvl�
latot, es a Jovoben ujabb beje
lentéseket kívánnak tenni. 

Hegedils Károly 

kozó rendelet.et nagyon sokan, 
el.sósorban a táppénz és a ke
reset közötti különbség megté
rítésére értelmezik, ezúttal in-

Baleseti króniha 

-,_·,u „ 

kább ezzel kívánunk foglal- J�uár 10-én..t.. �atvan állo- nevezett a mozdony !\aJtórúd• 
A ielbőszült bika és a salakos Önkéntes 

rendőrök 
Különös bikaviadal történt 

Ludas állomáson az elmúlt 
hapokban. A termelőszövetke
zet tenyészbikákat vagoníro
zott Olaszországba. Egy biká
hak sikerült megszökni gaz
dáitól és a síneken át egye
hesen a mező felé tartott. Az 
eset délután történt és az „ül
dözők" még késő éjszaka sem 
fogták el az állatot. fgy a haj
sza másnapra maradt. Már 
délelőtt 10 óra volt, amikor az 
üldözök tömegétől megriadt 
bika a síneken megindult az 
állomás felé és a VII. vágá
hyon a II-es őrhelynél meg
állt. Innen aztán sem jobbra, 
sem balra egy tapodtat sem 
ment. 

Súlyosbította a helyzetet, 
hogy közben az állomásra be
járt a 415-ös személyvonat. 
Cselekedni kellett, de az ál
lathoz még a gondozója sem 
mert közeledni. Az állomás 
vezet(>i szóltak a mozdonyve
zetőnek, hogy lépésben halad
jon, hátha így sikerül baj nél
kül megúszni. Amikor a bika 
meglátta a vonatot, fújtatva 
elindult a mozdonnyal szem
be, majd odaér?e, szarvával 

'!öfköilni Jcezaie. A. szerelvenf Debrecen állomás kultúrte;'.: · kozni. Armak érdekében, hogy máson klgyulla<U a;,i v. sz. vli- ján állva végezte murikáiát, a.z 
á.11, az uta$. o.k kiabálna,.. de m 'b k" 1 ' !tb a kártérítési igény bejelentésé-- • •� 1• M " V .,, -,,_1 á -
nem akad egy bátor e"'mber, 

e en a oze mu an tartot- nek lehetőségéről minden -re= ganyon ... ro • a .,.p,-= tállást végző 4047 sz. vonattal 
ták évzáró megbeszélésüket az Géptelep Főnökség Xp 2822 erősen rátoltak az álló szerel-

aki meg merné közelíteni a állomás önkéntes rendőrei. rüLt, illetve károsu1t tudomást sz. lakókocsija. A kocsi beren- vényre. 
bikát. Végül a mozdony veze- őlveti László rendőr százados szerezhessen, a rendelet köte- dezése teljesen leégett. A füzet * 
tője cselhez folyamodott és beszámolójában hangsúlyozta, lezi a vállalatot, hogy mintlen az okozta, hogy a kocsi kísé-
eróteljes dudálásba kezdett. hogy az önkéntes rendőrök az sérült dolgozójának figyelmét róje, miután jól megrakta a Január 17-én, Debrecen ál
Ettől a bika megriadt, meg- elmúlt évben is eredményes írásban lúvja fel. Helyes és kályhát, kocsiját felügyelet lomáson, a szalasztási ti\alom 
fordult s a mozdony előtt sza- munkát végeztek. Bizonyítja bevált az az igen sok szolgála- nélkül hagyta. megszegése köv.etkeztében, 
]adni kezdett. A szerelvény ezt az is, hogy több esetben ti helyen alkalmazott gyakor- mint.egy 30 km/óra sebességgel 
lépésben haladt utána, míg fogtak el tolvajokat, lepleztek lat, hogy a fellhívás szövegét * az álló anyagvonati gépre üt-
végül az útátjárónál az állat le üzérkedőket, akadályoztak a baleseti jegyzőkönyv nyom-

között egy cementtel rakott, 
letért a sínekről. meg verekedést a vonaton. Az tatványára gépel ik, melyből Január 1 1-én, Csurgó állo- fedett vasúti kocsi. Az ütkö-

Ekkoc érkezett oda Gál Ist- ünnepi ülésen 3l önkéntes egy példányt amúgy Is át kell máson, a 4098 sz. vonat moz- zés következtében az anyagvo
ván salakos. Odalépett az ide- rendőr pénz-, illetve tárgyju- adni a dolgozónak. Nem lehet donyát fagytalanító Nagy II. nat mozdonyának ütközője le-
ges tsz-elnökhöz és csak eny- talmat J.<apott. egyetértená azonban a felhívá- József fűtő bal lábfején cson- tört. Emberéletben nem eseti 
nyit mondott : sok olyan értelmű szövegezésé- kulásos balesetet szenvedett. kár. 

- Na elnök elvtárs. majd Czeglédi Sándor 
I 

vel, melyek arra utalnak, hogy A vizsgálat szerint a balesetet * 
én megfogom azt a bikát! Debrecen miután a balesetvizsgálat meg- az idézte elő, hogy miközben 

- Ne vicceljen ember - Január 19-én, Kötegyán ál-
válaszolta az elnök -, még a '-"'""""""""""ll\,""'""'""'""'�""'"""""'""""""""'""'"",v.l\,'V\.,,._,..,...""'.1v'V\.N\AI\AfV\l\,"\I\..VV\.IV'.A,,""-""'""'" lomáson, a 8392 sz. vonattal 
gondozója sem mer a közelé- végzett tolatásnál szintén tj-
be menni. los szalaszt.ás miatt az ellökött 

Gál István nem szólt sem- A dado ,. 
- Te értetted hová megy vonat? f. 714 sz. posta- és egy másik 

mit, hanem odalépett a biká- IUOS Felesleges kérdés. Nagyon jól tudjílt rakott kocsi erősen ráütközött 
hoz, szelíden odaszólt, hogy Ó mindhárman hová megy a tíz tízes a má- az álló kocsisor végére. A pos-
bocikám gyere ide, megsimo-

A
z állomás színes forgatagában mindig sodikról . . . takocsiban tartózkodó V11,rgll 

gatta a nyakát, aztán a rö- vibrál a levegő, mindenki határozott Istentelen hosszú volt ez a mai nap. Lajos postakeze!ó könnyebb 
vid kötélen odavezette a tsz- céllal rohan vagy vár, topog, ki-ki vér-

Inkább a megszokás vitte őket a sönté.s- sérüléseket szenvedett. A pos-
elnölthöz. mérséklete szerint. 

hez. Mindig ;ól esett egy korsó sör. Már takocsiban és a rakomán!J,ban 
A bátor vasutast a tsz meg- De csak kevesen látják s még keveseb-

érezték a kesernyés sör ízét, mikor két vi- kár keletkezett. 
jutalmazta. Héczey László ben veszik észre azt a világát az állom.ás-

dám fickó tréfálkozó dadogással kért két * 
Ludas deci tisztát a pulton túli kis szőkétől. nak, ahol rohanó kígyókká egyesülnek a _ Fe-fe-fenéret k-k-kérek! iátszatra össze-vissza tologatott kocsik. _ D-d-de ;o-;o-jót ám, _ kontrázott a 

Hasznos tapasztalatcsere Kígyókká, melyeket szaggatott, egymást másik. értő füttyők, konno:san lengetett zászlók, Kedves fiúk voltak. Az egyik csapzot-csattogó váltók kényszerítenek szigorú tan szőke, nyaka köré kerített zöld sállal, 

Január 21-én, Nyíregyházll 
állomás VII. vágányáról, 31 
kocsival a gurítóra felhúzó 
4 1 1  247 psz. tarta!ékmozdony 
horzsolódott az állomás XIV. 
sz. vágányáról 10 kocsival ki
húzó M. 44 117 psz. tartalékkal. 
A baleset következtében mind
két tartalék megrongálódott. 
Jelentős anyagi kár és forgal
mi akadály keletkezett. s ki
sebb sérüléseket szenvedett az 
M. 44 1 17 sz. Diesel-mozdony 
vezetője is. A balesetet ezúttal 
is az egyidejű mozgások elha
tárolásának hiánya okozta. 1 

A vasutas-szakszervezet 
Hajdú-Bihar megyei bizottsá
ga magyar és szovjet vontatá
si szakemberek részvé�elével 
közös megbeszélést tartott. A 
megbeszélésen részt vett Sze
gedi Nándor, a debre�eni igaz
gatóság vezetője, az igazgató
ság vontatási osztályának több 
dolgozója és a JugánsZlki moz
donygyár képviselői. Az érte
kezleten elsősorb-an az M62-es 

Diesel elektromos mozdonyok 
eddigi munkájáról, illetve az 
üzemeltetés tapasztalatairól 
esett szó. 

A két ország vontatási szak
emberei megállapodtak, hogy 
a jövőben rendszeresen tarta
nak közös értekezletet, hiszen 
ez a munkát, a közös felada
tot előbbre vis7i. segíti. 

Marosán Pál 
Debrecen 

Es i k  eső cse_ndesen, 
lepereg az  e reszen . . .  

E közismert népdal sorát 
azért választottuk. mert úgy 
érezzük, nagyon találó ez a ve
resegyházi állomás l -es vál
tóóti szolgálati helyére. Ott 
ugyamis két közúti sorompót 
kezelnek és a hajtóművet épp 
az eresz alá építették. Csator
nát azonban nem szereltek fel, 
s így az esőzés alkalmával az 
ereszről lehulló esőcseppek a 
váltókeze:ő nyakába hullnak. 
A sorompót 24 óra alatt 172-

szer kell leengedni, így nem 
csoda, ha a sorompóór csu
romvizes lesz. Többször kér
ték már a szakaszkezeló pá
lv:amestert, hogy szereljenek 
fel 2 méter hosszú csatornát, 
erre azonban még a mai napig 
sem került sor. 

Lehet, hogy az angyalföldi 
pályamesteri szakasznál nincs 
2 méter hosszú bádogcsator-
na?  

Barsi István 
szb-titkár 

�j�i���Y mozdulat ad értelmet a ami még jobban kiemelte szökeségét. A 
. másik, az alacsonyabb, vékony kis legény gurulo életnek, mely mindig tudatoo mé- volt, láthatóan utánozni igyekezett a szőke tereket tesz meg, hogy száguldó kilométe-

rekké nőhessen. Megrándul az arcom, mi-
kedves pimaszságát. 

kor a koc�ik közé lépő ember beidegzett 
A pult másik végén csörömpölve hullott 

mozdulattal alk,ot kocsi-sorokat. Várom, 
ezer darabba a teli SÖI"ÖS korsó. Gazdáj'.l 

bú á z • komoran nézett a szerte hulló cserépre, a 
jjon m r e 01 kezé,ben maradt ormótlan korsó f(jlre, majd Tudom, ez már az ezredik vagy tízezre- a fiúkra tévedt tekintete . .Nem szólt sem-dik mozdulata a l.téznek, s legfeljebb hom- mit, bocsánajkéróen nézett körül. Fizetett. !okát ráncolva morog valamit, ha erősebb, Elment. hangosabb az ütközés a szokottnál. Jól is- F 

meri már a mozdcnyvezetőt. Az ütközők 
elemeltem a lábam, míg a cserepeket 

,iátékából szinte követni tudja karmozdu- összekotorták ezy hajdan söprűnek tisz-
latait. A műszak kezdetekor már az;t is telt alkaJmatossággal. Furcsán nézhettem 

mert mindjárt magyarázatot adtak. 
' 

tudja, milyen ritmus kell ma a munkához. 
Ma nagyon kell figyelni, dörmögi hangta- - Tudja, nagy baleset volt itt az á!Zo-
la:nul. 

máson. Halálos. 

Ideges rángással rendeződik az első sze-
- Együtt dolgozott - szólt közbe .egy 

relvény. Végre egy kis szünet. Ilyenkor 
öreg vasutas és fejével a távozó férfi után 

lassan pöfögő derűvé enyhül a kocsiren- intett - egy dadogó emberrel. 

dezó. Cigarettát tartanak a fegyelm'!zett 
- Min<iig ugratták, szórakoztak vele. 

mozdulathoz szokott ujjak, de a pihenő 
Nem gúnyból, csak úgy. Aztá11 egyszer az 

kézben ot,t feszül a cselekvés előbbi üteme. ugratás közbe-n a dadogós álló testhely-

Ma nagyon csendesek. A gépről biccen-
. zetbe1l lépett a k,ocsik közé. Azonnal meg-

tés csak a köszönés. A kocsimester köszö- h.alt. 
Már nem is nekem mondta. A szaggatott nése mormogás inkább. Mindhárman vár- s7,avak határozott térközrel követté'k „gy. ják, hogy mondjon már valaki valamit. A mást. 

főépület felé néznek, mintha nem hal!ot-
tá 1 • Nem tudom meddig bes:ziélt még, de fü-k vo na mar százszor is, hogy személy- lemben ütközök csattanásával erősödött a vonat indul azonnal a máscdik vágányróL teli söröskorsó tompa loccsanása. - Ezt ís megjavíthatnák már, recseg 
mint az istennl,'Íla, Standovár Tibor 

Balesetmentesen 
1967 legyen a balesetmentes

ség éve. Ezzel a határozott 
szándékkal tartották meg leg
utóbbi értekezletüket Rákcs
rendező államás párt-, szak
szervezeti és gazdasági veze
tői. irtékelték az elmúlt év 
eredményeit és megállapítot
ták, hogy a múlt évi jó mun
kájukat nagyban .rontotta az 
előfordult balesetek száma. 

Bár kevesebb tárgyi baleset. 
fordult eló mint 1965-ben. de 
a személyi balesetek visszave• 
tették az állomást a jó ered
mények eléréséber 

Vas István 
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Az ismeretterjesztés szerepe Honvédségi lapok Téli esték a munkásszálláson 

•d / , • • k 'b 
utcai árusítása 

az I eo og I a I m un a a n A közelniúltban az újság-
. 1 árusító pavilonokban tovább 

A Kelenföldi pál11audvar közelében épült, a Buda.pesti 
Spítési Fónökség néuvemeletes munkásszáUója. Közel ket éve 
annak, hogy 210 vidéki pályaépító otthonra talált benne. A 
kényelmesen berendezett 4 szennéLyes szobák az otthon lég
körét árasztják épp úgy, mint a jól felszerelt könyvtár és 
klubszoba, vag11 akár a fózók<m.yha. Minden eme!.etnek kii.· 
lőn konyhája és ebédlóje van. A 1Utpi munka után a. szer
szám nyelét a fózókanál. nyelével cserélik fel. Ilyenkor e!óke
rü,! ct jó hazai szalon1Ul, a burgonya, a hagyma, az Mszony 
készített lebbencs, só, paprika. és máris rotl/09 az íz.e8 a.l
föl<li levetlen. 

Közel két esztendeje, hogy 
nyilvánosságra került a 

Magyar Szocialista Munkás
párt határozata az ideológiai 
munka idószerú feladatairól. A 
határozat számot vetett a kö
zel egy évtizedes töretlen ideo
lógiai munka eredményeivel 
es határozott harcra hívott a 
Yégérvényesen megbukott ka
pit,alizmus káros eszmei örök
sége ellen. 

Az ideológiai neveló munká
ban a legnagyobb szerepet a 
munka, a termelés szocialista 
srervezése jelentette és jelenti 
ma is. A rendszeresség, a 
tervszerűség. a növekvó telje• 
6itmények, az üzemek és szol
gálati hel11ek növekvó higié
niája, az új technológia., az 
emberi önállóság növekvó igé
n11e nemcsak önbizalmat, ha
nem új helytállást, magasabb 
önfegyelmet is kovácsol. A 
szakmai ismeretek gyors üte
mú igénye fejleszti az általá
nos műveltséget. A szocialista 
ipar, a közlekedés és a közle
kedési ipar fejlődése a mun
kahelyi kollektívákat egysége
sebbé forrasztja. 

Az új szocialista közösségek, 
a dolgozók egynegyedét felöle
ló szocialista brigádmozgalom 
részvevóinek a munkában való 
helytállása már biztos jele 
annak, houv sikeresen küzde
nek önmaguk és körn11ezetük 
elavult, fejlódést hátráltató vi
lágnézete, m11gann11i káros szo
kása ellen. Az új tudat kiala
kulásának is jele, hogy mind 
többen vesznek részt az üzem 
demokratikus életében. Egyre 
határozottabban emelnek szót 
a hibák ellen és vállalnak ön
zetlenül munkát az egyén és a 
közösség érdekében. 

Az elmúlt évben több mint 
tízezren tanultak a szakszer
vezeti politikai iskolákon. 
Mintegy harmincezren látogat
ják a szakszervezeti bizottsá
gok könyvtárait és meghaladja 
a tizenötezret awknak a dol
gozól!:nal\: a �záll\.a. 11,kjk m.iga
sabb, 1Skolai vég.zet�get sze-
re�� ,.. • '': - ... . 

Beszédes számok ezek. A 
szocialista világnézet fej

lódó folyamatának eredmé
nyei, melyekről az elmúlt más
fél évben minden s,zolgálati 
helyen, hivatalban szó esett az 
ideológiai irányelvek tárgya
lása során. 

A GOClallsta tudat formálá
Mnak, erósödésének nélkülöz
hetetlen eszköze a tudományos 
ismeretterjesztés is. Ennek el
lenére az irányelvekkel fog
lalkozó szakszervezeti bizott
sági' üléseken, aktívaértekezle
teken és taggyűléseken nem 
irányult megfele!ó fiuve!em a. 
természettudományos ismere
tek rendszeres ter;esztésére. 
Az eredmények, a lehet.óségek 
sem kerültek elernzó módon a 
vezetótestületek előtt a mun
ka mérlegére. Pedig nem ke
vés még a káros hagyomány, ·a 
szokás, a tudományos ismer-e
tet pótló tévhit és helyenként 
Tnég a káros propaganda sem 
hiányzik. Eppen ezért szüksé
g,,s a tudományos ismeretek 
terjesztésének módszereivel 
foglalkozni. 

Mintegy 150 szakszervezeti 

bizottságnál folyik rendszere
sen, vagy idószakonként isme
retterjesztés. A statisztika. sze
rint 1965-ben 77 ezer - ebból 
köze! 50 ezer Buda.pesten 
részvevóje volt az e!óadások-
1Ulk. 150 a.lapszerveutben fo
lyik ismeretterjesztés éa több 
száz szakszervezeti bizottság 
semmit, vagy alig tett valamit 
az eszmei, ideológiai munka 
javítására. E helyeken még ma 
sem szerveztek a tudományos 
világnézetét közvetlenül for
máló, ismerebterjes:z:t.ó elóadá• 
sokat. 

Az ideológiai irányelvek lel
kes fogadtatása, megvitatása 
után a szolgálati helyek, üze
mek tucatjaiban a szakszer
vezeti bizottságok nem mérték 
fel a különbözó rétegek érdek
lódési körét. Nem mérlegelték 
részletesen a ma is negatívan 
jelentkezó eszmei ideológiai 
hatásokat. Nem tisztázták azt 
sem, hogy kikhez, hogyan és 
rniról szóljanak. Nem javult 
a különböző rétegek közti kor
szerú, materialista világnézeti 
nevelés. 

lati he�:Y�k ".�tóinek egy re: bővült a lapok választéka. �ze kozombos a �rsad�mi I Megkezdődött három katonai elet, a munkások muveltsegé-
nek ideológiai képzésének fej- lap; a Nephadsereg, az Igaz 
lesZJtése iránt. Szó és a Polgári Védelem ut

A munkásszállásokon a szál- cai árusítása. A Honvédelmi 

láshelyi és szakszervezeti bi- Minisztérium központi képes 
zottságok összehangolt és hetilapja a Néphadsereg, 16 
hosszabb távon programolt oldal terjedelemben, fényké
munkája közel tízezer szállás- pek!kel gazdagon illusztrálva 
lakó részére biztosíthatna szín- teszi lehetóvé, hogy az olva
vonalas tudományos ismeret- sók, szülók, hozzátartozók 
terjesztést. megismerkedjenek a katona

Egyes helyeken azt mondják, fiat.alok életével, a leg,korsze
hogy kevés a költségvetésben rűbb haditechnikával az idő
bizt�í�tt pénz a vilá�ézetet szerű katonapolitika'i kérdéfo�alo mui:iká:8;, �z 1smer�t- sekkel. Az Igaz Szó 64 oldalon, teriesztés szeles1tésere. Kétseg- kéts • - · 

1 ké ··1 A telen, hogy ez a munka bizo-
- zmu nyomassa

_ 
. szu . .. 

nyos költségvetési arányvál- l�I? fiat:3100 �a?gvetelevel, ro
toztatásokat igényel, de vá!toz- vid, szmes irasa,val, gazdag 
tatni kel! azon a szemléleten foto és grafikai anyagával, fó
u, hogy a munkások a tudo- leg a fiatalabb olvasók igé
mán11os ismeretekhez, a világ- nyeit elégíti ki. 
nézeti kérdésekhez csak fize- A p 1 , ri Véd 1 1967 ... 
tett TIT előadások útján jus· , . ,0 _ga e em • ,0• 

sa1Utk. A TIT fizetett elóadói nuariatol ha.vonta kétszer, 16 
mellet,t bátrabban kell alapoz- oldalon - havi egy alkalom
ni a közép- és alapszervek. mai 8 oldalas szakmai anellék
fuiemek, szolgálati helyek po- lettel bóvülve - jelenik meg. 
litikailag, szakismeretekben és A fol11óirat az egész 11.éphez 
világnézeti kérdésekben felké- kíván szólni, ezért minden 
szült �úszaki,. szakmai és olyan kérdés szerepel hasáb
mozgalmi vezetó1re. jain, amely összefügg a haza 
. , A több, mint e� �vtized_es védelmének gondolatával, éle
Jo ered_menyekkel Járo felnott tünk legégetőbb problémáival, oktatási mozgalom tapasztala- •a1· 'bor „ 1 és 1:ai alapján szolgálati h 1 a szOCJ JSta ta ereieve 
ken és ü;mekben érd:;;-:; tekintélyével, a világpolitikai 
lenne a. szakszervezeti bízott- jelenségekkel. 
gág iránl/Ításáva.l megszervezni 
az ideológiai, világnézeti, tudo- J 

mán11os ismeretterjesztés tar- ·, 
talmi és szervezeti kérdéseivel A HIVATALOS LAPBOL 
fogla.lkozó társada.!mí bizott
ságoka.t. 

Ebben a munkában segf;t
hetnek a szaksrzervezet' 

bizottságoknak az iskolák, ok
tatási intézmények pedagógu
sai és awk szervezetei. A 
szakszervezeti bizottságok ön
állósága, kezdeményezó és 
szervezó készsége a rendszeres 
ismeretterjesztés jó folytatását 
eredményezhetné. 

Kovács János 

A mvatal06 Lapból a szal<szer-
vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a l<övetkez6-
ket: 

z. számból: 129805/1968. Al. D. A 
háztartási tUzelc5anyag kezelése és 
az ellátás szabályo,:á&, az 1967,'68. 
tUrelési évben, valamint a G. 6. 
sz. utasítás módosítása. 

3. számból: 130978/19�. J/2. B. 
f:Jszakai pótlék mértéke folyama
tos éjszakai munka esetén. 

101022/1967. 112. B. AZ idegen 
nyelvtudás anyagi elismerése t.4r
II;;',an kiadott rendeli!'\ módos!-

A szakszervezeti bizottságok 
jelentós része még ma is bi
zonytalan a több évre tervez
hetó, rétegekhez szóló, világ
nézetet terjesztó programok 
készítésében. Ehhez a közép
szervek sem a.d1Ulk elég segít
séget. Számos szolgálati he
lyen, üzemben, csomóponton 
hátráltatja az ideológiai irány
elvek végrehajtását az is, hogy 
a szakszervezeti bizottságok
ban dolgozó kommunisták 
nem kaptak a pártszervezetek
t.ól konkrét, ellenórizhetó fel
adatokat a határozat tartalmi 
célkitűzéseinek megvalósításá
ra. A szakszervezeti biwttsá
gok egyes tagjai, sőt a kom
munisták is úgy érzik, hogy a 
határozat ismertetésével, nép
szerúsítésével, azzal, hogy tag
gyűléseken és más értekezlete
ken is szóltak róla, már a vég
rehajtáson is túl vannak. A 
végrehajtás pedig csak több
éves konkrét� tudatosan szer
ve,zett lnunka eredménye. le-
het ___________ ....;...;;. ___________ _ 

Központi fűtés bosszúsággal A 
múvelódési házakkal, 
kultúrotthonokkal ren

delkezó üzemek szakszervezeti 
bizottságainak jó része sem Várpalota állomás modern dással egyidóben az egész lpil-
fogl,alkozik a dolgozók világ- legényszállásának salakfelvo- !et megtelik széngázzal. 
nézeti nevelésével, mert a ter- nója már több hónapja elrom- A több hónapi várakozás és 
mészettudományos és világné- !ott. 1w a salakot a kazánház- bosszúság után a legényszál
::e� Ismeretterjesztést kizáró- ból kézi er6vel, vederrel lás lakói és fűtói joggal vár• 
lag a kulturális intézmények- hordják fel. Ez egymagában ják a felvonómotor kijavítását, 
tói várják. !gy van ez a terme- véve is nehéz fizikai munka és hiszen a komplett üzemelésre 
lésben és a szocialista munka plusz megterhelést jelent az most a tél közepén a legna
szervezésében élenjáró olyan ott dolgozóknak. Ezt a kelle-

gyobb szükség van. Nem be
nagyüzemben is, mint az szélve arról a bosszúságról, 
Eszaki Jármú;avító Uzemi metlen állapotot fokozza még amit a széngáz okoz a közpon
Válla/.at, de említhetnénk több az a tény, hogy a salakfelhor- ti fűtéses hál66zobákban, 
példát is. A rétegek közti Vi- r-,,.,,.u.,AVH,,u,.,,.,8u0..,.,.,.,..,.,.,.,..,✓..,,.,..,..,..,.,.,i"..,.,.,;-.,.,.,,.,.,.,.,..,.,,.,.,.,..,.,..,.,.,.,,..,.,.,.,,.,AVH",,AIIVH.r.o! 
lágnézeti nevelómunka egy-� � helyben topogásának az is oka, 1 

_A t fi 
� hogy a népes műhely- és osz- � ,,. ,. � 

tá!ybizottságok tagjai nem vé- § jze ena VO § 
geznek szervezett munkát,� 1 
hiányzik önállóságuk, öntevé-� NGU111dmpa. kis- ami ta.lán ha:z-,afelé v011att>ez.et:6 még � 
kenységük. Ma is nélkülözik a� lámpa, zászló, uta- viszi. pár percig ha!lga.t- � 
szakszervezeti bizottságok tá- � sítással teli tás- A ké-t-három ;a óket, egy kicsit � 
mogatását. A tudományos is-� ka és egy másik őrá.s pihenés alatt mosolyog a. fiatal- � meretterj<!sztés programjának� tá&ka, ez mind az nyitja ki táská;át, ember le!Jce.sedé- � 
kialakítása nem vált még ma� t;vé. amtkor a nagyál- sén, de nem szól, � sem a szakszervezeti bizottsá• � !omás melletti kis- Mm közelit sen- � 
gok és múhelybizottságok ve-� Fé!napokon át 

ka.pun átlépi 4 kihez, mert ő a � 
zetótestületének kollektív� néhány négyzet- la.ktanva küszöbét. V0114t végén, a. fé- � 
��-�

v
t �

trál!:3-tia t mwt�t� ::::
i
;::;� 

a
J;;:.� Fekvőhelyet nem kezófülkél>ffl álló � 

S ha kielégül a gyomor, benépesül ci könvvtár, a tv-az,o
ba és vi!la.n11o!tásig ki-ki a kedve szerint feledi a 1Utpi mun
ka. fáradalmait. Ebben az új szállóban a Budapesti Spítésl 
Fónökség munkásai mellett a Felsófokú. Autóközlekedési 
Technikum hallgatói is helyet kaptak. 

A négyemeletes munkásszálló a Kelen.földi út felől nézve. 
1 

I ' o az uzeme ' szo ga-� szerencsés esetben kér, bemew az ét- böLcs ember, alci a � r----------------------------1 ném, fal ue3z kő· kezókonyhára és .szabad ;ei.zést 1 
1 rül. (Va.n amikor perceken belül csak egy pilla.na- � 
§ csak ew, ilyenkor sistereg a kék tán- tig ldt;ia és az min- § 

NY ÁRI GYÜMÖLCS ÍZE, ZAMAT A 

TÉLEN IS MEGTALÁLHATÓ 

A GYÜMÖLCSLEVEKBEN! 

� a vonat végén egy gú gázrezsón a ke- dig elhagyja őt. � 
� korlát ha,sít;a szét vés kis vízzel fel- Eg11 életen át C3ak � 
� töltött, pörköltes azt látja, a.mit el• 1 
§ a. légörvényt, a.mi-

nokedli. hagyott és soha § 
i ben cil! és figyel.) nem látja, hogyan j � Lehet fiatal, de le- Az ajtó nyr;1,ik, � i het idősebb is, ki az étkezdébe né- ért célba., mert i 
§ t•·d· __. ro·ta. "''en 1'önnek be. minden úgy tűnik, § i � :,a. � .. , "" hogy eljött hozzá. � A hid "lb,.. k ll § megállapítani a Egy személyvonat § 

eg "' u, a e emesen fűtött klubszobában semmit 8-1 hidegben, amikor vezetóje és kalau- :!�nd.e1::r• a,rn}w:i_ § éreznL Esténként a könyVek és folyóiratok birodalmában ni-
� bunda, csizma, zai. Olyanfé!.e vo- ment- meUette 6 1 vesen töltik idejüket a szálló lakói. 
� 

préme.s sapka. ua.,- naton érkezhettek, látja legtovább. 0 1 § tagítja ót? Két amelyiket igen az az utol.só, akit 
I
s 

(Hemző Károly képrlporiJa.) 1 szeme tartja csak sok faluban éjféli utólérni senki 1U!ffl ., a kapcao!a.tot a vonatnak hívnak. 
§ külvilággal és a A személyvonat a.kar, 1 

gondo!a.t hu!lá- kís.érói - miköz- Néhánv J)ffC 1 44 év a gyóo-vítás szolgálatában main jut néha ha- ben melegsztk az múlva végiq dól a. ! OJ -

za, a.hol talán pont étel -, élmén11eí- három-né1111 szék• i Dr. Beretzk Péter MAV fő--akkor ágyaz az ket mesélik. A fi,a- ból hevenyészve § orvos 44 évi szolgálat után a.&BZOn'I/ tal ka/.auz e.skü- ösazeállított lócán, � • 
sziik, houv a. szöszi de a. ta.ktanva6r I nyugdíjba vonult. 1923. júliUs 

A caomóponton dé • vontitszám bemon- s l-én lépett a vasút szolgála.tá-
feLoazU.k oonata, k d

lutéa"!l végzett, és dására úmét tGl- ba, elóször mint pályaorvos 
négyjeuv11. számot e v ert ;ött az később ellenórzó orvos lett,' 1 ffl01ld be euv a.b- éjfélivel. Az idó- pon van, felveszi lD6l-ben pedig a szegedi igaz. § 14kon, popíroka.t sebbek mosolyog- mindazt, amit gatóság helyettes fóorvo,sának 

1 
ad át, túzklettel nak, mert van kö- nemrég tett le, ,,._ nevezték ki. 
jelentkez'k, ma1·d 

zöttük, akit megsi- áll az ú; .h¼- Dr. Beretzk Pétn- ftefflcsak • m.ogat saját házas- ba", ahol t11Lá11 f , h 
§ ,..,,� z etének mán11os kutató ta eredmén11es 

ügyel.ője, a ma.dárvilág 1UJf1W tudósa nemcsak Magvarorazágon, hanem Európa-szerte tame�té vált. Jó munkája eli&�er:eseként megkapta a Szocialista Munkáért �rdemérmet, az egészségügy kiváló d?l_gozója, az érdemes orvos kituntetést, legutóbb pedig • Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Munka r:rdemrend aranyfokozatával tilntette kL 
s két-három 6ra pi- ,._ ke d �ak a me's ,;, M• 

sl 
m "• orvos, anem mint tudo-

1 henó után egy -ná• 11zép §Lmén11e, deg •zél a régi. munkát végzett. A szegedi -----------------------� ailc voaatot lc,,.p, A teb.ervona.wa F. L Fehff tó rezervátum aakfel,-. 
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Félidőben a pályaépítöknél 1 Eg! !,���! "�!!�.��-�" j�
s

.z�!,J'�������, 1 1: 11 � � 3 
Átépítik a Székesfehérvári MÁV Elórc sporttelepét 

találja meg Ebből lesz a bonyodalom. A Budap�st Ke(e(r 

pályaudvaro"n egy kedves kapus bácsika talált egy icik_e-�ici- - A szegedi vasutasok ba

ke kis cipócskét, de abból nem lett bonyodalom. A tortenet rát! láto�a.tását _viszonozva ja. 
mégis érdekes. . nuar 1_4-en a T1Sza-parjj Vá-

Székesfehérvár egyik pati
nás egyesületében, a MAV 
Előrében az ősszel kezdték 
meg a sporttelep átépítését. A 
több évtizedes sporttelep léte
sitményei t nemcsak az idő 
vru;;foga tette tönkr� hanem a 
sportolók mindennapos edzé
sei is. Alig egy- évvel ezelőtt 
alakították át az öltözőket is, 
Ráfért az öltözőépületre a 
felújítás. A sportoláshoz azcm· 
ban nem elég csupán a meg
f"!eló egészségügyi követelmé
nyek biztosítása, jó sportpá
lyále is kellenek. A fehérvári 
egyesület ebben a vonatkozás
ban egyáltalán nem dicseked
het. A füves pálya használha
tatlanná vált, de a salakos 
sem felelt meg NB-s mérkőzé
sek lejátszására. Tönkrement 

A székesfehérvári jármű
ja,vttó vállalat üzemrészei kö
zül pedig a kazánmúhely szo
cialista brigádjának tagjai 
dolgoztak legtöbbet a sportte
lepen. Társadalmi munkában 
készül a kerítés és a tribün, 
amelyhez a futópályáról kiter
melt földet ·használják fel. Az 
eddigi 30 méter h�zú tribün 
helyett közel 100 méteres fe
dett, tribün biztosít majd kitű
nő rálátást a pályára. úgy 
oldják meg a tető.szerkezetet, 
hogy függőleges merevítőosz
lopokra nem lesz szükség, ezt 
azért tervezték így, mert az 
oszlop zavarja a pályára lá
tást. 

Az elkövetkezendő években 
tehát olyan adottságokkal ren-

delkezilt majd a Székesfehér- Az egyik napcm Bencsik Ferenc kapus kezeben �gy v�ló- rosba erkezett a suboticai vas. 
vári MAV Előre, ahol az ered- színút7,enül kicsike cipócskével állított be az mformaciós iro- úti csomópont küldöttsége A mények elérésében nem lesz i dába jugoszláv küldöttséget Rácz 
már akadály a rossz talajú 1· :.._ A csarnokban találtam - mondja m?soly?gva és ma- Kálmán, a vasutasszakszerve-
pálya. . . . gasba emeli a masnival díszíte:t aprócska labbeht. 

. . U;t Csoi:igr�d megyei bizottsá. 
-Székelyh1d1- Az asszonyok Tasnádi Imrené és Vilcsek Em;ilné -. akik ganak titikara fogadta. 

nem is olyan régen napcmta kötözgettek hasonlo kis cipőcs
kéket - rögtön átérezték a figyelmetlen mama hely;>etét. 

Néhány perc múlva megszólalnak a pályaudv�r hangszorói: 
_ Egy kis piros gyermekcipő tulajdonosa Jelentkezzen az 

információs irodában. • .. _ . . 
Nemsokára nyílt ís az ajtó és karján egy szokef!"r�u, siro 

csöppséggel, egy egészen fiata_l anya_ állít_ot: b�. l1 kislany fe
hér zokniba bújtatott egyilc labacskája cipo nelkul kal,mpalt. 

A mamának nem sok szerep jutott, mert a gyermek k,s 
kezében az elveszettnek hitt piros cipót tartva nag1! cuppa: 
nős puszikat osztogatott a jó néniknek és a borostas kepu 
kapus bácsinak, a kis topánka megtalálójának. 

- lyf -

- Légkondicionált vasúu 
kocsikban szállítják a Nyírség 
híres termékét a jonatán almát Svédországba és Finnoi·
szágba. A szabolcsi alma egyébként a szedéstől eltelt 4 hónap afalt is megtartotta ki
v�ó tulajdonságát, üde, ropo.. 
gos maradt, cukortartalma 
nőtt s megőrizte fűszeres i]Ja. 
tát. 

- Szocialista. brigádklult 

a pályát övező kerítés is. A ,_ __________________________ _ Február mezőgazdasági könyvhónap 
alakult Szombathelyen az Ady 
Endre Művelődési Otthonoo'\. 
A vasutas brigádok megá};J. 
podtak, hogy a klubfogla1ko
zásokat - amelyek 5"gítséget 
nyújtanak a brigádtagok kul
turális vállalásához -. min
den héten szerdán tartjá:k. 

fedett tribün is veszélyessé 
vált, mert a több évtizeddel 
ezelőtt beépített fagerendák 
elkorhadtak. Tennivaló tehát 
bőven akad az egyesület háza 
táján. Ahhoz azonban, hogy 
mindezeket végrehajtsák, je
lentős összegre volt szükség. 

A szakszervezet 
J 

segítségével 

A Vasutasok Szakszerveze
téhez fordult az egyesület 
enyagi támogatásért a létesít
mények felújításához. A szak
szervezet elnöksége a helyszí
nen viz.sgálta meg a kérést, 
é& 300 ezer forint támogatást 
biztosított az egyesület ,-észé
,-e. lgy kezdődhetett meg az 
"első félidő" a sporttelepen. 
A füves pálya építésére azon
ban csak akkor kerülhetett 
.sor, ainikor a salakos pályát 
játékra alkalmassá tették. A 
várpalotai Vörös Csillag Ter
melő.szövetkezet pályaépítő 
brigádja kezdte el a munkát. 
A régi fekete-salakos pálya 
helyebe egy ki-tűnően átépí
tett, bogár hátú, vörös salakos 
iátékt.eret készítettek. 

A salakos után a füves pá
lya következett. A 111.botató'
tiuml vizsgálat megállapította, 
hogy a pálya altalaja sem tel
jes mértékben megfelelő. 

Nem egyszer egy-egy vere
ség után abba keresték a hi
bát a játékosok, hogy kismére
tú a pálya és a gyors hazai 
csatárok nem tudják ezt az 
előnyülret kihasználni. Ezen is 
�íroutek, mert 115x66-os mé
retű lett az új füves pálya. 

A nagy szakértelemmel ké
szült pályaépítésben csak ke
vés lehetőséget kaptak a tár
•adalmi munkások. De így is 
sok szorgos kéz segített - a 
s:i:akszervezet és a sportkör 
mozgósítása nyomán. A felújí
tási munka a játéktéren befe
je:rodött. A futópálya is telje
sen felújításra szorul, de mint 
korábban említettük a kerítés, 
a tribün is várja az építőket. 

Társadalmi munkában 

Az egyesület vezetősége ez
trtán az MTS elnökségénél ko
pogtatott. A TS megyei elnök
sége 20 ezer forintot utalt át, 
fgy aztán a pályaépítők el
kezdték a futópálya átépítését 
i.s. Az MTS Elnöksége is fog
lalkozott az egyesület kérésé
vel és minden valószínűség 
i;zerint az ő támogatásuk is 
megérkezik. Addig azonban a 
társadalmi munkások lepik el 
a sporttelepet. Nardai Ferenc 
és Szalai Géza· osztályvezetők, 
az egyesület elnökségének tag
jai vállalták azt a rendkívüli 
nagy feladatot, hogy a pálya 
fel.újítását irá.nyítjfü. Lencsés 
Jcínos művezető, Szigetvári 
Jáfl-Os csoportvezető nagyon 
sok társadalmi munkát vég
zett már eddig is. 

VASUTASSPORT 

�,��- -. . ·�- -� .. .-. .  - - . ·--- · -

A korábbi évek hagyomá
nyainak megfelelően ez év 
februárjában is megrendezik a 
mezőgazdasági könyvhónapot. 
A könyvldadók törekvése, 
hogy erre az alkalomra minél 
több értékes és érdekes szak
könyvvel lássák el a mezőgaz
dasággal foglalkozó lakossá
got. A könyvhónapra ezúttal 
is sok újdonság jelenik meg. 
A Mezőgazdasági Kiadó, a me
zógazdasági könyvhónap fő 
szervezője, gondos munkával 

készül az ünnepi .eseményso
rozatra. 

A könyvhónap ünnepélyes 
megnyitójára január 31-én 
Pécsvárad Művelődési Házá
ban kerül sor. Ehhez kapcso
lódik egy négyhónapos mező
gazdasági szakkönyvklrulítás, 
melyen a kiadó bemutatja a 
saját és a társkiadó legújabb 
mezőgazdasági tárgyú köny
veit, valamint a Hírlap és 
Lapkiadó Vállalat mezőgaz
dasági szaklapiait. 

- Múlt évi Jo munkáju. 
kért dicséretben és kitüntetés
ben részesültek a Csongrád 
megyei önkéntes rendőrök. A 
Szolnok megyei Vízügyi Rend. 
őrparancsnokság javaslatára 
Szabó János hídőrt bátor 
helytállásáért a belügyminisz
ter a Közbiztonsági f:rern 
arany fokozatával tüntette kJ. 

Felhívás 

- Kétnapos szakmai érte
kezletet tartottak a vasutas 
nevelőintézetek igazgatói és a 
kollégiumok vezetői Bekéscsa
bán a MA V nevelőintézetben. 
Az értekezlet alkalmával -
amelyen egyébként a nevelés 
soron következő feladatait vi
tatták meg -, a békéscsabai 
intézet diákjai kiállításon mu
tatták be otthonuk életét. , ., , , ,. 

a vasutas szülőkhöz 
A jól képzett vasúti szakem

berek biztosítását a vasút az 
elmúlt évek gyakorlatához ha
sonlóan az 1967-68-as tanév-

kapnak, étkezési hozzájárnlást 
és szabadságot . 

(Puszta.i Pál rajza) ben is feladatának tartja. lgy 

KPI\I I. Vasúti Főosztály 
Személyzeti és Munkaügyi 

Szakosztálya 
az általános iskolát végzett és .-------"'--------
az érettségi vizsgát tett tanu-
lók a MA V üzemeiben az 

Miért 
mostohagyerekek? 

alábbi szakmákban jelentkez
hetnek ipari szakmunkásta
nulónak : jármúlakatos, általá
nos lakatos, géplakatos, Die
sel-mozdonylakatos, elektro
lakatos, villanyszereló, autó
szerelő, esztergályos, kovács és 
kazánkovács, autószerelő és 
autófényező, valamint aszta
los. 

CIKKÜNK NYOMÁN: 

Az Utasellátó 

intézkedett 

- 42 lakásból álló épülel 
építését kezdték meg a békés
csabai őr utcai MAV-telepen. 
A 7 m.iLLió forintos beruházás
sal épülő négyemeletes vasutas 
ház átadására a tervek szerint 
1967. november l-én kerül sor. 

- Házi ünnepségen búcsúz
tatták munkatársai Sziklai Im
re főintézót a budape$t-fe
rencvárosl pályafenntartási 
főnökség XIII. pályamesteri 
szakaszának vezetőjét, aki 42 

Több segítséget várnak a kiskunhalasi sportolók 

A Kiskunhalasi Vasutas SK 
január elején tartotta közgyű
lését. Az egyesület vezetői si
keres esztendőről adhatnak 
számot. 

A legnagyobb sikert, két
ségtelen, a labdarúgók érték 
el: megnyerték a megyei I. 
osztályú bajnokságot, és beke
rilltek az NB III-ba. 

A labdarúgó-csapatot 1965-
ben szervezték át. Szerencsé
sen oldották meg a fiatalí
tást. Az átlagos életkOT 22 év. 
Már ebben az évben a máso
dik helyen végeztek. 1966-ban 
pedig a tervszerű munka meg
hozta az eredményt. 

A sikert nemcsak ldtartó 
szorgalmuknak, hanem a jó 
közösségi szellemnek is kö
szönhetik. A játékosok az élet
ben is példát mutatnak. Tóth 
Tibor a Testnevelési Főiskola 
ötödéves hallgatója. Vikor Ká
rol11 - pályafenntartási laka
tos jelvényes „ldváló dolgozó". 
Savanya József és Oláh Zol
tán 16-16 góllal a csapat gól
ldrályai és a többiek szorgal
masak. 

A labdarúgó-szakosztály 
nem feledkezett meg az után
pótlásról sem. Kitűnő ifi-gár
dájuk is bajnokságot nyert. 

Nöi kézilabda-csapatuk az 
NB II-ben játszik. A tornász
szakosztályt két évvel ezelőtt 
szervezték és már két elsó 
osztál11ú versenyzőjük van. Az 
1966. évi országos vidéki fér-

Az általános iskolát végzők 
fi tornász-csapatbajnokságon és végzettek jelentkezése az 
az előkelő harmadik helyen iskola igazgatója által kiállí
végeztek. tott irányitólappal történik. Az 

érettségizettek azonban egyé-A ldskunhalasl vasutas ni!eg is jelentkezhetnek. Az 
sportolók a jó eredmények el- általános iskolai irányítólapon 
lenére is szomorúak, mert az ipari intézethez való továb
nem kapják meg a megfelelő bítás előtt a szakma megjelö
erkölcsi és anyagi támogatást. lése mellett az illetékes üzem
A sportkör nem élvezi a vas- főnökség előjegyzését is meg 
utas csapatok részére engedé- kell szerezni. Az üzemek, i!-

. letve a szakmunkástanulo-lyezett �tazási ked�ezmen'!(t intézetek elsősorban a helyben 
sem. Pedig a labdarugók ko- 1 lakók jelentkezését részesítik 
zött mindössze egy diák van, előnyben, a bejáró tanulók 
aki nem vasutas. Eddig csak felvételéről csak akkor dönte
az NB II-es kézilabdázók tet- nek, ha az ott lakók jelentke
tek meg több száz kilométeres zése a megadott létszámot 
utakat most már a labdarú- nem éri el. Tanulóotthoni el
gók i; nagyobb távolságokra helyezést csak korlátozott 

számban néhány szakmánál, utaznak. A hosszabb utak pe- így kazánkovács és hegesztő 
dig gyorsabban kiürítik az szakmánál kaphatnak a tanu-
egyesület pénztárát. lók. 

- Eddig is az utazás költ
ségei emésztették fel anyagi 
bázisunkat - kesereg Somfe
leán Pálné, a sportkör ügyve
zetője. - Most teljesen kilá
tástalanná vált a helyzetünk. 
Támogatás hiányában fejlődé
sünk törést szenved. Nem ért
jük, miért vagyunk mostoha
gyerekek? 

Szerény, szorgalmas embe
rek a kiskunhalasi vasutas 
sportolók. A maguk erejéből 
azonban többre · nem képe
sek. Feltétlenül nagyobb támo
gatást érdemelnének. Sokat je
lentene számukra, ha utazási 
kedvezményben részesülhetné
nek. 

Tőzsér Ernő 

A jelentkezés a hely,beli, 
vagy a legközelebbi iparitanu
ló-intézetnél, illetve járműja
vító üzemnél, fűtóháznál tör
ténik. 

Mínden egyéb közelebbi fel
világosítással az általános is
kolák vezetői, iparitanuló-in
tézetek igazgatói a MA V üze
mei, és a Vasúti Főosztály I/2. 
személyzeti és munkaügyi 
szakosztálya szolgál. 

A jele7).tkezések 1967. feb
ruá1- l-én megkezdődnek. A 
szakmunkástanulók pénzbeni 
és természetbeni juttatásai 
azonosak az országosan meg
állapított iparitanuló-juttatá
sokkal. !gy érvényes az ösz
töndij rendszer, munkaruhát 

Lapunk január 1-i számá- évi szolgálat után vonult 
ban Arukapcsolás című írá- nyugalomba 
sunkban szóvá tettük, hogy az _ 140 vasutas részvételével 
1717-es debreceni gyorsvona- munkásakadénúai elóadásso
ton az Utasellátó büfése a ba- rozat indult Debrecen állomá
nánt és a csokoládé-krémru- son. Az 1967-es oktatási év
dat együttes csomagolásban ben 16 előadásra keriil sor, s árusította. Egyszóval árukap- az előadásokkal egyidőben 1 1  
csalás történt. szakma.i filmet is levetítenek. 

A megjelent írásra az Utas-
ellátó Vállalat a következő vá- - Befejeződtek a. bizalmi 
laszlevelet küldte szerkesztősé- választások a békéscsabai pá
günknek : lyafenntartási főnökségnél. A 

,,A cikkíró észrevételével megválasztott 11 bizalmi kö-
egyidőben utazó ellenőreink is zül 8 szocialista brigádtag. 
mef?állapftották, h_ogy � Nyu: _ A vasuta:s munkásőrök tár• gati P.alyaudvari kiszere10 

sa.da.lmi munkájái értékelte a részlegunk nagyon helytelenul 

I 

d b . • ?O'�t,...�n és Deb· banánt és krémrudat egy ny- e recem iga...,.. ':"°"'. 
Ion tasakban csomagolta. Mi- recen állomás partb1z�ttsága. 

• b lk k d z · Az eredményes munkáért Fa-utan a e eres e e em tiszta- · ó La. nk • -rt kiváló ságát sértő árukapcsolás tudo- rag JOS. m1;1 aso „ 

másunkra jutott, azt azonnal 11;unkás�r Jelvennyel tu�te!ték 
leállítottuk. és a kezdeménye- ki, és to��n kaptak dicsere
zőket felelősségre vontuk. Az te!. Az unn

_
eps.ege� Szegedi 

elkövetkezendő időben pedig ��ndor, az 1�a�ato�g v�e
az eddiginél is fokozottabb fi- toJe 18 munkásort reszesitell 
gyelemmel kíséf'jük kiszerelő pénzjutalomban. 
részlegeink munkáját. 

A szerkesztőség üzeni 
Czeglédi Sándor, Vo!oslnovszkl 

János, Debrecen ; Uglyai Sándor, 
Nyékládháza i Káprai László, 
Keszthely; Réczey László, Ludas; 
Vojtk:6 István, Balassagyarmat; 
Tallér Tibor, Kaposvár; Vas Ist
ván, Rákosrendező; Várfalvi Gyu
la, Gyékényes; Antal József, Mis
kolc; dr. Bánkfalvy Gyula, Cser
háb. Jözsef, Szeged ; Boldizsár 
Gyula, Békéscsaba; Molnár Ar
pád, BP. Ferencváros: Leveleiket 
lapunk anyagához felhasználjuk. 

Molnár Arpád, BP. Ferencvá
ros; Mezei Miklós, Győr; Bánfal
Vi Imre, BP. Déli; Főző István, 
Sátora!JaűJhely; Mühlbacher Győző. Gyömrő; Nemeskéri László, 
Szombathely; Varga Antal, Bal
mazüjváros; Boldizsár Gyula, 
Békéscsaba : Leveleiket Wetékes 
helyre iovábbltottu.k. 

�rtesltem Alsógöd és környé
kén lakó vasutasokat és család
tagjaikat, hogy fogorvosi rende
lést Alsógödön, Kertváros, Klss 
János u 9. sz alatt hétfőn 8-11 
és cslltö.rtökön· 2-7 óráig tartok. 
Dr. Gugl Tiborné. 
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Hogyan tovább? 
Az új útkeresés jegyében 'anácskoztak 

a kereskedelmi szakosztályon 

sikerült több vállalattal disz
pozíció ügyében is egyességet 
kötni és így a szállításokat 
már ez sem késlelteti. 

AVASUTASOK SZAKS ZERVEZEThHK LAPJA 

A.2
° 

évről évre növekedő 
szállitási feladatok és a keres
kedelmi tevékenység bővülé
sé szinte sürgetően követelte a 
forgalmi és kereskedelmi 
szakosztály különválását, hi
szen csak céltudatos, jól szer
vezett munkával végezheti el 
a vasút az előtte álló feladato
kat. A cél tehát egyértelmű: 
a két szakosztálynak olyan ap
paTátust kell létrehoznia, 
amellyel hosszú-hosszú éveken 
át, eredményes, gazl!aságos 
munkát végezhet. 

Véleményünk szerint hasz
nos és eredményes az effajta 
kereskedelmi tevékenység ki
alakítása, hiszen ma már az 
a cél, hogy a vasút minél gaz
d,zságosabban dolgozzon 
együtt a szállíttatókkal. 

kát a pécsiek végezték A gyé
kény'esi kavicsbánya termelé
se, a fagyszabadság és a vár
ható zord tél miatt leállt. A 
kereskedelmi osztály közben
járására azonban ismét meg
indult a munka. De megem
líthetjük a nagyharsányi kő
bányát is, ahol szintén a köl
csönös egyezség alapján ma 

már 110 kocsit raknak meg 
naponta. Követésre méltó a 
pécsieknek az a módszere is, 
amellyel a Hídépítő Vállalat
tól szerezték meg a munkát. A 
hídépítők azért nem szállítot
tak, mert nem tudtak be-, il
letve kirakodni. A pécsiek vál
lalták, hogy daruval végzik a 

ki- és berakodást. !gy aztán a 
fuvarnak semmi akadálya sem 
volt. 
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A központi vezetőség 1961 
június 6-ra hívja össze szak-. . 

Az újonnan létrehozott ke
reskedelmi szakosztály fel
adata - mint ahogyan azt Ju
hász Miklós szakosztályvezető
tói megtudtuk - a szállítások 
jobb megszervezése, a rako
dási· kedv felkeltése, a szállít
tató felek ésszerű, erköl
csös megnyerése. 

Helyes kezdeményezés 

A szegedi igazgatóság keres
kedelmi szakemberei 70 válla
latot kerestek meg és eredmé
nyes munkájuknak köszönhe
tő, hogy az igazgatóság terüle
tén az építőipar fogadja az 
anyagot, illetve megkezdte az 
előszállitásokat. úgyszintén 
ennek a „házhoz járásnak" az 
eredménye, hogy a cukorgyá
rak megkezdték a salak elszál
lítását. 

szervezetünk V/L kongresszusát 
Az jgényt már felmérték 

De ahogy itt ezen az érte
kezleten hallottuk, minden 
igazgatóság munkáját, keres
kedelmi tevékenységét a jó 
partneri �"iszony kialakítása 
jellemzi. Ez így van rendjén, 
Ezt a he!yes kezdeményezést 
folytatni kell, hiszen haszná
ra van ez a vasútnak, a szál
líttató vállalatnak és a nép
gazdaságnak egyaránt. 

Szakszervezetünk központi 'zérigazgató-helyettesnek, aki 
vezetősége február 10-én ülést az új gazdaságirányítási rend
tartott. Az elnökségben he- szerrel kapcsolatos kérdések
lyet foglalt dr. Csanádi ró! tájékoztatta a központi 
György, közlekedés- és posta- vezetőséget. (A tájékoztatót 
ügyi miniszter, Pánti Béla al- lapunk következő számában 
elnök, Szabó Antal főtitkár, ismertetjük.) 

legfelső tervezésben részt tud
jon venni, fontos, hogy a ve
zetőszervek tagjai jól ismerjék 
a dolgozók tényleges hangula
tát, véleményét, élet- és mun
kakörülményeit, a közleke
déspolitikai célkitűzéseket. Ez 
azt jelenti, hogy ki kell dol
gozni a tervezésbe való rész
vétel alapelvei mellett a veze
tőszervek tagjainak rendsze
res informálását, tájékoztatási 
rendszerét. 

Az igazgatóságok kereske
delmi osztályvezet0i két hét
tel ezelőtt egyszer már talál
koztak Budapesten, hogy kö
zösen beszéljék meg a soron
következő feladatokat. 

A szombathelyiek levélben 
és személyesen is keresték a 

kapcsolatot a szállító vállala
tokkal. Az eredmény: a tl!1'v
ben meghatározott napi 1400 
kocsi helyett 1700-at tudtak 
megTakni. 

Legeredményesebb (szerényi) 
Lindner József és Szúcs Zol- Szűcs Zoltán vezérigazgató
tá.n vezérigazgató-helyettesek, helyettes részletes tájékozta
valamint Gulyás János titkár. tója után Gulyás János, a 

Az ülést Pánti Béla alelnök szakszervezet titkára tartott 
nyitotta meg. Üdvözölte a beszámolót Szakszerveze
részt vevőket, majd a napiren- tünk feladatai a vasút 1967. 
di pontok ismertetése után át- évi tervének végrehajtásában 
adta a szót Szűcs Zoltán ve- címmel. 

Az első lépés az igény fel mun-
mérése, a szállíttatók felke- ,---------------------------
resése volt, illetve az egyéb-
ként is döcögő év eleji szállí
tások meggyorsítása. Két hét 
után az igazgatóságok keres
kedelmi osztályvezetői a 

EGYÜTT A CÉLÉRT 

A legfontosabb tennivalók 

A szakszervezeti 
bizottságok hatásköre 

Vasúti Főosztály kereskedelmi Hajnali fél öt. A hangosbe- kényesi személyvonattal egye
szakosztályán már :i végzett mondó 35 perc késéssel jelez- sitve indul. Már hallatszik a 
munkáról számolhattak be. te a 4020. sz. vonat érkezését. kalauz kiáltása. 

I t h l - b A tapasztalatok biztatóak. A Az eső zuhog, az állomáson át-.'lmere es, ogy e sosor an vállalatok országszerte kivétel - Halló, posta, gyerünk! 

Miután rövid értékelést 
adott az 1966-os év teljesitmé
*Yeiről, a vasút 1967-es fel
'idatairól, a szakszervezet ten-
1>.ivalóit az alábbiakban össze
.tezte: 

1. Olyan agitációt, felvilágo
sító munkát kifejteni, hogy a 

vasutas dolgozók megismerjék 
és magukévá tegyék a tervben 
előírt feladatok megoldását. 

2. Segíteni a munkakörül
mények javítását, hogy min
denki a lehető legjobb körül
mények között, 11 leghatéko
nyabban végezhesse a maga 

feladatát. 
3. Minden erővel azon mun

kálkodni, hogy a leggazdasá
gosabban, a legkisebb munka
erővel és anyagi ráfordítással 
teljesíthessük a tervet. 

- Mindezekből következik, 
hogy a szakszervezeti tisztség
viselőknek minden szinten is
merniök kell a terveket és 
a végrehajtással kapcsolatosan 
a mozgalomra háruló felada
tokat - folytatta. - A lebon
tott tervek ismeretében a he
lyi szakszervezeti szerveknek 
segíteniök kell a szolgálati 
vezetőket, hogy a dolgozók 
javaslatait figyelembe véve, 
a helyileg 1.egtermékenyebb, 
leggazdaságosabb módszere
ket feltárják és hasznosítsák. 
A meglévő személyi és tech
nikai feltételek birtokában a 
azakszervezeti szervek segítse
nek kidolgozni a legcélsze
rűbb munkaszervezést. 

A szakszervezeti bizottsá
gok ezeket a nem könnyű fel
adatokat csak a tagsággal 
egyetemlegesen tevékenyked
ve tudják ellátni. Nem nélkü
lözhetik a bizalmiak munká
ját, a bizalmi csoportok tevé
kenységét. 

A Vasúti Főosztály intézke
dési terve alapján az igazga
tóságok elkészítik saját intéz
kedési tervüket. A szakszer
vezeti középszervek már a ki
dolgozáshoz adjanak maxi
mális segítséget. Határozat 
szerint az intézkedési tervek 
teljesítéséről negyedévenként 
számot kell adni, ezt a köz
ponti vezetőségnek, középszer
veknek egyaránt figyelemmel 
kell kisérniök. Javasoljuk, 
hogy a központi vezetőség a 

Vasuti Főosztállyal közösen, 
fél év eltelte után, értékelje 
az intézkedési terv részará
nyos feladatainak teljesítését. 

Emellett természetesen me
netközben is segíteni kell a 

végrehajtást. A folyamatos el
lenőrzés során a szakszerve
zeti szervek hassanak oda, 
hogy a munka minősége a 
vasút egész területén emel
kedjék. 

A Hivatalos Lapban megje
lent a szocialista munkaver
teny 1967. évi célkitűzése. A 
vállalások megtételénél a 
�zakszervezeti szerveknek ha
lékonvan közre kell műki:\d
b>F,k. Elsődleges feladat le-

az alapszervezetek tevékeny- süvítő szél minden erejével , , 
gyen, hogy mindenki lehető- ségét kell javítani, hatáskö- �élk!:ll örömmel vették a vas� vagdossa a posta kézikocsikat Ket dolgozo szalad már a 20 
ség szerint ismerje meg a ten- rét bővíteni, önállóságát nö- ut ko�ele_d�s�t, s az eredmé?Y. leborító ponyvákat. A postás postazsákkal megrakott kézi

nivalóját. Politizálva magya- velni. Ez nálunk, a vasutas- az elo�_zallitasok eme�kedes�. dolgozók nem törődve az eső- kocsival. 
rázzuk meg a gazdaságos szakszervezetnél, egy külön 

1 

. �g_tobb gond0t a. dtszpo�t� vel, villámgyorsan szedik le 
A csomagok szedéséhez, a 

vég,-ehajtás egyéni és tá.Tsa- problémát vet fel. A vasút e�? hi�nya és a keszletezes1 
az anyagot. A késés torlódást nehéz hirlap-postautánfutóhoz 

dalmi jelentőségét. . 'bb 1 „ 
buntetokamat okozta. A keres- okozott. A csatlakozó vonatok már nincs elég erő. 55-60 hír-

Ugyancsak megjelentek a semmi, egye e oss�e nem kedelmi szakosztály közbenjá- lapzsák több mázsás teher, ezt 
KISZ-tagok és brigádok mun- hasonhtbató, sok tekmtetben -rására a Pénzügyminisztérium poStaanyagát is tranzitálni 

ki kell fordítani a vontatás-
kavállalására vonatkozó ce'l- centrális irányítáSt megköve- eTre az évre feloldotta a kész- kell. A villamos targonca szin-

hoz, akadálya a to"bbt' keze-
te suhan az 5420. sz. vonathoz, 

kitűzések is. A szakszervezet telő üzem. Ebből következően letezési büntetőkamatot, így de már indulnak a postakocsi- lésnek. A derék postások pe-
közép- és helyi szerveinek az néhány kérdésben a szak- tehát az előszállítások miatt járatok is, oda is két ember lekapaszkodnak. Hiába, kevés 
eddiginél behatóbban kell szervezeti bizottság jogát, a felhalmozott anyagmennyiség szalad az anyaggal. az erő. Ahol legnagyobb a baj, 
foglalkozniuk a fiatalok veT- központi vezetőség vagy az a vállalatokat büntetőkamat- legnagyobb a segítség is. Gál 

senyével. A versenyben nem tal nem terheli. A kereskedel- A hangos újra szól, a Barcs Dezső vonatvezető, gyors lép-
mondhatunk le á fiatalok (Folytatás a 2. oldal'on) mi -szakosztálynak azonkívül felé induló motorvonat.rgyé- tekR'é!síeta-kézéiésli.ez,·a kü!= 
lendületéről, újhoz való ra- .,....----------------------------------------- sós szolgálattevő Wéber Tib01' 
gaszkodásáról, akár külön intéző a kezeléshez lép, majd 
brigádokban, akár az idősebb a .villanyórára néz, Igen, az 
dolgozókkal egy brigádot a!-

s d k I t , d , 1 , anyag egy része még fennt 
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- Az 1967-es esztendő több 
szempontból is jelentős év -
mondotta az előadó. - A párt 
IX. kongresszusa hosszú táv
ra szóló határozata végrehaj
tásának első éve. A harmadik 
ötéves terv második esztende
je. Átmeneti -időszak az új 
gazdasági mechanizmus beve
zetéséhez. 

Az új gazdasági mechaniz
mus bevezetése előtt át kell 
értékelni a szakszervezetek 
munkáját is. Emellett ki kell 
dolgozni az új helyzetből adó
dó új feladatokat. Folyik a 
körülhatárolása és törvénybe 
foglalása annak, hogy milyen 
kérdésekben legyen a szak
szervezeteknek döntési joguk, 
milyen témacsoportban egyet
értési joguk, s milyen esetek
ben elegendő kikérni a szak
szervezetek véleményét. Ki 

kell dolgozni azt is, hogy mi
kor élhet a szakszervezet a 
vétójoggal. 

A szakszervezetnek részt 
kell venni a tervezésben, a 
vasútnál alkalmazandó bérté
telek alsó és felső határainak, 
a részesedési alapból fizetendő 
jövedelemkiegészítés szabá
lyainak kimunkálásában, a 
magas színvonalú műszaki és 
gazdasági munkát végzők fo
kozott anyagi és erkölcsi meg
becsülésének kialakításában. 
A munkaerőgazdálkodássa1 
kapcsolatos szabályozások, a 
vasút és vállalatai, önálló el
számolási egységei szervezeti 
életének kialakítása, működé
si jogkörének meghatározása. 
az élet- és munkakörülménye
ket érintő jogszabályok felül
vizsgálása és új jogszabályok 
alkotása is komoly feladatot 
jelent. Elkészült az első terve
zet, a miniszter és a szakszer
vezet együttműködéséről. Ki 
keU dolgoznunk a középszer
vek és az igazaatóságok, a 
szolgálati vezetők és a szak
szervezeti bizottságok együtt
működési rendszerét úgy, 
hogy külön- és együttes fele
lősség is érvényesüljön a 
munkában. 

A központi vezetőségnek és 
az elnökségnek ahhoz, hogy a 

Az elmúlt év második felé
ben az igazgatóságok között a 

szegedi igazgatóság érte el a 
legkiemelkedőbb eredménye
ket. Ezzel a szegediek elnyer
ték a Közlekedés- és Posta
ügyi Minisztérium és a Vas
utasok Szakszervezete köz
ponti vezetőségének voros 
vándorzászlaját a vele járó 
100 ezer forint pénzjutalom
mal. 

A vándorzászló átadására 
február 11-én, szombaton dél
előtt ünnepélyes külsőségek 
között került sor Szegeden a 

MA V Petőfi Kultúrotthonban. 
Az ünnepségen jelen volt Rö
dönyi Károly miniszterhelyet
tes, a MA V vezérigazgatója, dr. 
Komócsin Mihály, az MSZMP 
Csongrád megyei pártbizott
ságának titkára, Gulyás János, 
a vasutas-szakszervezet titká
ra, Perjési László, az MSZMP 
Szeged városi pártbizottságá
nak titkára, dr. Biczó György, 
a városi tanács elnöke, Kovács 
Imre, a megyei tanács elnök
helyettese, Kiss Károly, a sze
gedig igazgatóság vezetője, 

valamint a vasút különböző 
szakszolgálatainak vezetői, 
képviselői. 

Az ünnepséget Rácz Kál
mán, a vasutas-szakszervezet 
Csongrád megyei bizottságá
nak titkára nyitotta meg, majd 
Kiss Károly, az igazgatóság 
vezetője adott számot a vég
zett munkáról. 

- Büszkék vagyunk ana, 
hogy 1966-ban igazgatóságunk 
sikeresen oldotta meg szállítá
si feladatát - mondotta beve
zetőjében. - Eredményeink 
örömmel töltenek e! bennün
ket, mert tudjuk, hogy nem
csak igazgatóságunk. hanem 
az egész vasút, ezen keresztül 
a népgazdaság hasznát szol
gáltuk. A múlt évben a bá
zishoz viszonyítva 0,6 százalék
kal több utast szállítottunk 
el. A személyszállitó vonatok 
menetrendszerúségénél 97,97 
százalékos eTedményt értünk 
el. Aruszállítási teljesítmé
nyeink is jók. A kocsiigényes 
círuszállításnál a tervezetthez 
viszonyítva 3,3, a bázishoz vi-

Rödönyi Károly miniszterhelyettes átadja a vándorzászlót 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

szonyítva pedig 6,2 százalékkal 
értünk el jobb eredményt. 

Az igazgatóság vezetője, 
miután részletesen elemezte 

múlt évi teljesítményüket, el
ismeréssel beszélt azokról a 
vasutasokról, akik derekasan 
kivették részüket a munkából. 
Első helyen említette a mun
kában élenjáró szocialista bri
gádokat. Az igazgatóság terü
letén 765 brigádban mintegy 
6000 dolgozó munkálkodik. 
Ezután köszönetet mondott a 

párt és a szakszervezeti szer
veknek, azért a segítségért, 
amelyet 1966-ban" nyújtottak 
az igazgatóság munkájához. 

Végezetül az igazgatóság 
vezetője annak a reményének 
adott kifejezést, hogy a kong
resszusi munkaverseny to
vábbszélesitésével ebben az 
évben is sikerül majd helyt
állniuk az igazgatóságra há
ruló személy- és áruszállítási 
feladatok végrehajtásában. 

Ezután Rödönyi Károly mi
niszterhelyettes, a MA V vezér
igazgatója köszöntötte a sze
gedi igazgatóság dolgozóit. El
ismerését fejezte ki a jó 
munkáért, majd miután is
mertette a vasút előtt álló fel
adatokat, arra hívta fel a fi
gyelmet, hogy ebben az év
ben még nagyobb erőfeszíté
sekre van szükség ahhoz, hogy 
a vasút maradéktalanul ki
elégíthesse a szállítási igénye
ket. 

A vezérigazgató üdvözlő be
széde után Gulyás János, a 

vasutas-szakszervezet központi 
vezetősége és elnöksége nevé
ben köszöntötte a szegedi 
igazgatóság dolgozóit abból az 
alkalomból, hogy elnyerték a 

vándorzászlót. Külön kiemelte 
a mozgalmi szervek - ezen 
belül a szakszervezeti bizott
ságok - eredményes munká
ját. 

Az üdvözlő beszédek elhang
zása után Rödönyi Károly mi
niszterhelyettes és Gulyás Já
nos titkár átadta a vörös ván
dorzászlót Kiss Károlynak, a 
szegedi Igazgatóság vezetőjé
nek. 

(vf) 

mozdonyvezető is, a vasuta
sok együtt tolják az utánfu
tót, már kint áll a második 
vágányon. A szolgálattevő már 
szedi, kapkodja a csomagokat, 
a postás0kkal együtt rakják, 
kézikocsikra. A szél tehetetlen 
dühében, a kocsiponyvákat so
dorja a földre, a közelben ál
ló kis kalauznő fürgén ugrik 
oda és már ponyvázza ls a ko
csi t. A berakásra váró kézi
kocsik, villámgyorsan gördül
nek a mozgóposta ajtaja elé, 11 
postás a rudat húzza, a vas
utas a végét tolja. Sorban egy
más után ürülnek ki a kocsik. 

A megrakott kocsik kis cso
maghegyeit, már borítják a 
ponyvák, a hajlatokban kis tó
csákban áll a víz. 

- Két percet behoztunk. -
Gál Dezső elégedetten jegyzi 
meg: 

A cél közös. Közös összefo
gással mindent meg kell ten
nünk a tél legyőzésére. 

Tallér Tibor 
posta vez. főfelügyelő 

· Nyugdíjas 
1 

találkozó 

A Sátoraljaújhelyi Pálya
fenntartási Főnökség gazdasá
gi és mozgalmi szerveinek ve
zetői a közelmúltban baráti 
összejövetelre hívták meg azo
kat a nyugdíjasokat, akik az 
elmúlt években még a főnök• 
ség szolgálati helyein dolgoz
tak. A baráti összejövetelen 
Ozabiner Gyula párttitkár 
Matiszkó Károly szb-titkár é; 
Bordás Gábor KISZ-tHkár kö
szöntötte az egykori munka
társakat, a meghívott vendé
geket. 

A megható köszöntő szavak után fehér asztal mellett foly
tatódott tovább az eszmecsere. A főnökség gazdasági és mozg�lmi vezetői ugyanis uzsonn�� látták vendégül a nyugd1Jasokat. 



2 . 
MAGYAR V ASlIT AS 

A központi vezetőség 1961 június 6-ra hívja 
össze szakszervezetünk V/L kongresszusát· 
(Folytató.s az 1. oZdalTól.) 

elnökség gyakorolja. A szak
szeTvezeti bizottságok hatás
köTe a vasúton kOT!átozottabb, 
mint más szakmáknál. Ezt a 
problémát meg kell értetni 
valamennyi szakszervezeti 
funkcionáriusi'tl. A sajátossá
gokkal járó követelményeket 
,ki kell munkálni. 

A mozgalmi jelleg fejlesz
tésével együtt javítani kell a 
konkrét ügyintézés színvona
lát is. A koUektiv mozgalmi 
munka nem jelenthet bürok
ratikus huza-voná.t. Minden 
kérdést az eddiginél sokkal 
konkrétabban é9 mélyrehatób
ban kell vizsgálni. A szak
szervezeti vezetőszervek mun
káját elmélyültebbé, körülte
kin többé, megalapozottabbá, 
tudományossá kell tenni. En
nek viszont egyik fontos fel
tétele. hogy a szakszeTvezeti 
vezetők minden szinten önál
lóan, rugalmasan, alkotó mó
don g9ndolkodjanak és erre 
késztessék, neveljék munka
társaikat, a szakszeroezeti 
tisztségviselőket is. 
- Az elkövetkezendő négy év
ben a szakszervezeti mozga
lom gazdasági, politikai és 
ideológiai munkájának alap
ját, vezérfonalát a IX. kong
resszus dokumentumaiban 

foglaltak szabják meg. A 
kongresszus határozatainak 
feldolgozását azoTosan egybe 
kell kapcsolni a gazdasági 
mechanizmus reformjával, a 
szakszervezeti választásokkal, 
a teTvek teljesítésére való 
mozgósitással. A szakszerve
zetek feladata, hogy a párt
szervezetekkel közösen ismer
tessék, magyarázzák a párt
kongresszus álláspontjait, és 
mozgósítsanak a határozat 
végrehajtására. 

Ez kettős feladatot hárit a 
szakszervezetre. Egyrészt biz
tosítanunk kell a kongresszus 
dokumentumainak széleskörű 
ismertetését, másrészt a kong
resszus anyagát sajátosan 
kell feldolgoznunk és alkal
maznunk a szakszervezet 
munkájában. 

Különböző oktatási tema
tikákban, a politikai iskolá
kon kapjon megfelelő helyet 
a határozat ismertetése. Az 
üzemekben és a szakszerve

zeti kulturális intézmények
ben önálló ismeretterjesztő 
előadásokon, munkásakadé
miákon színesen, a dolgozók 
érdeklődésével összhangban 
ismertessék a kongresszus 
mondanivalóját. A kongresz
szús állásfoglalását vala
mennyi szakszervezeti kiad
ványnak tükröznie kell. 

Az anyagi ösztönzés legyen 

függvénye a tel iesítményeknek 
Ezután az  újonnan válasz

tott szakszervezeti funkcioná
riusok oktatásának szervezésé
ről beszélt, majd így folytat
ta: 

- Természetesen nem lehet 
egyik napról a másikra elér
ni, hogy a szakszervezetek a 
már megnövekedett ;ogkörük 
alapján tevékenykedjenek, hi
szen annak egy .-észe csak a 
gazdaságirányítás új .-endsze
rének bevezetésekor válik 
időszerűvé. De hogy a zökke
nőmentes átmenetet biztosít
hassuk, a fent vázolt felada
tokat máT 1961-ben el ke!I 
végezni. 

Beszédének második részé
ben néhány konkrét feladatot 
ismertetett. A munkaverseny
nyel kapcsolatban elmondot
ta, hogy a gazdaságirányítási 
rendszeT refOTmja szükségessé 
teszi, hogy a munkaverseny 
irányításában és a szervezés 
rendszerében olyan változá
sok következzenek be, ame
lyek igazodnak a megvaltozott 
körolményekhez. Azoknak a 
feladatoknak a nagyobb � 
szét, amelyekkel eddig felsőbb 
irányító szervezetek foglal
koztak az üzemek, szolgálati 
helyek hatáskörébe kell utal

' ni. A felsőbb irányító szer
vek feladata a jövőben a 
munkaverseny elvi irányítása 
lesz. 

A jövőben a legmegfelelőbb 
versenyformák alkalmazásá
val, beleértve az erkölcsi el
ismerést és a jutalmazást is, 
a vállalatok önállósággal 
rendelkeznek. Az eddigi össze
sítéseket, nyilvántartásokat 
egyszerűsíteni kell, s elsősoT
ban a termelési tanácskozá
sok legyenek a verseny érté
kelésének és nyilvánosságának 
fórumai. 

Az erkölcsi elismerésnél 
arra kell törekedni, hogy az 
eredmények értékelését álta
lában közvetlenül köv't,sse az 
erkölcsi elismerés, amely 
mindenkor arányban álljon 
az elvégzett munka, a megol
dott feladat nagyságrendjével 
és annak eredményességével. 
A kitüntetések és jutalmazá
sok vonatkozásában is célsze
rű előtérbe helyezni az előre 
meghatározott célfeladatok ki
tűzését. Az anyagi öSztönzést, 
a PTemizálást, a nyereségré
szesedést, mindenütt össze 
kell kapcsolni a munka ered
ményességével. 

Olyan ösztönzési rendszert 
kell kialakítani, amely függ
vénye kell legyen a teljesí_!
ménveknek a jövedelmezo
ségn

.
ek és • gazdaságosságnak. 

A dolgozók különböző rétegei 
különböző mértékben járul
nak hozzá a nyereség alakulá
sához. Ezért a részesedési 
7lapb6l kifizethető béTkiegé
S'!ítéseknek is naayobb hánya
dot kell képviselnie azoknak 

a dolgozóknak az összkeTese
tében, akik nagyobb méTték
ben tudják befolyásolni a jö
vedelmezőséget. A prémium 
összegének nemcsak a szak
szolgálatok, hanem az egyes 
dolgozók között is differen
ciáltnak kell lennie attól füg
gően, hogy ki milyen ered
ménnyel járul hozzá felada
tainak megoldásához. A keret
összeg felosztásánál erre fel
tétlenül figyelemmel. kell len
ni. 

Égető probléma! 
- A páTt IX. kongresszusá

nak határozata kimond;a 
hangsúlyozta az előadó -, 
hogy 1910-ig fokozatosan 
csökkenteni kell a munkaidőt 
az iparvállalatoknál. A hatá
rozat - de ettől függetlenül 
is - az a tény, hogy a vas
utas dolgozók nagyrészének 
munkaideje hosszabb, mint a 
törvényes munkaidő, paran
csolóan veti fel a munkaidő 
törvényes keretek közé szori
tását - majd azt követöen a 
népgazdaság egyéb ágaival lé
pést tartva -, a csökkentésé
re való törekvésl 

Elsősorban az utazósze-
mélyzet munkaideje, amely a 
legégetőbben megoldásm váró 
PTObléma. Az utazók magas 
szolgálati óráját lényeges 
mértékben csökkentheti a ve
zénylés megjavítása. Különö
sen sokat lehet ·és kell ten
nünk a leterhelés egyenetlen
ségének megszüntetése érde
kében. AlapoSal;,b elemző 
munkával, jobb munkaszerve
zéssel elsősorban a munka
időn belül jelentkező impro
duktív időt kell csökkenteni. 
A készenléti órák száma, az 
önköltségi utazásra fordított 
idő a dolgozók munkaidejé
nek több mint 10 százalékát 
teszi ki. 

Az általános munkaidő 
csökkentéséhez tartozik a 
1 2/24 beosztásban dolgozók 
munkaidejének csökkentése. 
Ezt elsősorban a közbeváltó 
rendszer kiterjesztésével akar
juk megoldani olyképpen, 
hogy előszöT a nagyobb for
galmú á.llomásokon, később 
valamennyi szolgálati helyen 
eléTjük a 210 órát. Felül kell 
vizsgálni azt is, hogv esetleg 
megosztott munkaidővel, pl. 
jegypénztárosoknál csökkent
sük a munkaidőt. A témával 
kapcsolatban az előadó el
mondotta, hogy az elnökség 
márciusi ülésén foglalkozik 
az utazószolgálat munkaide
jének kérdésével. 

A pártkongresszus határo
zatában szó esik a csökkent 
munkaképességűek problé
májának megoldásáról. A ha
tározat szerint valamennyi 
vállalatnak önállóan kell 
megoldani ezt a kérdést. Ez 
a vasútnál eddie; is az egyik 

legégetöbb probléma volt. A 
vasút, mint veszélyes üzem, 
különböző egészségi ártal
maknak kitett munkahely, na
gyon sok csökkent munkaké
pességűt és különböző beteg
ségi ártalomban szenvedő e.m
bert termel. Ami első lépés 
kell hogy legyen : az egész
ségügyi szolgálattal karöltve 
oda kell hatni, hogy a vas
úton levő speciális betegsége
ket foglalkozási betegségnek 
fogadtathassuk el. Igy az ál
talános és a népgazdaság más 
ágazataira vonatkozó törvény 
kötelezően érvényes lenne az 
ilyen dolgozók problémájának 
megoldására is. 

Külön kell tárgy-alni a 
csökkent munkaképességűnek 
nem tekinthető, de 'az eredeti 
munkakörre alkalmatlanná 
vált dolgozók helyzétét. Ezek 
többsége résrere rendelkezés
re áll más olyan beosztás, 
ahol azonnal teljes értékű 
munkát tudnak végei'ni. Nin
csen azonban megoldva a ke
reseti lehetőségeik közti kü
lönbség. Ezt a nagy hoTdeTe
jü. kérdést a párthatározat 
szeilemében a vasút szakmai 
vezetésével együtt mielőbb 
meg kell oldanunk. 

213 millió forint 
szociális beruházásokra 

A dolgozók munkakörülmé
nyeinek javításával kapcso
latban elmondotta, hogy 1967-
ben szociális beruházásokra 
38 203 OOO forint áll rendelke
zésre. Üzemi szociális létesít
ményekre 600 OOO forint, rako
dásgépesítésre 37 500 OOO fo
rint, a nehéz fizikai munkák 
gépesítésére 136 700 OOO forint 

az előirányzat. A fentiek sze
rint tehát munkavédelmi és 
szociális beruházásra, rako
dásgépesítésre é.9 nehéz fizikai 
munka felszámolására össze
sen 213 millió foTint forditan
dó az idén. A megyei bizottsá
gok, illetve a területi bizott
ságok rendszeresen értékeljék 
a szociális beruházások végre
hajtásának időarányos ütemét, 
hassanak oda, hogy minden 
helyi erőforrást vegyenek 
igénybe a tervek kivitelezése 
érdekében. 

A baleseti helyzet taglalása 
után a következőkkel fejezte 
be a beszámolóját : 

- Az elmondottakból is ki
tűnik, hogy 1967 a szakszerve
zeti funkcionáriusok számára 
talán minden eddiginél na
gyobb feladatokkal járó esz
tendő lesz. A szakszervezeti 
választások mellett segítenünk 
kell a képviselő- és tanácstag
választásokat, valamint a 
KISZ-kongresszusra való fel
készülést. 

Ebben az évben ünnepeljük 
a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 50. évfordulóját. 
El kell érnünk, hogy az embe
Tiség töTténetének legjelentő
sebb dátumának évforduló
ját méltón, munkasikerekkel 
ünnepelhessük. Az évforduló 
agitációját úgy kell vinni, 
hogy az az ünnepre érje el 
csúcspontját. Minden látvá
nyos kihít-ás, vállalás helyett, 
a feladatok gazdaságos telje
sítésével ünnepelhetünk a leg
méltóbban. 

A feladatok ismertek. Ha 
mindenki a maga munkaterü
letén tudása, ereje legjavát 
adva munkálkodik, akkor ezt 
az évet is sikerrel zárhatjuk. 

Kedvező eredménnyel zárult 
a szakszervezeti választások első szakasza 

A harmadik napirend e!i!� szervezetek és a gazdasági ve
adója, Szabó Antal fóti tkár, a zetők is hathatós segítséget 
szakszervezeti választások ta- nyújtottak a szakszervezeti bi
pasztalatairól tájékoztatta a zottságoknak mind a káderek 
központi vezetőséget. kiválasztásához, mind 'J)edig 

- A bizalmi- és a műhely- a bizalmi- és a műhelybizott
bizottsági választások az sági választások zavartalan Ie
ütemteTveknek megfelelően bonyolításához. Példaként em
már befejeződtek - mondat- lítette meg Szeged, Békéscsata.. - Eddigi tapasztalataink ba, Debrecen és Pécs állomá
birtokában örömmel jelenthe- sok, valamint a szombathelyi 
tem a központi vezetőségnek, fútőház pártszervezeteinek és 
hogy a bizalmi- és a múhely- gazdasági vezetőinek a segít
bizottsági választó.sok minden ségét. 
eddiginél eredményesebben A bizalmi- és mühelyblwttzajlottalc le. Ez főként annak sági választásokról adott rötulajdonítható, hogy volt idő vid értékelés után a főtitkár a felkészülésre. Szakszervezeti javaslatot terjesztett a közszerveink alapos előkészítő, ponti vezetőség elé: mozgósító munkáját dicséri a - Az elnökség legutóbbi tagság aktivitása, amely kife- ülésén javaslat hangzott el, jezésre jut a választásokon mely szerint szakszervezetünk való megjelenésben és a fel- VII. kongresszusát 1967 június szólalásokban egyaránt. A bi- 6-1-én taTtsuk. Kérem a zaZmi választásokon a tagsáq- központi vezetőséget, fogadja nak mintegy 80-90 százalé- el a javaslatot és bízza meg az ka vett részt, de gyakori volt elnökséget azzal, hogy készfta száz százalékos megjelenés se elő a kongresszust, gondosis. Egy-egy csoportértekezle- kodjon annak 'Zavartalan leboten a bizalmi beszámolója nyolításáról. után többen is felszólaltak. A Ezután javaslatot tett a bizalmiaknak nagyon jól esett, kongresszus napirendjére. hogy munkájukról mei,;elége-
déssel. elismeréssel beszéltek a Eszerint a VII. kongresszuson 
felszólalók. Figyelmet ércle- �!f�m napirendi pont szere
mel az is, hogy sok bírálat 1. Beszámoló a két konghangzott el a szociális ellátott- resszus között végzett munkáság és a megfelelő munkafel-
tételek hiánya miatt. A pálya- ró!. A számvizsgáló bizottság 

jelentése. A beszámolók és a fe,nntartásnál bérproblémák határozati javaslat feletti vita. vetődtek fel. A forgalmi és a 
vontatási utazószemélyzet do!- (A beszámoló két részből áll, 

egy írásos jelentésből és egy gozói a magas szolgálati órák szóbeli beszámolóból. Az előb-miatt emeltek szót. bi a négyéves munkát öleli 
Külön öröm számunkra az fel, míg a szóbeli beszámoló 

a fejlődés, ami a műhelybi- kizárólag csak a tennivalókra zottságoknál tapasztalható. A terjedne ki.) 
részvétel itt is 90-95 száza- 2. A félszázalékos Önkéntes 
lékos volt. A választások le- Támogatási Alap alapszabáhonyolítása program szerint, lyának jóváhaeyása. (A fél
zökkenőmentesen történt. A százalékos ŐT A-t tíz évvel ezműhelybizottságok beszámo- előtt hagyta jóvá a központi lója is lénye!!esen jobb volt. vezetőség. A tíz év letelt, s mi mint a korábbi években. Min- ezt a munkát tovább szeTetden bizonnyal ennek, és a jó nénk folytatni. Az új alapszabeszámoló1cnak is Tésze van ab- bályt a kongresszusnak 1cell ban, ho(l11 a tagság aktfv volt. jóváhagyni.) 
A hozzászólások elemezték, 3. A központi vezetőség és a értékelték a vé�zett munkát és számvizsgáló bizottság megvábátran bírálták nemcsak a lasztása. szakszervezeti vezetők, ha- A központi vezetöség a ;a. nem a gazdasá�i vezetés hi- vaslatot elfógadta és határozabáit is. Az aktivitásra jellem- tot hozott, hogy szakszervezezó, hogy voltak olyan műhely- tünk VTI. kongTesszttsát az bizottsálli választások, ahol említett három napirendi 10-15 hozzászólás is elhang- ponttal 1961 június 6-7-re zott. összehtvja. 

A főtitkár ezután arról be- A központi vezetósPI( Olése 
szélt, ho!(y a választások előké- Pánti Béla alelnök zárszavá
$ZÍtésének időszakában a párt- val ért véget. 

196'7. FEBRUAR 18. 

HÁROM ÉV MÉRLEGE: 

tettekkel szolgálják 
a munkások bizalmát 

A Budapesti lllpítési . Fó11;ö�
ség tíz építésvezeto�égenel 
több mint 1700 dolgo:"o .. m':111-
kálkodik az ország kulonböző 
részein, a vasúti p�lyák , fel
újításán. Szervezésuk, . erde
keik képviselete nem k1� gon
dot okoz a szakszervezeti szer
veknek. 

Amikor három évvel ezelót! 
a főnökség szakszervezeti 
csúcsblzottságának új vezető
sége munkához látott, sok_ ten
ni való várt rájuk. H_isze� 
1963-ban mindö�ze 94 szazal€
kos volt a főnökségnél a teTv
tel;esítés, s 76 százo.Lé�os a 
szakszervezeti sze-rvezett�eg. __ A 
68 m4nkabrigádb6l 22 kuzdott 
a szocialista clmért és csak 9 
teljesítette a vállalását. 

Nem tétlenkedtek 

A szakszervezeti csűcsbi
zottság helyes következteté
sekhez jutott, amikor azt az 
el vet követte, hogy a törvé
nyességről nemcsak beszélni 
kell hanem be is kell tartam, 
a d�lgozók javaslatait, bírála
tait is komolyan kell mérle
gelni és meg kell valósítani 
mindazt, ami az előrehaladást, 
az egyén és a közösség érde
keit szolgálja. Egyszóval szem
be kellett nézniük és szakítani 
kellett a koTábbi évek hibás 
szemléleteivel és a meghono
sodott rossz gyakorlattal. 

Már a munka első szakaszá
ban a szocialista brigádveze
tők múlt évi értekezlete és az 
azt követő hónapok intézkedé
sei is bebizonyították, hogy az 
új gazdasági vezetés komo
lyan veszi a brigádok, a mun
kások javaslatait. 

A szakszervezeti csúcsbl
zottság sem tétlenkedett. Tör
vényes jogával élve fellépett a 
munkások érdekvédelmét sem
mibe vevó vezetők ellen. Ko
rábban a szocialista bérezés 
elveitől eltérő törvénytelen
ségek egész sorát alakították 
ki. Nem egyszér-a szakszerve
zeti bizottság egyetértése, sót, 
tudta nélkül állapították meg 
egyes dolgozók munkaköri bé
rét. Ez joggal séTtette a mun• 
kások, mllszaki és adminiszt
ratív dolgozók többségét. E 
besorolásokat felülvizsgálták, 
a törvényeBenesen megállapí
tott béreket visszavonták. 

Valamennyi szakszervezeti 
bizottság és választott tiszt
ségviselő egységes fellépését 
kellett biztosítani a megszo
kott, de hibás, többször pedig 
törvénytelen gyakorlattal, a 
liberalizmussal szemben. Ezért 

helyesen elkészítették a sak
szeTvezeti szervek és tisztség• 
viselők hatásköri jegyzékét, 
amely egyértelműen mondta 
ki, a szakszervezeti doport, a 
szakszervezeti bizottságok e, 
csúcsbizottság, valamint a 
tisztségviseLők jogát és kötele
zettségét a dolgozók törvényes 
érdekképviseletének gyakor
lati ellátásában. 

,'tlegélénkült 
a szaks::en,e:reti élet 

Az intézkedések hatására 
megélénkült a szakszervezeti 
élet javult a kollektív vezetés. 
Sok�k szemében megváltozott 
a szakszervezeti tagság egyen
jogú képviseletének ellátása 
is. Azóta növekszik a dolgozót 
aktivitása, a szakszervezeti bi
zottságok és tisztségviselők ön
átló véleménykialakítása é$ 

felelőssége. Ennek eredmé
nyeként megnőtt az egyszerü 
emberekben a szakszervezet 
iránti érdeklődés és a három 
év előtti 76 százalékról 92 szcí
zalékra nőtt a szervezettség. 
Ez több mint 200 dolgozónak a 
szakszervezeti tagság sorába 
való lépését jelentette. Népe
sebbek, aktívabbak lettek a 
szakszervezeti taggyúlések Is. 
Fellendült a szocialista mun
kaverseny és 36-tal több bri
gád veTsenyez a szocialista cl
mért, mint három évvel ez
előtt. Ez az összdolgozók 54 
százaléka. Az érdi hegesztő 
építésvezetőség egy év óta a 
szocialista munkahely cím 
birtokosa. A szolnoki és az 
A/1-es mozgó dolgozói pedig 
a szocialista építésvezetőség 
cím elnyeréséért küzdenek. 

Az építési főnökség dolgo
zóinak szociális ellátottsága, 
életszínvonala is tovább ja
vult. A különélési pótlékkal és 
minőségi prémiummal együtt 
1966-ban 240 forinttal maga
sabb volt az egy fizikai dolgo
zóra eső átlagkereset, mini 
1964-ben volt. Huszonkilenc• 
cel ti>bb felnőtt és kilencven
kettővel több gyermek üdült, 
mint 1964-ben. 

Lehetne tovább sorolni az 
eredményeket, de a gondokat 
is, mert még az is akad bőven, 
Mindenesetre a Budapesti tpl
tési Főnökség dolgozói érdeké
ben munkálkodó szakszerve
zeti csúcsbizottság jó munka
módszerelre, határozottságára 
érdemes felfigyelni. Ők el• 
mondhatják magukról, tetteik• 
kel, becsülettel szolgálják a 
párt és választóik közös cél-
jait. Kovács János 

Újra bizalmat kapott_ 
Kereken 21 es:zitendeje an- mindenki szereti, s megbecsüli. 

nak, hogy Nagy II. FeTenc fé- Jó munkájáért többször ka
nyező, a debreceni jármúja- pott már kiváló dolgozó jel
vító szakmunkása, szakszer- vényt és kitüntetést. Legutóbb 
vezeti tisztséget tölt be. 1946- 1965-ben f:rdemes vasutas kl
tól 1952-ig mint bizalmi dol- tüntetést kapott. 
gozott, 1952-töl pedig meg- A felszabadulás előtt S 
szakítás nélkül műhelybizott- elemit végzett, s most 51 étie• 
sági titkár. Az elmúlt hetek- fejjel pótolja a hiányzó két 
ben megtartott választáson a osztályt. Tavaly a hetedikból 
régi, kipróbált szakszervezeti 4,7-es átlaggal vizsgázott, s 
aktíva ismét bizalmat kapott. most a nyolcadik osztályban 

Helyesen irányítja a mű- is becsülettel helytáll. 
helybizottság héttagú vezető- - Egyre ;obban érzem az 
ségét, rendszeresen tájékoztat- iskola hiányát - mondja -, G 
ja a hozzá tartozó 17 biza!- bíróságon népi ülnök vagyok, 
mit, és jó kapcsolatot tart a lakókerületemben pedig 4 
fenn a párt-, a KISZ- és a lakóbizottsági elnöki tisztséget 
gazdasági vezetőkkel is. is betöltöm. Úgy gondolom, a 

A szerény külsejű, a vál- közügyek intézésében is ercd
lalati törzsgárdához tartozó, ményesen tudok dolgozni, ha 
egyszerű munkásember rég tanulok, tudásomat gyarapí• 
összeforrott a kollektívával. tom. 
Munkájáért, magatartásáért Volosinovszkl János 

25 éve egy helyen Tüzet okozott 

a felelőtlenség 

Hortobágyi János Alsóörs Kapuvár állomáson január 
állomás dolgozója 26 éve for- közepén a 124-es személyvo
galmi szolgálattevő, s ebből nat egyik kocsija kigyulladt. 
pontosan 25 évet Alsóőrs ál- A tüzet az okozta, hogy egy 
lomáson töltött. A negyed év- felelőtlen utas a cigarettavé• 
százados munka különösen get az ablaknál levő fanyílás• 
azért emlékezetes számára, ba dugta. Súlyosabb baleset 
mert az eltelt idő alatt egyet• és anyagi kár azért nem ke
lenegy balesete sem volt. letkezett, mert a tüzet Páli 

Az idős forgalmista ma már József mozdonyvezető észre
a legkorszerűbb technika se- vette és Köves Sándor, Ger• 
gítségével irányítja az állo- gátz Tibor, valamint Bujtá, 
más munkáj�t, a domlnórend- József vonatkísérőkkel azon
szerű biztosító b d . nal eloltotta. A GYSEV igaz-eren ezes gatója az öntevékeny bátor ugyanis nagyban megkönnyíti 

l 
vasutasokat dicséretben és munkájál 
pénzjutalomban részesítette. 

Kiss Lajos Perlaki Gyula 
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A 'VÁLASZTÁSOKON TETTÉK SZÓVÁ: 

még ,mindig sok 
,,Húsz év nem nagy idő . . .  ✓✓ 

az · ,,önköltséges'' utazás 
A táncdal azt bi2Jonygatja 

ugyan, hogy „Tíz perc az nagy 
idő . . .  " - Barta László mégis 
ú,gy érzi és azt állítja: húsz év 
is kis idő! Szinte észrevétle
nül tűnt tova az a két évtized 
(eddigi élet.ének kereken a fe

Rákosrendező és Ferencvá· 
ros vonat/kísérői is megválasz
t.ották a műhely,bizottságot. A 
taggyűlésen a beszámolót kö
vető vitában néhány olyan kli· 
tikai megjegyzés ha,ngzott el, 
amelyre érdemes odafigyelllli : 
kevés a szabad és a pihenő
idő, túl sok a szolgálat, sok az 
egyén és a népgazdaság szá
mára eg11aránt káros készenlé
ti idő, a rezsimenet. 

get okoz. Az egyszer megké- kozó utasítások. megváltoz- le), amelyet - előbb • pálya
sett vonatok jelenlegi ,,kezelé- tatását. A TEEM-, az irány- munkásként, majd mint jegy
se" indokolatlalllul növeli az és a közvetlen vonatokra már vi:zsgáló, később pedig mint 
ilyen vonatok további ál!lorná- nem mindig indokolt a vonat- vonatvezető - Kecskemét ál
si tartózkodási idejét. Mind- kísérők vezénylése. Azon is lomáson eltöltött. 
ezek jelentős észrevételek. változtatni kellene„ hogy a 

De mit mond ieriról Bencze statisztika alapja ne a menet- Húsz éve - húsz évesen 
levél legyen. ��i�. Ferencváros állomás-

M'inbha tegn,ap történt vol-
Törvényes munkaidőt na minden . . .  

- Kedvezőtlenül hat az A kereskedelemben szeretett 
utazószemélyzet munlcaidő- Van tehát elképzelés a szol- volma elhelyezkedni, de ta-

dol,gozó" oklevél és jelvény 
mellé - a vasutasnapcm &
demes vasutas kitüllltetést ka
pott. 

Meglehet: nemcsak általá
nos elismerést kiváltó munká
jáért, hanem egy új vasutas
dinasztia alapításáért is tisz
telhetjük. Öccsét már ő aján
lotta be a MA V-hoz, fia pe
dig - bár helyhiány miatt 
nem jut.ott be a Vasútgépészeti 
Technikumba és jelenleg ál
talánoo gimnáziumba jár � 
hamarosan fehsöfokú techni
kumban szeretne a vasúthoz 
közelálló szakmát tanulni. 

- Szerelmese a gépeknek! -
mondja nem kis büszkeséggel 
a;z édesapq. Ferencvárosban még jainuár

ban is volt 30 órás összefüg
gő szolgálat - pana.,zolták a 
vezénylök. Rákosrendezoo az 
egyik felszólaló a vezénylést 
és a vezetést birálva mondta 
el, hogy egy a1kalommal a 22 
órás szo1gálatából mindössze 
két · órát dol�zott. 

csökkentésére éppúgy, mint a gálati idő rendezésére, de a noncéveit félbeszakította a 
veszteségidó csökkentésére az megoldás több éve várat ma- viJ,á�gés. A felszabadulás 
igazgatóságok, a telepállomá- gára. Az utazó emberek anya- után szülei kicsiny földjén se• Akkor boldog, sok sajátosan felfogott lcülön gi és szociális károsodása fo- g,édkezett, majd :milhelyt al-
érdeke, mely az anyagi ösz- lyamatosan feninmairadt, a nép- kalma volt - 1947 ápr.ilisá- ha zavarják ... 
tönzés jelenlegi formáiból is gazdaságot pedig a mllll1kaerő ban - a Kecskeméti Gazda-
következik - mondotta. pazarlásával tetemes kár éri. sági Vasúthoz került. Egy Több, miJilt tíz esztendeje 
Ezért az összvasúti érdekek ro- Nem ok ne'lkül. e~'•'· nun· d •endő múlva vo-�tveze- nagy élmény,ben volt resze: 

= esz, ·•= életében először üdült. Mát-vására a telepállomások kö- több szó az utazószemélyzet tői- és vonatkezelői vwg,át 
zött küzdelem folyik a "jól fi• körében is a IX. pártkongren- tett, majd 1950-től 1962-ig raházára, a vasutas üdülőbe 
zető" vonatokért. !gy a telep- szus munkaidő-csökkentő jegyvilzsgáló volt. utalták be, feleségével együtt 

Beszélő számok állomások gyakran egymás ro- programjáról. A mU!D!kaidő to- _ Mindig vonzott az utazás töltött ott két felejthetetlen he-

A 1- ·t t 1 páll má• f 1 vására dolgoznak. A rendsza• vábbi csöklkentéséhez e1só lé- - vallja. - Az első években, tet. rs.e e e O ,on a e · b ·1  • b d' · - Osz voz·t, hunottak a fa-l!Zólalók szavainak az ad nyo- a yozas an pe tg az igazga- pés a törvényes munkaidő ha csupán 1-2 napig nem 
matékot, hogy az elm,últ év- tóság illetékeseinek nincs megteremtése. Mert a vonat- szálltam vonatra, már hiány- levelek, amerre néztünk, cso-

ben alig csökikenJt a vonartkí- megfelelő tekintélye. kísérők szociális helyzetén érzetem volt, nem találtam a dá.latos színek váltották. egy-

sérok m'Uil'.llkaideje. A rák.osren- - Mindernnél lényegesebb mindmáig súlycs teher a szak- helyemet. Utazás nélkiil mást - emléke:zii:k vissza. -
dezőiek egy főre eső havi mun- lábaj - folytatja Bencze La- szervezeti választásokon is szó- unalmasnak tűnt az életem ... A vasút mellett legnagyobb 

kaideje 1965-ben 276, a múlt jos -, hogy a műszaki fejlő- vá tett törvényes mimkaidő S ez azóta sem változott, az• szenvedélyem a fotózás, a 

évben pedig 266 óra volt. A déssel, a forgalom növekedé- hiánya. Ennek biztosítása nél- óta is „szenvedélyem'' a vas- fényképezőgépem is magam

ferencvárosiaké viszont 270 sével rnegváltozo.tt a vona'flkí- kül további előrehaladásra út . . . ma! vittem, nagyon szép fel

óráról 274-re növekedett. A sérók helyzete és feladata is. nem lehet számoLni. A jelen- Ötödik esztendeje személy- vételeket sikerült készítenem.
két telepállomás vonatkísérói A korábbi kereskedelmi és for- tós veszteségidő felszámolása. vonatos vonatvezetó. Három Alighanem ,ez az emlék is 
joggal elégedetlenkedlllek a galombiztonsági vonatátvétel pedig évek tapasztalata sze- tagú kollektívája most szeret• közrejátszott, hogy négy esz
magas mU!llkaidő miatt. Ért• ma már több vonatnemnél rint nem azon múlik, hogy a né kiérdemelni a szocialista tendeje, amikor fehl<Jérték, 
hetó, hiszen nerncsaik pihenő- egyszerű vonatkíséretté, ese- vonatlkísérók napi mill11kaide- brigád címet. Nagy.szerűen hogy legyen az S7lb üdülési fe-
idejü,k és kultU1rális szabad tenként pedig fedezéssé jét hány módon nevezzük el, megértik egymást; valameny- lelóse - igent mondott. 
idejÜ!k rövidül meg, hanem szűkült. E változások meg- hogy · az mmél kevesebbnek nyien együtt örültek tavaly, - Akkoriban nem is gon
srolgá]ati idejü:k jelentó.s ré- követelnék az ide vonat- látsszon. Kovács János amikor - a korábbi »kiváló doltam, mennyi gonddal jár 
sze teljesftmény néLküli utaz- .-------------------------------------------1 ez a funkció . . .  De aki szeret 
gatással vagy értelmetlen ké- az emberekkel íoglalkoz:ni, 
szenlét'ben veszilk el. 

.1, ,I_ f . J k . I 

azt izgatja, hogy valaki, aki 

tizló�:
d

�
ői

de=i�� Ereuménves év után úl ,e,auato e,őtt ��n
n

:Fa/���g�a�:: 
ben 289 óra alatt 15W vcmat- I' 'I melyik csodas2Jép táján, s eb-
kilornétel"ból 556 kilométert, MŰSZAKI KONFERENCIA A PÉCSI IGAZGATÓSÁGNÁL �e!t���:

'h

��nked-Szikoo-a György a 274 órás n.ek a beutalótól. Mit tesznek mUlllka.időben 1494 vona,tkilo- A pean i"".,..,,tósá"""" ja- kára ser,kentik a pecs· i ;.,.�-�- riil a doonbóvári fútonáz- . ,.,..,_. .,,__.,,.__ 1 
méterből 906 kilométert, 'J'o!- . .,..._.,_ .,_. ...,......,.. majd c&<»Z nap ,a..,'-""ll az e e-
nai István ......,,2 255 óra alatt nuár 24-én tartották - a na- tooág dolgozóit. Javawlták a hoz. gáns üdülőben? Nem fog-
az 1363 v

�lorné
t
e,:,bő

l 295 gyobb főnökségek és csomó- műszaOti konferencián: a szol- Integra-dorninó rendszerű biz- nalk-e una�? Az első al

kilomét
en

t u
t
azott önk

ö
ltség-

pontok mo2lgalmi és �a- gálati helyek dolgozói, a szo- tosítóberende2léssel a.zerelik fel kalommal beutaltakat üdülés 
ben. . � _ , , . _ li, vezetőinek ;:észvéJ;elével - cia!ista brigádok. folytassák to- Rétszilas, Simontornya és Tol- után felkeresi, ki-Vallatja 

az idei első műszaki lronferen- vább a kongresszusi mu-nlca- nanémedi állomásokat. Jelen- és a:k1kor a le�boldog:abb, ha 
A ferencvárosi Szabóki Lás2- ciát. Dr. Szabó Tibor, az igaz- versenyt, hogy méltóképpen tős beruházással folytatódik a a következő esztendőben is

ló ez év januárjában 271 órás gatóság veze1:óje eredményes köszöntsék a Nagy Októberi Bu.dapf;?st-Murakeresztúr köz- mét felkeresik. Báxmikor ke
munkaidejéből 104 órát ki- rnunikáról számolhatott be. Szocialista Forradalom ötven.e- úti fővonal Szabadbattyán resték, soha nem mondta még, 
szenJétben töltött, és a 2610 Elmondotta, hogy a IX. párt- dik évfordu,Zóját. utáni szakaszának korszexűsí- hogy ne zavarják, nincs ideje! 
vona1Jkilométel"ból 1428-at ön- kongresszus tisz;teletére tett A munkát az idén már fo- tése, ami a balatoni és a trnn- Ha valaki jól érzi magát a 
költségben utazott. Dér Bél.a • felajá.TJ.lá.,ai•ka,t fegyelmezett, jó ko t • zitforgalom javítását egyaránt két hét alatt, ezt kicsit a sa-
1849 kilométeres utazásából zot mertélloben segí•tik a él K" bb · I tő ' • i'át 51·ke""-"ek 15· .,_,__ Busz·· • 
1526-ot töltöl:t teli'e:,í1Jmény.nél- munkával túlteljesítették a pé- Diesel...mozdcmyok is a pécsi c ozza. ise Je en segu szo-

kén emle•g=et'·L." Karac·=s�o.ny Sa'n-
kül. Kiss III. Imre 3000 kilo- � igazgatóság do

lgozói. 1966
" igazgatóiság területén. A tervek ��;�f t!':�

h

!�f���� �:���;� dor bácsit is sikerült rábesziél-
méterből 1840--et, Palásti Pé- közel 38 milló utast szám-

szerint. 
hítsék a legégetőbb öltöző-, nie, hogy ' legalább egyszer 

ter 3405 kilométerből 1764-et az év második felében 15 fürdóhiányokat. próbáljon ki egy SZOT-üdü• 
önkölt.ségben uta.wtt. Mind- tottlak az igazgatósá_g s� darab M62-es momony ke- L. J. lőt. Az idős levelezőt akkor Vi-
armyillik készenléti ideje meg- mélyvonatai, 1,7 szazalék• 
haladta a 100 órát. !gy mind- kal többet, mint 1965-ben. 
két helyen joggal kérdeziik: Az áruszállítás 2,4 százaléikos 
miért van így?! növeléséJ.� tett felajánlással 

Hasolnló példák egész sorát szemben 3,81 százalékos ered
lehetne még felsorolni. A ma- ményt éritek el. Ja,vult a sze
gas szolgálati idő és az utazó- · m<\ly- és a tehervonatok me
személyzet gazdaságos igény- netrendszeriisége. Túl1teljesí
bevételét megjelölve, Rákos- tették a teherikocsi'k sta.ti..1<:us 
rendező állomásról még a múlt terhelésére tett felajá'llllásulrat 
év novemberében kérték a is. A kocsiralkományú áruk 52 
budapesti igazgatóság intézke- százalékát irányvonatokikal to
dését. Fogana:tja, persze, ne:m vábbitották. Kocsiigényes be
lett. raikási teljesí1Jményük az elő-

irányzathoz képest 346 ezer 
Figyelemre méltó tonnával, a bázishoz képest 

623 ezer tonnával nőveke�tt 
javaslatok 1 966-ban. 

Hol, mi'ben látják a bajok 
eredetét? 

Rákosrendező belső ellen
őreinek jelentése arról tanús
kodik, hogy a szobi vonatkísé
rők a jól fizető vonatok to
vábbításában előnyt élveznek 
a rák.osrendezőiek rovására. 
Hel.vtt;leninek tartják, hogy 
Szobrol a Sturovóba való vo
nattovábbításhoz Rákosrende
zi5t:01 kérnek személyzetet, 
alnk emiatt oda-vissza 150 
kilométert öTllköltségben utaz
nak. A sturovói vonatelőkészí
tésekhez haso11lóan Rákosren
dezőről vezénylik a személy
zetet, ntikor a helyes irányítás ezt is Szobról tenné irr:ido
kol ttá. 

A ferencvárosia;k tapasztala
tai is figyelmet érdémeln.ek A 
rendezőpály,audvarról indított 
vonatok egy része már az első 
állomásokon hosszabb időre megreked. úgy vélik, hogy a 

menetrend szerinti indítás he
lyett a menetrend szerinti ér
k�ztetés ösztönzése jobb ha
tassal lenne a közlekedő vona� 
tok menetrend&zerúségére. A 
�onalon való személyzetvál
tásban a budapesti és győo.i 
lnenetirányítók kellő együtt
működésének hiánya ellentétes 
lnt.é:zikedéseket és havonta több 
�r személyze·ti óraveszte.sé-

Az áruszállítási teljesítmé
nyekre e1'sősorban az egyenle
tesség volt a jellemző. A te
heI'kocsi--ellátottság is kedve
zőbb volt, mi;nt az előző évek
ben. Problémát jelent viszont, 
hogy az idegen kocsik tartóz
kodási ideje 22,6 óráról 25.4 

órára növekedett. 
A vorutatási sza,kszol,gálat 

100,1 százalékra teljesí-tette 100 
etikrrn előirányzatát. A rnoz
donyfel'használás gazdaságos 
volt. 

Több mint 36 ezer tonna 
szenét takarítottak meg 
mintegy 24 millió forint ér-

tékben. 
Az építési és pályafenntartási 

szakszolgálat túlteljesítette 
múlt évi tervét, különösen je
len·tós a Dombóvári f;pítésí Fő
nökség terven felül elért 4,3 
millió forintos termelési érté; 
ke. Korszerű esz:közökikel, si
keresen végezték a Kaposvár 
-Gyékényes vonal rekonst
rlllkcióját. A gépesített szaoka
szos fenntartási mu!lllkákat az 
igazgatóság vonalain 168 szá-
zalékra teljesítették, különösen 
a '!lagyka,nizsai és a kaposvári 
pályaferuntartá..i főnőkségek 
érlek el ebben igen jó ered
ményeket. 

Az idei terve:kben előirány
�tt feladat.olk további jó mun-

Szocialista módon . . •  

Bronzérmes ifjúsági brigád 
- Ne írjanak rólunk túl so

kilt, mi nem a szavakat, ha
nem a tetteket szeretjük. . . .  

Ezekkel a szavakkal búcsú
zott a Landler Jenő Járműja
vító kocsiosztályán Dalmady 
lstvcí'/1,, a 17 tagú bronzérmes 
ifjúsági szocialista brigád ve
zetője. Az 53 esztendős kocsi
fényezo és mázoló három év
tizede nőtt össze a járműjavító 
e résztegével, de mégis úgy 
láttuk a raktárnak is használt 
irodahelyiség szürke falai kö� 
zött, hogy hozzáfiatalodik ah
hoz a tizenkét üjúsági brigád
taghoz, akik 28 évnél ne.m idő
sebbek, s akiknek többsége je
lenti a brigád ifjúsági jellegét. 

Nyughatatla,n ember 

Dalmady István nyughatat
lan ember. Nemcsak a szocia
lista brigád vezetője, hanem 
most, hogy ismét megválasz
tották, a múhelybizottság tit-
kára is. 1 

A VII/d osztály, Dalmady 
István műhelybizottsága a ko• 
csifes1:óket, mázolókat, az al
váz-, szekrény-, légféklakato-
sokat és a bognárokat foglalja 
magában. Qsszesen-107-en dol
goznak ebben a részlegben, 
amelyből öt esztendővel ez
előbt kiemelkedett az ifjúsági 
szocialista brigád: 

- Hogy milyen emberek. a 
brigád tagjai? - ismé1lli a 
kérdést. - Talán néhány pél
dát: itt van Halász Lajos, aki 
időközben KISZ-titkár lett, s 
a műhe!ybizottságnak is tagja, 
26 éves. U Ql/<'nc&ak vezetőségi 

tag, kitűnő munkatárs, a 24 
éves Robár János is;. a 31 esz
tendős Pető Bálint pedig mint 
bizalmi vált nagyon jó segítő
jévé a szakszervezeti munká
nak. 

Fiatalok, öregek . . . Kevés 
olyan lehetőség van a két ge
neráció közötti viszony és 
megbecsülés lemérésére, mint 
egy ilyen ifjúsági brigádban, 
amelynek nem núnden ,tagía 
fiatal. 

- Legidősebb brigádtagunk 
az 58 esztendős Tatár Károly, 
a legfiatalabb a 19 éves Pará
di Lajosné - folytatja Dalma
dy István. - A fiatalok ná
lunk valóban az idősebbek ön
zetlen, csupaszív tapasztalatát
adó kedvének, sőt, mondha
tom, szenvedélyének köszön
hették, hogy eljutottak a 
bronzéremig. Parádiné, még 
mint Balázs Rozá11a, 16  éves 
korában jött át hozzánk a Lő
rinci Fonóból, ahol nem bírta 
a három műszakot. Odacsapó
dott a brigádhoz, s a kocsifel
iratozásnál a 24 éves Lau
rencz Ferenc és áz 55 eszten
dős Kühstaller József tanítot
ta be a betűfúvás munkaköré
re. Ma már önállóan, kitű! 
nően csinálja, s anúkor nem
régiben férjhez ment a rész
leg egyik tagjához, Parádi na
jos légféklakatoshoz, a brigád 
szeretete, együttérzése kísérte 
élete újabb fordulatát is: a 
brigád ajándékkal lepte meg 
a fiatalasszonyt, akilt, anúkor 
Monoron árvízkár ért, a hely-

Dalmady István 

reállítási munkákban szintén 
a brigád tagjai segítették. 

Harcban 

az aranyéremért 

Legfőbb vágyuk, hogy meg
szerezzék az aranyérmet is. 
Eddig mindig 100 százalékosan 
teljesítették a szerződésben 
vállalt feladatokat, amelyek 
nem kis erőfeszítéseket kíván
nak :  minden hónapban leg
alább 150 futójavításos, illet
ve fővizsgás kocsi kerül ki a 
kezük alól frissen festve, má
zolva, mindig tökéletes mun
kával . . .  

- E:n csak annyit mondha
tok., hogy egyetlen zokszót sem 
ejthetek a fiatalokra - je
gyezte meg kérdésünkre Küh
staller József, - Csodálkozom 
azon, ho(J1J néhányan, idősebb 

segrádra utalták be, ám az 
azóta eltelt két esztendőben ilS 
helyet kért és kapott az üdü
lőkben. Már jóelőre bejelen
tette: 1967-ben is számít a 

szakszervezet beutalójára! . .  
Két éve karácsonykor pedig 
egy magára maradt özvegy 
embert besziél t rá, hogy ne 
tölt.se az ünnepeket egyedül, 
ossza meg magányát va1ame
lyik üdülőben, egy nagyobb 
család ,tagjaként . . .  

Körültekintőbb 
beutaló-elosztást! 

- Ezek az örömök. S mi 
okozza az előre · nem sejtett 
gondokat? 

- AZ', hogy gyakran nem 
t,eszik figyelembe a kérésün
ket, a vasutas do),gozók speciá
lis helyzetét. A mi számunk
ra nem jelent különöseb b  él
ményt, ha valamelyik buda-
pesti SZOT-hajóra kapunlc 
beutalót. Gyakran megfor-
dulunk. a fővárosban, közel is 
vagyunk Budapesthez; szá

munkra egy vízparti, vagy 
hegyvidéki beutaló többet je
lent. Az alföldi ember a szép 
tájakat szereti . • •  

S gond - de ismét csaik kel
lemes gond -, hogy az üdül
ni vágyók számára a legmeg
felelőbb helyet tudja biztosí
tan1. Egy idősebob embemek: 
szívesebben ad kisebb, meg
hittebb, családiasabb üdülő
be beutalót - ha viszont nász• 
útra készülő kopogtat · nála: 
annak olyan helyet keres, ahol 
$ZÓrakozási lehetőség is van. 

ő maga mostanában kevésbé 
. i:g,ényli a S2Jalkszervezeti be
utalókat: az elmúlt években 
a szomszéclos országok - Ju
goszlávia, Csehszlovákia, Ro
mánia, Ausztria, Bulgária -
népeivel és tájaival ismerke
dett. De munkatársai itt is 
vele voltaik: az állomás dolgo
zói közül szervezte azt a 
.csoportot, amely együtt örü1t 
a . végtelennek tűnő tenger 
LáttáJil., s amelynek tagjaival 
- a maga készítette fényképe
ket nézve - gyakran felidé
zik a közös élményeket. 

Utazás, üdülés, -világlátás -
mindezt szereti. De meg
szerette a szakszervezettől ka
pobt megbímtáisát is, ezt a fel
aootot szívesen látja el a jö
vőben is. 

S aligha kétséges: a �zelgő 
szak.szervezeti választaso kon 
munlcatár�ai ismét őt jelölik 
majd erre a nem csupán há
lás, hanem gyakran hálátlan 
feladattal is járó tisztségre. 

Földes Tamás 

munkatársaim miért idegen
kednek tőlük, hiszen nincs ve
lük semmi baj, csak bánni kell 
velük tudni. Itt van például 
Tóth Imre, nagyon tehetséges, 
szorgalmas, halk szavú fiatal
ember . . •  

S hogy teljes legyen a kép, a 
szemüveges, kissé feszélyeze!t
ten viselkedő Tóth Imrével is, 
szót ejtettünk. Érettségizett, 
intelligens ember, aki nagy 
célokat tűzött maga elé. 

Jogász akar lenni 

- Jog_ász szeretnék lenni, 
mert nagy vágyam, hogy se
gítsek az embereken - mond
ta halkan, de mély meggyőző
déssel. - Tavaly már fel is 

vettek volna az egyetemre, de 

a szeml'm elég rossz, hét és fél 
diopt'(iás szemüveget hordok 
féltem attól, hogy nem bíron: 
majd a sok tanulást. Szeptem
berig ismét erőt gyűjtök, s ha 
felvesznek, megszerzem a jogi 
diplomát . . . 

Amikor megkérdeztük, el
mondta. hogy most Kovai Lő
rinc: Tűzkehely címú regényét 
olvassa. Legutóbb látta a Víg
színházban Thurzó Gábor: Az 
ördög ügyvédje című darab
ját. Olvas, színházba, moziba 
jár, s százszázalékosan elvégzi 
a munkát, amit rábíznak 
�em kímé)i szemét, energiá
J�t, ha arrol van szó, hogy 
tobbet tudhat. vagy jobban se
gítheti a közösség munkáját. 
Tóth Imre jól példázza a 
VII/d részleg ifjúsági szocia
lista brigádja fiataljainak ma
gatartását, szellemét amire 
mit is mondhat mást 'egy idő
sebb munkás, mint amilyen 
Kühstaller József: 

,,Egyetlen zokszót ,S, em ejt• 
hetek a fiatalokra . .  

Maros László 
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MAGYAR VASUTAS 

Modernizálódik a székesfehérvári járműjavító 
A múlt évi munkáról, s az ez évi feladatokról nyilatkozik Kuti István főmérnök 
. Eredményes gazdasági évet 

�aik. a székesfehérváiri jármuiavitó vállalatnál. 1966 é • !'eryüiket 100,6 százalékra· te'f: 
l':5'1 tették. Ez egyma.gáJbaai is dicséretes eredmény. A válla
�t dol:gozói, a szocialista br.igadok, a !kongresszusi verse1;yben is .kimagasló eredmenyt értek el, s ez a lelkes munka is nagyban ho:ozájárult a 100 százail.ék feletti tel,jesitéshez. A váUalat múlt évi 
munűtá}áiról és az ez évi :fel
a.datolkról Kuti István fóm<j,r
nök . nyilatkozott a Magyar 
Va.suta.s munikatársánaik. 

Munkában az alvázlakatosok 
(MTI Foto Hadas János felvétele) 

prototípusánalk elkészítése is. 
Ezepikivül természetesen az 
anyagelláltás részére gyárta
n.un!k ikelJl a ,profilunilcba tar
tozó alkatrészeket. 

Ezelk a feladatok további 
ikorszerűsLt.éseket tesznek 
szüikségessé. Tervezz,üJk a sze
relöcsarnok teljes relronst
n.drcióját, a bejárati felülj.áró. 
a porta és a fürdő átépítését, 
új kazán beállítását, új izzító 
kemece építését és természe
te..sen folytatjulk a géppark 
korszerűsítését. Az elmúlt 

éveik eredményei feljogosítják 
vállalatunkat arra, hogy a jö
vő feladatait úgy válla'lja, 
hogy arok elvégzésére már a 
laji<.orszerúbb tec'lmiikai 
adottságok állöam:aik rendelJke
i>ésre. 

- Dolgozóink eddig is min
dent 'l'Mgtetvek a terv telje
sitéséérl. BízuT1Jk abban, hogy 
az 1967. évi feladatainkat i,s 
eredményesen végezzük el -
fejezte be nyilatlkozatát Kuti 
István főmérnök. 

Szerényi József 

- Ahhoz, hogy képet ka.p
�nl:- vá.U1laitunk muwkájáról, 
'"?Viden vazolni keU azt a fej
wdést, amyl1{1i és technikai 
tJá�tozásoka.t, amelyek az el
múlt években ooDla.la.tu'IVkná!l 
végbementek - mondotta. -
A mooodik ötéves terv idó
.SM/cában a vá.lUZllat már olyan 
ka.pacitá,ssal bírt, hogy a =

úti járművek javítása me!JJett 
képe.s volit az egyre növekvö 
volumenű speciális va-súti lro
csi,k_ gyártására, egyrészt a 
�t r�zére, másrészt pedi,g egyeb vailailatoknak. 1961-ben 
már 100 darab !keskeny nyom
tá;vú !kőszállító kocsit, 9 darab 
lkettengelyes normál nyomtá
vú önüritös kocsit gyártot
tunlk, mintegy 24 millió forint 
értékJben. A kocsijavításon !kí
vül készítettÜJnlk még 208 da
:ab különféle 'kocsialikatrészt 
Js az anyageNá tás részére. A 
váJ,!ala t teljes évi termelési 
értéke 105,7 mi11ió forint volt. 
Ezeket az eredményeket a kö
vebkezó években csalk fo'lromi 
tudtuk, s 1965-ben már 145 5 
millió forintra a'laikult a vá.Í
lawt á.lta.z elöáilít>Ott gyámná- .-----------------------

nyok értéke. 

- M!lyen technikai adott� 
fs egyeb beruházás segítette az 
évről évre növekvő termelést? 

- 1961-lben a !korszerűtlen 
g<h>ek helyett új forgácsoló 
gépet áll-ítottunik üzembe, 'épí
�ttünk új hevítökemencéket 
es ellkészült a 35 il<ilowattos 
tá_vvezetÉ/k és transzformátor
.ház terve2lése i�. 1962-ben 
részben megépült a 35 kilo� 
wattos transzformátorház és 
távvezeték és me�ezdtük a 
kocsiosztály csarndkának re
k�n�truikcióját. Ezzel a beru
hazassaJ egyidőben új fürdő 
és öltözó is épült. Készült 
azonlkívül fáradt-gözt haszno
sító berendezés, valamint 
megépült egy 5 tonnás és egy 
2 tonnás dairu is. Saját vállal
kozásunkban építettünk egy 
40 és egy 60 tonnás kocsieme
lö CS>OpoTtot. A kövebkező év
ben, 1963-ban a távvezetélk és 
transzformátorház építése be
fejeződött, majd a korszerűt
len kovácsműhelyt teljesen 
átépítettük. A rekonsrukC'ió 
során elikésrult a kerekeszter
gaműhely és 1965-ben a for
gácsolócsarno.lc. 

- Az elmúlt évben milyen 
feladatokat kellett el végezniök? 

- A kocsijavítá,sokon kí
vül ebkészült 100 damb két
tengelyes önürítös kocsi 40 
darob négytengelyes ny�rg,,s 
ércszM%tó kocsi, 10 da.mb tej
száUító tartálykocsi és 5 da
rab élöhalszállitó kocsi. Az 
utóbbi kettö vállalatunlk UJ 
terméke. A kocsiik gyártásá
naik összes termelési értéke 
62 millió forint valt. Nagy 
mértékben megnőtt alkarész
gyártási programunk is. S a 
központi gyártáson kívül, a 
Dunaikeszi JáTműjavítónalk 
még 15 féle személy,kocs,i al
katrész szerelési egységet is 
gyártottunk. A válla,lat ált,a,l 
elöá'nított termelési érték az 
elmlút évben 143,9 millió fo
'l'int volt, s éves tervünlket 
100,6 százaMkra teljes.ítettülk, 

- A sikeresen zárult eszten
dó után milyen feladatok vár
nak az üzemre 1967-ben? 

- Készítenünk keU ·100 da
'l'ab kéttengelyes önüri.tö kö
szá.!lító kocsit, egy darab élö
halszáUító, 3 darab tejszáUí
t6 tartálykocsit, 6 darab föld
a,1:atti va.stúi teher é.s 6 damb 
Bínszá.llító kocsit, azonkívül 50 
darab serlésszállító kocsit. 
Feladataink megnőttek, hi
szen sem a földalatti vasúti 
kocsikat, sem pedig a sertés
száhlitó kocsikat ezideig még 
nem gyártottuk. Gondjainűtat 
nehezíti az is. hogy vállala
tunk kötelezettsél!ei közé tar
tozi>k még egy · vasérc1azító 
vibrátor és egy gödörásó gép 

� Veszélyes állomás"' 
Gyula állomás for,galma az 

utóbbi években megsolkszoro
zódott. Elmiatt a veszélyes ál
lomások sorába lépett. Amiikor 
egy vonat az állomásra ér,ke
zik, az utasok százai álilinak a 
vágányok J'k/;zött és sajnos az 
utóbbi időben halálos baleset 
is történJt. 

A peron.rész nem zárható le, 
mert a peronzáró ajtók rosz
sza!k, és a kor Iá t is olyan ala
csony, hogy azon még egy kis
gyeranek is átu;gri'k. Az utasok 
beözönlését sem a forgalmi 
szolgálattevő, sem a kapus, de 
sok esetben még az ügyeletes 
rendőr sem tudja megakadá
lyozni. lgy rendszeres a moz
gó vonatra való fel-, illetve le
ugrálás. Egy ilyen balesetnek 

lett áldozata a múlt év decem
ber 10-én 'Nagy János másod
éves technilrumi diák, aki egy 
felugrás alkalmával a kocsi 
lépcsöjéröl visszaesett, fejét 
a motorkocsi csapágyának 
ütötte, s a helyszínen meghatf: 
Egy hét múlva ugyancsak egy 
hasonló baleset történt, de ezt 
az utast a forgalmista mentet
te meg a haláltól. 

Sürgős inté2Jkedésre van 
szükség, hogy az állomás pe
ronját végérvényesen elzáT
hassák a pályatesttől, mert 
mindaddi,g, amíg ezt nem való
sítják meg, hasonló balesetek 
előfordulhatnak. 

Cserháti .József 
Szeged 

A szegedi igazgatóság területén 
csökkentek a tűzkárok 

A szegedi igazgatóság túz
rendászeti felelősei értékelték 
az igazgatósá,a: területén be
következett tűZJkárokat. 1966-
ban az igazga tósá,g területén 
mindössze 11 tűzeset fordult 
elö és az okozott kár 4900 fo
rint. Figyelemre méltó az 
eredmény azért is, mert a 
legutóbbi 10 év egy évre eső 
tűzkár átlaga megközelítette a 
600 OOO forintot. 

A múlt évi tűzkár statiszti.ka 
csak bizonyos mértékig fok
mérője a megelőző tűzrendé
szeti munkának, hiszen reális 
képet allrotni csak akkor le
het, ha az éves ellenőrzés ta
pasztalatait és a tűzrendészeti 
paramcs111okság vizsgálati ered
ményeit ér,tékeliik majd. 

Jóllehet a szolgálati helyek 
tűzrendészeti helyzete javult, 
tennivaló azonban még akad. 
A tűzrendészeti fegyelem. be
tartása, a szabályok ismerte
tése még nagyon sok helyen 
kívánnivalót hagy maga után. 
Az értékeléskor kiderült, hogy 
vannak esetek, amikor nem 
vizsgálják meg a tűzveszélyes 
áru megrakására kijelölt ko
csi'kat. A kocsi<k réseit nem 
tömik el és izy a mozdony-

A Hivatalos Lapból 

A Hivatalos Lapból a 623.k.szer
vezetl bizottságok és a doJ.gozók 
figyelmébe ajánljuk 

1. számból: 101 719/1967. I/3. A. 
A postai küldemények átvételére 
meghatalmazottak bejelentése a 
postahivatalokhoz. 

�ra kÖlnlilyen behatolhat a 
gyúlékony áruhoz. Hiba az 
is, hogy a tűzveszélyes áruval 
rakott koc&iknál nem alkal
mazzák az áru tűzveszélyessé
gét jelző bárcát és így na
gyon ookszor ezeket a •kocsi
kat közvetlen a mozdony utá!Il 
soroljáik be. 

Sziládi Sándor 

ÖNZETLEN SEGÍTÉS 

Kiss Ignác fiatal váltóőr 
Bélapátfalva állomás dolgozó
ja emberségből, önzetlenség
ből, munka társi szeretetből je
lesre. vizsgázott. Egyik nap, 
amilrnr Szuchy Nikon állo
másfönök ellenőrzést tartott, 
Kiss Ignác a következöt je
len tette: 

- Az l-es örhelyen, ahol 
az 57 éves, gyenge fizikumú 
Eröss Sándor váltóör teljesít 
szolgálatot, aránylag nehéz a 
munka. Jóval nehezebb, mint 
a II-es örhelyen. Arra kérem 
a fönöle elvtársat, hogy erre a 
nehezebb munkára engem ál
lítsanak, Sándor bácsi pedig 
jöjjön a 11-es örhelyre. 

Kiss Ignác még arra is vál
lalkozott, hogy szolgálata le
telte után szívesen segít Erőss 
Sándor bácsinak abban, hogy 
mielőbb megismerje a II-es 
őrhelyet. 

Az állomásfőnök az ember
séges kérésnek eleget tett, és 
így az idős vasutast, aki 
egyébként Füzesabonyból jár 
Bélapátfalvára, egy fiatal 
KISZ-ista segítségével köny
nyebb munkakörbe oszthatta 
be. 

Rázsl Glzell3 
BélapáJtfaJ,y,a 

Így is lehet fűteni 

Nemrég az 1107-es számú 
gyorsvonattal utaztam és már 
előre féltem, hogy megint hi
deg kocsiban kell tölteni az 
utazási időt. Két héttel ez
elött ugyanis ezzel a vonattal 
mentem és mindannyian na
gyon fáztunk. Ezúttal azonban 
kellemes meglepetés ért ben
nünket; a kocsik j6 meleget 
árasztottak. Meg kell jegyezni, 
hogy ezt a vonatot motorkocsi 
továbbítja és abban egy olaj
fűtésű kis kazán van. Tehát 
téves az a nézet, hogy ezeket 
a kocsikat az olajkazánnal 
nem lehet átfűteni. Lehet, 
csak szív kell hozzá. Ezen az 
úton a kazán kezelője Inzsöl 
Dániel, ,a szombathelyi fűtő
ház dolgozója volt. A lelkiis
meretes munkáért magam, úti
társaim nevében köszonetün
ket fejezzük .ki. 

Bognár Károly 
Tapolca 

Udvarias jegyvizsgáló 
Az 1115-ös személyvonat

tal utaztunk Balatonfüredről 
Budapestre és nagyon megle
pett Deli Ferenc jegyvizsgáló 
udvarias magatartása - írja 
levelében Abonyi Sándor bu
dapesti lakos. - A húgomnak 
csípőficam következtében 
egyik lába rövidebb és így 
nagyon nehéz a vonatra fel és 
leszállnia. Deli Ferenc jegy
vizsgáló már Balatonfüred ál
lomáson, a beszállásnál kész
ségesen felajánlotta segítségét 
és ezt nemcsak velünk tette 
meg, hanem a többi utasok
kal is. útközben nagyon 
udvariasan beszélt velünk, 
készségesen adott felvilágosí
tást és Budapesten is segítsé
günkre volt a leszállásnál. 
Példás magatartásáért ezúton 
mondunk köszönetet. 

kedvence 

1967. FEBRUAR 18. 

Pályaalkalmassági vizsgálat 
A KPM Va!�ti �s Köz.�ti All?'lma�sági Vizsgáló Intéze. 

tének Baross teri kozpont1aban evek ota nagy gondot f 
dítanak a közlekedé�i dolgozó�,., a �asutasok alkalmass�•; 
vizsgálatára. Az mtezet munkaJat ezuttal két képt,en m! 
tatjuk be. 

Pál István m�onyvezetó, koncentrációs készségből vizscá. 
zik, Budru Tamás pszichológusnál 

\Ugh János kocsirendező Időszakos alkalmassági vizs. 
gálatánál a kéz remegését ellehőrii a műszer 

(MTI foto: Molnár Edit felvételei) 
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Téli felkészülés kis hibával 
A téli felkészülés több hó

nappal megelőzi a telet, a hó
fúvást, és ez helyes is, hiszen 
a zord időjárásra nem elégsé
ges egy-két nap alatt felké
szülni. De bármilyen jó az elő
készítö munka, hibák, megle
petések mégis előfordulnak. 
!gy történt ez január 7-én is a 
7627-es számú motorvonatnál. 
amikor az Türje és Balaton
szentgyörgy között elakadt a 
hóban. Bármilyen furcsán 

hangzik, de 38 percet állt a 
szerelvény, in:ért, mert nem 
volt kéznél !apát, amivel a 
mozdony elől eltávolíthatták 
volna a havat. A téli felkészü
lés programjában az is szere
pelt, hogy a vonatszerelvényt, 
illetve motorkocsit hólapáttal 
fel kell szerelni. Ennél a vo
natnál, úgy látszik, erről ,:peg
feledkeztek. 

Markos József 

Baleseti krónika 
Január 24-én Kisvárda ál

lomás VII. sz. vágányán a 
411 196 psz. tartalékmozdony 
kíméletlenül összeütközött 
ugyanezen a vágányon ált6 
és kezelést végzö 275.151 psz. 
személyvonati mozdonnyal. 
Az erős ráütközés következ
tében a 275.151 psz. mozdony 
továbbgurulás közben újabb, 
kíméletlen ütközéseket és ki
siklásokat okozott. A 275.151 
mozdony üzemképtelenné vált, 
2 vasúti kocsi kisiklott, erő
sen megrongálódott. A vizs
gálat megállapítása szerint a 
balesetet az idézte elő, hogy 
a 411.196 psz. mozdonyon 
szolgálatot teljesítő Pintye 
Sándor hatósági mozdonyve
zetői vizsga nélküli moz
donyfűtő, mozdonyvezetöje tá
vollétében a mozdonyt meg
indította, megállítani azonban 
már nem tudta. 

* 
Január 26-án a ferencvárosi 

pályaudvar keleti rendezőjé
nek VI. sz. vágányáról kijá
ró 3166 sz. vonatba beleha
ladt az V. sz. vágányon ko
csisort vontató M44.077 psz 
tartalék Diesel-mozdony. Az 
ütközés következtében az 
M44.077 sz. mozdony szolgá
latképtelenné vált, és a 3166 
sz. vonatból két kocsi oldal 
irányba kissé megdőlt, 4 vá
gány elzáródott. A baleset 
azért következett be, mert az 
V. sz. vágányon kocsisort 
vontatva előrehúzó és több
szörösen fedezett Diesel-moz-

dony késöi intézkedés követ
keztében nem tudott a bizton
sági határjelzőn belül meg• 
állni. 

* 
Január 28-án Balatonkenese-

Udülő megállóhelyen halálos 
balesetet szenvedett Kiss �i
hály pályamunkás. A vizsgá• 
lat szerint a balesetet az idéz· 
te elő, hogy nevezett a mozgó 
1136 sz. vonatra akart felug· 
rani, közben visszaesett, s a 
vonat kerekei alá került. 

* 
Február l-én Kunszentmik· 

lós-Tass állomáson a 999 sz. 
vonattal végzett tolatás köz· 
ben a megengedettnél na
gyobb sebességgel - jelzés
adás bevárása nélkül - a ki· 
jelölt szabad VI. sz. vágány 
helyett saját vonatjukra sza
lasztottak egy 13 kocsiból álló 
kocsisort, mely kíméletlenül 
ráütközött :.z álló vonatrész
re. A baleset következtében 
két kocsi kisiklott, illetve a 
213.458 sz. Kz kocsi fékbódéja 
és homlokfala összetört. A 
fékbódéban tartózkodó vo
natfékező az ütközés előtti 
pillanatban még időben le• 
ugrott, de esés következté· 
ben súlyosan megsérült. 

* 
Február 6-án Rákos álloina-

son az I. sz. vágányon végzett 
tolat-á,'! közben csonkulásos 
üzemi balesetet szenvedett 
Szilágyi Mihály kocsfrendezó. 
A balesetet az idézte eló, hogy 
nevezett leesett a fékállásról, 
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.Kulturáltabban szórakoznak 
Külsó és tartalmi változások a dombóvári vasutas múvelódési ollhonban 

A nyár folyamán 470 ezer 
forintos költséggel alaposan 
rendbehozták, felújították 
Dombóvár népszerű léulturális 
centrumának öreg épületét. 
Ezzel egy sajátos formabontás 
vette kezdetét: letértek a ha
gyományos útról. Tudjuk, 
hogy a divatos falfestés, a 
fénycsővilágitás, az új par
ketta, de még az ósdi ágyú
kályha száműzése sem képes 
csodákra egy művelődési ott
hon életében. 

Söntés helyett eszpresszó 

A változás valahol ott kez
dődött - sokak nem csekély 
megdöbbenésére -, hogy a 
tatarozás után eltűnt a söntés
pult, helyét csillogó kávéfözó 
géppel eszpresszó foglalta el. 

Sokan nem hitték, hogy ká• 
vé, fagylalt és cukrász:sü_te
mény versenyezhet a soros
kancsóval. 

- Be sem tesszük ide a lá
bunkat! - fogadkoztak a 
törzsvendégek. 

leség irányítja 
módon. 

szakav:atott 

Az olvasó kérdez 

- Művelődési otthonunk 
közönségét az ízlést csiszoló, 
tanító és nevelő hatású iroda
lom szeretetére neveljük 
mondotta beszélgetésünk so
rán Bencze János. - Ötezer 
kötetes könyvtárunk önkivá
lasztó rendszerű olvasótermét 
berendeztük az érdeklődők 
számára. 300 helyi olvasónk 
van, azonkívül 10 letéti könyv
tárat tartunk fenn a dombó
vári körzetben. Az olvasás 
népszerűsítése céljából ha
vonta könyvismertető előadást 
tartunk a mai írók könyveiről. 
Közönségünk ilyenkor szemé
lyesen is megismerkedhet az 
íróval. Legutóbb Berkesi And-
1'ást hívtuk meg - telt ház 
volt! Az olvasók kérdeztek, az 
író válaszolt. f:rdekes előadá
sa után egy órán keresztül de
dikálta regényeit. 

A sikeren felbuzdulva leg
közelebb Jfehér Klára írónőt 
hívják meg. Az irodalom sze
retetét sugározza az irodalmi 

szakkör és az irodalmi szín
pad is. 

A szakköri munka fejleszté
sét célozza, hogy a nagyterem 
kettéválasztására elhúzható fa
lat csináltatnak. A szakköri 
helyiségek hiányát pótolják 
ezzel. Nagyon népszerű a bé
lyeggyújtő szakkör, amelyik 
130 fiatal és 120 felnőtt taggal 
működik. A szokásos cserebe
re mellett rövidfilmeket vetí
tenek és előadásokat tartanak 
a különböző országok bélye
geiről. Két szabás-varrás tan
folyam van a lányok és asz
szonyok részére. Va1'ga Sán
dorné női szabó, vasutasfele
ség vezeti a hetenként egy
szeri foglalkozásokat. N épsze
rű az eszperantó szakkör és 
nyelvtanfolyam is, melyet 
Borza József fűtőházi dolgozó 
vezet társadalmi munkában. 

A vasutas munkásakadé
miák szervezésében is részt 
vállal a dombóvári művelődé
si otthon. Dombóvár állomá
son már meg is kezdték a 
,,Forgalom II." című előadás
sorozatot rendkívül érdekes 
témakörrel. 

Lőrincz 
- Nem vagyunk mi pes

tiek, ltogy eszpresszóban ül
;ünk . .. Egy hónapon belül 
lehúzhatják a rolót! - mon• ----------------------------

dogatták. 
De ez már a múlté. A kocs

mát legyőzte a kulturáltabb 
szórakozóhely. 

- Az eszpresszó forgalma 
ma má1' jóval meghaladja a 
régi söntését. - Ezt Bencze 
János, a művelődési otthon 
igazgatója mondta, aki jól is
meri az ezzel kapcsolatos 
számadatokat, hiszen mint há
zigazda, 3 százalék erejéig ér
dekelt abban. 

A külső, formai változáso
kat tartalmi változások is 
követik. Megszüntetik a mo
zit. Csak ráfizetéssel járt, hi
szen Dombováron két széles
vásznú filmszínház is műkö
dik már, jobban vonzzák a 
közönséget, mint a vasutas 
művelődési otthon mozija. In
kább arra rendezkednek be, 
hogy fogadják a kc1posvári Csi,. 

Történelem tanárok értekezlete 

a Közlekedési Múzeumban 

A Közlekedési Múzeumban szertani kérdéseit vitatták 
rendezett Vasutasok a mun- meg, majd a megbeszélés után 
kásmozgalomban című kiállí- Gadanecz Bé-la, a Vasúti Til
tás iránt még mindig nagy dományos Kutató Intézet 
az érdeklődés. Bizonyítja ezt munkatársa részleteiben is 
az is, hogy ott tartották meg- bemutatta a dokumentációs 
beszélésüket a vasutas okta- kiállítást. 
tási intézmények történelem Dr. Muhi Lászlóné, a sze-
tanárai is. gedi Vasútforgalmi Techni-

A tanámk A,-ató Lajos, a kum történelemtanárnője be
KPM oktatási osztálya fő- jelentette, hogy a kiállítást 
előadójának elnökletével a növendékeivel együtt rövide
történelemtanítás több pe-- sen megtekinti. 
dagógiai problémáit és mód- Puky Gáborné 

Szocialista �ímért küzdő brigádok 
·-- � a Nyugdíjhivatalban ky G,erggly .Színl>.4,z.és,.a.-Pé-;. • 

csi Nemzeti Színház művé
szeit. Sikere van a művelődési 
otthon színjátszócsoportjának A nyugdíjas vasutas dolgo

zók ügyes-bajos dolgainak, hi
vatalos ügye�nek gyorsabb és 
gondpsabb elintézésére a MAV 
Nyugdíjhivatal dolgozói szo
cialista címért küzdő brigádo
kat alakítottak. 

is. Szeptemberben a Csacsifo
gatot mutatták be, most a 
Nagymama előadására készül
nek. A jórészt vasutas · dolgo-_ 
zókból és családtagokból ala
kult öntevékeny együttest 
Hergyó Józsefné, rendezői 
akadémiát végzett vasutasfe-

kat lelkiismeretesen elvégez
ni. A szolgálart:i felsőbbség már 
az elmúlt években is több íz
ben kifejezte elismerését a jó 
munkáért. Az öt szocialista cí
mért küzdő brigád ezt a meg
szerzett jó p.írnevet szeretné 
tovább öregbíteni. A Nyugdíjhivatal dolgozói 

eddig is igyekeztek munkáju- Dr. Gál György 

Vasutas sporto'lók Tunéziában 
ÚTIJEGYZETEK 

Decemberben vasutas sportolók - vívók 
és vízilabdázók - jártak Tunéziában. A 
tuné'záaá s.por1nnin.isztéct um az ország sport
életének fejles?Jt.ése érdekében már több 
csoportot hívott meg különböző országok
ból. A BVSC sportolói is ilyen meghlvás
na.k tettek eleget. 

Ha Tunézia sportjáról kellene néhány 
szót S'llÓ!nom, feltétlenül azzal kezdeném, 
hogy ez a milliós ország függetlenségének 
elnye1'ése óta minden áMozatot meghoz a 

lehetö leggyorsabb fejlódés érdekében. Az 
ország közel 10 éve független és éppen 10 
évre tekinthet vissza sportmúltja is. Ter
mészetesen 10 év rendkívül rövid idő és 
így az ereclrnények is csak azokban a sport.. 
ágakban jelentősek, amelyek nem igényel
tek korábban nagyobb anyagi áldozatot, 
sporntadiont, szereket stb. Elsősorban az 
atlétikát, a,z.on belül .is a köz,éptávfutást 
emelhetjük ki. 

Gyakorlatilag nulláról indult el a sport
élet, s ha így mé1'jük, akkor a fejlődés ug
rásszerű és a jövó rendkívül biztató. Az 
el,múlt néhány évben több városban - el
sősorban Tunis2lban, a fővárosban - épül
tek stadionok. Felépült a testnevelési főis
kola, a maga szép kis fedett uswdájával 
és más létesítményeivel. Jelenleg épül egy 
nagyobb sportstadion és uszoda. Ezeket 
bolgáir tervek alapján a Medite1'1'án-játé
kokm - melyet az olimpiák előtt vala
mennyi Földközi-tenger mellett fekvő or
szág részvételével más és más országok
ban rende7>nek - építenek. Egyébként 
sportolóink szereplése is ennek jegyében 
zajlott le, srerves része volt a Mediterrán
ját.élrokra való felkészülésnek. 

Ami a sportszínvonalat illeti, természete
sen nem lehet saját mértékűnkkel mérni. 
Az akarat, a jobb eredmények elérésére 
törekvés awnba.n a sportvezetők és spor
tolók részéről - ha még nem is egysége
sen - de biztató. 

Egy-két éve be1,ezették az iskolai testne
t>elést, a kötelező úszóoktatást. Ennek a je
lentősége a jövő szempontjából igen nagy. 
Jeleo.leg ugyanis a felnőtt sportban � 

nem teljes a sport iránti sreretet. A nagy 
megterhelést jelentö edzéseklre nehéz ösz
szietoborozni a részvevőket. Egyik-másik 
edző panaszkodott ilyen nehézségekre. A 
1abdarúgóválogatott-keret magyar edzője 
- korábban a BVSC-nél is tevékenykedett 
- elmondta, hogy a keretecl.resek.re csak a 
válogatott mérkőzések előtt, külföldi túrák 
esetén tudja összehozni az egész csapatot, 
más esetekben 6-8 játékos jelenik meg. 
(Ehhez még hozzátartozik, hogy itt is min
denki „szakértö" és az edzó dolgába gyak
ran beleszólnak.) 

Tekintve, hogy Tunéziába ritkán jutnak 
el magyarok, nem á,rt talán az olvasót rö
viden arról is tájékoztatn.i, hogyan lehet 
egyáltalán oda utazni. 

Az utazás legegyszerűbb módja, ha va
laki felül az AEROFLOT szovjet légi.tár
saság IL 18-as gépére és 6 61'a alatt egy 
római leszállással Tuniszba érkezhet. iEz 
azonban sokba lrerül. Ezért sok,'kal bo:nyo
lultabb, de· lényegesen olcsóbb utat, a vas
utat kellett vál=tani. Ehhez az is hozzá
járult, és kÖilinyítette a választást, hogy 
vasutas sportolók '.!.évén, külföldön is mód 
nyílt a díjmentes vasúti utazásra. Az út 
így há1'om napig tartott, de sem érdekes
ségben, sem izga,makban nem szűkölkö
dött. 

Mindenekelőtt az időjárás oda- és visz
szaútba.n egyaránt esős, ködös, párás volt. 
A bosszúságot fokozta, -hogy az útvonal 
csodálatosan szép lett volna Bécstól a Sem
meri119-vasúton át Velencéig, onnan átszál
lás.sal Rómáig, majd újabb á,fszállással a 
Messinai-=-osig és onna,n Palermóig. 

Egy ilY,en hosszú úton négy átszá� 
nem éppen kényelmes, különösen ha fi
gyelembe vesszük, hogy karácsony előtt 
uta2>tunk, a.mikor a dél-olasz munkások 
tlzem-ei mennek haza svájci, francia és 
nyugiatnémet munkahelyeiklról. Ez az út 
rövid betekin.tést adott a vendégmunká
sok nem éppen irigylendő életébe is. 

A négyszeri átszállás izgalmait fokozta, 
hagy az utazás napján az olasz vasutakon 
24 6rá8 sztrá;k volt. Ez an jelen.tette, hogy 

Borravaló Tízéves a munkásőrség 
A felszolgáló udvarias uolt, 

sietett, meleg ételt hozott, ami 
ízletes volt és megkérdezte, íz
lik-e? 

Amikor fizettem borravalót 
is a.dtam, tizenöt harmincra, 
tizenhetet. Megköszönte és 
amikor én viszont megköszön
tem kedvességét, megindult 
belóle a panaszáradat. El
mondta, hogy üzletük város
szerte a legjobb, jutalmat 
kaptak elózékenységükért, be
csületességiikért. A jutalom 
ugyan nem volt túl nagy ösz
szeg, de a főnök, mióta csak 
főnökük, először volt elége
dett. 1 

- Tudja uram - mondta 
-, jó kis hely volt ez néhány 

OJ munkásőrök eskütétele hónappal ezelőtt, de amikor ez 
a főnök idekerült, mindenki 
tépkedte magát, a konyha is, 
mi is. 0 azt mondta, hogy aki 
nem szolgálja ki tisztessége
sen a vendéget, mehet. Beló
lünk szaladgáltatta ki az elis
merést, a jó hfrnevet. 

Ma má1' az egész város tud
ja, hogy itt mindenkit re11-de
sen kiszolgálnak és azóta, min
den smucig, - borravalót saj
náló -, alak ide jár. Tudja, 
ezek még sorba is állnak, ha 
nincs Ü1'es asztal. 

Az e1múlt naipolk1ban ünne
pel tü'k a mun.kásórség meg
ala,kulásán.aik tizedik évfordu
lóját. A munkásőrség azon 
tagjait, aik:ik 10 éve vesznek 
részt a haza fegyveres védel
mében, pártu11lk. és kormá
nyunik határozata értelmében 
kitüntetésben részesített.ék. A 
kitiintetette'lc között sokan 
vannak olyanolk, akik a vasúti 
szolgálat nehézségei mellett 
önként vállaltáik a haza fegy
veres védelmét. 

ban való aktív, cselekvő rész
vétel.. A munkásőrség felada• 
tait a párt irányításával, a 
néphatalom fegyveres testüle-
tei vel é.s szerveivel szoros elv
társi, fegyverbaráti egységben, 
együtitműködésben látja el. 

A munikásőrség szervez:et
ten vesz részt az ország belső 
rendje, közbiZJtonsága védel· 
mében, az elemi károk ellhárí
tásában, embereletek, értekek 
m�entésében, a iközvagyon 
és társadalmi tulajdon meg
óvásában. E mu.n'kában pél• 
dát mutatnak vasutas mun
kásőreink is. 

Hát érdemes hozzájuk jónak 
lenni? 

F. K. 

A vasút őrei 

A vasútőrök rendőrhatósá
gainknak nagy segítséget 
nyújtanak a dézsmálások 
megakadályozásában, a dézs
málók leleplezésében. Munká
juk nem könnyű, hiszen éjjel
nappal az állomás területét 
járják, és éberen őrködnek a 
közvagyon felett. 

A :mwn,kásőrség s.zierepéról, 
tevékenységéről pártunk IX. 
kong1'esszusa is e<lismeról.eg 
nyilatkozott. Munkásórségün'k 
szerepe a társadalom fejlődé
sének elórehaladásá'Val tovább 
növekszik. A S2'ocializmus fel
épit.ése korszaikában m�sz
telő hivatás s2l0Cialista ha-
2lárnk, dolgozó népünik megvé
désében, a békés alikotó mun
ka zavartaa.anságp. megóvásá-

Minden munlkásór annak 
tudatában, hogy a munkásőr• 
séget és minden munkásőrt a 
a munlkásosztály, az egész 
dolgozó nép bizalma, megbe
csülése és szeretete övez, vég
zi önJrent vállalt feladatát, 
mint pártmegbizatást. 

K. L 

Kultúrmunkások baráti találkozója 
A debreceni járműjavító többek között elmondotta, 

hogy a több mint 70 éves fér
fikórus jelentós művészi fej
lődésről tett tanúbizonyságot. 
Több ftatal is bekapcsolódott 
a kórusmozgalomba és 1966-
ban míir a bud�pesti Ganz• 
MAVAG Művelődési Házban 
és a Csepel Autógyár kultúr
otthonában hangversenyen is 
részt vettek. Szép eredménye
ket értek el a tánccsoport tag
jai is. 

Rákosrendező állomás vas
ú tőrei csak a múlt nyáron -
hogy egy példál emlitsünk -
mintegy 89 OOO forint értékű 
áfut mentettek meg a tű2'kár
tól. Parancsnokuk Hernádi 
József vezetésével lelkiismere
tesen végzik munkájukat. 
Legutóbb is a Rákosrendező 
állomás vasútőrei lepleztek le 
egy dézsmáló társaságot. Mun
kájuk elismerést érdemel. 

vállalatnál már hagyomány, 
hogy minden év elején vala
mennyi öntevékeny művésze
ti csoport és a családtagok fe
hér asztal mellett értékelik el• 
múlt évi n\Ul1kájukat. Erre' a 
közös tanácskozisra ebben az 
évben is sor került. Több mint 
150 kultúrmunkás és család
tagja jött el a megbeszélésre. 
Részt vett ezen a találkozón 
a nemrég alakult Hajdú Tánc
stúdió több tagja is. A beszámolót hangulatos, 

családi est követte. 
Vas István 

Földvári László, a művelő
dési otthon igazgatója ismer
tette az elmúlt év munkáját és v. J. 

Bécsbe nem érkezett olasz sze,-elvény, s 
így teljesen bizonytalan volt az éjféli vo
nat - mellyel mi is utaztunk - indulása. 
A sztrájkot éppen az indulás előtt 3 órá· 
val függesztették fel és 'így egy sebtében 
összeállított szerelvénnyel jutottunk Ve
lencébe. Fokozta az izgalmat, hogy Paler
móból Tu.niszba és vissza hetenként egy 
hajó közlekedik. Két-három órás vá1'osné
zó séták1'a számítottunk, ehelyett perces 
rohanás volt a következó vonatho¾. fgy 
aztán a Szicília felett felragyogó napfény, 
mely az éppen érő, aranyló narancs- és 
ci1lromültetvényekre ontotta meleg suga
rait, sem tudta kedélyünket felderíteni. 
Ekkor pedig még nem is tudtuk, hogy 

utunk legizgaJ.masabb perceit Palermóban ' 
éljiik át. 

Palermóba 3 és félórás k.ésés:sel, délután 
5 órára érkeztünk. A hajónk-nak a• Buda
pesten kapott tájékoztatás szerint este fél 
10-kor kellett volna indulnia. A sportolók 
elmentek ebédelni, két vezclő pedig elin
dult a kikötőbe, hogy átvegye a hajóje
gyeket és elintéZ2le a formaságokat. Idő" 
bőven van - gondolták -, ezért gyalog 
vágtak az ismeretlen városnak. Negyedórás 
gyaloglás után arra gondoltak, hogy talán 
messze van a kikötő, jó lerune taxiba ülni. 
Soha jobb gondolat! A taxival fél 6-ra 
megérkeztek a kikötőbe, ahol a Tirrénia 
Hajóstá1'saság tisztviselőjével a következő 
szóváltást folytatták: 

- A 17 tagú magyar sportcsoport haj(>. 
jegyét szeretnénk átvenni. 

- A jegyek megvannak - válaszolta a 
tisztviselő -, ké1'em az útleveleket. 

Két útlevél került az asztalra. 
- Ké1'em a többi útlevelet is - így a 

tisztviselő. 
- A többiek még a pálya.udvaron van. 

nak. 
- Ez lehetetlen - rémüldöz.ött a tiszt

viselő -, hiszen a hajó 6 61'akor indul. Egy 
hete megváltozott a menetrend. 

Erről mi semmit sem tudtunk, s így nem 
egészen 30 perc állt rendelkezésünkre, hogy 
a pályaudvarról az egész csapatot csomag
jaikkal együtt a kikötőbe �Ilítsuk. Ehhez 
még hozzá t.artozik, hogy mivel nem vár
tak hajóérkezést, a kikötőben taxit nem 
lfhetett találni. Az elhatárw.ás és végre
hajtás au.onban nem váratott magára. Az 
egyik vezető a formaságok intézéséért a ki
kötőben maradt, a má.rik életveszélyes ma-

n.óve,-ekkel kihalászott egy taxi,t a paler
mói föútvonal gépkocsiáradatából és meg
felelő bo1'1'avaló kilátásba helyezésével haj
meresztő rohanás kezdődött. Időközben -
további borravalók ellenében - a taxiso
főr elvállalta, hogy mire a társaság együtt 
lesz, a még szükséges 4-5 taxit „beszer• 
vezi". 

Szerencsére a csapat - hála az olasz 
pincérek lassúságának, még éppen hogy a 
levesen túl - együtt ült. Az ebéd többi 
részét fájdalommal, de ott kellett hagy,ni. 
Ezután rohanás a csomagokért, beszállás a 
ta.xikba és irány a kikötő. 

Hat óra előtt 5 perccel megérkeztünk. 
iEz,ért távolról sem állíthatjuk, hogy Paler
móból bármit is sikerült vo!Jil.a megismer
ni. 

Néháhy szót a hajóútról. Oda-vissza egy
aránt éjszaka keltünk át a Földközi-ten
geren, s a 14 órás út alatt a tenger sz.ép
ségeiben nem sokat gyönyörködhettünk. 
Annál inkább a tenger kellemetlenségeiben. 
Igaz, hogy a hajó 5200 tonnás volt, de a 
tenge,- hullámai úgy já.tszottak vele, mint 
a Balaton egy ladikkal. Egyáltalán nem ál
líthatom, hogy ezután közülünk egy is hi
vatásának kívánta volna választani a ten
gerész.életet. A Dedalon nevű „csodaszer" 
nem akadályozta meg a gyomrok háborgá
sát. Egy-egy lépésnél a hajó ,,kiesett" a lá
bunk alól. A társaság 80 százaléka fel-fel
ke1'este a fedélzetet, majd a korlátnak tá

maszkodott", s a vízbe „bámult". A gy;;m
rok háborgását egyáltalán nem csillapítot
ta a vacsorára előéteiként tálalt gusztu
sos", tömör gumira emlékeztető poliphús 
sem. 

Az egész hajóutat és a nagy himbálód
zám még fekve lehetett legjobban elvisel
ni. A.7.ok jártak relatíve jól, altik nem kí
váncsiskodtak, nem mászkáltak a hajó kü
lönböző részeiben, nem voltak klváne&!ak 
a tenger hullámaira, hanem egyenesen ka
jütjükbe mentek és nyugovóra tértek 

Hát akikor mi volt szép az egész hajó
úton? 

A legszebb Tunézia fővárosába Tunlsz

ba v_aló
_ érkezésünk volt. A vihar� átkelés 

befeJezését és a megjárk=és örömét jelen
tette számunkra, amikor a kora reggeli 
napfényben a távolból felragyogtak Tunisz 
csillogó fehér házai. 

(Folytatjuk.) 
s. 1. 
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Kis sportkör nagy eredményei 
A Hidasnémeti Vasutas se az encsi járás 58 sportköre közüJ. egyike a legjobban dolgozó sportköröknek. A járásban elsőnek tartották' meg évzáró közgyűlésüket, amely méltó tükre . volt egész évi ;6 munkájuknak. A község 

�ul!úrházát zsúfolásig meg
toltötték a részt vevők. 

ismertetése mellett a ter
vekről is sok szó esett. A Hi
dasnémeti se vezetői azt a 
célt tűzték maguk elé, hogy 
1967-ben még eredményeseb
ben szerepelnek a különböző 
bajnokságokon. Az üzemi 
spartakiádon belül pedig a 
szocialista brigádok között 
röplabda-, sakk- és asztali
tenisz-versenyeket rendeznek. 

Ugyanakkor szeretnék befe
jezni a klubház építését. A 
tervek megvalósításához a se
gítség nem késik. A Borsod 
megyei TS és a oll!1ttasszak
szervezet anvagilag ú támo
gatja a sportkört. De nagyon 
sok segítséget kapnak az ál
lomás és a község vezetőitől, 
a párt- és a szakszervezeti 
szervektől is. Dékán·• Tibor, a sportkör 

elnöke ismertette az 1966- ,--------------------------ban végze<tt munkát. A beszá-
molóból kitúnt, hogy a sport
kör az elmúlt évben nagyot 
lépett előre. 

Kevés az utánpótlás 
Tagságuk 50-ről 216 főre 
növekedett. Ebből 87 a 
sportolók száma, a többi 

pártoló tag. 
A •határállomás valamennyi 
dolgozója tagja a Hidasnémeti 
VSC-nek. 

A sportkörnek hét szakosz
tálya van. Labdarúgó elsó 
csapatuk a megyei II. osztály
ban, a második csapat a járá
si bajnokságban, a legifjabbak 
pedig úttörőbajnokságban sze
repelte.k. Nói kézilabda csapa
tuk a múlt évben második 
lett a járási bajnokságon. Az 
új bajnoki idényben már férfi
csapat indítását is tervezik. A 

sakkozók második helyen vé
gez(ek a járási spartakiádon. 
Egyéniben pedig szám0s he
lyezést értek el. Az asztalite
niszezők t.z össz-pontszámot 
figyelembe véve, elsők lettek 
a spartakiádon. Ugyancsak 
megállta helyét a múlt évben 
alakult atlétikai szakosztály 
is. Négy versenyzőjük a me
gyei spartakiádon is helye
zést ért el. A férfi és női te
kecsapatuk egyéniben és csa
patban egyaránt első helyen 
végzett a spartakiádon. 

Sokat tett a sportkör a tö
megsportért is. Két évvel ez
előtt még ismeretlen volt a 
Kilián-mozgalom Hidasné-

Hideg, csípős széllel találja 
magát szembe az ember, ami
kor a Tatai úti sportpályára 
ellátogat. A máskor oly za
jos pálya most kihalt, csen
des, téli álmát alussza. A haj
dani Testvériség-pályát most 
a Rákosrendezói Vasutas 
Sportegvesület vette birtoká
ba. Régebben több szakosz
tály is múködött -1.tt, ma pe
dig mindössze csak a labda
rúgók látogatják ezt a sport
pályát. Ennek okáról beszél
getünk Ma;or András vonat
vezetővel, a labdarúgó-szak
osztály elnökével, miközben a 
kihalt, havas pálya körül sé
tálgatunk. 

Nincs utánpótlás 
mondja. - A fiatalok nem 
szívesen jönnek hozzánk, 
mert egy íl11en kis sportkörnél 
a vasút nem tud részükre 
biztosítani megfelelő szabad 
időt a sportoláshoz. A labda
rúgócsapat is a környékbeli 
üzemek és iskolák fiataljai
ból alakult. Kevés közöttük 
a vasutas. 1957-ben még a 
BLASZ első osztályban szere
pel�nk, akkor inkább a vas
u�sok képviselték a csapatot, 
de az azóta fellépő személy-

zethiány - különösen a vo
natkíséretnél - nem teszi le
hetővé a vasutasok nagyobb 
mérvú bevonását a rend
szeres sportolásba. Most a 
BLASZ !I-ben játszik a csapat. 

A Rákosrendezóí VSE-nek 
an11agi gond;a is van. l!:ppen 
ezért, hogy valamiképp fenn
tartsák magukat, még a pá
lyát is bérbe adják. 

Ha a sportkör több segítsé
get kapna, minden bizonnyal 
eredményesebb munkát tud
nának végezni, több vasutast 
sikerülne bevonniuk a rend
szeres sportolásba. 

Vas István 

metiben. 
A múlt évben pedig már 
huszonegyen szereztek vas-

Laky Károly Kubába utazott 

jelvényt. 
Nagy sikerrel rendezték meg 
sakkban és asztali teniszben az 
üzemi bajnokságot. Termé
szetjárói pedig a szocialista 
brigádok részvételével a Ba
laton környékének megismeré
sére szerveztek túrát az el� 
múlt esztendőben. 

Figyelemre méltó eredmé
nyeket értek el a sportléte-

A Kubai Sportszövetség 
meghívására két évre Kubá
ba utazott Lak11 Károl11, a 
BVSC vízilabda-csapatának 
edzője, a neves magyar ví
zilabda edző. A népszerú Kar
csi bácsi Havannában, Ku
ba fővárosában a testneve
lési főiskola vízilabda-tanszé
kének vezetésére kapott meg
bízást. Ezenkívül a kubai ví-

zilabda-válogatott szaktanács
adói tisztét is betölti, 

Laky Károly elutazása előtt 
elmondotta, hogy a kubai 
megbízatás letelte után vlsz
szatér Budapestre, s tovább 
szeretné folytatni a BVSC-ben 
azt a munkát, amelyet ed
dig hosszú éveken át ered
ményesen végzet� 

sítmények fejlesztésében is. 
A múlt évben befejezték a fe
dett tekepálya és egy vörös 

ÚJ TEKEPÁLYA 
salakos kézilabda-pálya épí- Sa.lgótar;án-külsőn a fútőtését, ma;d lerakták az IJ.áz közelében évek óta elha-111,a,pjoit egy háTomöltözós, nyagolt, tönkrement állapotfürdóvel, klubszobával, szer- ban volt a tekepálya. Az áltárral rendelkező klubháznak. lomás vezetői és dolgozói el
A elvégzett társadalmi mun- határoztáJk, bogy a pá,!yát újjá-
ka értéke meghaladja a építik. Még a múlt évben, a IX. 
15 OOO forintot. kongresszus idejére Lassú 

A sportkör elnökének be- l1P_re pályamester irányításá
számolójában az eredmények val rendbe tették a pályát, 

majd egy 6x7 méteres helyisé
get is építettek. A tetőze: anya
gát a szakszervezeti bizottság 
által rendelkez.ésre bocsátott 
összegből vásárolták meg. Az 
állomás dolgozói több mint 
50 OOO forint értékű társadalmi 
munkát is végeztek. 

Szúcs Ferenc 

KERESZTREJTV É NY 
VlZSZINTES: 1. Szakszervezeti 

Jogok egy csoportja,_ 14. Lengyel 
város a Prozna mellett. 15. Hájjal 
kenegető. 16. Szibériai folyó. 18. 
Fenve ikerszava. 20. Vissza :  köz.
s-ég Szabolcs megyében. 21. Bátor. 
23. Ilyen bíró igen gyakori. 25. 
Célsz.era kezdet ! 26. Török név. 
28. MaTx leghíresebb müve, 30. 
lttelizesltl5. 32. Klcslnyitő képzl5. 
33. Tojás, németül. 35. A.Ilati la
kás. 36. Vajon ma ? 38. Csalogat. 

39. Mongol és pápua keverék. 41. 
Politika :falta. t2. ltra. 43. A sze
relem i.3tene. 45. Egyenes vonalak 
bemetszése. (ék. hiány). 46. :Esza
ki főváros. 47. Lakhely megneve
zés is. 43. Elektrokardiográtia. 
49. Edinburg ki.köt15Je. 51. Európai 
nép. 52. Felár a közepén_ 53. Ró
mai 49. 54. Munka Törvénykönyv. 
55. Germánium vegyjele. 56. Baj 
kétharmada. 57. Halfarokban vég
ződő szakálias Isten. 60. Vízszintes 

35 t!lbbese. 62. Kett&I mutatószó. 
64 A mellkas középső része (la· 
Un). 66. LétezetL 67. Urfa török 
neve. 69. Elektród. 71. Háziállat. 
72. Kémiai elem, tárgyraggal. 74. 
Halálos balesetet okoz gépkocsi• 
val. 76. Szakszervezeti Jogok egy 
csoportja. 

FUGGOLEGES: 2. Egyszenl gép, 
J. Házl,kó. 4. Ő6ei. 5. Régen must
rának mondták. 6, Ftlgg61eges 76, 
folytatása. 7. Egymást követő be
t1lk_ 8. s. E.! 9, Vissza : madár. 
10. Idegállapota. 11. Dunántúli 
hegy. 12. zamatos. 13. A törvény 
uralma, görög szóval. 17. C&atOI'
na a Bánságban. 19. Az elején. 
22. Rövid úton 1 24. Személyes név ... 
más. 27. Shakespeare bc5se. 29. � 
Arpádház ősanyja. 31. Repülőgé
peknél alkalmazott mérc5maszer. 
34. Mint 53. vízszintes. 37. Rang
jelző. 38. Kérdőszó. 39. Magyar 
Optikai Művek. 40. Oszlopokon 
nyugvó fves folyosó. 41. Különbö
ző szin1l golyókkal való tllos 6za
vazás. 42. Központi Statlsztlkal 
Hivat.al. «4. Béke oroszul. «G. Fér
finév. 48. lgekötö. 50. 999 római 
számmal. 52. Vissza : a hónap elsl5 
napja_ 53. Jármok. 55. Francia 
kakast 56. Vonatkozó névmás. 58. 
Az ezüst vegyjele. 59. Da
los. 61. Folyadék, 62. A . testet. 
behálózza. 63 Fordítva: oserére 
váró togoly. 65. Becézett nl51 név. 
67. Komárom megyei község. 68. 
Korszak, vLssz.afelé. 70. D. O. J. 
73. Tér szélei. 75. Igavonó állat. 

Beküldendő: vízszintes 1. 76 és 
függőleges 6. Bekllldé&I baU\rld6: 
március 10 

A2. előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Beszámolási köte.1<>-
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t"észló, 
Záhony fütl5ház. Varga Gyula, 
mozdonyvezet:6. Dunaföldvár, Kos
suth té · 12. Varga László tanuló, 
Komló, Vörösmarty u. 5. Bíró 
Edit, Eger, Rajner Károly u. U.  
Fórizs Sándor, Urkút, AIIAV-G, V. 
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A V I LÁ G - V O N AT 
Eletünk kis állomásain át 
vágtáz a n11üzsgó, siető világ 
csillag-ablakú s zord szerelvén11e 
éjből hajnalb�, nappalból éjbe. 

A világ-vonat telis-tele van 
álmainlckal, csillagok közt rohan; 
s fig11eló szemünk elótt elszalad 
egy-eg11 kor - s halált-csattogó vonat. 

lgy állok én is állomás�n, 
pontos ó-r, s értem a zengo, rokon 
ár-jeleket - a szép, emberi s.:ót. 
- üzenjetek, szavatok felfogom, 
világ-fig11eló, é-rtó milliók/ 

Fazekas Lajos 

A vasutasok gyógyulását is szolgálja 
Győrben egv évvel ezelőtt 

helvezték üzembe a g11ógyha
tású thermálfürdót, s az el
múlt egy év alatt több mint 
200 ezer be!- és külföldi ven
dég látogatta meg. Elsősorban 
a mozgásszervi betegségeket 
lehet eredményesen gyógyí
tani. Ivókúraként pedig a 
gyomorbántalmakban szen
vedők és a fogíny betegek ja
vulását tapasztalták. A víz 
összetétele jódos, kovasavas. 
A hévíz hőfoka +36-40 fok 
között változik. Az úszóme
dence hőfoka 28 Celsius. 

A győri Vízmú Vállalat több 
nyelvú prospektust adott ki 
.a thermálfürdőről és · ennek 
eredményeként már az or
szághatáron kívül is híressé 

vált. A győri vasutas eszpi:
rantó szakcsoport azzal segi
tett a Vízmű Vállalatnak, 
hog11 összeállított egy eszpe
rantó nyelvű tájékoztatót, 
amelyet a múlt év nyarám az 
Eszperamto Világkongresszus 
részvevőinek adtak. 

A győri MA V egészségügyi 
szolgálat kezdeményezésére 
szakorvosi javaslat alapján 
a vasutas dolgozók és csa
ládtagjaik díjmentesen hasz
nálhatják a thermálfürdót és 
vehetik igén11be a g116gymasz
szást. Az egész éven át üze
melő gyógyfürdőt érdemes 
igénybe venni a gyógyulást 
kereső vasutasoknak. 

Dr. Ferencz-y Imre 

Ú j ításhól 4 milliós megtakarítás 

Az elmúlt gazdasági évben 
a miskolci igazga,tóság terüle
tén 642 újítást adtak be, 6 szá
zalékkal többet, mint 1965-
ben. A beadobt újításoknak 
95,1 százalékát elfogadták, s 
azok bevezetésével 4 080 304 

forint haszonhoz ;utott a vos
út, illetve a népgazdoság. 

Az újítómozgalom népsze
rűségére jellemző, hogy az el
múlt évben 13 állomáson ren
deztek az újításokból kiállí
tást. 

Az újítások ügyintézésének 
elhúzódása a korábbi években 
több újítónak is kedvét szewte. 
Hogy ezt az adminisztratív 

utat gyorsabbá tegyék, a szak
véleményezők részére 1966-
ban versenyt hirdettek, mely
nek feladata a beadott újítá
sok gyorsabb és pontosabb el
bírálása volt. Azóta az ügyin
tézés meggyorsult, ami a be
adott új!tások számának növe
kedéséhez vezetett. 

A miskolci Igazgatóság te
rületén az újítómozgalom to
vábbfejlesztése érdekében cé
lul tűzték ki az üg11intézés 
gyorsítását, egyszerűsítését, az 
újítási propaganda fokozását. 

Fekete László 
Miskolc 

Jó munkát végeztek a zalaegerszegiek 
Zalaegerszeg állomás dolgo

zói jó munkát végeztek az el
múlt évben. A vonatok átlagos 
terhelését 106,2 százalékra tel
jesítették, a kocsikihasználás a 

tervezett 20,64 tonnával szem
ben 20,78 tonnára alakult. A 
kocsitartózkodási idő pedig 
18,3 óráról 16, 7 órára csökkent. 
A menetrend szerinti indítás 
több mint 10 százalékkal jobb 

--------------, az előirányzatnál. 

A szerkesztőség 
üzeni 

Kiss Lajos Alsóörs ; Vas :rstván, 
dr. Gál György, Abonyi Sándor 
Budapest; dr. Bánkfalvy Gyula, 
Hantos Ferenc, SzHádi Sá.odor Sze-
8"d; Nagy Antal Géza Nagyka· 
nizsa; Voloslnovsz.ki János Debre
cen; Káprai László Keszthely; Bol
diz.sár Gyula Békéscsaba; Rázsl 
Gizella Bélapátfalva; Perlaki Gyu
la Sopron; Fekete László Ml6ko!c; 
Pintér Lajos Vácrátót; Bognár Ká
roly Tapolca; Gergely László Sá· 
toraljaúJhely: Leveleiket lapunk 
anyagá.Jun: felhasználjuk. 

varga Antal Balmazújváros; An· 
tal József Miskolc; cserháti Jó
zsef Szeged; Juhász András Jó
zsefváros; Dunai flnomltó dolgo
zói; Blaskó Pál Szarvas ; Bognár 
Károly Tapolca; Tart Mihály Pá.sz• 
tó; Környei Kálmán Bp.; Török 
Ernl5 Kútvölgy! Gyógyintézet; Sza
bó József Mlskolc-Gömört pu.: 
Levelel'ket illetékes helyre továb· 
bltottuk. 

A jó eredmények eléréséért 
a szocialista brigádok nagyon 
sokat tettek. A brigádok közül 
Mihál11ka Sándor, Paláovi 
Miklós és Török János brigád
jai dolgoztak a legeredménye
sebben. Nem maradt el a jó 
munka jutalma sem. Csak a 
forgalmi szolgálat 26 300 forin
tot, a kocsirendezők pedig 
csaknem 100 OOO forint jutal
mat vettek fel. 

Markos József 
Zalaegerszei: 

Lakáscsere 

Elcserélném 3 szoba + személy
zeti szobás összkomfortos MA V· 
lakásomat két 1 szoba összxom
fortosra Budapesten, Cím: CSlnt,a
lan ZOitán. Bp. IX., Gyáli út 15/a. 
fszt. 11 .  ll:rdek!l5clnl : írásban vagy 
személyesen vasárnap du, 6-8 óra 
között. 

- A pécsi igazgatóság terO.
letén 5 nagyobb csomóponton 
dolgoznak MAV-AKÖV 
komplex brigádok. Az 1966. 
rnásocill<: félévi eredmények 
alapján a pécsiiek végeztek az 
első helyen. Kaposvár és 
Nagykanizsa állomás komplex 
brigádjai előtt. 

- A MAV Adatfeldol1oaó 
Főnökség Rernington Univac 
1004 típusú adatfeldolgozó gé. 
pe az eddigi ezer szó kapacj. 
tásról 2000 szóra bővill, fel
dolgozó sebessége pedig 24 OOO 
kártya 'óráról 36 OOO kár
tya/órára növek..<.:Z.il!:. Ez a gép 
jelenleg a MA V anyaggazdál
kodási, anyagelszámolá&i 
nyiJvá.ntarrasi és statisztikai 
munkáiit végzi. 

- 40 éves a kisvasút. 1927 
februárjában adták át a for
galomniak Szeged környékén a 
tanyaviJág gazdasági vasútíát. 
A 70 kilométer hosszú kl.s
vasu ta.t a felszabadulás után a 
MA V vette kezelésbe. Az 
utóbbi években a vasutat tel
jesen korszerúsítették. a régi 
kocsipark.Dt felújították és a 
gőzmozdonyokat Diesel-moz
donyokra cserélték fel, 

- Több évtizedes, becs&Je
tes munka után nyugdíjba vo
nult a sporoni pályafenntartá
si fónök;;ég XVI-os fertös.zen.t
miklósi szakaszának két dol
gozója, Sántha Gyula munka
vezető és Galambos István pá
lyaőr. Sámha Gyu:Ja többsz.ö
rös kiváló dolgozó egyike volt 
a legképzettebb munkaveze... 
tőkmek. Gal:amboo Istvá:n pá
lyaőr is példamu ta.tó munkát 
végzetL 

- Eredményes munkát vés• 
zett Acsa-Erdőkürt állomáa 
kollektívája. A kocsikihasmá
lásná,J 102,81, a kocs.itartóu:o
dásnál pedig 95,06 százalékOII 
eredményt értek el. 

- Juta.lommúsor. A szege
di igazgatóság területén ered· 
ményes munkát végző s:zocia• 
'ista brigádok tiszteletére iu• 
talommúsort adott a Néphad
ser� Vörös Csillag l!:rdern
renddel kitünt.etett muvesz
együttese Szegeden, a MÁV 
Petőfi Kultúrotthonban. A 
szocialis1-a b-rigádok és csa• 
ládtagjaik melegen ünnepel
ték az együttes tagjait. 

- A MAV Tisztképzil ln• 
tézet hallgatói a hagyorn.ány011 
tisz,ti báljukat 1967. március 
4-én szombaton, 18 órai kez• 
deu,;_l tartják a Marx Károly 
Kö:,igazda..<ágtudomáinyi Egye
tem aulájában. A vidám mű• 
sort az intézet ha!Jgatói adják. 
FeUépnek még Ambrus Kyri, 
Korda György és Alfonzó. 
Meghívók az intézet KISZ. 
szervezet-énél igényelhetők. 

MAGYAR V ASUTAS 
• v.-..:iutasok Si-aknervez"'"'"' 

l■pl• 
�7erk�2tt a ,zerk�!:ttO btzottt:•t 

F6'lzer1reS:ltÖ� GuJyth Jil:ftOI 
trete16,:: uerkentll: Vt@t Ferene 

S?erkeittO!!'éli!! 

Budapeist vt. Bene7ór otce n. 
Telefon ·  várost: '-19-812 

0zeml: lt-'l'I 
Kh1.dJa ée re: te,n1 • Népttan 

1-'iOkla::30 VfiJlstat. BtJdepeTt vn , 
'1/lk6c7.t o, 54 I'elefon · 224-811 

l"eletös kiadó: G�bor Márton. 
• Néou.!v-a t.apktadt Vfitlalat 

ll!'R71i!8U1a 
--sekksn\m1a�7ám· 1S.91S.001-k r. 

!lzfk'r11 r i=i r" ,, ... md!J 

Ku l t ú rvá róterem ÚJ KOCSI ' 

- Ha esetleg olvasni akarnak meggyújt• 
hatom a 1'illan11t, 

- Szeretnénk, ha otthonosan éreznék ma• 
gukat a kedves utasok. 

(Pusztai Pál ra;zalJ 
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AVASUTASOK SZAKS ZERVEZETÉNEK LAPJA 
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Március 19 
Március 19-én, a szavazó

urnák elé járulnak az 
ország választópolgárai. Az 
országgyűlési és tanácsi vá
lasztások során véleményt 
•nyilvánítanak a Hazafias 
Népfront programjáról, amely 
fedi azokat a célkitű
zéseket, amelyeket a Ma
gyar Szocialista Munkás
párt IX. kongresszusa doku
mentumaiban rögzített. 

A nép döntő többsége által 
elfogadott program megvalósí
tásában mindenkor jelentős 
szerepük van azoknak, akik 
megbízatás alapján elsősor
ban határoznak e politika 
végrehajtásáról és ellenőrzik 
annak megvalósítását. 

A jelölteket közéleti tiszt
ségbe emeli a választás. 
Közéleti tisztségre csak az az 
ember elhivatott, aki együtt 
él, együtt érez választóival, 
aki munkájával, rátermettsé
gével kimagaslik do!lJozótár
sai közül, de soha sem nő fö
léjük, a-kinek igazi tekin
télyt a választói érdekében 
végzett áldozatos munka ad. 

A hárommillió választó 

1967. MARCIUS 3. 

1967. március 5-14. 

lipcsei tavaszi vásár 
A hagyományos lipcsei nem

zetközi tavaszi vásár iránt év
ről évre nagyobb az ·érdeklő
dés. Ebben az évben a márci
us 5 és 14 között megrende:tés
Fe kerülő vásáron 70 ország 
több mint 10 OOO kiállítója ál
l!tja ki termékeit. A szocialis
ta országök a 355 OOO négyzet
méter összkdállítási terület
ből 40 OOO négyzetmétert 
vesznek igénybe. A legjelentő
sebb külföldi kiállító a Szov
jetunió. De tekintélyes helyet 
foglalnak el a kiállításon a 
többi európai szocialista or
szágok, köztük hazánk is. 

Az idei lipcsei vásár:on az 
európai k;api talista országok is 
kivétel nélkül képviseltetik 

l 
magukat Lipcsében. A legna
gyobb kiállító Franciaország 
lesz: 

Négy-öt nap helyett 
24 óra alatt 

„Kenguruval" gyorsabb az anyagszállítás 

A szakszC'lgálatok anyagel
látásának meggyorsítása cél
jából az Anyagellátási Igaz
gatóság is bevezette a vasúti
közúti kombinált fuvarozás új 
módszerét, a „kenguruval" 
történő anyagszállítást. Az első 
szállítmány Budapestről, a 
Landler Osztószertárból in
dult útnak Miskolcra. Ebben a 
viszonylatban a kocsirakomá-· 
nyú küldeményeknél 

a korábbi 4-5 nap he
lyett „kenguruval" 24 óra 
alatt a felhasználóhoz ke-

rült az anyag. 
Nagy előnye, hogy a darabáru
szállitásnál nem kell a feladó-, 
illetve a leadóállomáson az 
anyagot mozgatni. A rakodás 
ugyanis villás targonca se
gítségével történik. 

Az új szállítási módszer al
kalmazásával lehetőség nyí
lik arra, hogy az országos osz
tószertárakból a misk"lci igaz
gatóság területén terítve tör
ténjen az anyagszállítás. !gy 

A villástargonca segítségével gyorsan megrakják a 11 tonnás 
nyerges vontatót. 

n�m _kel} a miskolci szertá�ak- Például a Lenin Kohászati bol uibol az anyagot vasuton · • kb •1 D
" • . s tá vagy gépkocsi igénybevételé- ��:z,e 0 __ a 10s�on �er � 

vel tovább szállítani. utJan kozvetlenul kohaszati 

A kenguruval való szállí• 
tás gazdaságosságát az is 
elösegíti, hogy viszont
fuvarozást is meg lehd 

szervezni. 

alapanyagok rakhatók be és 
küldhetők a Landler Jánnű
j a ví tó részére. 

Az első kísérletek eredmé
nyesen zárultak. l!:ppen ezért 

(Szabó János felvételle) 

az Anyagellátási Igazgatóság 
nagyon helyesen úgy határo
zott, hogy tárgyalásokat foly
tat az Autóközlekedési Ve
zérigazgatósággal, s még az 
idén Budapest-Szombathely 
és Budapest-Debrecen vi
szonylatban is igénybe veszi 
az új szállítási technológiát; 

l!:letünk jelentős eseménye 
a választás, ame)y abban dönt, 
hogy kiket bízzunk meg azzal, 
hogy a célkitűzések megsza
básánál, megvalósításánál ne
vünkben munkálkodjanak. A 
hárommillió választó olyan 
helyzetben élhet jogával, 
amikor szocializmust építő or
szágunkban szilárd a néphata
lom, törvényes rend és nyuga
lom van, békés és eredmé
nyes építőmunka folyik. 
Március 19-én minden válasz
tó szavazatával nyilváníthat
ja egyetértését politikánkkal, 
szocialista céljainkkal. 

részvételével- lezajlott -85 ezer 
jelöló gyűlés biztosíték arra, 
hogy a jelölő listákra a leg
rátermettebbek kerültek: 
Azok, aikik bírják a dolgozók 
bizalmát, akik képesek lesz
nek a bizalommal élve sikerre 
segíteni nagy céljainkat. 

Három küldöttértekezlet 
Kimagasló munkát 

végeztek 

Az országgyűlés az elmúlt 
évben új választási törvényt 
fogadc;itt el. !';szerint a képvi
selőket nem lajstromosan, ha
nem egyéni választó kerület
ben jelölik és választják. A 
törveny lehetővé teszi a kép
viselő-választásnál is több je
lölt állitását. Csökkent a köz
ponti _és ppvekedett a helyi 
képviselő-jelö1tek száma. 

A Hazafias Népfront Jelölt
j�i azok a munkások, 'parasz
tok, értelmiségiek s a társa
dalom minden rétegének kép
viselői, akik eddig munká
jukkal megbecsülést és bizal
mat· vívtak ki, akik önzetle
nül szolgálják népünk fel
emelkedését. Valamennyien a 
Hazafias Népfront prqgramjá• 
val indulnak, amely válasz
tási felhívásában is leszögezi, 
hogy egyetért a párt IX. 
kongresszusán megvont prog
ramjával, amelynek megva
lósítása, közelebb visz bennün-

. ket a szocializmus teljes fel
építéséhez. 

Ma már köztudott állás
pont, hogy az uJ gazdaság
irányítási rendszer, az új fel
adatok növelik az igényeket, 
a vezetőkkel szemben. Ali ez 
az országgyűlési képviselője
löltekre, a leendő tanácstagok
ra is. 

C'ljaink elérésének döntő 
feladata, hogy erősödjön 

szocialista államunk és a nép 
hatalma. Ezért fontos az ál
lami szervezet fejlesztése, az 
állami tekintély és fegyelem 
szilárdítása, a felelősség növe
lése. Tovább akarjuk erősí
teni népünk szocialista nem
zeti egységét. ,,A párttagok és 
páTton kívüliek, a különböző 
egyházakhoz tartozó hívók és 
nem hivők egyaránt megta
lálják · helyüket azoknak az 
egyetemes nemzeti céloknak .a 
szolgálatában, amelyeket min
den hazáját szerető és a társa
dalmi fejlődést megértő hala
dó ember elfogadhat" - szö
gezi le a választási felhívás. 
· Erről beszélt Kádár elv-

társ a budapesti választási 
nagygyűlésen, amikor arról 
szólt, hogy feladataink megol
dása és a nemzetközi. helyzet 
egyaránt megköveteli minden 
hazafias erő összefogását a 
nép érdekeit legjobban kife
jező és előmozdító szocialista 
céljaink közös szolgála tára. 

Minden dolgoro egyetért 
azzal, hogy az országgyűlés 
és a tanácsok szerepét és fe
lelősségét növelni keM. Ezzel 
égyütt növekszik a választók 
felelőssége is. A kitűzött célok 
végrehajtása csak az ország 
dolgozó népével egvetemlege
sen lehetsége6. A szavazás te· 
hát annak megpecs'étell:e is, 
hogy a szavazók részt vállal
nak annak a programnak vég
rehajtásáqól, amelynek szelle
mében jelöltjeik a választá
son i.nd.ulnak. 

Ez a program nem minden 
vonatkozásában· új. Sőt 

fejlődő társadalmunk életé
nek egyik állomása, az ed· 
dígi folyamat előbre vivője. 
Nem fordulat, hanem előrelé
pés az eddig követett úton. 

A jelöltek soraiban ott 
vannak a vasutas dolgozók is. 
Amikor meggyőződéssel vall
juk, hogy jelölésük helyes 
volt, s nemcsak a vasutasok, 
hanem minden választópol
gár érdekében a legjobb tudá
sukkal munkálkodnak majd 
megválasztásuk esetén, jelölé
süket mégis elsősorban a 
vasutasmunka megbecsülésé
nek tekintjük. 

A jelölő gyúléseken, válasz
tói gyűléseken a vasutasok 
tízezrei is részt vettek. Ezzel 
is dokumentálva, hogy ma
gukénak érzik a Hazafias 
Népfront programját, s készek 
lesznek ezért a programért 
dolgozni. Ott lesznek március 
19-én is a szavazóhelyiségek
ben, hogy szociali2n1ust építő 
hazánk legmagasabb szerve, 
az országgyűlés képviselőinek, 
a tanácsok tagjainak megerő
sítését szavazatukkal is meg
pecséte!jék. 

A szavazás, a párt prog. 
ramjának igenlése bizto

síték a megvá!asztandóknak 

Február 21 és 24 között há
rom küldöttértekezleten vet· 
te,m részt: Szolnok és Hatvan 
állomáson, val,amjint a Kitérő
gyártó üzemi Vállalatnál. 
Mindhárom értekezlet maga
san az át1ag felett állt mind 
a beszámoló.t, mind a vita 
színvonailát � tartalmá� ille· 
töen. 

Nem ilyen egyértelmi! a 
kép, ha a részvételt nézzifrk. 
Szolnokon 30, Hatvanban 1, 
Gyöngyösön 8 küldött hiány
zott az érte!kez.1etről. De akik 
megjelentek, azok kitartottak. 
Hatvanban még a pó1,l&lagos 
választásnál is - egy jelölt 
nem !kapta meg a kétharma
dot - teljes vo!Jt a létszám. 

A BESZÁMOLÓ 

A kollektív munikával rész
leresen fog!a:l:kozó beszámodők 
egyaránt azt mutatták, hogy 
a szakszervezeti bizorttságak 
m®}övekedett, sokoldalú fel
adatuknak csaiknem minden 
részével hozzáértéssel tudna!k 
fog],alkozni. Hangjukból k.i· 
csendillt az is, hogy a társa
dalmi munká.sdk százain túl a 
tagság egyre nagyobb része 
tevékenykedik a határozatok 
végreihajtásán. Ennek előfel
tétele - hogy a tag;.ság időről 
idóre ismerje 1l felads11tokat -
egyre mkáblb gya!korlattá vá
lik. 

Szolnokon a beszámolót 
írásban terjesztették elő. A 
hozzászólások konkrét kap
csruódásában, abban, hogy a 
szakszervezeti munika csaknem 
minden terü!l.etére sor került 
a vitáiban látswtt haszna a 
lPÓ<iSzer'lllek. 
. Egyéhként a beszámolöknak 
az vo1t a legíóbb hlbájuk, hogy 
nem adtak választ a bizalmi 
és a műhelybizottsá.gi válasz
tásokon feltett kérdése!kre 
Ezt a hi.ányooságot a szaikszer
vezeti bizottságoknak rövide• 
sen pótoJ:niu,k kell. 

A VITA 

li l ·t t bl A vita azt biwnyította, hogy arra, ·ogy az e o egeze t za. a hozzászólók élték a beszá· lom birtokában, választóikat moló idósz.aikát, részeseinek 
maguk mögött tudva dolgoz- tartjáik magukat az eredmé
zanak nagy céljaink valóra nyeknek és a hiibáknak egy
váltásán. Március 19-én éljünk aránt. Valamenillyi a.rról ils 

meggyózött, hogy a küldöttek az ország felszabadításával nem egyéni véleményüket, ha-
egy időben kapott jogunkkal nem a küldó kollektívák klé
Azzal a joggal, amelynek. el- rését, megállapításait to!má
nyeréséért ma is világszerte csolták. Az alaphang: a múlt 

és a jelen kritikai értékelése, harcolnak és halnak meg em- 8 mindjárt az előre mutató 
berek. Szavazzunk a békére, megoldás keresése volt. Swla békés építómunkára, szo- nokon a szaikszervezeti élet. 
eializmust építő országunk Hatvanban, Gyöngyösön in-

. . . . , kább a termelést gátló körül-további Sl.kereit biztosito prog j mények álltak az érdeklődés ramra, annak képviselőire! középpontjáiban. (Nem isme· 

rem viszont azok véleményét, 
akik idő hiányában nem kap
tak szót.) 

A VÁLASZTÁS 

A választások az új válasz
tási rendszer helyességét iga
zoltá,ik. A dolj;!OZók pízhatnak 
a vezetó testületben, hiszen a 

·demokrati1Jmu.s szelleméberr 
azak keri.lLtek a vezetésbe. 
akik bírják a dolgozók biza!· 
mát, s eddig;i mun:kájuklkal rá
szolgáltak arra. 

A jelölést illetően érdemes 
összehasonlítást tenni Hatvan 
és Gyöngyös között„ Az előb
bi helyen élénk vitá táJma,dt, 
hogy egy-egy swlgálati hely 
milyen képviseletet :kap a ve
zetésben. A sovinizimusból táp-. 

A gazdasági vasutak vár
lált fenntartásaik nagyszerű cá• palotai üzemfőnöksége eddig 
folatát hallhattuk viswnt a három esetben kapta meg az 
Kitérögyárba,n, Egy hozzászó· 1 élüzem címért járó "klevelet. 
ló, aki két évvel ezelőtt szen- / Az elmúlt évi eredmények 
vedélyes hango� tiltako�_tt a 

I alapján negyedszer is teljes!
sza:kszervezeti btzottsáig os.sze• tették az élüzem szintet. 
tétele ellen, most a küJ,dött- 1 Az üzemfőookség 49 tagú 
gyűlésen ismertie el, mennyire kollektívája az előző évhez 
igazuk vol\ azoknak, aki,k úgy viszonyítva hat-hétszeresére 
érveltek, hogy a .szakszerve• nőtt forgalom ellenére is ki
zeti bizottság az ü.zem egé<ra magasló münklát végzett. 1'le• 
kollektívájának, s nectn egyes véteti tervüket 137,9, az áru
üzemrészek !képviselője. tonnatervet 139,9 százalé.:M 

Határozati javaslatot egyik teljesítették. A kocsikihaszná
helyen sem terjesztettek elő. A lásnál 109,9 százalékos ered
bes'Zámolók, a hozzászólások ményt értünk el. A javítórn,ű
azon,ban alkalmasak a feladat hely 100 százalékig elvégezte 
megsza,básá.ra, hiszen mind!há- f e ?adatát. 
rom küldöttgyűlés nívós ta· Dicséretes munkát végzett a 
nácskozás, munkaértekezlet műhelyben dolgozó Sági János 
volit. szocialista brigádja, Gyetval 

G. J. István vonatkí�érő, Adamovics 
Gábor vonatvezető, Takács 
Károly motorvezető, és Már

A pécsiek végeztek 
az első helyen 

kus Imre forgalmi irányító.1 

A szocialista 
brigád példát mutat A pécsi igazgatóság nagyobb 

csomópontjain dolgozó MAV
AKÖV komplexbrigádok ver
senyében a pécsi komplexbri
gád végzett az első helyen, a 

kaposvári és a nagykanizsai 
komplexbrigádok előtt. A ver
seny három első helyezettje 
pénzjutalmat és oklevelet ka-
pott. 

A komplexbrigád-értekez
leten a részvevők elhatároz
ták, hogy 

1967. évre nocia.llsta 
komplexbrigád szerződést 

kötnek. 
Ezután került sor a komplex
brigád-vezetők megválasztásá
ra. A MA V komplexbri.gád 
vezetője, Somogyvári János, 
az AKÖV-é pedig Erdélyi Já
nos. Határozat született arra 
nézve is, hogy ebben az évben 
az értékeléseket negyedéven
ként tartják, és negyedéven
ként döntenek a helyezésekről 
is. 

Az elmúlt évben az igazgá
tóság egyes területén a darab
árus forgalmat már az AKÖV 
vette át. Az első időszakban 
kezdeti nehézség, bizonytalan
ság volt tapasztalható. Közös 
munkával azonban az átmene
ti nehézségeken túljutottak, 
és ma már a darabárus szál
!ítá..; zökkenő nélkül történik. 

A jó együttműködés érdeké
ben a műveletek párhuzarno
sitását sem hagyták figyelmen 
kívül. 

A soron kívüli kirakás& a 
vasú& csak indokol& eset
ben, az idegen kocsiknál 

kérte, 
és ezeket VisZOilt az AKÖV 

aldcor is teljesítette, ha törté
netesen a már megkezdett 
küldemény rakodását kellett 
félbeszakítani. A grafikonos 
kiszolgálást a vasút minden 
esetben betartotta. 

A balatonalmádi Vl-os pá
lyamesteri szakasz szocialista 
brigádja Fekete Imre csoport
vezető előmunkás vezetésével 
eredményes munkát végez. Határidő előtt egy hónappal 

A pécsi igazgatóság komp- befejezték a tervükbe megha
lexbrigádjainak jó munkája és/ tározott_ 16 OOO

_ 
da:ab !a!pfa 

kiváló eredményei egy jól ösz- betonal3ra valo kicsereléset. 
szeszokott, kollektív munkáról

! 

Ugyan3:kkor elmúlt: évi jó 
tanúskodnak. IT.lUi:u"áJukka_l el:1yertek a szo-

c,alista brigad c1met és az ok-Illés Gyula levelet. 

Műszaki konferencia 
. a miskolci pályafenntartási főnökségen 

Az Omiskolci Pályafenntartási Főnökség g11-Zdaságl és 
társadalmi vezetői mű.szaki 
konferencián értékelték az 
1966. év. eredményeit és. vi
ta� meg az ez évj felada
tokat. 

bizonyítja a jó k:>llektív szellem, a szilárd munkafegyelem és az, hogy a balesetek 1965-höz viswnyítva több, mint 50 százalékkal csökkentek. Ehhez az .eredi,1ényhez természetesen 
. hozzájárult a munkavédelmi Tóth Zoltán, á főnökség ve-

őrök felvilago.sitó mu.nkája is. 
zetője �molt be. ,;i I?últév,i . A műszaki konfet�nc,án szó munkárol. A bes=nolo meg- esett a Nagy vkt&beri Szoc·aállapította, hogy a főnökség lista Forradalom 50. _ évfordudolgozói a múlt évi tervet él- lójának méltó megünnepléséüzein szinten teljesítették. A ról is. A cél, hogy a kon.gresz
B_ereznai mérővonat által mért 52;usi �unkave1-s!'nY, lendüle
eredmények azt igazolják, tét tov:a1;>b fokozva az éves 
hogy a pálya állapota minő- gazda�� t_ervet 100 százalék
ségileg javult. Az eredmények 

ra te!Jesitsék. 
eléréséért a szocialista brigá- Végül a konferencia elfo
dok sokat tettek. A főnökség gadta ';'Zt a javaslatot, hogy teriiletén 11 pályamesteri sza- az Om,skolci Pályafenntartási 
kasz dolgozói kapták meg a Főnökség 1967-ben a szocialis
szocialista szolgálati heiy cí-

ta pályamesteri főnökség cím 
met. elnyeréséért versenyezzen. 

Az egymá..ssal való törődést Antal Jó7.5ef 
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KÉPVISELÓJELÖLTEK 

A rajztábla mellett nőtt fel 
A vasutasok 

bizalmából 
Március idusára 

119 év távlatából emléke
Siófokon február második zünk 1848. március 15-re. Ar

hetében került sor a képvi.se- ra a napra, az első magyar ta-

ződött. Csaknem száz aztenM 
kellett, míg 1848 i>1-ökaéi,é,lek 
gazdái akadtak. 1848 vérbefoj. 
tója, az orosz cári birodalom 
szétzúzását végrehajtó, a világ 
első proletár államának kato
nái engedtek utat a haT1n4di/c 
tavaszon 1848 eszméinek. 

Ei>Pen Bakó Károly igazga
tónál volt, osztályvezetői érte
kezleten vett részt. A titkár
nő ,beszólt, hogy a szobájában 
fontos ügyben várják csak 
néhány percre. A vendég, Ba
logh László, a váci járási párt
bi.zott.sá,g titkára vázolta az 
elképzelést: Pest megyében a 

25. számú szavazókörzetben 
országgyúlési képviselőnek 
szeretnék jelölni ••• 

Tizenöt éve az üzemben 

Kö2lépmagas, markánsarcú, 
csendesbe.szédű erniber Kalmár 
János, a Duna!keszi Járműja
vító 44 es.ztiendős fómérnölke, 
Ha beszél, oda kell figyelni, 
mert amit mond, érdekes, jól 
megfogalm.azott. Szinte min
den szavát arca rezdülései elő
zik, vagy ikövetik. Ezért is 
mondhatta a váratlan kijelen
tésre: 

- Balogh elvtárs, most ne 
az arcizmaim játékát nézze, 
hanem arra f;,gyeljen, amit 
őszintén, tiszta lelkiismeret
ből szeretnék elmondani .•• 

S beszélt Halkan, de nagyon 
világosan és egyérrelműen. 
Nagy megti.szte1itetésnek veszi 
a jelölést, de hol van neki ru
tinja alh,hoz, hogy helytálljon 
egy feszült ],églkörú tömeggyű
lésen? 

- Rajztábla mellett nőttem 
fel, vajon nyerne-e velem az 
országgyúlés? •.• 

- Meg azután a Dunakeszi 
Jármújavitó jövője is nagyon 
foglalkoztat - mondja Stáhly 
utcai otthonának egyik ked
veshangula tú szobájában. -
Tizenötödik éve vagyok ennek 
a vállalatnak a dolgozója. A 
Ganz Vagongyár három hó
napra adott kölcsön 1952-ben, 
s ott ragadtam, mert nagyon 
megszerettem a kollektívát, az 
új munkaterületet. Szeretem 
munkatársaimat, ak,ik között 
- elődöm halála után - 1963-
ban léptem elő fómérnö'kké. 

A párttitkár szavai, az új 
feladatok nagy.szérű, új leheíő
ségei mégis megnyugtátták. 
�a má'r ,nagyjából megis-

' mer�edetj; választókörzetével 
ts: Dunakeszi-Alag község, a 
4unakeszi gyártelep és Fót 
P.gyedüli !képviselőjelöltje lett: 

- Már megnéztem, hogy 
körzetemben milyen létesít
mények épültek az utóbbi 
években, s milyen beruházá
sok történtek - mondja -
Azzal már tisztában vagyok. 
hogy Dunakeszin a l.a.kásépít
kezések, Fóton a közművesí
tés foglalkoztatja legjobban e 
községek lakosságát. S most 
már - amikar az említett 300 
miUiós beruházásról lesz szó 
- talán mint országgyúlési 
képviselő is szorgaLmazhatom, 
hogy üzemünk egyszer való
ban megfeleljen a MAV igé
nyeinek. Kétezerhatszáz dol
gozóról van szó, s messze va
gyunk a korszerűség követel
ményeitől. Új álláshelyekre, 
csarnokokra, mosdókra, zu· 
hanyzókra, iHtözőhelyiségekre 
van szülk.ség! De sok gcndUIJJk 
lesz n:ég a vágányhálózat és a 
tároló vágányok építésével. a 
villamosenergia- és kazánbő
vítésseL 

Szívügye a tervezés 

Kalmár Jánosnak két gyer
meke van, felesége tanárnő 
egy újpesti iskolában. Tizen
egy éves János fia nemrégiben 
egy csoporttal, amelyet édes
anyja vezetett, megtekintette 
a Parlamentet. Nagy hatással 
volt rá ez az élmény, amúgy
is él-hal a történelemért, a 
művészettörténetért. S a Par-
1ament most egyszerre bele
robbant életébe. Amikor meg
tudta, hogy édesapja képvise
lőjelölt lett, s ez az út a 

Parlament felé ve;,et, ijedten 
ennyit mondott: .,Apu, azért 
a , dunakeszi gyárat ne 
hagyd! .•• " Féltette egy m.á;;ilk 
élményét, az � téli es-

Kabná.r János 

ték feszültségét, amikor édes
apja ül a rajzt.föla fehér pa

pírja mellett, s ceruzája alól 
új személykocsik kelnek élet
re. 

Nem tagadja, szívü,,,aye a ter- lőJ'elöltek és a megyei tanács- vaszra, amikor hősi elszánt
vezé.s. Legnagyobb teljesíbmé- sággal elindult Petőfiék ifjú
nyének a Ba:h típusú négy- tagok megválasztására. A Ha- sága harcra keltek a nemzet 
tengelyes személykocsit tart-· zafias Népfront helyi szerve- legj�bbjai a nemzeti függet
ja. ő volt a kocsi vezető ter- zetének javaslatára az állo- lenségért, az évszá;:ados német 
vezője. más dolgozói egy megyei ta- iga lerázásáért. , 

Milyen a magyar vasút ma, nácstagot jelölhettek. Az állo- Európa-szerte az elnyomas 
milyennek kellene lennie a más kollektivája Bq,rabás Ká- uralkodott akkor. Császári, ki
jövőben? Erre a kérdés.re is a roly főintézőt jelölte megyei rályi, cári önkény szövetkezett 
realitás talaján állva mond tanácstagnak. a népek rabságban tartására. 
választ: Egy ellenséges világgal �ellett 

- A legégetőbb problémát Barabás Károly a háború szembeszállniuk a marciusi 
a pályafenntartásnál látom. Ha utolsó éveiben került a vasút- fiataloknak. Történelmünknek 
nem megfelelő a pálya, hiába hoz. Pályamunkás volt, majd olyan napjai kezdődtek ekkor, 
készítjük akár a legjobb rugó· térközőr. Dolgozott forgalmi amelyekre mindig büszkék le
zású kocsikat is. Ami pedig 

szolgálattevő beosztásban és hetünk. Az egész világ ismer
a személykocsikat illeti, szorít te és becsülte a magyar ne
bennünléet az importalkatré- mint térfőnök is sokat fárado- vet. 
szek hiánya, visszaveti erőfe- zott a vasútért. Gazdasági A népek elnyomói félelem
szítéseinket a sokfajta kocsi- munkája mellett a mozgalom- mel és szorongással néztek fe
típus, amelyeket végre egysé- ban és a közéletben is aktívan Lénk, azok pedig, akik a sza
gesíteni kellene. Van már ilyen részt vett. Hosszú évekii7 volt badságért küzdöttek, büszke
törekvés, de még előbbre kel- az állomás szakszervezeti bi- séggel és reménykedéssel fi-
Zene léP;'ünk,.. __ zottsági titkára, majd később 

I 

gyeltek bennünket. _ 

. 
A y_asut lelkes tervezo�e, _ra- párttitkára legutóbb községi 1848 elbukott, muve befe,�-

JongoJa monrlta el néhany 
1 

, ' zetlen maradt. A magyar ki-
mondatban a felemelkedés tanacstag volt. 

zsákmányoló osztályok csak-
módját. Oda kellett figyel- Barabás Károly a jövőben a nem 100 éven át mindent el
nüruk, mert halkan, szuggesz- siófoki vasutasok bizalmából a követtek, hogy bemocskolják 
tíven és őszintén beszé1t. Sza- megyei tanác;ban dolgozhat a a magyar történelem fényes 
vára nemsoikára az egész or- köz •avára lapjait. 
szág felfigyel ... J 1919-ben, a második magyar 

Maros László Szombati Gyula tavasz, a Tanácsköztársaság 
133 napja keltette életre Pe
tőfi, Kossuth, Táncsics öröksé
gét. De a heroilcus küzdelem a 

1 b b d 
• / ✓ külső és belső ellenséggel a 

,,A egio tu ásom szer1·nt... néphatalom vereségével vég-

22 éve, hogy szabadon fln
nepelhetjük a szabadság haj
nalának szimbólumát, márci,u 
15-ét. Minden évbm bűa2ke 
örömmel emlékezünk a; sza
badságharc születésének nap. 
jára. Köszöntjük most u a; 
119 év előtti hősöket, a már
ciusi ifjakat és köszöntjük azo
kat, akik elhozták nekünk • 
harmadik magyar tavaszt. 

Március a mi szám'Unk."1"11 
nemcsak a múltat, hanem ,i 
jelent, az alkotást, az erőt u 
jelképezi. A hazaszeretet an
nak idején azt jelentette, ho1111 
szuronyt szegezve és forradal
mi dalt énekelve mentek az 
ágyúk elé. Ma a hazaszeretet 
tettekre serkentő, munkánz 
bíztatő erő. A tettel való ha
zaszeretetre nemcsak 1848-ba!t 
volt szükség, hanem ez Jel
lemzi az igazi hazafiságot ma, 
a békés napokban is. 

A szabadság márciusi napjci 
ma arra figyelmeztet, horn, tet
tekkel harcoljunk még szebb 

életünkért. Csak az hivatkoz
hat ma a márciusi ifjak dicaó

ségére, aki ha·rcaikat folyt4t
va fáradozik a &zocialista M� 
gJl(Lrország felépítésén. 

melésí tanácskozás 8 éves te-
t--------------------

vékenységünk alapján az 
aranyplakettet, brigádtag-
;iainknak pedig az aranyko
szorús jelvényt szavazta meg. Bliszolglilt 11 biz11/omr11 

Kevesebb létszámmal 
nagyobb eredmények 

Az elmúlt évek során Fegy
vernek-Örményes állomás for
galma megnövekedett. Míg 
1962-ben az állomás össz
kocsiforgalma 3278, addig 
1966-ban 3866 kocsi volt. Leg
nagyobb emelkedés azonban 
az átlagos kocsikihasználás
tiál mutatkozik. 1962-ben 16,32 
•Jnna volt az átlagos kocsi-
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Eredményes munka 
több üzemi részesedés 
A műszaki konferenciák és sedés képzésénél korrekciós 

a termelési tanácskozások igényeinket figyelembe ve
részt vevői az 1967. évi fel- gyék. A vasút üzemi részese
adatok ismertetése előtt aITól désének végleges megállapítá
értesulhetteK, hogy a vasút sához tehát a korrekciós viták 
1966-ban 3,4 százalékkal több eldöntésére, az állami költség
árut és 1,7 százalékkal több vetés eredményének ismereté
utast szállított el, mi.nt az elő- re van szükség. Remélhetőleg 
ző évben. a közeli napokban már min-

A teljesítmények növekedé- den tisztázódik és pontos ada
sével egyidőben javult a gaz- tok állnak majd rendelkezés
daságosság is. Devizaszerző re az üzemi részesedés mér
tevékenységével a vasút min- tékét illetően. 
den eddiginél eredményeseb- Az 1967. évi feladatok már 
ben járult hozzá az ország ismertek. A tervek szerint 1,9 

nemzetközi fizetési mérlegé- százalékkal több árut és 1,7 

nek javításához. Az előző évi százalékkal több utast kell a 
80 millió forint veszteséggel vasútnak elszá!litani, mint az 
szemben - előzetes számítá- előző évben. Mindenki tudja, 
sok szerint - 400 millió forint hogy a szállítási igények év
többlet nyereség várható. ról évre történő fokozatos nö-

Az eredmények elérésében · vekedése, népgazdaságunk 
kétségtelen fontos szerepe egészséges fejlődésének követ
volt azoknak a kapacitást nö- kezménye, amely egybe esik 
velő műszaki fejlesztési intéz- egész népünk egyéni és társa
kedéseknek, melyek az utóbbi dalmi érdekeivel. A vasút mű
években megvalósultak. A si- szaki színvonalának továbbfej
ker legfőbb részesei azonban lesztése, a vasutas dolgozók 
az új berendezéseket, létesít- öntudatos fegyelmezett helyt
ményeket kellő szakértelem- állása az idén is biztosíték ar
mel kezelő, vagy még a hagyo- ra, hogy a megnövekedett fel
mányos módszerekkel, sok he- adatokat sikeresen végrehajt
lyen elmaradott szociális kö- suk. 
rülmények között becsülettel, 

J 
elentős zavarok, áthidal-

fegyelmezetten helytálló vas- hatatlan szállítási nehéz-
utasok. . , mények állhatnak azonban elő 

Az_. 1966; é� __ ered_me�yek egyenlőtlen szállítási igények alapJan varható uzenu res�- esetén. Erre figyelmeztetnek sedés mértéke - korre�ciók januári eredményeink, amikor 
nélkül is meghalad1a az a tervezett áruszállítással 
előző veszteséges évre kottek- szemben 200 ezer tonw.i lema
ciók alkalmazásával �ifi_�etett radásunk volt, és sajnos, feb-
13,5 napnak megfelelo ossze- ruárban sincs lényeges javu
get. Tehát a jó munka juta!- lás. ma nem marad el. 

SZOCIALISTA MÓDON ..• 

Segít a brigád 
AZ ASSZONY a' konyhaaj

tóból kiabált: 
- Feri, gyere csak le! 
A férfi végig imbolygott a 

friss falon. Az asszony köz
ben az embereket leste, az 
öreg Kovácsot, a brigád veze
tőt, Kolláth Sanyit, a gyer
kőcöt, meg a többieket. 

- Mi baj már megint? 
lépett a konyhaajtóhoz a hir
telen szőke nagydarab férfi. 

Az asszony félrehúzta a kis
konyha függönyét: 

- Még mindig kevés lesz 
- mondta idegesen. 

A sparhelton pörkölt for
tyogott, Feri felemelte a fe
dőt. 

- Nem sok. Tettél még 
hozzá? 

Az asszony bólintott. Ta
tlácstalanul nézték egymást, 
majd a férfi fellebbenr.ette az 
az abroszt a ruháskosárról: 

- Vres a kamráa, hallod. 
.Nincs semmi? 

Az asszony méregbe jött: 
- Nem mondtam már terr 

Mpelőtt, hogy csak hú.sz fo
rintom mm. A fen,e se gon
dolta, hogy ennyi embert ide
csóditesz. 

A férfi egyik lábáról a má
sikra állt. úgy nézett ki, 
mint egy óriási kölyök, ami
kor összeszídják. 

- Mondtam, hogv eljön.n,ek 
e1711 páron ..• 

- Egy páran. De azt nem 
mondtad. hogy az egész kom
pánia eljön. 

� '"'ekem M mondták, h°'711 

mind jönnek! - szabadkozott 
tovább a férfi. 

A gőz lökdösni kezdte a 
fedőt. Az asszony odament a 
tűzhelyhez, és megkavarta az 
ételt. 

- Ennyi embernek meg se 
kottyan az a kis valami -, 
panaszolta szinte önmagának, 
és ismét odaállt az ajtóhoz. 

A ZSALUS VITYILLO 
mellett épülő nagyablakos kő
ház tetején ott kopácsoltak 
az emberek, Feri barátai, az 
egész kocsirendező brigád. 

Az ebédhez az asszony a 
kiskonyhában terített. Min
denkinek két szem hús jutott, 
egy kanálnyi szaft, meg há
rom-négy krumpli! Az asz
szony nem ebédelt. 

- Nem jó nekem már zsi
rosa.t enni! - mondta, de be
levörösödött, mert látta, hogy 
diétás ételnek is beillene a 
pörkölt, olyan kevés rajta a 
zsír. Az öreg Kovács meg 
még ugratta is ráadásul: 

- Egyél, ján1/0ffi, úgy le
szel szép kövér! - mindnyá
jan nevettek, aztán össze-ösz
szenéztek és megkönnyebbül
tek amikor Kolláth Sanyi, a 
gye'rkőc mozgolódni kezdett: 

Essünk neki Kovács 
bátyja, mert korán el akarok 
menni. 

Az öreg rákacsintott az 
asszonyra: 

- Eszi ezt a penész mindig 
a iányolé után. 

lÍ!ekifogtak, szótlanul dol
,:oztak, majd öt óra tájt az 
öreg elkiáltotta magát: 

A megnövekedett igények 
kielégítése egyenletes szállí
tás mellett is erőfeszítéseket 
igényel és a lemaradt áruk ké
sőbbi időben való elszállítása 
csak fokozza a nehézségeket. 
Az egyenlőtlen szállítások kö
vetkeztében a bevételt hozó 
teljesítmények csökkennek, a 
ráfordítások pedig lényegében 
azonosak maradnak. Mindez 
kedvezőtlenül befolyásolja a 
vasút pénzügyi eredményei
nek alakulását és csökkenti a 
nagyobb évvégi üzemi jutalék 
képzésének lehetőségét. 

Éppen ezért a bevételek és 
ráford/tások alakulásának nem 
lehetünk passzív szemlélői. Az 
igazgatóságok és a szolgálati 
helyek vezetői különösen sokat 
tehetnek pénzügyi eredmé
nyeink kedvezőbb alakulá
sáért. 

A vasutas dolgozók üzemi 
részesedésének mértéke 

eredményeink függvénye volt 
eddig is, de még inkább az 
lesz a következő években. A 
közömbösség nem fér össze az 
új gazdasági mechanizmus el
veivel, melynek egyes elemei 
már napjainkban, de az év fo
lyamán egyre fokozottabban 
érvényesülnek. Az utasítások
ra való várást, a szűk látókörú
séget fel kell váltani az önte
vékenységnek, a minden terü
letre kiterjedő, szocialísta cél
kitűzéseinknek megfelelő gaz
daságossági szemléletnek. 

KajcsaJ� 

- Mára elég! Ez a fele 
már nem ázik be. 

Az asszony is kijött a kony
hából. Sírva mosogatott, 
amiért az urának szégyenkez
nie kellett a brigád előtt, 
hogy se ennivaló, se inniva
ló a háznál, dehát a fizetést 
úgy elvitte a cserép, ahogy 
volt. 

Az öreg közben lekászáló
dott a létrán, utána a többiek 
is szedelőzködni kezdtek. 

- Ma.jd holnap folytatjuk! 
- mondta a brigádvezető. 

Az asszony elsápadt: 
- Holnap is jönnek? 
- Jövünk hát. Ráérünk, 

éjszakásak vagyunk. Rá kell 
most már erre tenni a tetőt, 
jányom. Ne mondják, hogy 
két évig épül a házatok. Meg 
aztán ebben a kis kulipintyó
ban megázik a trónörökös -
sandított az asszonyra. 

A FIATALOK a kapuból 
néztek utánuk. Egyikük sem 
szólt egy szót sem, de mind a 
ketten egyre gondoltak, hogy 
holnap Is jönnelt, holnap is 
sokadika :van, reggeli is ket
lene, ebéd is, meg valami In
nivaló Is. Nézték egymást, és 
azt sem tudták, hogy örülje
nek-e, vagy sírjanak. 

A brigád közben kiért az 
utcára: 

Gyerünk már, mert öaz
szeszakad a gyomrom! 
morgott a gyerkőc Kolláth. 

Az apja rászólt: 
- Ne izetlenkedj te1 Meg

tudnád, ha neked kellen,e ezt 
a Mza.t építtetni. Azt hiszed, 
úgy megy az! Amikor én ösz
szekerültem anyáddal még 
húsz évig a. máséban laktam, 
aztán építettünk. Ezek meg a 
második évben. 

Sanyi elhall�atott. Leverten 
mentek egymAs mellett, ami
kor az öreg Kovács odaszólt a 

kuglis Pintérnek, a kocsilaka
tosnak: 

- Megvan-e még az a na.gy 
bográcsod, komám? 

- Miért ne volna meg .•. 
- nézett rá a másik. 

- Akkor vár;atole - szólt 
oda a többieknek,. majd vissza
fordult, és bement a sarki 
KÖZÉRT-be. 

A gyerkőc Kolláth éppen 
hangoskodni kezdett, hogy el
késik a lánytól, amikor az 
öreg felpakolva visszajött. 

- No, komám akkor hol
nap hozd el a bográcsodat! 
Ne mondjátok mindig, hogy 
csak a szám jár azzal a pász
tortarhonyával. 

Körülállták az apró öreget. 
Valahol a város másik végén 
fütyült egy vonat, csak éppen 
hogy fáradt gőzzel, alig hall
hatóan. de ebben az őszi esti 
békességben még az is han
gosnak tűnt .•. 

- Na, gyertek már mamla
szok, igyunk egy fTöccsötl 
ÚiJ11 álltok, mint szamár a 
bibliában. 

A kuglis Pintér rágyújtott, 
a gyerkőc Kolláth a zsebében 
kot;orászott. 

- Na, mi lesz?! Inni u 
szerettek már? 

KORTYOLGATTAK A 
FROCCSOT, fel se néztek a 
poharukból, csak akkor, ami
kor az öreg Kovács rámor
dult a le�ényre: 

- Ne lökdöss mát' te/ Mit 

aka.rsz? 
Mindnyájan odafordultak. 

Négy üveg családi sör volt a 
gyerkőc hóna alatt. 

- Ki visszilk majd holnap 
ezt is a tarhonyához . . . Mert 
hát. Ferl barátunk mostaná
ban egy kicsit gyengébben 
áll ... 

!I 

MÁRCIUS 8. NEMZETKÖZI NŐNAP 

· Lányok, asszonyok, gépek 
Kevés olyan szolgálaü helye oo-n a vasútnak, mint a 

MAV Adatfeldolgozó Főnökség, ahol többségükben nők, lá
nyok, a.sszonyok dolgoznak. A nagyteljesítményú. elekt,-ó
nikus gépek és a.datfeldol,gozó berendezések biilentyú.in sza
porán mozognak a fürge női ujjak, hogy munkájukkal sok 
és hosszadalmas fizikai munkát takaritsanak meg. 

A főnökség 1-es és 2-es üzemében 46 szocialista brigád 
dotgozík, köziüük 12 KISZ-brigád. A fia.talok közül 85-e-n 
nyerték el a Sza,kma, ifjú mes:tere megti3zteló címet. Eddig 

a 2-es üzem kétszer, az 1-es egyszer nyerte el a 820Cl4Zista. 
üzem címet. 

Képriportu.-nkban az adatfeldolgozók munkájáról ulh 
molunk be. 

Az l-es üzem lyukasztó gépterme. 

Vámos Ermébet tuvairlevelek feldolgozását végzi 
a qukká.rtyagépen. 

Zemllczky Ka.ialin gépkezeló a lyukká,rtya osztályozógép munkájlü ellenörzi. 

Az Univac 1004, a t6ollkséir egyik iegkorneriibb elektronikus müködésü ada.tteldolgcw.ó gépe. Előtte Pritz Mirta gépkezelő 
(Tó:raér Em6 ké!>rlponJa-> 



JfAGYAR VASUTAS 
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1967. MARCIUS 3. 

A tél _itt is. olyan hideg � gát. A balassa.gya,rmat· k I fej'1ódött a nagykanizsai pá-
�rd, nunt �arhol az ország- amiatt is joggal keseregn�1ic_ lyafenntartási fónökség újító-

't 1966 r • b I t• h 1 an.. A vasut sem más. De hogy a város fejlődéséve' i _ mozga,1.ma. A beadott 30 úji- a vasu ev1 a ese i e yzete a táf' 
P

�, a�oszféra az más, rosodásával a vasút nö:.ek!- tás kÖ'ZÜI 10-et elfogadtak, s e 
�� a Éocfol� cs;_ik egy van. dése, fejlesztése nem tart lé- hetet már meg is valósítottalk. 

az szaki Kozéphegység- pést. Az elfogadott hét újítás nép-
· Szakszervezetünk elnöksége 

februári ülésén tárgyalta a 
vasút 1966. évi baleseti hely
zetének alakulását. Megálla
pította, hogy a munkavédelmi 
tevékenység 1966-ban tovább 
fokozódott. Minden bizonnyal 
ennek is része van abban, 
hogy a személyi balesetek ala-

kulása 1966-ban is csökkenő 
tendenciájú volt. Az 1965. év
hez viszonyítva a 3 napon túl 
gyógyuló balesetek száma 397 -
tel, 7,83 százalékkal, a kiesett 
munkanapok szám.a 7661-gyel, 
5,67 százalékkal, az ezer före 
eső balesetek száma pedig 
2,3-del volt kevesebb. 

ben, az Ipoly ,mentén az em- N . . • gazda.sá{}i haszna 148 180 fo-
berek erőtől, egészségtől du- k 

_:1pont:a 6 �ulo es 8 ér- rint. Az újítólkna<k összesen 
ZOj,
ha

d
ta

ók
tl. Beszédjük faes, utánoz- e�:nr�:vo,u.,��Jt van

l ·d�_a,� 3958 forint újítási díjat fizet-
an. Balassagyarmat áLlo- . s ea a.-..,,. tek ki 

máaon cmpa ilyen emb 1 
13 423 kocsi volt. A Fémipari 

· 

:l11en "asutaua.Z ta!ál.kozt!':{' Vál!alat, a_ �ógrád megyei Bú-
Az állomáfil

- .. 
k. . . torertékes1tö, a Fmom Kötött-

Márton· A1UJ.r:!sno � ir4�� árugyár egyre több munkát 
.,_8 Somogyvá . Laj 

omas on': ad a bal=gya.rmati vasuta
" n os vonalfo- solk.nalk 
�k fogad �z.ívesek, kedvesek, 

· 

rruntha ré�ota ismernénk egy- Kevés a szociál1's mást, pedig velük 
i
s először 

találkoztunk. Kisvártatva Da.- létesítmény 
Tóczi János sz,b-titká.r és Him

me,- !"ál fűtóházfőnök is meg
éritezik. !gy máir teljes a ve-
zérkar". 

" 

Jó munkát végeztek 

Beszélgetésünk témája a 
csomópont elmúlt évi eredmé
nyei. 
. - Ami eredményeinket U
letí, nem pa-naszkodhatunk -
mondja az állomásfőnök -
A személyvonatok menet;end 
szerinti i1UJ.ítá.sánál 99,5, a te
henionatoknál pedig 92,7 szá
zalékos eredményt értünk el. 
1965-höz viszonyítva a bal
esetek száma is csökkent. Egy
szóval az átlomás és a fűtő
Mz kollekitívája az elmúlt év
bim jó munkát végzett. 

- Ha figyelembe vesszük a 
helyi adottságokat, amelyek 
� jó eredmények elérését egy
altalán r.em segítik, akkor le
het igazán értékelni a múlt évi 
jó teljesítményt - jegyezte 
meg a vonalfőnök. 

- Hogy érti ezt? 
- Szűk az állomás. A vo-

natokat részleteiben kell moz
g atni, s amíg összeállítunk 

e(/1/ szerelvényt, a kccsikat 
többször kell e(l11ik vágányról 
a másikra vontatni. Ez időben 
és munkában egyaránt többet 
jeLent. 

Ami igaz az igaz, a 75 éves 
jubileumát a múlt évben ün
neplő állomás rég kinőtte ma-

- Az áUa,ndó zsúfoltság az 
egyik legnagyobb gondunk -
kapcsolódik a beszé1getésbe az 
s7Jb-ti�ká.;. A másik fö 
problémank, amit a dolgo
zóink is gyakran emlegetnek: 
a szociális létesítménye� hiá
nya. Egy 5:r5 méteres szobába 
1_50 vonatkiséTö zsúfolódott 
ossze. Olyan kicsi a szekré
nyük, hogy épp csalk a leg
szükségesebb ruhadarabjukat 
tudják elhelyezni. Kevés az 
öltöz.ó, kevés a mo.sdó. Azoo
kívül nagyon picike a váró
termünk és, pedig az utasfor
galmutlLlc naponta 8-10 OOO. 

A zsúfoltiságró! Himme,- PáJ 
fűt.óházfőnök is keserűen be
szélt. Érthető, hiszen a léte
sítmények, a 75 év előtt; va
sútforgalomhoz, a 75 év előtti 
teljesítményekhez épültek. 
Azóta sokat változott a világ, 
sokat változott a vasút. Igaz. 
hogy a fűtőházban csak a 
375-ös mozdonyok kisebb ja
vításait végzik. de azért ezek
nek a gépeknek és a dolgo
zók.nak is nagyobb hely kel
lene. 

Mindezek ellenére kőzös 
aikarattal, jól össrehangolt 
munkával. egymás kölcsönoo 
segítésével a hófúvásos napok
ban is !'1-e}ytállta!l<, s ha kellett, 
munka1do után közösen taka
rították a peronokat, a váltó
kat, mert a vonatoknak itt 
Palócföldön is menni kellett: 

(szJ) 

VONYARCVASHEGYI PANASZOK. 

A Balaton-part állomásai 
egyre csinosodnak, szépülnek. 
Ez érthető is, hiszen a növek
vő belföldi és külföldi forga
fom ezt megköveteli. 

l�-ben Vonyarcvashegy 
állomás is új felvéte!l épü1e
tet kapott. Az állomás két 
végén lévő szolgálati hely.ró! 
azonban furcsa módon megfe
ledkeztek. A két említett vál

tóöri helyen sem villanyvilá
gítás, sem mosdó és 400 mé
teres körzetben még WC 
sincs. Súlyosbítja a helyzetet, 

hogy az említett bódéknak 
nevezhető alkalmatosságban 
gázolajat, petróleumot és sze
net is tárolnak. 
. Ezen az állapoton �ácsos 

lenne változtatni, hiszen köz
vetlen a vasút környékén 
üdülők is vannak és nemcsak 
a vasutasok, hanem a messze 
földről jött idegenek is cso
dálkoznak ezen a helyzeten. 

Kápral László 
Keszthely 

A FELELŐTLENSÉG ÁLDOZATAI 

1 A halálos balesetek száma rázkódás miatt leesett és a 

1 50, annyí mint 1965-ben volt. vonat halálra gázolta. 
A csonkulásos balesetek szá- A pályafenntartási szakszol
ma viszont 11 tövei emelke- gálatnál 12 halálos baleset 
dett. Emiatt az egy sérültre történt. Ez kettővel több az 
jutó gyógyulási napok száma elözö évinél. A 12 balesetből 5 
26,6-ról 27,3 napra emelke- az úrszelvényben történt, vo
dett. nalbejáró őrökkel, vágány-

A súlyos kimenetelű balese- gondozókkal. A járművek ren

tek indokolatlanul magas szá- deltetéstől eltérő felhasználá

ma az eddigi munkavédelmi sa 1966-ban 3 halálos baleset

tevékenység további fokozását hez vezetett. Alapvető elóírá-

tes "k ··ksé é · d sok megszegésére utal a vízi szu gess • mm a gaz- szonylag kis magasságból "le-Feszt Gyula 
. esés miatt előfordult 2 halálos l 

dasági vezetés, mind a mozgal-
Az újítók közül ezúttal két mi szervek reszéről. baleset. Mindkét balesetet mun-

többszörös újítót, kiváló dol- A vasút egész területén a kaszervezési és fe!Ugyeleti la-
go2lÓt mutatunk be. Feszt Gyu- súlyos balesetek többsége a zaságok okozták. A legelemibb 
la v�zvezetékszerelő kiváló do!- forgalmi szakszolgálatnál tör- védőfelszerelés (védőöv) sem 
gozo, a nagylkanizsai XI. pá- tént. Ok: az alapvető magatar- volt biztosítva. 
lyamesteri szalkasz dolgozója tási szabályok megszegése. 
1954 óta vesz �t az újító- 1 Forgalmi szolgálattevők, tola
mozgalomban. Mint karban- tásvezetók, vonatvezetők körül
tartó a balatoni vonal állomá- tekintés nélkül, gyakran a 
samak vízvezetékrendszerét közlekedő vonatok íírszelvé-
gon,dozza. Munkatársai azt nyéből irányítják a tolatási 
tartják róla, hogy nem ismer műveleteket. A végrehajtó 
lehetetlent és 58 éves korát szolgálat területén mind gya
meghazudtoló mozgékony- koribb a mozgó járművek se
sággal, fürgeséggel végzi fel- bességének helytelen megítélé
adatát. Közben szünt:elenül se következtében, a gyorsan 
ú�ít, keresi a jobbat, a gazda- mozgó járművek közé, illetve 
sa,gosabbat. tiltott területen e1111enes test

Benkő Józ.sef 

tartással való belépés. Emiatt 
1966-ban 5 halálos baleset tör
tént. Halálos balesethez veze
tett váltótisztításnál a felügye
let hiánya is. 

Legszembetűnőbb mértékben 
a vontatási szakszolgálatnál 
emelkedett a súlyos kímenete-
1,t csonkulásos és halálos bal
esetek száma. Ennél a szak
szolgálatnál is a közlekedő jár
művek űrszelvényében való 
tartózkodás. illetve a késői ki
állás következménye okozta a 
legtöbb súlyos balesetet. A ma
gasfeszültségű felsóvezeték. 
megközelítése miatt Heqyes
halom, illetve Vámosgyörk ál
lomáson fordult elő halálos 
baleset. 

Nagyfokú gondatlanságra 
vall Csíkos Jenő 30 éves moz-

·Benké Józ&ej főellenőr, a donyreszortos halálos balesete. 
pályafenntartási főnökség bel- Nevezett menet közben a pil-
ső ellenőre nemrég kapcso- 1 t k latt 110 k"l ' ·t 
lódott be az újítómozgalomba, 

ana O a 
• 

' o me �rre 

de máris 120 ezer forint nép-

1 

felgyorsult P;o_bavonat vi
_lla� 

gazdasági meg,ta;karítás fúző- JllO� m�zdonya_nak lezárt hatso 

dik a nevéhez. 44 évi s:rolgMat vezetöáll:'ísára akart feljutni, 
után rövidesen nyugdíjba vo- de az aitó zárva volt és az 
nul. Nagy Antal erős légnyomás, valamint a 

HATÉKONYABB 

INTÉZKEDÉSEKET 

A budapesti igazgatóságnál 
1966-ban 9-cel emelkedett a 

halálos, 4-gyel pedig a csonku
lásos balesetek száma, ami je
lentősen rontja az egyéb muta
tókban tapasztalható javulást. 
A II. és IV. osztályhoz tartozó 
szolgálati helyeken 3-mal 
nőtt a halálos balesetek szá
ma, míg a forgalmi szakszol
gálatnál a csonkulásos balese
tek száma 1-ről 6-ra emelke
dett. A helyzet fent leírt ala
kulása s(.lrgós és hatékony in
tézkedést kíván valamennyi 
igazgatóságtól és a területi 
bizottságoktól egyar{int. 

Jelentős javulás tapasztal
ható a debreceni igazgatóság 
területén, ahol 1966-ban 8-cal 
kevesebb halálos baleset tör
tént, mint az e lőző évben. A 
debreceni igazgatóság és a 
megyei bizottság múlt évi te
vékenységét jónak értékeljük. 

Az ezer főre eső balesetek 
tekintetében valamennyi igaz
gatóságnál csökkenés tapasz
talható. Az a körülmény vi
szont, hogy minden igazgató
ság területén növekedett az 
egy sérültre jutó gyógyulási 
napok száma, arra figyelmez
tet, hogy az előfordult balese
tek súlyosabb lefolyásúak, a 
dolgozók felépülése hosszabb 
táppénzes állományt tesz szük
ségessé. Növeli az egy sérült
re eső munkanap-kiesések szá
mát a könnyebb balesetek ter-

--------------------------------------------------------, hére, hogy emelkedett a cson-
kulásos balesetek száma. Ezek 

C
sodálatos reggel emlékét 
vitték magukkal üdülé

sük: befejezése után azok, akik 
az év elején két hetet töltöttek 
Mátraházán, a vasutas üdülő
ben. Mindent frissen hullott 
hó takart, s a Mátr&házáról a 
Mátrafüredre vezető ,,sárga 
úton" a hegyoldalban az év
százados fák között áttört a 
januári nap ragyogó fénye. 
Csodálatosan tavaszias volt az 
ég, könnyed bárányfelhők. úsz
tak az égboltozaton, s a nap
sugár ott feküdt a sétáló lába 
alatt kis aranytócsák formájá
ban. 

Téli üdülésen a Mátrában 
a két hét során, hogy „vándor, 
ha hosszú sétád után belépsz 
az üdülő kapuján, tisztítsd 
meg havas cipődet .•. " S 
mégis, sokszor hosszú ideig fi
gyeltem: mindenki kötelessé
gének érezte, hogy ebbe a na
gyon lelkiismeretesen ápolt, 
mindig patyolattisztá üdülőbe 
csak akkor léphet be, ha telje
sítette iratlan kötelességét. 

Részt vettünk egész sor 
a utóbuszkiránduláson. Jártunk 
Parádfürdőn, Egerben, Mátra
füreden és miísutt ... 

egész évi munkától elfáradt, 
pihenni vágyó emberek jön
nek, mindent zavartalan pihe
nésük érdekében kell tenni! 

Ezért választottuk ki 
nagy gonddal az inkább a fia
talabb korosztályból kikerülő 
felszolgálókat és az egyéb sze
mélyzetet - magyarázza. 

- Legutóbb tizenhárom esz
tendővel ezelőtt jártam itt -
mondta kérdésünkre , de 
össze sem lehet hasonlítani a 
múltbeli körülményekkel azt, 
ami most itt fogadott. Az em
berekkel való törődés valóban 
a legfőbb gondja mindenkinek, 
aki itt dolgozik az üdülőben. 
Új szín azóta a tv-nézés, ami a 
készülék kitűnően karbantar
tott állapota miatt is mindig 
zavartalan volt. Mint asztali
teniszező már sok díjat nyer
tem, s elindultam a házi ver
senyen is, amelyen első helyen 
végeztem. 

átlagos gyógyulási ideje, illet
ve csökkent munkaképesség
gel történő ál!apC't kialakulá
sa több esetben még a két 
évet is meghaladja. 

A baleseti statisztikát vizs
gálva meglepő, hogy a balese
tek zöme nem újfelvételes, 
kevés vasúti szolgálati idővel 
rendelkező dolgozóknál for
dult elő, hanem 30-50 éves 
dolgozóknál. Náluk jelentkezik 
legjobban a baleseti veszély
források lebecsülése, a „ru
tinmunka',. 

TÁRSADALMI 

ÖSSZEFOGÁSRA 

VAN SZÜKSÉG 

elhárítás legfontosabb felada
tát továbbra is a dolgozók és 
vezetők szemléletének javítása 
képezi. E tekintetben c sak a 
legszélesebb körű társadalmi 
iisszefog4.ssal lehet eredménvi 
elérni. A dolgozók nevelésé
nek érdekében helyes intéz
kedés volt a munkavédelmi 
őri hálózat kialakítása. 

A balesetmegelőzést szolgál.6 
intézkedéseknél jelentős sze
repe van az okozat! összefüg. 
géseket kereső baleseti vizs
gálatoknak. A balesetvizsgá
lati okmányokon még fellel
hető hiányosságok látszatra 
ugyan adminisztrációs problé
mák, hatásukat tekintve azon
ban mind a 1:1ege!özés, mind 
a társadalombiztosítási ellátás 
tekintetében súlyos és káros 
következményekkel járnak. 

A balesetvizsgáló szervek és 
a felelősséget meghatár{'z6 
személyek is legtöbbször álta
lános megállapítást tesznek a 
felelősség kérdésében, hogy a 
.,sérült figyelmetlen volt, meg
szegte az óvórendszabályokat, 
nem nézett körül" stb. Elmu
lasztják a vétkesség konkrét 
megállapítását. 

Gyakori az is, hogy a szol
gálati főnökségek a fegyelmi 
eljárás lefolytatása alatt a 
fegyelmi büntetés kiszabásá
nak kötelezettségét értik é1 
alkalmazzák, főleg a sérülttel 
szemben. Ez a körülmény a 
sérültekre nézve anyagilag ki
hatással van és mint bejelen
tést befolyásoló tényező (bal
eset eltitkolás) jelentkezik. 

Üzemi balesetek miatt 17S1 
esetben indult fegyelmi eljá
rás, ebbő l 567 eset felmentó 
határozattal zárult. 770 eset
ben a sérültet, 281 esetben 
munkatársat, 215 esetben el
lenőrzéssel megbízottat, 13 
esetben pedig szolgálati veze
tőt büntettek részben írásbeli, 
részben szóbeli figyelmeztetés
sel. 

EGÉSZSÉGES 

TÜRELMETLENSÉG 

Összegezve az 1966. évi bal
eseti helyzet alakulását, meg
állapítjuk, hogy 1964. évhez 
képest fejlődés tapasztalható. 
Az elért eredmények azt bi
zonyítják„ hogy a vasút bal
eseti hely;zetének rendszeres 
elemzése és a dC'!gozók mun
kakörülményeinek központi 
vezetőségünk és elnökségünk 
részéről történő rendszeres 
vizsgálata szükséges és he
lyes volt. Szükség van arra az 
egészséges türelmetlenségre is, 
amély a munkavédelmi szer
vek. a szakszervezeti közép
szervek és szakszervezeti bi
zottságok részéről esetenként a 
gazdasági vezetéssel szemben 
megnyilvánult. 

A jövőben is központi kér
désként kell kezelni a dolgo
zók élet- és munkakörülmé
nyeinek javítására, a bizton
ságos munkafeltételek megte

remtésére vonatkozó határoza• 
tokat. Minden tekintetben to
vább szorgalmazzuk az 1966. 
július 1-gyel érvénybe lé
pett ABEó előírásainak a 
vasút területén történő meg
valósítását. Hogy erre meny
nyire nagy szükség van, figyel
meztet az 1967. évi januári 
baleseti helyzet. A balesetből 
kifolyólag kiesett munkanapok 
száma kétezer munkanappal, a 
halálos balesetek száma kettő
vel több mint 1966 januárjá
ban volt. 

Berta István, 

Mennjli szépsége is van a 
téli üdülésnek/ Ez,t most is va
lamennyien megtanultuk, akik 
ebben a kis mátrai fellegvár
ba'ri töltöttük szabadságunkat. 
Mennl{Í vendégszerető szívé
lyesség és kedvesség vett kö
rül bennünket, erről sűrűn te
leírt oldalak tanúskodnak az 
üdülő vendégkönyvében. 

A nagyszerű légkör, a kelle
mes időtöltés, az óramű pon
tossággal történő étkezések, a 
jó hangulat mögött hadd vil
lantsuk meg egy pillartatra a 
szürke erninenciást: Zsidó Jó
zsefet, az üdülő vezetőjét. 

Sok minden történt a két 
hét alatt. Nagy Lajos, a Mát
rafüredről „kölcsönzött" kul
túrfelelős sok ötlettel és fantá
ziával gondoskodott a szabad
ságon levő kolléga megfelelő 
helyettesítéséről. Volt a két 
hét folyamán „furfangosak 
bajnoksága", amelyen késsel 
és villával kellett enni a kek
szet, zenei fejtörő, amely mag
netofon köré ·ül tette azokat, 
akik otthon vannak a szárnya
ló muzsi,ka világában, volt 
asztaliteniszverseny, táncest az 
ismerke,iéssel és a búcsúzással 
kapcsolatban. 

Máthé SándoT kocsirendező 
is régi vendég Mátraházán. A 
rákosrendezői pályaudvar dol
gozója, az egykori labdarúg6, 
aki a Hungária csapatában is 
játszott, nagyon elégedett volt 
mindennel. Kedvenc szórako
zása volt a Rex-biliárd, részt 
vett a kirándulásokon, s csak 
arra utalt: több sportolási le
hetőséget kellene biztosítani az 
üdülő szabad térségein, mert a 
szá11kó mellett a futball szerel
mesei szívesen mozognának 
egy kicsit labd4val is . ... 

A tapasztalatok alapján el- a munkavédelmi felügyelóséU 

Két kis apróság. Az üdülő 
B épülete előtt - mint mond
ják - már hetek óta valódi 
szollornak tetsző hóakt várta 
az érkezőket. A kitűnő alko
tásnak csak egy hibája volt -
nem volt feje. Mégis, a nyil
ván művészkezek szorgos 
munkája nyomán született 
,,mú" megállított mindenkit, 
aki arra járt, s példázta a7t a 
fantáziát és ötletességet, amely 
itt, Mátraházán a vasutasok 
hajlékában mindig körülveszi 
a pihenni vágyót. Vagy a má
sik: az a kis cirokseprö a be
járat mellett. Senki nem szólt 

- Hat éve dolgozom itt az 
üdülőben mondta kérdé
sünkre -, s taval11 ünnepel
tem vasutas szolgálatom 25 
esztendős jubileumát. Voltam 
a MÁV Kórház Tevizora és a 
vasutasszakszervezet buda
pesti bizottságának munkatár
sa. Egészségi okok is vezettek 
abban, hO!J11 elv4llaltam az 
üdülő vezetését. Végül is na
gyon megszerettem ezt a fel
adatkört, amelyet csak akkor 
vállaljon valaki, ha nagyon 
szereti az embereket ... 

Zsidó József azt vallja, hogy 
ebben az üdülőben, ahová az 

Vasutasok szép számmal vet
ték ki· részüket a közös szóra
kozásokból. Veszlényi Adolf 
főfelügyelő például egyike 
volt azoknak, akik a legjobb 
hangulatot teremtették maguk 
körül: minden táncesten ott 
volt, s jóformán soha nem pi
hent, minden közös akcióban 
részt vett. 

Sárosi Lajos főelőadó már 
harmadízben járt a mátraházi 
üd!ilőben. 

Végeredményben ez a téli 
üdülés, amelynek részvevői 
lehettünk, nagyon so<k szép 
emlékkel tett bennünket gaz
dagabbá. Fáió szívvel búcsúz
tunk a gyönyörű üdülötöl, a 
betµivazott mátrai utaktól, s 
nem utolsósorban az üdülő 
dolgozóitól, akiknek valóban 
egy céljuk van: széppé és za
vartalanná tenni a pihenni 
kívánó emberek napjait ... 

M. L. 

mondhatjuk, hogy a baleset- vezetője 

Figyelmes kocsivizsgáló 
A Wiener-Walzer nemzet

közi gyorsvonat most is, mint 
minden nap percnyi pontos
sággal érkezett Curtici határ
állomásra. Szántó Ferenc ko
csivizsgáló azoilJilal hozzálá
tott a kocsik vizsgálásához. 
Megkopogtatta a kerekeket. 
csapágytokokat és annak 
rendje és módja szerint a ko
csik alá nézett. Egyszer csak 
két cipőtalpat látott mozogni. 
Ahogy figyelmesen odanéz, 

' 

kirajzolódott egy ember kör• 
vonala is. 

Szántó Ferenc tudta köte
lességét, azonnal értesítette a 
magyar, illetve román határ
őröket, akik pillanatok alatt 
kiszedték a Bécsbe disszidálni 
akaró román utast a kocsi 
alól. 

Szántó Ferenc kocsivizs-
gálót a magyar határrendé
szet dicséretben és 300 forinl 
;- "nzjutalomban részesítette. 

Hantos Ferenc, 
nyug. m. felügyelő. 
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196 6  végén forgalomb.a helyezték 

Jugoszlávia új vasútvonalát 
A második világháborúban 

Jugoszlávia vasúthálózatának 
több mint Só százalékát szét
rombolták. A,hhoz, hogy az 
élet a rendes medrébe kerül
jön, a felszabadulást követően 
nyomban helyre kellett állíta
ni és közlekedésre alkalmassá 
kellett tenni a vasútvonalakat. 
A helyreállítási munkálatok 
oroszlánrészét maguk a vasu
tasok végezték. 

A régi pályák helyrehozata
la után Jugoszláviában meg
kezdődött az új vonalak épí
tése, különösen Boszniában és 
Hercegovinában. 

Az élet diktálta 

Ez a köztársaság mint is
meretes gazdag ércekben, er
dó.5égekben és egyéb termé
szeti kincsekben. Mivel úthá
lózata gyenge volt, s ugyanak
kor vasútvonalai még 760 
mm� keskenynyomtávúak 

Az új fővonal egyik legszebb viaduktja a Neretva völgyén 
áJtívelő „Gazella" híd. 

voltak, a természeti ltiru:seket 
riem tudták kellőképpen ki
aknázni. 

egyetlen kerülő útirány igény• 
bevétele, éví 10 milliárd régi 
dinárnyi veszteséget okozott. 

Az előzetes számítások sze
rint, erre a vonalra beruhá
zott költségek 10 éven belül 
megtérülnek. 

Tekintettel az ország szük
eégleteire, valamint a mérhe
tetlen bányászati, erdészeti és 
ez egyéb természeti kincsekre, 
a felszabadulást követően az 
Ujúsági brigádok segítségével 
Bosznia-Hercegovina terüle- Festői szépségű táiak 
tén három vasútvonalat léte- A Szarajevo-Plocse közötti 
r;ítettek. A negyedik, a Szara- vonal építkezéseinél összesen 
jevo-Plocse közötti normál 42 be!- és külföldi vállalat 
nyomtávú fővonal építése a működött közre, s a legkriti
tnúlt év végén fejeződött be. kusabb időszakokban, mintegy 
Ez a vonal Jugoszlávia összes naitezerre rugott a foglaLkoz
területeit összeköti az Adriai tatott építők száma. A legne
tengerrel. hezebb vonalszakasz, kétség-

Itt meg kell jegyezni, hogy kívül a Bradina-Konjic ál
korábban forgalomban volt lomások közötti szakasz volt. 
keskeny nyomtávú vasútvo- Ezen a 26 km hosszú szaka
nal,_ de killönösk_éppen az _Ali- szon 46 alagút vqn, 14 km-nyi 
pasin Most (Ah pasa h1dJa) hosszúságban. Az épftóknelt 
nevű átrakó állomás,, a Ju- • rövid időn belül 500 méternyi 
goszláv Vasutak hálózatának szintkülönbséget kellett leküz
legnagyobb arányú szűk-ke- deniök. 
resztrnetszetét képezték. A turisták számára az a 

Az utóbbi éve�i:i .ei:en a szakasz lesz majd a legvon
vonalon a fuvarozas1 1genyek zóbb amikor e völgyvonulati 
fokozódása már a tetófoká� szak�zon áthaladva a Neret
érte el, <1 kocs:iin,egrakási _ig�- va festői szépségű v.idékén él
nyek a napi 1000 kocsit is vey:.l;rn.tJk.� a ,termész�t szépsé
meg_haladtak. Ugyanakltor a geit. Ha egyáltalán választani 
tiasut ��onta �sak 100 kocsi kellene a Jétesítmények kö-
megrakásat vallaLhatta: , A zött, bizonyára a Neretván 
fe;um,aradt árumenn_:y-�e�et épült hídra esne a választás, 
�enytelenek voltak, kei:ulo ut: melyet már maguk az építők 
irányokon tovább1taru, arm is Gazellá"-na,k neveztek el 
tetemes fuvarozási költségek- s a�elynek magassága 67 m� 
kel terhelte a fuvaroztatókat, ter. 
illetve fokozódó berakási ha• 
táridőeltolódásokat eredmé-
nyezett. 

Ezek a nehézségek paran-

(Foto: Bogdanovics) 

Több alagút építkezése al
kalmával - a talaj összeté
tele miatt - az építőknek 
sok nehézséget kellett leküz
deniök. Ennek azonban, Vuja
szinOVics Péter mérnök új 
építési módszert talált fel- és 
alkalmazott, melynek segítsé
gével a munkálatokat meg
könnyítették. 

A régi módszer szerint 
ugyanis több mint száz rob
bantó, kőfaragó és egyéb 
szakembert kellett foglalkoz
tatni, akik napi 1-2 métert 
haladtak előre a sziklafaiban. 
Először robbantó-töltetekkel 
zúzták szét a sziklákat, ki
emelték az anyagot, szélesí
tették a furatot, aládúcolták 
az alagútn,yi1ást, majd beto• 
noztak. 

Vujaszinovics mérnök mód
szere szerint a fúrás- és a be
tonozás műveletét egyidejű
leg végezték az általa terve
zett és konstruált szerkezet
tel. Ez, az építők számára le· 
hetóvé teszi, hogy az alagút· 
fúrásban kétszer, sót három• 
szor nagyobb teljesitméI)yt ér� 
tek el, mlnt a régi . módszer: 
rel. 

Az építkezések költségei 
több mint 100 milliárd „régi" 
diná-rnyi összegre ru,gnak. 

Váne Ma.rinovic 
Belgrád 

SZÚR-ró! SZÚR-ra 
Megkezdődött a jubileumi 

XXV. Színészek-Üjságí-rók 
Rangadó műsoros labdarúgó
mérkőzésre a jegyek előjegy
zése. A rendező bizottiság kéri, 
hogy az üzemi közönségszer
vezők elójegyzéseiket időben 
adják le, mert a jegyeket csak 
az elójegyeések sorrendje alap
ján adja ki a Filharmónia 
Központi J egyirodája. 

Az úttörővasút jó előtanulmány 
A t.éli este korán megülte 

a Hűvösvölgyet. Vastag hóta
ka<-ó vattázta a domboldala
kat, a fákat. A javakorát élő 
nagy tölgyligetben csak az 
úttörővasút állomásépületé
nek aiblakai sugároz.ták a hí
vogató fényt. 

A kőpadlós teremben a na
pi szolgálatot letevő 13. rai 
sorakozott, hogy a szépen 
megterített asztalok mellett 
elfogyassza az ízes szendvi
csekból álló uzsonnáját. 

A forgalom nem állt le 

Az évről évre nagy érdek
lődéssel várt esztrádműsorral 
egybekötött talál:kozók soroza
ta 1920-ban, az MTK-pályán 
kezdődött. Akkor 2 :2 ered
ménnyel végződött az első ta
lálkozó. Hosszú időn keresztül 
az újságírók csapata bizonyult 
jobbnak, 1966-ban azonban a 
színészek eddigi legnagyobb 
arányú, 5 :2-es győzelmüket 
aratták. Kiírti József KISZ-es rajve-

A Budapesti Nemzetközi Vá- zető, aki 12 éve él e falak kö· 
s(í.-r ideje alatt, május 21-én a zött és maga is úttörő vasu
Népstadionban sorra keriUő ju- tas volt - magyarázza, hogy 
bi!eumi SZUR-t az ország a 15 raj közül mindennap egy 
minden részéből nagy érdek- • másik teljesít szolgálatot. A 
lődés előzi meg, ezért különö- pajtások egyenruhát és egész• 
sen jelentős, hogy a közönség- napi étkezést kapnak. Vala
szervezők idejében jelentkez- mennyien az általános iskolák 
zenek jegyigényűklkel. felső-tagozatára járnak és jó 

Megérdemelt 
pihenés 

özv. Tihanyi Lászlónét, Za
laegerszeg állomás dolgozóját 
mindenki szerette. Tizenkét 
évi vasúti szolgálat után nem
rég búcsúztatták nyugdfjhavo
nulása alkalmából. 

tanulók, ezért a szolgálati 
napra elengedik őket az isko
lából. 

- Milyen volt a mai nap -
kérdezem? 

Többen is válaszoltak és 
mint a nagyvasútnál a hóval, 
a széllel és a hideggel való 
küzdelemről szólt a beszámo
ló. 

- Nagyon kellett vigyázni 
a vá�ókra, de azért a forga
lom nem áilt meg - mondot
ták. 

- Kik utaznak ilyenkor er
refelé? 

- Főleg a téli spo'l'tok és 
a téli természet kedvelői -
hangzott a válasz, - zsúfolt
ság persze nincs. Minden ne
hézség ellenére jó napunk 
vobt. A szolgálatot irányító 
.,igazi" vasutasok 100 százalé
kon felülinek minősítették a 
raj teljesítményét. 

Hétszáz főt számlál az út
törővasutas gárda, de majd
nem mindenki tagja a termé
szetbarát mozgalomnak. Ké
szülnek a Bükkbe és Aggte
lekre is. Az ügyesebbek kö
zülünk az ' országos hírű va
sút-modellező szakkörben te
vékenykednek. Most van ala
kulóban a bélyeggyűjtő szak. 
kör is. 

Juhíleumi kívánság 
' 

Miközben így barátkoztunk, 
előkerült a ház vezetője: Rea

tyánszky Éva. ő a következő
ket mondta: 

- A MAV Vasú.ti Fóosztá111 
képviselői - ez évben eloozör 
- szülői értekezl.ete.n ismer
tették, hogy a vasút intézmé
nyei, milyen pályára hívják a 
,,kiszolgált" kis-vasutasokat. 
17-en a Vasútgépészeti Tech• 
nikumba jelentkeztek. Van 
azonban érdeklődés a pálya
fenntartás, a · vasút- és posta
forgalmi, valamint a biztosít'ó 
berendezési szaki.s-kolá.k iránt 
i.s. A nyolcadik általánost el
hagyó úttörőva.su,tasok ezeík• 
ben az iskolákban természe
tesen könnyebben jutnak be, 
számukra a felvételi · vizsga 
nem okoz nehézséget, mert az 
•úttörővasút jó előtanulmán,11. 

- Jövőre húsz éves lesz .az 
úttörővasút, volna-e valami 
jubileumi kívánságuk? 

- A kezdeti idők óta so
kat korszerűsödött az Ottö• 
rővasút, a hajdani Jc.is gőzö
sök helyett ma korszerű Die
s-el-mororkocsik járnak a vo
nalon, tehárt ha kívánnánk VII-' 
lamit, akkor most elsősorban 
otthonunk bővítésére gondo
lunk, mert itt most má-r bi
zony szwkös, é8 eléggé mos
toha körüLmények 'k!;kött dol
gozunk.. 

Ti,hanyi néni fiatalon ma
radt özvegyen, és egyedül ne
vel te gye1mekét. Az élet nem 
vo't hozzá kegyes. Férje el
vesztése után egyetlen gyer
meke is megbetegedett, és je
lenleg is Pksett kezelik. Viga
sza a munka, .a munkatársak 
megbecsillése és szeretete, és 
az a tudat volt, hogy gyerme
kéért, gyermeke jövőjéért dol
gozik. Mint szakszervezeti bi
zalmi is több éven keresztül 
bes;sületesen, lelkilsmeretesen 
ewégezte a reá bízott felada-

- Az uzsona elfogyasztása 
után indultok haza? - Késő este volt, mire befe-

- Ah, dehogy! Még össze- jeztük a tá�lgást. 
, 
A �é�ál

ülünk egy kis beszélgetésre; Joilljáson .,a -.hideg · �l
, 

soporte 

ahol a háromnapos téti túra nyakunkba a hullo hopelyhe
élményeit elevenítjük fel. A ket. Arra gondoltunk, hogy 
MAV-tól évente négy szabad- holnap a szolgálatba lépő 24. 
jegyet kapunk, ezekkel jár- rajnak sem lesz könnyú a 
juk az országot. lgy jutottunk szolgálata. 

tokat. = . " ·� 
' Nyugdíjba vonulása alkal
mából a párt-, a szakszerveze
ti bizottság és a gazdasági ve
zetés ajándékkal is kedveske
dett Tihanyi Lászlónénak. 

Markos József 
el Zegutóbb Pécsre és Har
kányba is. Zámbó I&tván 

csolóan írták elő a Szarajevo 
-P!ocse közötti normál 
nyomtávú vasútvonal megépí
tését. A fővonal Bosznia és 
Hercegovina legszebb vidé
kein halad át és valójában 

Vasutas sportolók Tunéziában· 
ga sajátos életét. Keskeny, fe
dett utcácskákban, melyek alig 
szélesebbek az ember kinyúj
tott két karjánál, ezernyi ap
ró, néhány négyzetméteres üz
Zetecskében, műhelyben, kávé
zóban éli mindennapos életét a 
szuk. Az úgynevezett mesés
kelet nyomait itt megtalál-

valamikor az arab seregek: 
egy hónapig éheztek és szom
jaztak, de végül legyőzték el
lenségeiket. Ennek emlékére 
- minden évben mas i ió
pontban - egy hónapon ke
resztül reggel 6-tól holdfel
keltéig, körülbelül negyed 6-ig 
- vagy ha ny�on van az üq.:. 
nep, akkor tovabb - se>mmit 
nem vehetnek magukho,:. A 
szl szoros értel:nében �em
mit. hiszen vizet sem ihatnak 
és még cigarettára sem gy:íjt
hatnak. A v�llá�cs arabok ezt 
be is tartják. 4.mikor a Ra, 
madán-ünn.epe a nyári. hóna
pokra esik, ez b11,ony kegyet
lm böjt, nis2en a 40-so· fo
�·os hőséget viz nélkül tge,i 
11Ehéz elvisel.ni. A bójt Vé!!ét 
ágyúlövés jelzi. s ekkor ki
ürülnek az utcák, eltűnnek a 
bójtölók és otthon lakásaik
ban, , szomszédolva, még a leg
szegenyebb arab is reggelt-t 
tömi magát. 

olyan vasútvonalat képvisel. 
amely - egyebek között -
hozzájárulást jelent. majd a 
turisztika erőteljes fejlődésé• 
hez is ezen a vidéken. 

A fővonal hossza : 

194,6 km 
A Smrajevo-P!ocse között 

t!pült fővonal hossza 194,6 km. 
A vonak>n 27 áUomás és 71 
híd, továbbá 106 alagút léte
lii.lt. A hidak hossza 3,7, az 
11.lagutaké 36,6 km-t tesz ki. 

A pálya építkezései során 
összesen 7 358 OOO m• földet 
mozgattak meg és 838 OOO m3 

betont építettek be. A pályán 
a maximális sebesség 110 
km/óra. A tengelynyomas 20 
tonnára engedélyezett. Villa
mosítási rendszere pedig 25 
kW - 50 Hz. A talpfálk rész
ben fából, részben pedig elő
feszített betonaljakból készül
tek. 

A közlekedés biztonságát 
korszerű vonali és állomási 
jelző- és biztosítóberendezé
sek szolgálják. Az automati
kus távbeszélő központok út
ján, az egész fővonal, egy 
egységes egészet képező rend
szer be foglalt. 

A 194,6 kilométer ho,sszú vo
nalon 2 óra 57 perc a menet
idő. Előzőleg. - a keskeny
nyomközű pályán, - a me
nettartam 7 órát igényelt. 

A keskenyvágányú pálya 
átbocsátóképessége évi 
1 100 OOO tonna áru volt, míg 
�z új vonalon, az előirányzott 
arufuvarozási teljesítmény évi 
f millió tonna. A különböze
tet jelentő, mintegy 2 900 OOO 
tonna árut évente, átlagosan 
270 km kerülő útirányok 
igénybevételével kellett el
szállítani. A jugoszláv nem
zetgazda.ságnak =pán ez az 

Meglehet5sen nagy volt az 
izgalom a csapat tagjai köré
ben, amikor megérkeztünik. 
Érthető, hiszen az utazás va
lamennyi részvevője először 
járt idegen földrészen, Kele
ten. Igen Keleten. És bár tő
lünk délnyugatra, Észak-Afü-i
kában fekszik Tuinézia, mégis 
Kelet, mert az arab ·viJág va
lamennyiünk tudatában így 
él. Ezért mondjuk, hogy a 
földrajzi fekvéssel ellentétben, 
mi mégis az arab Keleten vol
tunik. 

Meleg fogadtatás 

Hajónk a nyí1t tengerről, 
egy hosszú csatornán át ér
kezett meg, Lamarsát érintve 
Tunisz kikötőjébe. Afrika meg
lehetősen hűvösen fogadott 
bennünket, ugyanis a sugárzó 
napsütésre adaposan rácáfolt 
a 0-fok körüli hőmérséklet. 
1gy bizony az először látott af. 
rui:ai földre kissé fázósan lép
tünk. Nem sokban különbözött 
az időjárás a mi október végi 
reggeleínktól. Annál melegebb 
ba?'átsággal fogadtak bennün
ket vendéglátóink, s a fonna
ságok gyors elintézése után ki
kötői munkások és bámészko
dók, hordárok és munkalkal
mat lesők sorfala között szál
lásunkra vittek. A meleg fo
gadtatás - mint erről meg
győződtünk - a magyaroknak 
és a magyar sportnak egy
aránt szól,t. Ügy vélem nem 
túlzok, ha azt á!títom, hogy 

vendéglátóink irántunk tanú
sított baráti magatartása egész 
utunkat �ellemessé tette .. 

Tunéziár61 magyar szemmel 
gyűjteni a benyomásokat nem 

ÚTIJEGYZET 

egyszerű. Jóformán semmiben 
sem hasonlítható az ottani élet 
a miénkhez. Talán egyedül a 
történelem, ami bizonyos ha� 
sonlóságot mutat. Ez a 3 mil
liós ország is olyan helyen fek
szik, hogy hosszú történelme 
folyamán a mi hazánkhoz ha
sonló országútja volt a népek
nek. Ezért keveredik ítt a ró
mai, a mór, a középkori spa
nyol és a.rab kultúra a modern 
franciával. Jól megférnek 
egy.más mellett az évezre<les 
római építészet maradványai 
és a még friss mésztől illatos 
lakóépületek. 

Karthagó romjai 

Csodálatos élmény vo1t e 
sokféle kultúráit külön"1külön 
� együttesen keveredve szem
lélni. Csodálatos élmény volt 
arra a földre lépni, ahol több 
mint 2000 évvel ezelőtt, a ró
mai légiók hódításai nyomán 
magas színvonalú kultúra fej
lődött. Karthagó romjai cso
dálatos történelemről beszél
nek. S a romjaikban is impo
záns, meghökkentően monu
mentális paloták, templomok a 
régmúlt idők nagyságát idézik. 
Nem lehet meghatottság nél
kül szemlélni a néma múlt e 
beszédes tanúit, melyek egykor 
az emberi civilizáció legmaga
sabb fokát jelentették. 

A római korszak ragyogó 
tündöklésének másik, de ön
magában egyedülálló tanúja a 
zeghauani vízvezeték-rendszer. 
Ez a hatalmas és sok helyen 
még ép kő- és téglaépítmény 
45 kilométer hosszban vezet4e 
egyenletes eséssel - a graví
tcíció törvénveinek felhMzná-

lásával - a szomszédos he
gyekből a római kolóniákig a 
kristálytiszta, életet adó vizet. 
A vezeték lényegében egy kö
zel ember magasságú, ováJJ.s 
csőrendszer, mely 45 kilomé
ter hosszban sokszor 30 méter 
magas bo;ltíveken nyugszik, 
sokszor pedig a föld alatt tűnik 
el, min,t szeszélyes, zárt folyó a 
talaj egyenetlenségeihez iga
zodva. 

A múlt nagyszerűsége nem 
vonta. el érdeklődésünket a 
mai Tunézia életéről. Talán 
nem is helyes csupán a mai 
Tunéziáró! beszélni, ugyanis a 
sokrétűség, az életfo<nnáik ke
vertsége egy olyan társadalmi 
összképet mutat, amelyben a 
feudális kortól a mad, modern 
életig el.különülve és vegyülve 
egyaránt megtalálható min
den. Ez nem vala.miféle köte
lező sajátosság, ellenkezőleg, 
annak a lecsapódása, amelyet 
az évszázados gyarmati ura
lom törvényszerűl!'Il maga után 
hagyott. Az arabok nem vol
tak otthon saját hazájukban. 

Besötétedéskor ágyúszó je
lezte, hogy bezárták az arab 
negyed - a kashba, vagy aho
gyan most mondják, a szuk -
kapuját és reggelig a ki- és 
bemenet teljesen lehetetlen 
volt. A függetlenséget köve
tően e falak nagy részét le
i:ombolták, de a fővárosban 
és másutt is a kapukat, mint 
az elnyomás örök figyelmez
tető jelképét meghagyták. 

A főváros 
bozárnegyede 

Az arab negyed - jóllehet. 
IT'"St már egyáltalán nem az a 
célja, mint a gyarmatosítás 
idején volt - ma Is éli a ma-

hatjuk. Tenyérnyi üzletek 
hosszú s0rában világhírű 
aranyművesek kínálják csodá
latos kincseiket. A másik szűk 
utcában, melyet csupán a te
tőbe vágott tenyérnyi négy
zeten behatoló napsugár vilá
gít meg, jellegzetes arab pa
pucsokat, megint a másikban 
réz- és ezüsttálakat árusíta
nak meglehetősen borsos áron. 
Akinek plnze van, az e szűk 
egyik-másik helyen bizony 
nem európai orrnak való si
kátorok bazárjaiban a ma is
mert árucikkek közül bármit 
megvásárolhat. Szabott ár ter
mészetesen nincsen, aki nem 
alkuszik, azt meg éppenséggel 
lenézi az arab kereskedő. Szí
vósan alkudoznak néhány fil
l�rei:i és soha nem tudni, hogy 
k1 kit csapott be. A 60 forintra 
tartott arab ütőhangszert -
mely lényegében egy bőrrel 
bevont kö�sögszerű dob - vé
gül 12 forintért vásároltuk 
meg. Mégis becsapottnak ér�z
tük magunkat, mert mikor 
visszatekintettünk, a mi ke
reskedőnk éppen széles mo
sollyal és gesztusokkal reánk 
mutogatva magyarázott vala
mit szomszédjának és e széles 
mosolyból ítélve, valószínűleg 
nem azt, hogy mi csaptuk vol
na be őt. 

A Ramadán 

Kint tartózkodásunk idején 
tartották a nagy mohamedán 
ünnepet, a Ramadánt. Ez lé
nyegében egy hónapig tart és 
igen érdekes módon ünnepel
nek. Az ünnep a koplalás és a 
nagy evészet ünnepe, mert ml 
kívülállók ezt így láttuk. A 
hagyomány ezt tartja, hol!Y 

Sokfelé jártunk még Tuné-
ziában. Láttuk a modern Bi
zertát és Sousset. Jártunk az 
ősi és harmadik legszentebb· 
nek tartott mohamedán vá
rosban, • Kairouanban, ahol 
megcsodáltuk a 600 éves több 
ezer köbméteres nyitott' cis,:
ternákat és az ősi leheletfi
nom, csipkeszerű mecseteket. 
Narancsligetek között kanyar
g0tt utunk a tengerparton 
ahol békésen megfért egymá; 
mellett a modern Cadillac és 
a vízhordó törne szamár, a 
gazdag arab előkelőségek cso
dálatos villái és a kopott ron
gyos, nomád beduinok ' lakm 
nemezsátor. Mert ellentltes 
világ ez. Csodálatos paloták é., 
nyomorult negyedek, narancs
��getek �-s szúrós kaktun 
ovezte koves-homokos sivata
go�, franciák által éoített éq 
meg ma is lakott, pálmákkal szegélyezett bulvárok és sár
ból tapasztott, ablaktalan kunvh6k sorakoznak ei:o,más 
m,:,.ll,..."'+ &l,:,,� kontrasztban. 

S. I. -
Vét1e 
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-Fell.és§ülten f'ár,,ia a rajtot 
a· S§onabathelgi Haladás 

A:r edzótáborozá5on rész& vettek, bah-ól-jobbra: Allna.k:Szarka, Juhász (gyúró), Tá.trai Sándor mesteredző, Gangli, Szabó B., Mester, Szántai, Homolya, Tormási, Németh, Király, Gyarmaty, Márkus. Guggol,na&: Iszak, Tura.!, Halmos, Hlmmer, Hecedús, Szabó s� Tóth Z. 

A vasuta!S sport'társadalom 
igen nagy érdeklődéssel kísér
te az 1966. évi labdarúgó-baj
nokság NB I. B. o.sztályának 
küzdelmeit. Az I. osztályba 
feljutásra év kő:llben esélyes 
Debreceni VSC és Budapesti 
VSC az osztályozóig sem ju
t.ott eL 

Szombathelyen viszont a 
1SZorgalm:as, fegyelmezett csa
patmunka meghozta a gyü
mölcsét. A Haladás az osztá
lyozók során az első helyen 
végzett. Az 1967. évi bajnoki 
Idényben tehát ők képvi.,elik 
a vasutas labdarúgást az élvo
nru,ba.n. 

· A felkészülés 

Az idényre gondosan felké
szült csapat törzsét az előző 
évben szerepelt játékosok al
kotják. 2Ó fős keret vett részt 
a tatai alapozáson, Tátrai Sán
dor mesteredzó irányításával. 

Az alapozás után edzőmér
kőresek sorozata és eránléti 
�ek kemény időszaka kö
vet!kerett, s majd a rajt már
cius 5-én Szegeden, ahol a 16-
ra szűkített keretből kerül ki 
a pályára lépő együttes. 

Nagy várakozás és érdeklő
dés knséri a csapat munkáját 
Vas megyében, de különösen 
Szombathelyen, ahol 1963 nya
rán láttak utoljá:ra NB I-es 
bajnoki mérkőzést. A csapat 
tavalyi szereplése bi2.akodás
sal tölti el a 10-12 ezres szur
kolótábort, ame.lynek száma a 
szerepléstől függően a 18 ez
ret is elérheti. 

Dédelgetett tervek 

Az egyesület nem megka
paszkodm.i akar, hanem a régi 
S1JOmbathelyi csapat példájá
ra a végleges bentrnaradást 
szeretné biztosítani. 

A csapat erősítését a jövő
ben is saját nevelésű játéko-

sokkal akarják megoldani. Er
re minden remény megvan, 
hiiszen jelenleg is 2 ifjúsági és 
2 úttörőcsapat · jár a tartalék
csapat nyomában, csakmem 
100 játékossal Ha ehhez hoz
zá vesszük a környezó megyék 
tehetségeinek Szombathelyre 
történő áramlását, akkor a 
minőségi színvonal biztosított
nak látszik. 

Az NB I-ben való :meggyö
keresedésen túl már tervezge
tések folynak az 192()..,ban 
alakult csapat 50 éves jubi
leumának méltó me.gümneplé
sére. A vezetőség, a játékoook 
és a szurkolótábor ö&szefo,gá
sa megteremtheti azt a szilárd 

(Hemzó Károly felvét,ele) 

alapot, ami mindkét célkitű
zésük maradékt:aLan valóra 
váltásához elvezet. 

Arval Jó:r.sef 

Uli-buli meccs 

Mléri á.Jfü ki főnök elvtán? 
- Nem a szabálytalanság miatt, de hiányzik a guritón 

egy sa.nis. 
(Pusztai Pál rajza) 

Kettős névadó ünnepség Pécsett 
Babakocsiba érkeztek az 

ünnepeltek február 12-én · a 
pécsi vasutas kultúrotthonba. 
Pécs állomás két dolgoz6ja� 
Móró Zoltánné és Bakk End0 

re hozta el kisláhyát névadó 
ünnepélyre. A kultúrótbhon 
nagyter,mét gyönyörűen feldí
szítették erre az alkalomra. 
Felsorakozott az énekkar és a 
fúvószenekar is csillogó hang
szereivel. Az elnöki asztal 
mellett úttörő lányok álltak 
díszőrséget. A szülőket, a név
adó szülőket, a rokonságot és 
az érdeklődő munkatársakat. 
valamint a nemzeti színű 
vállszalagot viselő Arnold Ti
bor anyakönyvvezetőt Zoml 
Lajos, Pécs állomás. szakszer
vezeti bizottságának , titkára 
fogadta. 

Brahms Bö!csődalávaZ kez
dődött a vasárnap délutáni 
ünnepség, melyet Dobák Pál 
karnagy vezényletével nagyon 
szépen adott elő a vegyeskar. 
Ji:zután Kertész Agika, az 

egyik névadó mama kislánya 
elszavalta Illyés Gyula: Kö
szöntő című versét. Felemelő. 
ünnepélyes pillanatok voltak, 
amikor Bakk Irénke és Móró 
Beáta Klárika szülei és név
adó szülei együtt mondták el 
a fogádalom· szövegét: 

- ünnepélyesen fogadjuk
,' 

hogy gyermekünket becsüle• 
tes, a dolgozó néphez hú em
berré -neveljük . . •  

Az állomási nőbizottság és a 
KISZ képviselői virággal és 
ajándékkal kedveskedtek a 
kisbabáknak és szüleiknek_ 
N'agy taps és derűltség fogad
ta, amikor két úttörő lány pi
rós riyakkenaőt ajándékozott 
a kicsiknek. 

A kedves, családias hangu
latú. kettős névadó az alka
lomhoz illő dallal, muzsikával 
fejeződött be. 

L. J. 

KÖNYVISMERTETÉS 

Krakk6 és a Lengyel-Tátra 

A Medicina Könyvkiadó si
keres Panoráma Külföldi úti
könyvek sorozatában ezúttal 
Délkelet-Lengyelország legis
mertebb, legnagyobb multú 
városát, Krakkót és legfes
tóibb tájegységét, a Lengyel
Tátrát mutatja be. A jól sike
rült könyvecske sikerrel telje
síti azt a feladatát, hogy is
mertesse Lengyelország e vi
dékének szépségeit, műemlé
keit. 

A könyv beve,etőben a vi
dék általános adatait írja le ; 
majd Lengyelország egykori 
királyi székhelyének, Kra�ó
nak történetét ismerteti at-, 
meg átszöve a minduntalan 
felbukkanó magyar kapcsola
tok bemutatásával. Ezután a 
város látnivalóit, műemlékeit 

írja le igen élményszerűen, _az - A Szovjetunió távolkelell azol_<hoz __ kapcsolódó .. :.'1°nd�k, országrészének legr,agyobb regek kozlésével. K�lon feJe- vasútállomása Habarovszkban zeteke� szentel a hu:es _krak-
van. Az állomás rekonstrukkói vár, a V:awel épitmenyei-
cióját 1966. december 29-én nek. Az ép1tményeket térké-
fQ . 'k be A k • .  

en és jól sikerült fotókon is �Je�te . ·.. orszerus1tett 
bemutatja. Krakkó környéké- felveteti épuletben a�aomati
nek megismeréséhez néhány k� tud�kozók, . kézi . _pogy

·t·t · vasol a nevezetesebb gyaszm�gorzők, v�z;t, UJságot, se t 
id,

a levelezolapot, bontekot és béheie
�

.. tá a természet lyeget árusító automaták szol-r
km ? é

u
t 

n 
Lengyel-Tátrát 1

1 

gálják az utasok kényelmét. A reme uv , a 
k 'k zám ' 

hozza közel a látogatóhoz von- 1  �erme es anya_ s ara 
zó leírásával. Beszél a táj I 

tobb �z�bából , álló kényel
szépségeiről, a nevezetesebb 

I 

mes varohely1sege�et re_nd;z
kiránduló- és üdülőhelyek- tek . be, _az átu�zok reszere 

·1 k .. t ··k a legnevezetesebb- pedig szalloda áll rendelke-ro , oz u 1 � 
ről Zakopánéról is. Térképe- zesre. 
k.di és fényképfel�ét�leke_n - 25 éves jubileum. Az el-1;1utatja be a v_idék latmvalóit múlt napokban 25 évi mun
es érdekességeit. kássága után 71 dolgozó ka

A Táncsics Könyvkiadó kiadványaiból 
pott jubileumi oklevelet és 
az ezzel járó egy havi átlag
keresetnek megfelelő összeget 
a debreceni járműjavítótan. A 
negyedszázados jubileumot 
ünneplő dolgozók a terme1ó
munka mellett a társadalmi, 
politikai életben is aktív sze
repet játszanak. 

AZ OZEI\U BIZOTrSAGOK A MUNKASHATALOl\1EBT 

A dokwnentumgyfijtemény az 
llzeml b:zotts;g<>k munkáJána k 
keroetelrilol, Jo�örük klala.kulásá
ról, mfiködésÜ!kr61 , eredményeik· 
ról, a tőkts termelés mun.k.ás-eHeo� 
örzésoo.ek formáiról és fejlődésé-

ró! klván 11.tfogó képet adnl. E 
tejlő4és tanúlságai ma is ba.5,mo• 
slthatók, A kötet a magyar mun· 
kásmozgalomról megjelent !rá.sok 
hasznos ldegészltóJe. 

A SZAKSZERVEZETI BIZOTTSAG FELADATAI 

- A SZOVJET HADSEREG 
és hadiflotta megalakulásának 
49. évfordulója alkalmából 
műsorra! egybekötött ünnepi 
estet rendeztek a ferencvárosi 
csomóponton. 

A könYV a 1cls létszámd alap- szervezll és ellenőrzli tevékenys,é
szerve7.etek.nek készült. Az első te• 5g!�t��já����� --,:; jezetek a SCl,&kszerve.;etek te.la.da- lalja össze a sza.lc.szervezetl bizott-
tait, szervezeti kérdéseket és a ság !e.lac!Atait, l>eváa munkamód· _ Közel 300 olvasója vaa szakszervezeti blZO<tság lrányüó, szerelt. 

Kaposvár állomás könyvtárá-
A ULTURALIS IIIUNKARA VO:SATKOZO JOGSZABALYOK ES .  nak. 1966-ban 5�?3 könyvet K 

IRANYADO 0-l'MUTATASOK 

I 

kölcsönöztek a konyvbarátok. 
Az idén tovább bővítik a A kulturális tevékenységre vo- iöntéle terilletén dolgoZ6.k ö�e- könyvtár állományát mintegy zó • tm t tá gyüjtve munkate.rQletenkén.t cso- , , n

:_'-
tk0 jogsza.l>ál

yo
k

, 
u 

u 3 - portosíh>a teldnl.Jlessék át az 1S6S 8000 forintot fordítanak erre a sok k!Uon kötetben való ldadá- Június l-ig megjelent, érVényben célra. sát az teszi szüks.igessé, hogy a tevó a munkát megszabó batároszakszervezetl bizottságok, a Jarl- zato,Íta.t, rendeleteket, útmutatátúrfelel6sök, a n6pm0velés kii- sokat. 

Javult a munkafegyelem 
- növekedtek a teljesítmények 

A kiskunhalasi fűtőház az 
elmúlt évben 5 darab 424-es 
mozdonyt kapott. Ez.t megelő
zően kizárólag 324-esekkel 
dolgoztak. Haskó György 
üzemgazdász tájékoztatása sze
rint a 424-esekkel 150-160 
százalékkal többet vontatnak, 
mint a 324-esekkel. 

Új mozdonyszint is kapott a 
fútőház. Kár, hogy rövid, és 
ezért egyidőben csak két nagy 
gőzgép javítása végezhető. 
Felújították a fordítókorongot, 
s felszereltek egy új, 80 kilo
wattos aggregátort. Ezzel pótol
ják az áramszolgáltatás kiesé
sét. Kapott még a fűtőház két 
korszerű esztergapadot, egy 
legújabb típusú gyalugépet és 
egy nagy teljesítményű hid
raulikus prést. 

Javult a fűtőház munkája 

is. Az időszakos mozdonyjaví
tásoknál elmaradásuk nem 
volt. A gazdaságos mozdony
felhasználási tervet 112, az 
üzemeltetési önköltségi tervet 
110, a termelékenységi tervet 
110, a százelegytonna-kilomé
ter tervet pedig 107 százalék
ra teljesítették. 

A munkafegyelem megszi
lárdítása érdekében követke
zetes, helyszíni ellenőrzéseket 
folytatnak, és ha kell, nem 

t 

-hiányzik a sztgorú felelősségre 
vonás sem. Az utóbbira az el
múlt évben nem került �or, 
mert nevelő jellegű figyelmez
tetésekkel megelőzték a fegyel
mezetlenségeket. 

A termelőmunkában is jó 
eredményeket értek el a fűtő
ház dolgozói. De még többre 
lennének képesek, ha néhány 
zavaró körülmény nem jelent
kezne munkájukban. 

- Legnagyobb fájdalmunk 
a vonali és az állomási tartóz
kodások túlzott ideje - kese
reg Virág Sándor fűtőház
félnök. 

Kiderül, hogy Kiskunhalas 
és Kelebia állomások között a 
tehervonatok menetideje na
gyon hosszú, sokszor a 8-9 

órát is eléri. 1967. január l-én 
például a 990. számú vonat 
Kiskunhalasról 5,58..Jcor indult 
el, és Kelebiára 14,56-kor ér
kezett meg. A két ádlomás kö
zötti távolság mind&sze 28 
km. Ezzel a teljesítménnyel 
bizony nem lehet dicsekedni. 

Tö:r.sér Ernö 

A szerkesztőség 
üzeni 

Diósgyörl f0t6ház kisvasúti mozdony- és mot.orvezetól: A miskolci Jgaz.ga�1 kapott tájékoztatás szetint közöljük, hogy az Erenyő l>ányáJ.g 1969. elejére készül el a 62.élesnyomtáVú v.asűt. Az új vasút elkész.ülbéveJ a Lenin Kohásza<i MOvek mintegy 100 dolgozót alka:Lmaz, a :fenn.maradó lét
számmal pedig a MA V gaz.dálkodik m3jd. 

Az.ok a mozdony- és motorveze
t6k:, akik ar,ra az idöre a fővonali 
Vizsgát megszerzdk és alkalmasak 
lesznek Di€Sel-, illewe Villamos
mozdony vezetésére, nagy gépre 
és fővonalra lr.erülhetnek, hiszen 
&zakembereklre szülksége van a 
MA V-na:k. Akik Viszont a fővonali 
Vizsgát és az emlitett Diese!- és 
Villamosmozdony-vezető! vizsgát 
nem tudják megszerezni, azokat -
függetlenül a kisvasúti l>eomtás
tól - más munkakörben alkal
mazzák. 

Megnyugta,tásul közö!Jillt, hogy 
az átmervezémel, illetve a lds
vasűt megszüntetésével munka 
nélkül senki nem marad. 

Vo!OSinOVS2iki János, Marosán 
Pál Debrecen; Illés Gyula Pécs; 
Antal J67sef Mlskole; Erdélyi Jó
zsef Várpalota; Markos Jóme!. Za
laegerszeg; VárfalVi Gyula Gyéké
nyes; Klss Lajos A16ÓŐTS: Boldi
zsár Gyula Békéscsaba ; Srentgá
li István Gyöngyös: szoml>atl 
Gyula Siófok: Leveleiket La.punk 
anyagához felhaszná!Jul<. 

FÖ1dl András Nagykáta : H!dv& 
gt Gyula Kenderes; Szentgáli Ist
ván Gyöngyös: Lőrincz Béláné 
Fehérgya.-ma1 : Zsidai Imre Kó
s,el': Le-vele\ket Illetékes helyre 
t.ovábbítottul<, 

- FOTÓKIALLlTAS a Dé, 
li-pályaudvaron.' Az MTI ri

portereinek felvételeiből rep
rezentatív fotokiáHítás nyílt 4 

Déli-pálya.udvar új üver.,pavi
lonú felvételi épületében. .4 
kiánítás, melyet Hollósi 
László, a Déli-pályaudvar 
pártbizottságának titkára nyí. 
tott meg, híven dokumentálj, 
hazánk fejlődését. 

- Az Angol Vasutak új két 
rakcxlófelületű a1.1t()szállító ko
csikat vásároltak. Az új ko
csikból összeállított szerelvé. 
nyeken egyszerre 170 gépjár, 
művet szállíthatnak. 

- Nagyszabású vasút-villa
mosítási programot valósíta
nak meg a Szovjetunióban. A 
Nagy Októberi Szocialista For• 
radalom 50. évfordulója al
kalmából ebben az évben 1851 
kilométer hosszú vasútvonail 
villamosítását frja elő a terv. 
Ezenkívül 1728 kilométerei 
villamosított szakaszon kell 
elvégezni a befejező munká
latokat. 

- Jutalomüdülés nyugdíja
soknak. A Gyöngyösi MAV 
Kitérőgyártó űV. szakszerve
zeti bizottsága kéthetes juta
lomüdülésben részesítette az 
üzem három nyugalomba vo
nult dolgozóját, Szentgáli Ist
vánt, Bata Józsefet és Csóre 
Sándornét. 

A HIVATALOS LAPBÓL 
A ruvat.alos Lapl>ól a szakl;zerVe

zeU l>lzottsá&<ik. és a dolgozók fl
gyelmél>e aj ánlJ Uk a követkeZóket: 

7. száml>ól: 103987/1S67. 1/3. A. 
Szervezet! változ:ásolc a Vasúti 
Főosztályon és a Vasútlgazga1,6si,-
g
�=/1967. 1 '3. A. MAV Kö,a,on

tl 1.t:oemi.rányít.ó Főnölklség .zerve-

�- száml>ól: 1040!»/1987. l,'2. B. 
A gazdasági vezetők továl>bképzb
sével kapcsolatos egyes kérdéS� 
szabályozása. 

10364-1/1.967. 112. B. A :!'latalkorú� 
klsegítö munkaerök,éot vadó tor � 
lalkoztatása. 

104896/1967 1/2. B. Szal>adsZom' 
bat tartása 1967. március 18-<in. 

104062/1967. !/3. e. vasutas d,::;j 
gozók 1967. éVi hastlfusz ell 
kötelező védőoltása. 

HAGYAB VASOTAS 

• Vasutasoll szall!tervezeWtiell 
lapJa 

Szerllesztl a 1zerlrent& blzottd• 
Föszerkesrtö: Gul:,61 J6noe 

l!"elelős •zerlresrtö: Vlsl rerene 
Szerlresrtöslgl 

Bu<!opest VJ„ Bene2ór atea 0. 
Teieton: •Ar.,.I: 1211-ffl 

Ozeml, 19-TI 
Kla<!Ja !8 tter t•st1! · 1 Nlp1za..a 
,pk!a!lt Vállalat. Buda�st vu., 

'<ákócrl o, Sf Telefon: Uf-811. 
ll'eJ•IO• l<l adó: GébQr M,rtm1, 
� N�o�11V11 L-apk:ladd V''1JaJ■t 

tgorgatdl• 
.,.kk '>Amlos,ám: '15.DIS.001-lt .. 

8ztlrr1 E.apnyomda 



M,sgállapodást írt alá á közlel,edés-
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és ·postaügyi miniszter az ágazat, 
. szakszervezetek lőtitkáraival 
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Napirenden 

a középszervek vála.sztása 
A közelmúltban befejezód

tek az üzemi szakszerve-
2eti tanácsok és a szakszerve
zeti bizottságok vála,sztásai. 
Soronkövetkező feladat a szak
szervezeti középszervek, a te
rületi bizottságok -választása, 
amelyekre március 23 és áp
rilis 5 között kerül sor. 

Napirendje, hasonlóan az 
alapszervezeti választásokhoz, 
a beszámolóból, a vezetőszerv, 
valamint a kongresszusi kül
döttek választásából áll. A be
számoló összeáUítása itt na
gyobb feladatot és előkészüle
tet követel, mint a szakszer
vezeti bizottságoknál. Nem 
csupán a terület nagysága, ha
nem az a tény nehezíti a valós 
él'tékelést, az igazgatóság egész 
területéről szóló számadást, 
hogy 1960 óta a területi bizott
ság mint válagztott testület, 
nem működött. A középszer
vek szerepét a megyei bizott
ságok Iá tták el. A területi bi
zottság csak mint koordináló 
szerv működött határozathoza
tali jog nélkül. 

Tekintettel arra, hogy a be
számolónak több megyét érin
roen kell foglalkoznia a mun
kával, em az igazgatóság szék
helyén működő megyei bizott
ság csak úgy tudja a helyze
tet reálisan tükrözően összeál
lítani, ha figyelembe veszi a 

sé a szaksze7vezeti változta
tást. Mik vo.lltak a megyei bi
zottságok munkájának pozití
vumai, s milyen korlátokkal 
k-ellett megküzdeniük a vásút 
sajátos felépítése és a közigaz
gatási felépítés különbsége 
miatt. · ' 

A megyei bizobtságoknák 
kétségkívül legnagyobb 

érdemük az volt, hogy széles
körű aktívahálózatot foglal
koztattak. Rendszerükkel több 
száz aktivista vált alapszerve
zeti szintű vezetőkből közép
szintű vezetővé. .tppen ezért, 
nagyon fontos, hogy a területi 
bizottsági választásoknál ve
gyék figyelembe azokat a leg
rátermettebb volt meg-Jei bi
;wttsági tagokat, akik· képesek 
helytállni a megnövekedett 
feladatok végrehajtása során. 

Természetszerűleg a terüle
ti bizottság létszáma adott. 
11:ppen ezért, a legrátermetteb
bek sem lcaphatnak teljes 
számban helyet a választott 
vezetőszervben. De mi számí
tunk azok munkájá-ra is,. akile 
nem kerülhetnek be a területi 
bizottságba. Az egész igazga
tóság területére kiterjedő ha
táskörű bizottságnak, hogy 
munkáját megnyugtatóan el
láthassa, széleskörű aktívahá
lózatra, jól képzett aktivistá-

kat magába foglaló munkabi
zottságokra van szüksége. 
Ezeknek a bizottságoknak az 
összeállításánál · elsősorban a 
volt megyei bizottságok akti
vistáit kell figyelembe ven
ni. 

A megyei btzottságoknak az 
alapszervezetek · felé irányuló 
segítő rtevékenységét tovább 
akarjuk , folytatni. · Az új szer
vezeti formában valamennyi 
bizottság székhelyén kihelyez
ve dolgozik majd a területi 
bizottság -egy-eiJY titkárhelyet
tese. A megyei párt-, társadal
mi és gazdasági szervekkel va
ló kapcsolattartás, a vasutas 
dolgozók érdekvédelme elsó
sorban az ő személyén keresz
tül valósul meg. 

Hogy a közvetlen kapcsolat 
a középszervek és az 

alapszervezetek között a jövő
ben is megmaradjon, a ti:tkár
helyettesek segítőtársai elsó
sorba_"l a volt megyei bizott
ság fugjai, aktivistái 1'..özül 
kell hogy kikerüljenek. To
vábbra is számítunk minden 
akti�'ista mun"'kájára. A, terüle
ti bizottságok törekedjenek 
valamennyiük foglalkoztatásá
ra, tájékoztatására. Ennek 
rendszeréről essen szó a terü
leti bizottságot választó kül
döttértekezleten is. 

Dr. Csanádi György közlekedés- és po.si aügyi miniszter és a szakszervezet� fótitká. 
rai aláírják az együttműködési megállapodást. (MTI F'oto Bud Gyorgy felv.) 

Március-6-án a Közlekedés- javító körülm,ények lc(alakítá- kulásáról és azokról a prob• 
és Postaügyi Minisztérium- sáró-l. A szakszervezetek főtit- lémákról, amelyek tapasztala, 
ban ' együttműködési megálla- kárai ugyanak!kor . tájékoztat- taik szerint befolyásolják � 
podást írt alá dr, Csmuidi já,k a minisztérium vezetőit a termelést, illetve a dolgozó!� 
G11örgy közlekedés- és 'posta- szocialista mun..'rnverseny ala- élet- és munkakörülményeit. 
ügyi miniszter, Szabó Antal a ,---------------------------Vasutasok Szakszervezete, 
Földvári Aladá·r a Közlekedési 
és. Szánítás\ Dolgozók Szák
szervezete, Gyöngyösi István 
az Építő- E'<l- és Építö
anyagipari Dolgozók Szak
szervezete és- dr. Zsuffa Sza
bolcs a Postások Szakszerveze
te főtitkára, 

V�ndorzászlót nyert 
a füzesabonyi MÁV-AKÖV komplexbtigád 

megszúnő megyei bizottsága/e
,-----------------------------

munlcájáról szóló értékelést. 
liélyes, ha a �zámolóra kö
telezett megyei bizottság l!,ép
ViEeLteti magát az igazgatóság 
területén működött megyei bi
zottságok közeljcvőben tartan
dó záró ülésén. 

Az együttműködési megál
lapodásra a Magyar For7adal
mi Munkás-Paraszt Ko-rmány
np.k -é� a Szakszz7vezete k Or
szágos '.tanácsa Elnöks1géne1c 
a ga:;:clasági mechanizmru re� 
-f'-ól'fIJ.Ía megva!ósífása során 
ieientkew állami és szakszer
vezeti közös feladatokról szóló 
együttes határozata alapján 
került sor. 

A misk-cilci igazgatóság te
rületén Füzesabony-ban e1sók 
között alakították · meg a 
MAV-AKÖV kor,np,lexbrigá
d-ó-t, amely az ,évek 'során je
lenbkezö különféle neMzségek 
el:1-en-ére is' eredrnényes-"'11 ol
dotta meg fe �ad;.tai t. Lassú 
IS-tván ker.eskedelmi főnek és 
Ko-vá.cs Fimmc, az AK.ÖV ki
rendeltség vezetőjének irányí
tása mellett a komplexb,rigád 
úgyszólván minimáli&ra csök
kentette a késett kocsik rész
arányát, iJM'!tve a kocsiállás
pénzt. Sokat javult a munka 
minősége, s mindezek tekin
télyes gazdasági megtakarítás
hoz vezettek. 

zlshoz visz.onyftva 6,1 órár<'>t 
5,5 órára CIS'ök.kenti. A vállalt 
5,5 órával szemben 4,8 órára 
csökkentették az egy késett 
kocsira eső kocsiállás pénzt. 

Sz�repeljen a jelentésben a 
szakszervezeti választá

sokon felmerült kérdésekre és 
problémákra vonatlrnzó vá
lasz. Értékeljék az alsóbb szin
tű választások tanulságait és 
tapasztalatait. Határozottan 
foglaljanak állást a gazdasági 
mechanizmussal kapcsola<tban 
felmerülő kérdésekben a SZOT 
1966. auausztus 5-i határozata 
irányelveinek megfelelően. 
Alakítsák ki a tanácskozáson 
azokat a témaköröket, amelye
ket úgy éreznek, hogy a szak
szervezet kongresszusán a te
rület küldötiteinek kell elmon
dani. 

Elemezzék kritikusan a 
szakszervezeti központtal és a 
S7.akszervezetek megyei taná
csaival kialakult kapcsolatu
kat. Ugyanezt tegyék meg a 
gazdasági vezetőket llletóen is. 

Ér.tékeljék az igazgatóság 
területén működött megyei bi
zottságok munkáját. Ismertes
sék, hogy mi tette szükséges-

lu/Jileuin� szakmai verseny 
az Uttörővasúton Az elmúlt évek során a kö

zösen kidolgozott bérpolitikai 
intézkedések me�alósítása és 
több más, a dolgozó!, élet- és Az 1986/67-es év 0a szakmai 

munka újszerű értékelésével 
nagy izgalmat, maradandó él
ményt nyújtott az ú ttöró
vasutasoknak. A paj-tások út
törővasutashoz méltó komoli
sággal és lelkesed-és.se! dolgo�
tak a Jubileumi szakmai ver
seny első · fordulójának sike
réért.. 

Mit is jelent a jubileumi 
szakmai verseny? 

Az úttörővasút 19.68-ban 
ünnepli 20. születésnapját, 
Minden pajtás tudja, hogy 
leg:;zebb szüietésnapi ajándék 
a szakmai múnkában való 
helytállás. Ezt ·a célt szolgálta 
a verseny. 

A félévi értékelésnél az I. 
hel.yet 99,97 százalékkal a 
XII. Kun Béla ·csoport szerez
te meg. 

Az állomásokon dolgozó 
felnőttek - állomásfőnökök 

a gyakorlati munka mellett az munkakörülményeit javító elméleti felkészítéssel is fog- közös intézkedés jelezte a milalkoztak, s ellenőrizték a paj- niszté-rium és a szakszerveze-tások tudását. A csoportok 
KISZ-es vezetői a ko1lektív tek gyümölcsözo együttműkö

dését, A_ megállapodás továbbfelkészítésen kívül egyéni ta- szélesíti a szakszervezetek és nulásra is serken-tettek, egy- a minisztfrium munlcalcapcs·oegy esetben selejtezőt is tar- !atát. Célja, hogy az együtttottak. Egyszóval a lelkese- működés bevált módszerei désben nem volt hiány. mellett lehetővé váljék az új 1967. január 16-án kez-dó- formák kialakítása, az új gazdött az elödöntó, itt az üzem- daságirányítási i-endszerből főnökség, a mozgalmi vezetés adódó állami és szakszerveértékel·te a ·  pajtások felké- zeti, illetve közös feladatok siszültségét. Az elődöntő és kö- keres megvalósítás.a. Erősíteni zépdöntö után 20 pajtás jutott kívánják az új gazJiasági a dön.töbe, amelyet a közel- mechanizmus megvalósítá.f.át múltban a Vasúti Főosztály - • • áll. kul-túrtermében rendeztek eloseg1to andó jellegű kap-
csolatokat, továbbá a népgaz,. meg. Jelen vólt a pajtások daság és a dolgozók érdekeivetéLkedőjén Rödönyi Károly nek összhangját, a dolgozókat miniszterhelyettes, a MA V érintő valamennyi inté:?Jkedés vezél'igazgatója is. esetében. A zsüriasztalnál pedig is- Az együttipűködési megál-mert va:súti szakemberek fog- !apodást 'aláírók hangsúlyozlaltak helyet, s véleményük ták, hogy az új gazdaságirá---------------------------, szerint nem kis gondot okózott nyitási rendszer bev-ezetését, a Jl-'-14 éves úttörővasutasolc a szocializmus gyorsabb épi• jó SZftkmai tudásának eZbirá- tése, a dolgozók élet- {\s m.un!ása. - ., -kal,örülmé>nye legfontosabb Nemzetközi szeminárium 

szakszervezetünk rendezés_ében 
Március 21-23 között nem• 

zetközi vasutas szakszervezeti 
szeminárium lesz Budapesten. 
A SZ<'mináriumon a különböző 
országok vasuta=kszerveze
teinek képviselői kicserélik 
nézeteiket a vasút rQodernizá
lásának, a vasutas dolgozókra 
gyakorolt hatásáról. Igyekez
nek egységes álláspontot ki
alakítani a szakszervezetek 
követendő e!járá6ára a témát 
illetően. 

Szakszervezetünk elnöksé-
ge 23 ország vasútas1sza,k.szer
vezeteihez küldte el meghívá
sát. Előreláthatólag 20 ország 
32-34 képviselője ves:e rés:,,t a 
megbeszélésen. Ezek között 
egyaránt megtalálhatók a 
Szakszervezeti Világszövetség
hez, a Szabad Szakszervezetek 
Nemzetközi Szövetségéhez és 
tnás irányzatokhoz tartozó 
tzervezetek képviselői. 

Eddig Své'.ir rszág, Norvégia, 
)i;gyiptom, Olaszország, Ang
lia, Lengyelorszá.g, Ausztria, a 

Német Demokratikus Köztár
sa3ág, Ausztrália, Japán, Bul
gária, Bélgiúm, Jugoszlávia, 
Franciaország, a Szovjetunió, 
Románia, India és Finnország 
vasutasszakszervezeti szervei 
jeleztek részvétielüket Képvi
selteti magát a szemináriu
mon az SZVSZ KözLekedéii, 
Kikötői {!s Haláseatipari Dol
gozók Szakmai Szövetsége, s 
előreláthatólag a Nemzetkőzi 
Munlw.ügyi· Szervezet is. 

Természetszerűleg más mo• 
don -vetőc!Llt fel a technikai 
fejlődés hatása a vasútas dol
gozókra, kapitalista. és 6ZOCia
lista környezetben. A szak
szervezetek l,övetendő tenni
valója ennek megfe1elően más 
módon jelentkezik a két tábo
ron belül. Mégis, jelentősnek 
tartjuk a szemináriumot, egy
részt a tapasztalatcsere, más
részt a többféle irányzat<::! 
képviselő szakszervezeti kül
döttek s?;:mélyes találkowja 
szempontjából. · 

Színvonalas, nemes vetélk.e- eszközének tekintik. dó után az elsó helyet Né- j meth György .VIII. osztályos A megá lapodás aláírásánal, 
pajtás szerezte meg, aki a kU'lön jelentőséget ad; hbgy 

egybeésik a Nagy Októberi győztesnek kijáró tárgyjutal- SzÓCialisía Forradalom so.-mon ldvül még Rödönyi Ká- évfordul'ójtinak ü-nnemlésé7e roly miniszterhelyettes külön " 
juj:alníát is megkapta:. fefoé- meghirdetett jubileumi mun0 

teli vizsga nélkül bekerülhet kaversenntiel. 
a Szegedi Vasútforgalmi Tech- A-z együttműködési m.egál
nikumba. A második helyet . lapodás épp,,n a jubileumi 
Kovács Zsuzsa VII. osztályos munk,:iverseny lendítőereje ál
pajtás szerezte meg. tal vezethet olyan új módsze-

Az , úttö-rővasúton elindult tekre és munkaforrriákra, 
egy olyan egészséges folyamat, amelye;k az új gaztlaságirányí
mely a szakmai munka javí- tási rendszer megvalósítását 
t<fsát, s a, vasutasok mu11 kájá- segítik és. növelik hasznossá
nak megbecsülését hivatott gá,t a dolgozók és a n,épgaz: 
szolgálni. ·E· vetélkedő va

gy 
das'ág javára. , · 

a-hogyan a gyerekek mondják, A meg_állapcx;lás . ezeknek · a 
szakmai ött1.15a, komoly pró- gondolatoknak jegyében meg
bája volt .a pajtás'ok felkészü- határozza az egym@-s tájékoz
Uisének, a vezetők · szervező- tatására vonatkozó kölcsönös 
készségének. kötek!�ttségeket. · 

Nagyszerű szereplésilkért A miniszter, vagy megbízott Tóth . János, a forgalmi. szak- helyettese tájékoztat3·a a szakosztály· vezetője, a: müri el-
nöke elismerését fejezte ki, é_s s�_r�.-vez:;tek �lnöks�eit, a 

eredményes munkát kivánt a fobb ko_zlelce�es poUttkai, be\ 
ver�ny további sikerÉ>hez :iz mházási, szervezési inté.zke-
úttöróvasutasoknak, 1 dés,,krin, a dolgozókat érintő · . ,. L. t, anJiagí és - egészségvédelmet 

Néhány edat az HIG6-os e;z
tendő ,II. félévi értékeléséből: 
az érkezett 1631, lcoc,siból csu
pán 27 kocsinál fordult elő ké
sedelmes ra,kodás. Ez az össz
lwcsimennyiségnek csupán 1,6 

százaléka. Tehát a vállalt 2 
százalékos csi;ikk,enéssel szem-
ben ·4 százalékkal csökkent a 
késett koosile mennyisége. · A 
J:>rigád vállalta, hogy az egy 
késebt kocsira ,eső időt a bá-

A brigád tagjai tavaly ja• 
nuái; l-től nw- .a_ szocialista: 
címért vensenyez,tek. Az év fo
lyamán bebizonyították, hogy 
nemcsak a mwnkában állják 
meg a helyüket, hanem szak.
mai, politikai ismereteiket bő
vítve a magánéletben is pél• 
dát mutatnak. 

A füzes,abonyia;k iparko<lá• 
sát végül is megé:--demelt si
ker koronázta: Sátoraljaúj
helyről hozzájuk ke-rűlt a leg
joobakat megtiszteUi verse11y
zászió és oklevél, melyet már
cius 3-án bensőség� hangula
tú, kedves ünnepségen vettek 
át Füzesabony állomás okta,tó
termében. 

A vándorzászló átvételeko, 
a füzesabonyiak ígéretet tet
tek _arra, hogy eoben a fél
évben , is úgy dolgoznak, hogy 
a zászló náluk . maradjon. 

Szigetváry József 

Ami szem, szájnak. ingere 
Büféáru-bemutatót rendezett az Utascllótó 

- a , Keleti p6/yaudvar kultúrtermében 

Az Utasellátó versennyel 
egybekötött büfj¼;-u bemuta
tót rende2-ett . mái:-ci us 7-én a 
Keleti . pályaudvar kultúrter
mében. A' versenynek ·az volt a 
célja, hogy a vállalat_ '!,Z uta
zóközönség jobq, változato
sabb e:Uátása érdekébeQ fel
frissítse a ' b;üfé'áruk választé-
kát. 

A . vel,'Senyen az Utasellátó 
budapesti. és vidé]j:i üzemeiből 

összesen 26 szakács vett 
részt . 320-téle .büféáru-ké-

szf.iménny«:1; · 
A szakértő,. · bizottság a ver

senyen b=.,mut.atollt kes:,;í-tmé
nyéket; a minőség, q tartósság, 
a szállíthatóság . és a csomago
lás technikáját figyélémbe vé
ve bí7álta el. -A sok .kltűonő ké
szítmény közül nem v9lt köny
nyű dolog. a legjobbakat kivá
lasztani. Találóan jegyezte 
meg a ki,j.llítás láttán az egyik 
szaki,mber: .,Itt _ minden meg
található, ami szem, szájna.k 
ingere." 

Valóban így igaz. Ez a ver
sennyel egybekötött · büféáru
bemutató híven · tükrözte az 
Utasellátó törekvéseit az uta
zp-közönség 'igényei!nek jobb, 
kultll!'áltabb kielégíté<'le érde-

kében. Erről beszélt a ver• 
seny értékelésekor Orbán Sza
bó Béla főigazgató is, aki arra 
hívta fel a szakác�k és a kü• 
lönböző meleg- és hidegkony
há.s üzemek vezetőinek figyel• 
mét, hogy 

a jöv5ben minél több ilyen 
. készítménnyel jelenjenek 
meg a pá,lyaudvarok bü
féiben, s - az étsz-0lgá.lat 

kocsijaiban egyaránt. 
Befejezésül pedig álljon itt 

azoknak a dolgozóknak, sza
kácsoknak a neve, akik ké
szítrnényeikkel ki-vívták a bí
ráló bizottság elismerését. A 
verseny el.só díját Bo.ros Fe
renc, a Keleti pályaudvar 
Ut.asellMó éttermének fősza
kácsa. Kovács József és Sántha 
Lászlóné, a kaposvári Utas
ellátó szakácsa nyertek. A má
sociik díjat Gyura István az 
Utasellátó Nyugati étterm'ének 
főszakácsa, valamint Tankó 
Jenő és Horváth Elemér, a pé
csi Utasellátó szakácsai kap
ták. Míg a III. díjat Csoma Jó• 
zsef, a szolnoki Utasellátó és 
Kucsera Sándor, az Utasellátó 
12-es elosztójának szakácsa 
kapta. 

(d) 



2 MAGYAR VASUTAS 

A segítő szándék 
és az őszinte kritika légkörében 

A dolgozók bizalmából Válaszolunk munkaüg)i 
kérdésekre 

A 11olgálat aegtagaclásáért fe!Jyelmi büntetés j• 

1234 bizallllit és 324 vu:ető!égi tagot válautottak új]á a pécsi igaz:gatóiág területén 
Januárban kezdődött és 

marcius 10-én íejezödött be a 
pecsi igaz�.it,JSuci lCt illeitln a 
szakszervezeti vúla�ztások 
.,elsö félideje". Az alapszer
,·ezeteken belül a tagság egé
:;;;,�t megmozgatta, aktivizálta 

ez a tisztújítás. A vá:asztások 
el.só szaka, zának tapa�ztala
tai,•ól, az elért eredm�nyek
ról Kinczli József elvtá�s3l, 
a területi jellegú megyei bi
zottság titkáraval beszélget
tünk. 

zeti bizott&ágához, 4hol pe
dig jutalmazá.su.król segé
lyezésiUcról és nz őket legköz
vetlenebbül érintő munkaügyi 
kérdésekről dönthettek. Két· 
ségtelen, hogy a szervezeti vai
toztatások átmenetileg okoz
hatnak problémákat, de igye.<
szü.nk megtalálni az irány1-
tás új munkamódszereit. Ilyen 

v. L. von4tvezető 1966 nove mberéig lcllcüldetési helyé" 
12/24-es fordulóban teljesített s ;:olgálatot. Egyik szolgá
latában értesítették, hogy köt>etke ó heti pihenónap;an 
honállomá.sán ke!! szolgálatra ;elentl:eznie, de utána ki
küldetése tovább folytatodil:. V. L. azt kérte, hog11 aa 
eredeti heti pihenónapért az azt köt·etó hétfői napot je
Wl;ék ki heti pihenónapul. Kérését elutasították. Err, 
bejelentette, hogy szolgálatra nem jelentkezik, nem 1-' 
jelentkezett. 

Megnőtt a tagság igénye 
- Talán még sohasem ki- tT'Jatt szüksége-Eé vált a tor- céllal került sor a pá!ya

aérte tagságunk olya.n nagy galmi tartallkos létszám nö- fenntartási szakaszoknál veze
érdeklód.éssel a szakszerve- velése. Sok szolgálat! helyen tó bizalmiak vál�ztására. Csendes, szerény, halk sza-

Távolmaradását igazolat!a.n muLasztá.snak mi1u5sit�� 
ték, s ennek következtében szabadságát egy nappal, mun. 
kabérét 51 Ft-tal, üzemi jutalékát 25 szá=alékkal csöi:. 
ken.tették. Kérdezi: helyes-e főnöksége eljárása? 

zeti vála.sztásolcat, mint nap- kértél: a munkahelyek szo- Ossz<>kötó kapocsként mú- vú ember Hegedüs Sándor. 
jain.kban - állapította meg clális ellátottságának ;aví- ködnek majd szakaszuk és a Lökö.sháza állomás szb-titká-
KinczU elvtárs. - A vá.La.sz- tá.sát és azt, hegy 4 v45út <U!- főnökség székhelyén levő ra. Újraválasztása után nehéz 
tá.sokon való részvétel átlag 90 jon fokozott semtséget del- szak.szerveret! bizottság kö- szólás,·a bírni. Arcán még 

á 
.,. látható a választás izgalma, s iz zalékos volt, a korábbi 80 gozóinalc 1.a.kások építéséhez. zött. csak lassan-lassan nyugszik 

azázalék helyett. A küldött- Ja\·aslatok hangzottak el ar- - A szervezeti változtatá- meg. A munkásmozgalommal értekezleteken, melyek az ra vonatkozóan is, hogy emel- sokkal arra is töreked- még ipari tanuló korában je
igazgat6ság területén működő jék fel az alapszervezeteknél tűnk. hegy a szakvonali veze- gyezte el magát. A budapesti 
4a szakszervezeti bizo:tság vl-.szamaradó tagdijhányadot, tés mellé minden szinten meg- MAVAG ifjúsági szervereté-
324 tagját választották újjá, mert a 35 százalék kevésnek fele ló partnereket állítsa n ben már 16 éves korában tecsaknem százszázalékos volt a b:zonyult a kiadások fedezé- szakszervezetünk. A gyakor- vékenykedett. s attól az idö-rés'!véí.eL A munka lebonyolí- sére. lati munkában rengeteg prob- tői kezdve önzetlen harcosa tása szempontjából kiilönösen témát okozott az is, hogy a a szakszervezeti mozgalom-
nagy feladatot jelentett 4Z Választások után pécsi tgaz.gatónak öt megyei nalc. A Iökösháziak bizalmából 
1234 bizalmi megválasztása. b:zottsággal kellett tárgyalnia. 1962-tól a szakszervezeti bi-
A felsoro:takon kívül több - választás e.lőtt Ezért csak helye,clhetjük a zottság elnöke, 1964-től pedig 
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megbízatást a múhelybizott- ság a vezctö.ségvá'.aszt.ás.�al vi•szafillít.is2t. na.k. Állandóan képezi magát, 

A Munka Törvénykönyve V. 
fejezete a pihenőidők, így a he
ti pihenooapok biztosítását kö
t.elezően rendeli el. Azonban 
kivételes esetekre megPngedi, 
hogy a munkaadó heti pihenő
napra is munkát rendeljen el. 
Az Mt. 47. § és az Mt. V. 81. 
§ l .  rendelkezései szerint az 
i�nybevett heti pihenönap he
lyett két héten belül más pi
henőnapot kell biztosítani, s 
ennek kijelölésénél a dolgozó 
kívánságát figyelembe kell 
venni. Ha azonban 2 héten be
Liil Mm lehet más pihenőna
pot bi=tositar>i, akl:or a pihe
nőnapon végzett munkáért fel
emelt díjazás jár, (Mt. V. 81.  § 
2. bek.) ságokban és a szakszervezeti párhuzam06an Yégrehajlott Pécsett 111  h.--üldött ré z é· a va�útgépészeti technikum II. 

bizottságok mellett létrehoz- s.:ervezeli váhoztatásokal'!  telével márciu.s 30-án. válas.:t- évfolyam levelező tagozatá- Azon kívánságát, hogy hét-
zott különféle szervek.bs?n, - Elsó hallásra kissé ide- já.k meg a 13 :.a.gú t erületi bi- nnk hallgatója. Tudása azon- főn kapja meg a heti pihenó-
szakbizottságokban. gen!cedt'e. de azután megértet- zott3ágot, a számvizsgdo bi- ban nem öncélú, a helybeli napot, nem tudták figyelem-

- Hogyan ért.ékelhetJ'ük a 
ték, hogy ezek a 1:alto::tatások zott,:íg tag

jait, valamir.t 22 Haladás Tsz gépcsoportjának be venni. Ez azonban. nem jo
választások eddigi ercdm.!-

az ó érdekeiket szolgálják - küldöttet a Vasuta�ok Szak- szemináriumát vezeti. 1933- gosította fel arra, hogy a mun
nyeit? Hozott-e minó.ségi fej-

mondta Kinczli elvtárs. s2e1Tezete VII. kon;;re,;:- ban szül.eteti, 1957 óta nős, két kát megtagadja. Ilyen lehetó
lóciést az alap.szervezeteken 

Nem volt szerencsés megoldás, s?.usára. A Baranya megyei lcúnygyermek édesapJa. séget az M t. rendelkezései nem hogy pcilyafenntartási szaka- • · k I" · belül végrehajtott tisztújítás ? s=ok. forgalmi C!/apszervez.e- bizott-1igon mar enne e O.<!?- A lökösháziak jól választot- biztosítanak. A mu,nka me,,;ta-
- Szakszerve=eti vá.lasztá- tekhez tartoztak és 11em a szi1és

én 
f
árad

o
znak. ta:k. gadása miatt jogos a felelós-

iok. alkalmával gyakori ve- saját f6nök.ségUk szak3=en:e- Dr. Lőrincz Já.nos T. A. 

1 
ségrevonás. 

szé,y a befelé fordulás. Ta-
pa�ztalatafa,k szerint alap- ,--------'------------------------------------ A heti pihen6napokon azon-
szervezeteink eLkeri.Uték ezt, • ban a dolgozó általában nincs 
mert a vúiasztáeokat élénk po- Megva' lasztotta'k a szakszer eze I t:1na'csot munkára kötelezve, hanem 
litikai munkával kapcsoltálc U· csak killön rendelkezésre köte-
öss::e. A \·ezetóségi beszámo- a debrecen ·• 1·a'rmu"1·!\v'1 to' ban les munkát végezni. Ilyen kü-
lók a szakszervezeti munka u IÖ!ll rendelkezés nélkül a dol-
vitalndító értékelésén túlme- gozó rendelkezik heti pihenó-
nóen szükség.,zerűen érint�t- A debreceni járműjavító míg l9G3-ben az át!a.górabéf' 9 A szakszervezeti tanács tagjai napjával s ha munkát nem 
t�k a legfon:o.sabb szakvonali swk,,z:;rv<:zdi bizott.,ága feb- fori,1.t volt, addig 19JJ-oan 9,.i9 k(nül �3 tagú sza�szervefe,ti végez, a; nem mulasz'..ás, mit �iFdatoket is. A tüggyű:�se- ruar végén tartotta vezc\&ég- fodntra emelkedett. A dolgozói< bizott;;a�ot valasztot.a.<, 

h · k„t 1 - · · '· ··cl· ken és a vezet.óségvála.,zt6 va;aszlö kÚ!döttértúezlettt. töi>oo�gát k<Sdvezóen é,,\rtt�tte .ime'yn�k titkára ismét Sán-
1 
vel a eti O e eio mimi..ai o-

killdöttértekezlete"·en., me- , , dor •L 
.

... �zlo· lett. ból mulasztott, hanem a _heti � Sándor László, a szak..zen·e- az lOóö kbruarjaban beveze- ... � 1 ped lyel,en a segítő szándék és az zcti bizottság titkára beszá- telt ár- ÉS bérpolitikai intéz- Voloslnovszki János pihenőnapján, ame Y ig a 
őszinte kritika légkörében molójában elmondotta, hogy a kedés. am!?lyn�k kapcsán 1766 
elemezték az utóbbi két évben ,·úllalat az elmúlt években fizikai és 64 múszaki dolgozó 

kötelező het.i munkaidő ledol. 
gozása után járt r..szére. lgy 
bár szolgálatmegtagad�ért éa 
az elmaradásért fc!elósség ter. 
heli, még3em !eltet elmaradá
sát igazoi4tlan mulasztásnak 
minósitc11i. Következ.ésképpen 
nem lehet az igazola!lan mu
lasztt.s következményeit - 1 
nap szabads..1gelvooás, munka. 
bérci;ökkentés, ü,emi jutaleil: 
25 százalékkal való csökkenté
se - vele szemben alkalmaz. 
nL 

A szolgálat megtagadártt; 
még ha az heti pilienónapo11 

is történik, fegyelmi vétség, , 
azért fcgyelmt büntetés ;iár. ,\ 
szolgálati íooöksl,g akkor járt 
volna el helyesen, ha a tény. 
állás ismeretében annak id 
jén fegyelmileg vonja felelős
ségre. Ennek azonban jelenleg 
már útját állja a MÁV fe. 
gyelmi szabályzata 16. § l. be
kezdésének rendelkezése. mely 
szerint „Ha a fegyelmi vétség
rül a fegyelmi jogkör gyakor
lója több mint három hó1t<1pj11 
tud . .  . feg11elmt eljárás nem 
indítható. 

Bár V. L. vonatvezető eljá
rását nem helyeseljük, mégis 
meg kell állapítani, hogy nem 
volt helyes vele szemben 11: 
iga.zol.atlan miila.sztás követ
kezményeit alkalmazni. Az 
igazolntlan mulasztásból eredó 
hátrányos anyagi igényét a 
ri\ühkaűg í "döntóbiu:ittságná! 
ké1·je. 

véi;zett szak.3zervezeti tevé- maradéktalanul teljesítette részesült bér=elésben. E.zen 
kenységet, a vártnál lényege- termelési tervét. 1955-ben kívül 1965-ben 4.8 millió, 
sen több felszók:.l.ás hangzott 102,76 száz:ilékos, 1986-ban pe- 1966-ban pedig 5 millió forint 
el. Tagságunk igényessé dig 100,87 sza.zalékos ered- szociális ;uttatásban részesül
vált. Eh-e a szak.szervezeti ményt értek el. Az elért ered- tek az űzem dolgozói. 
demokrácia keretében bizto- ményekhez nagyban hozzája- A beszámoló krttiku$4n fs sított jogával több helyen ke- rultak a különféle egyéni és önki it,kusan elemezte az e!ményen bírálta a tapaszt.alt kollektív versenyformák. Külci- múlt éve/e eredményeit és ltihibákat. Ezclc a bírálato.k és nösen sokat fejlődött a szocia- báit. :tppen ez adott alapot az a körü:Jr.ény, hogy néhány lista brigádmozgalom. �1ig az arra, hogy a küldötte · hozui
küldöltérteke::letü.nkön egy- elmúlt választáskor csak a del- szólásaikban bátran és önál
áitalá.n nem volt ,.sima üay" a gozók 30 százaléka vett részt lóan mondják el véleményü
vezetöség újjit,álasztáro jó- a swcialisla brigádmozgalom- ket a vezetés munkájáról. A 
néhány tanulsággal szo!"ait ban, addig ma ez a szám 60,8 vitában 15 dolgozó szólalt [cl 
a jövőre vonatkozóan. 

" százalékra emelkedett. és j.:vaslati:ikkal segítettek az 

AZ UTOLSÓ ESZ E DÖ 
Január elején, amikor mun

katársai ismét bizalnüvá vá
lssztotlák Ankli Antalt, tud
ták :  ,.Tóni bácsi" már csak 
egy esztendeig láthatja el ezt 
a tisztséget, aztán búcsút vesz 
lólük -. nyugalomba vonul. 
Mégis úgy találták. ez az egy 
es:tcnclö is .nyereség", o hato
dik X fele ;círó szalcinál alkal
masabb bi=almit aligha vá
rasz,hatnának. 

nyes fordulatokban. Ozvegy - Hiába akar jó! dolgozni 4 
édesanyja nevelte és már kis- szakszert'e::cti bizottság, ha a 
diák korában kifutóskodnia bizalmiak közömbösek - \"éle
kellett. Amikor úgy erezte, kedik a szakszervezeti 
hogy szakma nélkül csak fél- mttnka sil;ere jórés=t a bizal• 
ember az ember, motorszerelő- miak tettein mú!lk! 
nek szerződött. 1928-ban lépett A segélvezésre szorulc\k 
be a Ganz Vagon- és Gép�·ár- gondját igyekszik mielőbb 

A feladat 
nem lesz könnrú 

A szakszervezet! bizottság új szak�zervezeti bizottság 
fontos feladatának tartjc1, munkáját. 
hogy a termelé.,i íeladato1< A be zámoló és a hozzászó
mcgoldisára mozgósítsa és lás után megválasztották a 39 

ba, majd 1941 őszén - huszon- enyhitcni, 5 ha munkntársai• öt e�ztendeje - átment a Kő- nak valami kérése van, azt bányai út másik old�lára s szintén a lehető lege..vorsabban azóta. measzakitás nélkül ' az tolm:ic:solja.  Szó,·á teszi, ha 

- A legfontosabb tanul- n:?velje a dolgozókat. tagú szekszeryezcti tanácsot, S Ankli Antal ismét munká
hoz látott - ott folytatta, ahol 
abbahagyta . . .  

ts:raki Járműjavítóban doloo- nincs megfelelő szerszám. s zik. arról sem hal!J�at. ha túl rö
ság - hangsúlyozta a te�ületi A dolgozók élet- és munka- az 5 tagú számvizsgáló bizott-
bizotts_á_g titkára -, hogy a körülményeit értél,elve a be- ságot és az egyéb társadalmi Tanítani - és tanulni 
ve et • •  -1 - számoló nrngállapitotta, hogy íw1kciókat ellátó aktívákat. Elete nem bővelkedik regé-

\ •. 
osege,;..o 

.
� jövob�n in- Munkaruhájára tűzve sár a ten-ivebb 11.unkát, a. minden- �,,,,,.,,✓,,.,.,,,,,.,.,,.,.,.,,,.,.,✓,,,.,,,,.,.,,.,,.,,,.,,,.,,.;-.,,.,,,,.,,,,✓.,,.,,.,,,.,,,,,,,,,,.,,,,,.,"'.,,,,,,,,.,,,.,,,,,,,,,,,,✓,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,u,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1_ . PI . . , • C: 

napi problémá-1<.kaL való ala- ;: 
� J - \ en, en fekete szilm jelzi : 

posabb törődést vár a ta,gsáoJ 
� a Xll-es Díesel osztály dolgo-

ú k 11 d I s dolaowtt. Úgy ism<irte a vas- � zója. Hidraulikaszereló, koráb-'.5Y -e o gozni hegy a ve- � 
B 1 • h , • L 1 • , • 

· l s b á · zetőség a kapott bizalmat � ro lC nen1 · U 1panJ a �tat, a s::aba yo!'a._t, '!1int a sa- § . �n :< v. ganygépk?Csik motor-
nú1-den nap újra és újra ki- � 3at tenyerét. Kwulrol tudta a � Ja_t Jav1totta. őszmte lelkese-
érdeme:J·e!  A feladat nem �. . . . 

t•onalszak.a.<zolc teherbírását, s �  <lesse! beszél jelenlegi. század-
" 11a n,zm ment a kocsirendezés � milliméternyi pontosságot kvnnyú:  az ú; gazdasági �  

A 
virag! ':z a �al_vany r'?- ves kis anyái.a. - Ajtót nyí- ó órái. ala tt rendet teren•tett'. � i�énylő m"nká3'áról - s ar1·0· 1 mechan,� l . • . � -sas •mu tuh=n m"g tok, s a küs=öbnél, kezében • , ,:;>'' _ ... us megva os,tasa s • "". - . ,-- • -

Dei-él. ember volt, ízig-vérig § is. hogy -talok között dolgo-során növek.szik a szakszerve- � n!m�t!I' ott virul a_ la(cas elő_- egy fehér ��egfücsol.orral fia- vasutas. Csak hát az évek fe- � z.ik. 
::eti munka jelentősége, sze- � �-obaJában. _A _b<1razdalt arcu, tal, csinos kis fele.e te hajú lette is els::álltak. § _ Ez n�nyon 3

.6 e·r:-e's _ repe a vasút terüle tén is A � ' emeaő kezu kis anyóka, a 80 asszonyka á!L. F.:n inl,ább gyer- s �., _ 
nak hogy az ÚJ. v t -�a n,- � esztendős Brolich ném féltve m�knek néztem, dc amikor - Még 1946-ban 11yur,díjba § mondja. - Most is öt egészen 
meg.feleljenek majd :�:ko;::i � gon_<Lozz�, s ha valaki � Nyu- bemuta' lwzott, hogy Mezó lm- vonult, s azóta 15 éven át itt � .fiatal fiú dolr.ozilc a Kelemen
kö\·etelményeknek ,.,, ik 1 � gatL palyaudvar feletti laká- réné, akhor tudtam meg, hOf!'J nz egyesületünknél dolgn:ott § brir;,ádban. Jóindulatú gyere
fobb biztosítéka ti"',; ,el; � sukba b;1�seng!t hozzájuk, bo!. asszony. Azt mondta, a Jó:.,- - veszi rit a szót a csoportvc- � l,e1;, alcik szívesen tan11lnak a 
százalékról 52 s�zal .;Y 3 :._ � dogan UJságol;a; Ezt és egy lwnysági Egyesülettől jött és zetó. Tó1 Unk ment vrgleg � tapasztaltabb s=akemberektól. 

\·id átfutási időt kapnak egy
egy motor kijavicás.-\ra, ve,zy 
ha a szociális létesítmények 
állapota kifogásolhntó. 

Utolsó mt'nkásé\'ében ar.zal 
az elhatározással Iá tott mun 
káho?.. hogy az eddigi lendüle 
a jövőben sem fog alábbhagy 
n\, s mi\·el azl c�fc.z országba 
új gazdnságiránritásl rend 
szerre térnek át. ő is mérlegel 
ni fogja: hogyan lehetne mé 
hatékon11c bban dolgozni. Tud 
ja, a sza!;s7c1Tezetck jelentősé 
ge is megnövekedett. a biza! 
miakn:,k is fe c!ősségteljeseb 
lesz a feladatuk. 

Az élet megtanította 

k d . _e ra no § nagy doboz bonoont a v45uta- hogy a KiSZ-szervezctülc fel- n11u:7_dljb�_, s_ csak most nem- � f!rJY. 1.,a1:nak t'ele. mint ann"lc 
�e e ett . a PéC5t te!ul�ten a � sok Jótékonysági Segélye:.ó 1carol, segít bennünket. Azóta rég ertesultimk arról, hogy el- � tde�e� én t•oltam -. tudják. Azt még nem t11dJa. ha mai 
ko;11mumsta vezetőségi tagok � és Biztosító Egyesüle•e s�al·- mindennap meleg ebédet hoz- ha(lYa. totfan. betcr,en. egy<'d.:il � az tdosebbelc tanácsát érde mes megválik a munkatársaitól. k 
a:anya. Ez egyben azt is jel- � szervezeti bízottságá;ól "' és nak, s hetente egyszer kita- é1nek. Brolich né11i már tó=- � meoszfo!elni . . . lesz az utódja. De bárkit mél 
z., hogy a_ párt-afopszerveze- � KlSZ-szervezetétól a n.ók nap- ka.ritjá.k a lakást is. ni sem tud, -�incs hozzá. ere- �  Mint bizalmi, egy igen lé- ta5sanak is csoportjának tag 
tek, partbizottságok minde- � já.r4 kapta A Brolich család seg!tésé- ;e. �kkor szuletett m�g az el- � nyeges feladatának tartja. jai a bizalomra, az első hóna 
nütt hatékonyan segítik a � . . nel: részletesebb történetét �a!arozás, hogy se/}Ítűnk. a két � hogy állandó önképzésre buz- pnkban - ha szükséges -, 
tózakszen·ezeti választások le- � - Reg, nagyon �ég volt az á idos emberen � d'tsa új bizalmi seoitségére lesz. 
bvn,·olítását. � lelkem, amikor en virágot m r maguk, az érdekeltek, . . s 1 1 csoportjának tagjait. A ha módJ·a nyílik, a nyugdíjas , s k t d . N Rábai Ferenc ügyve::etó elnök, Ezután a szakszervezettel és � egutóbb szervezett DiesPl-tan- é A küidöttek részéről sok � _ ap am - mon J<L. - , a!!Y0" dr. S::íklaí Jenő csoportveze- tt doTaozókkal egyetértésben s folyamra is szám05 hallgatót csoportban is szívesen tev 
olyan felszólalás hangzott el � Jólesett e1;_ � fi'11Jelmesseg es �z tó, Kassai Béla szb-titkár és úgy dönföttek, hogy a két em- � toborzott, sőt - ő maga is je- kenykecik. 1928•ban lépett 
11 vezetó.ségvá:asztá..<ok alka!- � a .. gond0"kodas, .. amellyel ko- IIIe=ő lmréné KISZ-titkár ber ebédjét közösen fizetik. a �  lentkez�tt. a szakszervezetbe, 5 a jövőbe 
mával, melyek további fi- � rulvesznelc bennunket. mon.dja el. KTSZ-fiatalok pedig nz újon- § . - M!naia ú;abb és újabb sem akar elszakadni onnan. 
gyelmet érdemelnek és meg- � Férjével, a 18 éve• nyugdí- - Brolich Józsi Mcsí régi nan ní.•árolt alumínium ebéd- � 1ármúvti1: érkeznek, lépést kell - Egés'! életemben munkás 
való;;ításuk hasznos lenl'e. � j�• i:asutassal ket: ·sben él- i-,:,.rn•as. Akik régebben, m<'g hordóban mindPn délbe n elvi- � l';lrtant a technika gyors fej- ember voltam, munI:á.s volt a 
Ilyen ja\'aslat többek kéizött � nel;. Gyermekeik, rokonai'; a felszabadulás elótt a r:yur,ati szil: az ebédet Brol!chélcnak. � lo<'t!sét'el - vallja. opám !s - jegyzi meg. - Meg 
az uta,ú személyz:et munlrn- � t·�'II/ ismerőseik nincsenek. t>ályaudvaron dolgoztak. [gy kerű.lt a 1.'irág, a tltlipá1> � Elős�ör 1_952-ben . vála�zto!- ta_nultam, . mi az: mvn�áb61 él 
idejének csökkentése, a vál- � IdőJ korukra, öregségükre kezdi a beszélgetést az ürn1- 1.� Brolich néni asztalám. mert � �k. b1zalm!vá. ma id l�o7;t?l m, s azt ts tudom, 11'!.:t jel��.: 
tozó illetmények rendc:;rse � cwrc!itl maradtak. Azaz még- 1,·e"ctó elnölc -, 161 t.smertél· r:l»cS"'lek egyediil azok. ak'- § toltötte be 1�mét e�t � hsz,sc- . m11nkntár,a1,�al epuu,t, ko.o 
mel,e!t. Több hel:1en kérték � •cm , , . a J·• -;-:,•:!ái.:iából származó •:�t az cml,•rséa. a szeretet 8 � �;t, mosta1;1_ osztá,yan 1963 sen _dolgo:;n'. . . .  �o".1/an 
a közbe·.,, 1 tó, rendszer ki- � - Két héttel ezelőtt tör- c •1 - ·:kus, naoy ,,., ·•nk<tbÍTá· a :>'ciJ""cs·iTés i;<>s: körül. � ó,a l1?vek"_"1k kié!pcsolatot tar- tudnek t1é(lkepp bucs11t mo 
krje,ztését. A helvettes;tési � tént, hogy a déli órákban csen- .sú, h� trrlmr,s tcrmet1i embert. � tani a ml'h,-h·hizottság és :i rinr>i nekik?! . . .  
lgslnyek megnövekedése � gettek - meséli tovább a ked- Ha kellett, három helvett is (Szerényi) � dolgozók között. F. T. 
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KÉPVISELŐJELÖLTEK 

Mindig a közösségért 

Négy évtized 
a Nyugati ban 

Nagy a sürgés-forgás a Nyu-
4ati pályaudvar ponkján. 
Egyik kocsiból a másikba 
!"akják az árut: asztalok, 
ágyak, ládák, zsá.kok várnak 
sorukra. 

A Tanácsköztársaság 
évforduló jár a 

A legszebb szavaik Is el-
szállnak a semmibe. Az em
bert csak a munkája mérheti, 
s a hasznos emberek csendben 
dolgozna!(, nem dörrentenek 
nagy szólamokat a vaikvHá.g
ba. Akik szívvel és sokat tesz
nek, szerény munkásai a hét
köznapoknak. 

Ilyen embernek ismerem 
Szenes Ottót is, Szolnok állo
más vezető főmérnökét, a Ha
zafias Népfront országgyúlé
&i képviselőjelöltjét. 

Jelesen végzett 

Mióta is ismer-em? A har
madik tízes közepe táján ,kez
dődött ez az ismeretség. Sze
nes Ottó 47, éves bár többnek 
lá1szik. Mindenki így van, aki 
keveset sütkérez.ett az élet =

pos oldalán. Neki sem sok Le
hetősége volt erre, sohasem 
ért rá. A debreceni proletár
negyedből hosszú volt az út a 
mérnöki diplomáig. :Miközben 
felelooségteljes munkáját vé
gezte - oktatótiszt volt - te
vékenyen dolgozott az üzemi 
pártbi.wttságba:n., intézve az 
emberek ügyes�os dolgait, 
i>z este é8 a.z éjszaka ped.19 a 
könyveké oo,lt. Jeles ered
ménnyel végezte a Közleke
dési Műszaki Egyetemet. Egy 
éve vezető tómérnöke Szolnok 
állomásnak. 

- A jelölő gyűlésen egyhan
gúan elfogadták a jelölését. 
Milyen érzés tudni, hogy be
csülik és szeretik az embert? 

kat jelent számunkra ez a 
munka, hiszen a nagyarányú 
építkezés meLlett biztosíta
nunk kell a zavartalan sze
mély- és teherszá1lítást. új 
technológiai folyamatokat 
ke1l kidolgoznunk, pon-�, 
egy emberként kell helytáll
nunk. 

Én tulajdonképpen debrece
ni vagyok, de több mint húsz 
éve Szolnokon élek. Már 
szolnokinak érzem magam. 
A jelölés azt biW<I1yítja, hogy 
az itt velem együtt lakók is 
elfogadtak engem swlnoki
na.k. Ez rokat jelenrt számom
ra. 

Újabb erőt ad, hogy szívó
san, kitartóan dolgozzak. 

Tiszai La.Jos Szenes OUó 

l/yütt nőtt fel az állomással 
tázva, szerényen arról beszél, 
hogy roppant zavarban van, 
mer.t az Országházban még 
csak egyszer járt -, akkor, 
amikor a tisztképzőn tanult. 
S most majd, mint képviselő, 
négy éven át országos ügyek• 
ró!. tárgyalhat a Parlament
ben. 

A munkát Pintér Imre fő
raktárnok irányítja. Nem sok 
ideje van beszélgetésre, de 
csak kérdezgetem életéről, 
munkájáról. 

- Régen volt • • • ! - simítja 
meg homlokát - 1927. április 
7-én a Nyu.gati pályaudvaron 
kocsirendezóként kezdtem a 
i>asúti szolgálatot. Tizennyolc 
évig tolatta:m. De sokszor vé
gig szaladtam a tároló és a 
csarnok közti távolságot. A 

felszabadulás évében kerültem 
a kereskedelmi szolgálathoz. 
Először "gumidanival" jártam. 
Erdekes volt. Gyorsan válta
kozó tájakkal, falvakkal, vá
rosokkal ismerkedtem. Talán 
az autós utaknak is köze van 
ahhoz, hogy véglegesen Ve
csésen telepedtem meg. Van 
egy kis házikóm, egy megértő 
feleségem és két iker kis
lányom. Olyan egyformák, 
hogy sokszor csak akkor tu
dom, hogy kettő, amikor ru
hákat. vagy cipőket vásárolok 
számukra. 

- l.Assan kitell-ik . • • Még 
néhány hónap és búcsút mon
dok szűkebb hazámnak, a 
Nyugati pályaudvarnak. ahol 
az életem nagy részét töltöt
tem. A többit - a hátralevó 
idómet kislányaimnak, a csa
ládna,k szentelem. 

Jó szívvel, őszintén mondja, 
de valami enyhe rezignáció 
érwdik a haugjában. Bizony 
negyven esztendő, nagy idő. 

G. J. 

Eelbivás 

N
füány nap múlva lesz 48 
éve annak, hogy a vilá

gon másodikként a magyar 
munkásság megteremtette a 
proletár hatalmat. A 62,0Vjet 
nép példája nyomán ha 
rövid időre is - kezébe vette 
sorsának intézését, bizonyíté
kát adva annak, hogy az el
nyomott, kise,,unizett, hazát
lannak tartott dolgozó embe
rek képesek országot vezetni. 
Képesek úgy vezetni az orszá
got, ahogy azt a mágnások, 
tőkések soha nem tud tál,. 

1918 őszén h056Zú, több 
mint 4 éves háború poklából 
igyekezett szabadulni a világ. 
Az orosz kommurus,ták által 
1917-ben kiadott békedekre
tum felrázta Európa népeit, a 
háború súlyát valóban viselő 
tízmilliókat. Rádöbbentek a 
véres áldozatokat követelő há
ború értelmetlenségére, be
csapottságukra, jogfosztottsá
gukra. ErdekLődtek és sok he
lyen beértek a forra,d,a.lom ve
tései, fennen hircletiék a né
pek igazságát. Ha.zánkban is 
fo1·radalmi volt a helyzet. A 
munkásság és a parasztsá.g, a 
hazafias értelmiség egya-ránt 
torkig volt a háborúval. A 
frontok elfáradtak, de még 
mindig mint telhetetlen óriás 
faltak fel embert, anyagot, 
vért és könnyet. De e«.,yre job
ban felülkerekedtek azok az 
erők, amelyek már a há•ború 
megindítását is ellenezték. 
Forrongott Európa, hazánkban 
is magasra lobbant a forrada
lom lángja. 

Az ósziróz.sás forradalom azt - A lehető legtöbbet érő 
érzés, de akiben bíznak, an
nak felelósséget is kell váZ
laln/a - mondotta. - Tudom, 
hogy mit veszek a váLlamra, 
ha megválaszta1U1k. Eddig az 
üzemi pártbizottságoon CBQ,k 
néhány száz embert képvi.sel
tem� mo.rt meg, ha ;elöltből 
képviselő leszek, e(J11 fél város 
örömét, gondjá.t kell vi
selnem. Több mint 30 ezer 
embernek tartozom majd 
szá.madással. életük változá
sa;ért. Azt szeretném ha vá
lasztóilnmal minél szorosabb 
lenne a kapcsolatom, ha mi
nél többet megkeresnének 
majd gondjaiJ{>kaJ, kéréseik
kel. Talán néhányuknak 
esetleg nemet kell majd mon
danom, mert az az elvem 
hogy mindig a közösség érde-'. 
keit kell szem előtt tartanom, 
� azt mindig szolgálni keH a 
legjobb tudásunkkal. 

Tóth Géza 

Tóth Géza. állomásfőnököt 
mindenki ismeri Záhonyban. 
Ismerik és tisztelik. A megbe
csülést tehetségével, szorgal
mával, fáradhatatlan munka
bírásával és az emberekben, a 
közösségbe vetett hitével vív
ta k:i. Fiatalon'fett állomásfő
nök. Mindössze 34 éves, de 
fiatalsága mögött e1111 érett 
férfi tapasztalata, bölcsesség11 
rejlik. 

- Nagy megtiszteltetés szá
momra, hogy országgyülési 
képviselőnek jelöltek - mon
dotta -, de úgy érzem, ez o 
jelölés elsósorban a vasutas• 
aágnak szól, hiszen közülün),. 
itt, ezen a vidéken még vas
utaslcépviseló nem volt. l\fun
kámat igyekszem legjobb tu• 
dásom szerint, közmegelége
désre végezni. 

Van tennivaló 

Az építési és pályafenntar- a reményt látszott kelteni, 
tási szalc.�zolgálat felügyelete hogy a háborút be lehet fe
alá tartozó MAV Központi jezni és Magyarország önálló 
Felépítményvizsgáló Fónök- állami élettel a fejlődés út-

Elmondja még, hogy a kör- aég ult.raluU1gos sínvizsgáló jára léphet. A külső és belső 
zetéhez tartozó 16 köz.ség kö- készülékek kezeléséhez és az reakciós erők az<n1 ba.n nem 
zül már 14-et me11:látogatott, s azzal való vizsgálatokhoz ön- nézték tétlenül e oorsdöntó és 
a választói sok-sok kéréssel és ként jelentkező, lehetőleg bu- a nép számára kedvező, hala
problémával fordultak hozzá. dapesti, vagy környékbeli la- dó lépést. Mindent eLkövettek, 

· ·-- Van' tf1nniualó ._ iou,- .  -��t•� :
e:id.e

d
lkező különböző �!f¾,-1::t�ka

bo��fo7:J!/ i:.�� 
taí: T " tl G '  h " 1t n.epze ,-,egu olgpzókat keres a "'  ..., = 

Ja . 0 1 eza -, �zen a váltakozó munkahelyre, 1500- sorban a legforradalmibb erőt, 
sokat u vá!toz!'tt az e_let Sza- 2500 forintos havi keresettel. a kommunistákat akarták 
bolc!ban,. azert meg . nem Feltételelc mondhat,uk el, • hogy mimt�n 1, Pályafenntartási, vagy re_ndb�n van. Zahonynak pel- gépipari teclmi!cwni vegzet:-dauI iskola kellene. Az 1949- · (K' k . . , · · · 

Hosszű volt az út ben épüJ.t, 280 d„k bef d
. _ seg. is ocs!vczeto,. vizsga, 

. ia oga a vagy forgalmi szakvizsga va-
Az állomásfőnöki beosztásig 

hosszú volt az út. Révaranyos
ból, a Záhonytól nem messze 
levő kis Szabolcs-Szatmár 
megyei faluból indult el. Má
tészalkán érettségizett, s már 
diák korában bekapcsolódott 
az ifjúsági mozgalomba. Attól 
kezdve - pedig, annak már 
csaknem húsz eszrendeje -, a 
közösségért, a boldogabb, 
szebb életért dolgozott és dol
gozik ma i!. 

sara alk�lmas tantermekben lamint munkavezetói vizsga és 1:18 600 ID er�k ta_nul. Építem katonai szolgálat letöltése.) kellene poll.�ch�1ka1 ta.:te1:- 2. Műszaki füzti tanfolyam. met, . azonkívul tobb szo_c1ál_,s 3. 11:rettségi és pályafenn-létes1tmény:e lenne szukseg tartási munkavezetói tanfone.mcs'.'k. Z�l10nyban, hanem a lyam. 
kornyeken 1s. 4. Mtíszerész sza.kmunkás-

Helytállni a munkában 
Egy igazi gyermek JzgaJmá- bizonyítvány. 

val, lámpalázával készül fele- Orvosi eisö csoportosság kö-
lősségteljes társadalmi funk- telező. 
ciójára, de a gyermeki izga- A jelentkezés személyesen, 
tottság mögött őszinte akarat vagy levélben történik, a fő. 
őszinte segíteni kész.ség van. ' nöKség (Bp., IX., Fék u. 8. sz.) 

- Szolnok vasutas város. 
Mit ígér szakmabeli választói
nak? 

Szerényi József 
személyzeti csoporinál. Tele
fon: 41-67). - Igérni? Kérek. Azt ké

rem, hogy segitsék minden 
erejükkel, tudásukkal a Haza
fias Népfront program_iának 
megvalósulását. Ez mmdnyá
junk érdeke, az enyém a je
l.ölté, illetue ha meg1:ála.szta
nak a képviselóé és a cálasz
tóké. l':% a kulcs kérdése éte
tünk szép változásainak. 

1955-ben került Záhony ál
lomásra. Azóta végig;árta a 
vasút iskoláját. Volt távírász,

! 

forgalmi szolgálattevő, állo
másirányító, vezénylötiszt. 
Emellett hosszú ideig volt Zá-
hony állomás függetlenített Az KISZ-titkára. Nyolc év óta 
tagja a megyei KISZ-bizott-
ságnak és tagja a kisvárdai 
járás pártbizottságának Is. 

emlikgyüjtő 
- Mindenki. úgy ismeri a 

szakmában. hogy szerelmese a 
munkájának. Ha megválaszt
iá.'< a vasút gondját is képvise
li majd a Parlamentben. 

- Természetesen. Másfél 
milliárd forintos köit�ggel 
készül a szolnoki vasú ti re
konstrukdó. Nagy feladat<>-

Együtt nőtt fel az állomás
sal, mert Záhony az elmúlt tíz 
év alatt nőtt igazán naggyá. 
Kicsit magáénak is érzi ha
zánk legnagyobb határállomá
sát, amelynek minden zegét
zugát jól ismeri. 

Az állomásfónök:i iroda kis 
dohányzó asztalánál cigaret-

A választások sikeréért 

A Szabadság-hegyen, fönn, a 
város felett él egy öreg em
ber, alti túl van IIl2'r a hetve
nen, de még nem fáradit el. 

Az újságíró - ismeri élecét 
- nem csodálkozi..1<: már frjs
seségén, élénk, vidám szemén 
és azon a lelkesedésen, ame
lyet tizennyolc évesek között 
ismerhet meg az em.ber. 

Ezért nem volt meg;J.epó, 
sót szinte magától értetődőnek 
tűnt a hír: Jakwerth Ferenc 
nyugdíjas a .,Közlelc.edési dol-

A hatvani vasutasok az or- városi tanács vb-elnöke, Hat- gczók a ma.gyarországi mun
szággyúlési és tanácsválasztá- vani György is Yasutasszülők kárnwzgal.omban" című kiállí-
sok előkészületi munkáiból gyermeke. tá,s anyagának gyűjt�ből 
méltóan kivették részüket. Az Szücs Ferenc jelentéls részt vállalt, ezért a 
állomás I-es és II-es pár-t- közlekedés! és postaügyi mi-
alapszervezetének dolgozói 1--------------:!> nisztertől a „Közlekedés kiváló 
Hatvanban mintegy 40 utca dol.gozója." kitüntetést kapta. 
lakóit látogatták végig, akik- Tanulnak * 
kel elbeszélgettek a választá- - Egyik nap üzennek ér-
sokról. A jelölő gyűlések si- a hes•thelyieh tem, hogy menjek be a 
kerét minteg1 170 vasutas ak- közlekedés- és po.<;taügyi mi-
tíva segítette. De nemcsalt Az elmúlt évekhez hasonló- nisztérimnba. Átadták a kii-
mozgósítottak a hatvani vas- an ebben az évben is meg.szer- tüntetést, gratuláltak. Amikor 
utasok, hanem közülük töb- vezték a műszaki munkásaka- hazamentem, az asszony csak 
ben kiérdemelték a város la- démiá,t Keszthelv állomáson. nézetit, ho,gy megint egy új 
kólnak bizalmát. TeUér Sán- A heti egyszeri előadásra min- kitüntetés . . .  
dort, a vasutas kultúrotthon dig telt ház előtt kerül sor. Az Egy pillanatra sincs nyugta: 
igazgatóját megye! tanácstag- előadások népszerűek és köz- telefonál, leveleket ír régi ba
nak jelölték. Dr. Not>á.k Pálné érthetőek. Az előadók közül rátoknak, járja a vár-ost, a 
orvos pedig, akinek édesapi·a 

külön dicséretet érdemel Far- régi emlékek színhelyeit. Ami-
kas Imre, a tapolcai vonalfó• k Gadane z Bé!á l "há mozdonyvezető volt, a képvi- nök. 

or c va nf' nv 
&elő jelöltek között van. A 

esztendővel ezelőtt ta1�l kn711tt 
Ká.prai László és leültek beszélgetni, Jak• 

___ ,. ./·· - -

wert.h Feren.c azt mondta: ,,Mi, 
veteránck annyi emLéket vin
nénk magunkkal a sírba, hogy 
nem is g,ondo!nák a.z utódok, 
hogy valamit aúrt mi is tet
tiink az elsó proletárhata!o
mért. Utána kellene járni 
ezeknek a dolgoknak és egy 
kiá.!!itáson bemutatni." 
-Jakwerth Ferenc meg is 
kezdte az utánjárást. Elő
vette a telefonkönyvet, lapoz
gatta, forgatta; kereste az is
meI'ÖS neveket. Hány nevet 
hány oldalt kellett átböngész� 
nie, hány számot, hány isme
retlent kellett feltá�znia -
s mentegetőznie, magyarázkod
nia -, amíg rábulckan•t az 
egykori harcostársakra! Kö
rülbelül hamúnc Lukácsot hí
vott fel, mire aztá.'1 végül 
� Lukács Rózsi nevű as.,.zony 
s1rvafakadt a kérdésére: ,,Igen, 
ig.en . . . az én tipám oolt Lu
kács Gy1tla! Hát még emlé
keznek rá? . • .  " Fel,kereste az
tán az asszonyt. Emlékeket, 
fény-képeket kért tól.e, mesélt 
neki Lukács Gyuláról, akivel 
valamikor együtt dolgoztak az 
Északi Jármújav!tóban. Lu
kács Gyulával, barátjával 
mlir nem találkozhatott sze: 
mélyesen, elkésett két eszten-
11ót. 

Vannak azonban, akiket 

megse.'Il.m.isítenL Erre azonban 
már nem volt lehetfuégük, 
mert a forradalom egyre job
ban kiteljesedett és 1919. már
cius 21-én kiá itatták lci a Ta
nács köztársas<Í{lot. 

C
;odálatos tavaszra ébred1 
a magyar nép, olyanra, 

mint még történelme során 
soha. A taná.cskorm.ány vala
mennyi rendelkezése elisme
réssel töltheti el a mai szemlé
lőt is. A külvárosi bódékban 
lakó többgyermekes p1·oletár
családokat a mágnások és tő
kések kastélyaiba telepítették. 
Eldőlt az ezeréves per, a pa-

még életben talált, altik évti
zedek múltán is ráismernek az 
arcára, felismerik a hangját. 
Többször kivillamosozott a 
MA V lakótelepre, ahol gye
rekkorát, ifjúságát töltötte. 
Bekukkantott a lakásokba, kö
szönt, de a lakók nem ismer
ték, nem tudták, hogy kicso
da. Aztán egyszercsak kinyilt 
egy ajtó s egy öregember hosz
szasan fürkészni kez.dte az ar
cá,t, rnaj<l a nyakába borult: 

- Igy lel<tem rá én Garai 
Lajosra, Csepecz Mihálvra, 
Szégel Jó&kára, akdkkel együtt 
snúroztunk a parkban, s 
együtt mentünk az utcára, 
tüntetni. Mondtam nekik: em
lékeket gyüjtögetek egy kiál
lítás anyagához, tudtok-e ne
kem segíteni ebben? ,,Hát • . •  
alig akad. má.r nekünk valami 
emlékünk.. Fölemésztette, el· 
vitte, belepte őket az idő • . •  
De azért menjünk fel a pad-
1.á.sra!" 

Hány padlást kutatott át? -
r.em tudná pontosan megnion
dqllÍ. Por06, rozsdás holmik 
között kotorászott; fakult, té
pett fény.képek között keres
gélt, s ha rábukkant egyre
egyre, jobban örült, mint más 
a Zottónyereményének. Fel
kapas1Jkodott a Várba is, mert 
hallotta, hogy az egyik épít
kezésnél dolgozik egy férfi, 
akinél megta1álhatja Kun Bé
la „Kié a föLd.?" című köny
vét. 

S elment mindenhová 
ahonnan vailami csöpp kis tili' 

rasztság kezébe került a föld, 
ál!.amosították a gyárakat, a 

bányákat. Először virultak ki 
a penészszínű gyermekarcoos
kák, amikor megnyílt előttül� 
a Sziget, a Balaton, az üdülés 
a maga ezer- és ezer csodájá
val. Gyermekkacajtól voll 
hangos ,·alamennyi színház, 
mozi és cirkusz, hiszen a fel
nőttek most csak nekik � 
értük játszottak. Mei.nyitot
ták részükre a b€tűk birodal; 
mát, a tanulás lehetőségét. 

Az intézkedések egyfelől 
örömet, másfelől haragot éli 
elkeseredést váltottak ki. Nem 
nézte tétlenül a hazai burzsoá• 
zia a munkások és parasztok 
örömét. Szövetkezve a nem
zetközi burzsoáziával éi6szefog, 
tak a fiatal proletárállam el
len és intervenciós seregeket 
hívtak 12z országba, tiszti kü.
lönitményeket szerveztek a 
néphatalom eltiprására. Ter• 
vük végül sikerült, megdön• 
tötték a néphatalmat és egy 
negyedszázadon keresztül pró
bálták még a szabadság gon
dolatát is megfojtani. Gyenge, 
szegény és az állam irányítá• 
sát nem tanult vezetéssel áll• 
tak szemben, melyet még bel
ső bajok is gyengítettek. Még, 
is olyan leckét kaptak, amely
be beleremegett egész Európa; 

A háborútól megundorodott 
nép újból fegyvert fogott. 
mert az életnél is szentebb
nek tartotta a szabadságot. 
melybe belekóstolt, s melynelt 
gyönyörűségét, ha rövid idő
re is, de megpróbálta. Felkelt 
a nép, mint Dózsa, Rákóczi és 
Kossuth serege. Fel orakoztak 
na.gy vezetőik Kun Bél.a, Sza
muely Tibor, Landler Jenó és 
mások mögött. E népi hadse
regnek nem kis részét adták 
a vasutasok is, akiknek soha 
el nem múló érdemeik vannak, 
s akikre mindig büszkeséggel 
és kegyelettel gondolunk. 

A. Szovjetunió, mely 14 ál• 
� 1am in�rvencióJának bi

lincsében küzdött, nem tudott 
segítséget adni Mégis diadal
mas és hősies győzelmek je
lezték a felkelt nép ú tjá,t. A 
túlerő, a nemzet1\.özi burzsoá
zia, intervenciós seregei végül 
lebirták a legnagyobb hősiessé
get is. Leverték„ de nem győz
ték le solu1! A negyedszázadO:S 
f.eh.érterror idején is a. Tanács
köztársaság 5 hónapos uralm<l 
alatt megízLelt szent szabadság 
éltette az illegalitásba 1:0-nu!t 
ma{l11ar kommunistákat, <l 

magyar népet. Nagyszerű pél
dája és tanulságai ma is élőek, 
és éppen olyan fennen ragyog
nak, mint a Tanácsköztársa
ság történelemformáló nap
jaiban. 

érkezett, hogy „anyagra" lel• 
het. Az Északi Járműjavítóban 
a személyzeti osztályvezető
höz kopogtatott be, akitől a 
régi közlekedési moz.ga1miak 
személyi lapjait kérte el. 

- Megnézheti, ott van a Td
ál!itáson, Lantos Bertalan sze
mélyi lapja! Veszprémben voU 
népbiztos, ha.lá.lra ítélték. Ne
kem nagyon JÓ barátom volt. 
Ha má.sképp nem, hát legalább 
így tudok áldozni az emléké
nek. 

Történelmi öregekkel szorí
tott kezet a találkozásc•kon, 
gyűj Lő munkája során. Ráta
lált Jun!J Endrére, a francia 
ellcnállóra, alci leszerelte a né
met gépek alkatrészeit, s ez
zel támogatta az ellenállási 
mozgalmat. Fényképeket, le
veleket kapott tőle, s tört-.me
teket, amelyeket nem jegy
zett még fel senki. ötven esz
tendő elteltével látta újra 
Neményi Gyulát: az első 
szempillantásra megismerték 
egymást. 

De nemcsak ő keresi fel a 
régieket, hanem a bar-átok is 
ellátogatnak hozzá. És tudják: 
ha vendégségbe mennek va-
1.a.!nilyen fényképet, iratot, 
kcmyvet mindig vinni kell 
Jakwerth Ferenchez a régi 
emlékek gyű.jtőjéhez:'. 

Igy gyűlt össze a Közleke• 
d�si dolgozók a magyarorszá• gi munkásmozgalomban címú 
kiál)ítás anyagának egy ré
sze IS. 

Kósa Csaba 
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A vasút helye, szerepe 
az új mechanizmusban 

11 pécsi igazgatóság 

nagy gondol lordíl 

a balesetek megelőzésére 
Mint lapunk február 18-án megjelent számában közöltük szakszervezetünk központi ve-'. zetőségének február 10-i üléfién Szücs Zoltán vezérigaz

gatóhelyettes az új gazdasá"
irányítási rendszerrel ka;c.sola tos áJ talános kérdések
ről adott tájékoztatót ame
lyet most kivonatosa'.n köz
lünk. 

szemléletváltozást követel Ezzel a két szállítási ág ered
meg az új mechanizmus. ményes.<ége ö:;szehasoniítható 

A felszabadulás után tér- lesz. 
mészetesen az építés és vele Az új díjszabás helyére te
a műszaki szemlélet került szi a vasút és a közúti fuva
előt?rbe. Később az állandó rozás versenyét is. 50 ki!omé
ka.pacitáshiány miatt a meny- terig előnyösebb Lesz a közút, 
nyiségi szemlélet vált uralko- azon felül pedig a vasút 
dóvá. Hosszú ideig erőtelje- igénybevétele. Az új tarifa 
sen hivatkoztunk arra, hogy arra ösztönzi mi ndkét közle
a vasút a misoclik hadsereg, s kedési vállalatot, hogy egy-
ez a szemlélet a hatósági és mást kiegészítsék a népgazda-

A vasút sajátosságai hivatali szellemet erősítette. ság, a fuvaroztatók előnyére 
Kétségtelen, hogy sok öncé- és ne kezdjenelc valamiféle 

- A gazda.ságirányitds új lúság jelentkezett munkánk- hamis versenybe. 
f'end.szerénelc kidolgozása a ban, részkérdések, szak-0szt1i- Jelentősége az új tarifának, 
párt- és ko1-mányhatároza- lyi célok előtérbe állítása, hogy lehetővé teszi engedmé
tok megjelenése után a oo.s- egyenlőtlen fejlődés a szak- nyek adását is és ezt felhasz-
útnál is megkezdődött szolgálatok között. A jövő- nálhatjuk előfuvarozások, va• 
mondotta bevezetőjében. ben a vasúton is jobban elő- sárnapi ki- és berakáso'.c ösz-

A Magyar Vamtas legutóbbl 
szárr..áhan megjelent Napiren
den a v«sút 1966. évi baleseti 
helyzete című cikkben tájé
koztattuk olvasóinkat a sze
mélyi balesetek alakulását 
befolyásoló intézkedések po
zitív hatásáról és az elköve
tett mulasztások súlyos követ
keW1ényeiről elnök.ségünk ha
tározott, kifejezésre juttatta 
állásfoglalását, hogy a jövő
ben is központi feladatként 
kell kezelni a dolgozók élet
és munkakörülményeinek ja
vítását, a biztonságos munlca
feltételek megteremtését. 

Első a műszaki megelőzés 
A mechanizmus reformja, tár- térbe kerül a gazdaságosság. tönzésére, egyszóval munkánk Az 1964. április l-én életbe 
sadalmi fejlődésünk egyi:k Szeretnénk ha minden veze- egyenletesebbé tételére. lépett munkavédelmi rendel-
legjelentősebb lépése. A vas- tő a maga területén gazdái- kezések, valamin� az Mt. VIII. 
úton is azt szeretnénk elérni kodna, gondolkodna. Ezt fo- Harc az egyenlősdi ellen fejezetének előírásai meghatá-
hogy eredményesebb, jobb kozatosan a hatáskörök, esz- rozzák, hogy a biztonságos és 
módszerek segítsék céljaink közök leadásával q_karjuk Ezután az alapképzés for- egészséges munkakörül.mé-
megvalósitását. Szeretnénk a elősegíteni. máival s a bérezéssel foglal- nyek megvalósítása érdeké-
meglevő és egyre növekvő le- A jövőben erőteljesebb ke- kozott a vezérigazgató helyet- ben a műszaki megelőz.és az 
hetőségeinket, tartalékainkat reskedelmi szemléletre lesz tes. Felhívta a figyelmet, hogy első. Ezt hivatott elósegíteni a 
eredményesebben kihasznál- szükség. Ez nemcsak a most a bérezésben harcot kel! indi- múlt év júiius l-én hatályba 
ni a vasutasok és valameny- létrehozott kereskedelmi szak- tani az egyenlősdi el!en, lépett új Általános Balesetel-
nyi dolgozó életszínvonalának osztály, illetve az igazgatóság majd így folytatta : hárító és Egészségvédő óvó-
emelése érdekében. Az aclmi- vezérelve k,ell legyen. Minden - Bérrendszerünkben nem rendszabály az (ABEÓ), amely 
nisztrativ vezetés helyett sok- vasutasnak olyan munkát kell tervezünk váilto=ást. Tovább- már magasabb követelménye
kal jobban érvényre kell jut- végeznie, hogy azzal a .szállít- ra is marali a munkaköri bér, ket támaszt a dolgozók egész
tatni a gazdaságpolitikai esz- tatók, ügyfeleink elégedettek a rangbér, és az egyéb jutta- ségének é, testi épségének· vé-
közökkel való vezetést. Arra legyenek. Ennek a helyes tások rendszere. A jövőben delmében. 
törekszünk, hogy a vasúton szemléletnek a kialakulása fokozottan kell fogl.alkoznunk Az új ABEÓ hatályba lé
növekedjen a szüdcséges munkánk, eredményességünk a va..'Út devizaszerző tevé- pése óta több mint nyolc hó-
centralizáció mellett iJS _ a kulcskérdése lesz. kenységével. Jobban ki kell nap telt el. Elmondhatjuk, 
vezető..1< és a do!gozók felelős- hasz.nálni földrajzi tekvé- hogy ez idő alatt a veszélyte-
ség vállalása, az önállóság, a Változás a terve1ésben sünket és fokozni a terille- len munkakörülmények kiala-

színvonaljavulás következett 
be. 

A pécsi igazgatóság első 
volt azok között, ahol a veze
tőállású dolgozók munkavé
delmi feladatait ügyrendileg 
1neghatároztá.k. Az ügyrend 
alapján az igazgatóság veze
tője negyedévenként rendsze
resen írásban beszámoltatja a 
szolgálati helyek vezetőit, 
hogy a szolgála ti helyen irá
nyitó munkakörben foglalkoz
tatott dolgozók mennyiben 
tesznek eleget feladataiknalc. 
Az írásbeli beszámoltatás és 
helyszíni ellenőrzés alapján 
értékeli a végzett munkát, di
cséri v�y elmarasztalja a 
szolgálati helyek vezetőit 
aszerint, hogy milyen mérték
ben foglalkoznak a dolgozók 
munkakörülményeinek javí
tásával, a balesetek megelő
zésével. Ez a módszer alkal
mas arra, hogy a szolgálati 
helyek vezetőit és valamennyi 
irányító munkakörben foglal
koztatott dolgozót érdekeltté 
tegyék a munkavédelmi tevé
kenység megszervez.ésére. 

Felmérték 
a veszélyforrásokat 

A veszélyforrásokat is fel
mérték és három kategóriába 
sorolták: 

1. Ahol az igazgatóság in
tézkedése nem szükséges, mert 
a veszély elhárítása helyileg 
megoldható. 

2. Ahol az igazgatóság saját 
hatáskörében tud intézkedni 
a veszély elhárítására. 

3. Ahol az I. Vasúti Főosz
tály intézkedése szükséges. 

Intézkedés történt az óvó
ren<lszabályokban és utasítá
sokban nem szabályozott, de 
balesetveszélyes munkafolya
matok technológiájának el
készítésére is. Ez a munka 
befejeződött, jóváhagyása fo
lyamatban van. Gondoskodtak 
arról is, hogy az elavult mun
katechnológiák helyébe olya
nokat alkalmazzanak, amelyek 
magasabb fokú biztonságot 
tartalmaznak. Ilyen például a 
mozdonyok szénrámolásának 
biztonságos munkája, vagy 
az építési főnöksfgeknél a gé
pesített vágányfektető sz,,rel
vénnyel végzett munka. Kü
lön bizottságok ellenórzHc, 
hog-y az ABEó III. Függelé
kében meghatározott munka
helyi megv-llágítás (térvilágí
tás) eróssége a kívánalmak
nak megfelel-e. 

A pécsi igazgatóság és a te
rületi jellegű megyei bizottság 
közös erőfeszítése jelentös 
mértékben elósegíti az ABEO

ban foglalt előírások megva
lósítását. Együttmú.ködésülG 
nyomán megélénkült és foly!l
matossá vált a szolgálati he
lyek munkavédelmi tevélceny
sége, ennek eredménye a bal
esetek csökkenése és a mun
kakörülmények javulása. 

Tal;ács József 
kezdeményező kész:::-ég. tünkön átmenő tranzit for- kításában jelentős törekvés 

A reform kido'.goz.-\.sának Az új gazdálkodási forma galmat. Javítani kell a határ- tapasztalható, mind az irányí- ---------------------------

kezdeti időszakában sokszor változást hoz a tervezésben is. állomások munkáját, növelni tó, mind a végrehajtó szolgá-
A · ·· -b , · k latnál. A helyes inté2lkedések felmerült, hogy speciális ;ez, 1ovo en eves tervem et ma- az icl.egen felek számára a ' 1 ké , · ·· k megtételéhez hozzájárul, hogy legénél fogva a vasútra egy- gun ' szit1u . Ha a szükség- szolgdltatásokat. Ennek érde- a vezetők és beosztottak egy-általán vonatkozik-e az új letek fölé tervezünk, akkor a kében bevezetjük a határál- aránt megismerték az ABEó 

Baleseti krónika 
1nechanizmus? vasútnak, ha alá, akkor & nép- lomási dolgozók premizálását. előírásait, sót a biztonság-

Kétségtelen, hogy a vasút gazdaságnak okozunk kárt, Az új mechanizmus beveze- technikai vizsgárn kötelezett Február 10-én Sárszentmí-
egy nagy'Lpari üzemhez képest az amúgy is szúk szállítási tése során fokozni akqrfulc az személyeknek számot kellett hály és Sárpentele állomások 
is sajátos intézmény, s ezt kapacitást a rossz terveZP...s igazgatóságok önállóságát, adniok, hc,'lY mennyire sajá- között az 1880/a számú vonat
helytelen lenne figyelmen ki- miatt mesterségesen vissza- kapacitásukat jobban, alko- tították el a rájuk vonatkozó tal egy térközbe került az 
Vili hagyni. Legfőbb sajátos- fogjuk. Mindkét eset súlyos tóbban szeretnénk felhasznál- rendeleteket. 1880/a. II. számú vonat. A 

sá.ga, hogy közérdekű üzem hiba lesz a jövőben. 11:ppen ., ni anélkül természetese� Az Elnöki Tanács 34/1963. következmény nélküli veszé
és működésében nem a nye- ezért - még jobb kápcsolatot /logy a vasút _egységét gyengí- évi iörvényerejű rendelete, lyeztetést az idézte elő, hogy 

reség az egyedüli és kizáróla- kell kiépíteni a :szállíttató fe- tenénk. valamint az új ÁBEó előírá- az 1 .számú térközőr az elha-

g05 szempont. Fuvarozási lekkel, jobban kell  ismer- A vasúton az új gazdasági · ala · · k li !ad"- 1880/a, számú vonatot 

kényszer terheli, tehát min- nünk a gazdasági. élet, a ke- mechanizntusra való áttérés �1 és P��Z:�::;::z:i ���= követően visszjelentés bevárá

den felkínált árut el keU reslet-kín!ilat, a piac mozgá- öss:rekapcso!ó:lik a közleke- vek fontos feladatát képezi a ��t�éif�
é

�:��t;:�tt a kö-
szállítania, akár nyereséges sát. Rugalmasabban kell a déspolitika elveinek megva- balesetek mű.szaki �i2gelözése 

* az szám.ára aleár nem. A ráfordításokat és a túlteljesíté- lósításával. Azzal a sokoldalú és a különböző munl,a.szerve- Február ll-én Sóstó-Gyógy-
vasút leterhelése egy ipari seket arányba, egyenlegbe fejlődéS<Sel, melyet a Diesel- zes, és személyi feltételek fürdö és a Beloiannisz tér 
üzemhez képest rendkívül hozni .  villamosvontatás túlsúlyba megteremtése. megállóhelyek között Obis La-
egyenlőtlen. A vasutas dolgo- Fel;:őbb szerveink már e!fo- kerülése elengedhetetlenül 

A mulaszto'kat jos jegyvizsgáló ittas állapot-
zók munkája balruetveszélyes, gadták és 1968-tól bevezetésre magával hoz. ban szándékozott a 123. szá• 
munkahelyük az egész or- lceriil az új árodíjszabás. Ok- Az Új mechanizmus csa.k a. felelősségre vonják mú vonatra felugrani. Az ug-
szág területére kiterjed, mun- tatása, ismertetése a közel- lehetőséget adja meg a még rás nem sikerült, 8 nevezett 
kájuk sajátos körülmények jövőben kezdődik. Nagy je- jobb, eredményesebb mun.ká- Az ABEó-ban foglalt elő- a baleset Jcövetke-�tében sú-
!között folyik és egyedileg ne- lentóségű számunkra, mert 1ioz. Hozzáállásunktól függ, írások ismertetésére, a vizs- lyos belsö sérüléseket szen-
hezen mérhető. biztosítja a tarifán keresztül, hogy a lehetőségeket mind- gák megszervezésére na.gy vedett. 

Február 19-én Keszől1ideg• 
kút-Gyönk állomáson tolat-ás 
közben kézcsonkulásos üzemi 
balesetet szenvedett Balogh 
Sándor 53 éves vonatkisérö. 
A vizsgálat szerint a balesetet 
az idézte· elö, hogy nevezet
tet kocsiaka'Sziási kísérlet: vég� 
rehajtása közben az ellököU 
kocsisor fellökte. 

* 

Február 22-én Rákos és Kó
!>ánya-felsö állomások között 
a „lenti" pályán közlekedő 
2661. számú vonat halálra gá
zolta Lakcsák Ferenc 31 éves, 
a székesfehérvári fűtőház lét
számába tartozó mozdonyveze
tőt. A vizsgálat megállapí
tása szerint nevezettet a szál
láshelyére történő visszatérése 
közben érte a baleset. A vasút sajátosw.gai közé hogy a szállíttatók a legrr.eg- annyiunk érdekében ki is gondot fordítottak a pécsi * 

ta.rtozi.k, hogy fejlesztését felelőbb szállítási eszközt használjuk. Biztosak vagyunk igazgatóság területén. Azokat Februá!" 14-én az 1802. szá- * nemzetközi előírások is sza- (vasútat vagy autót) válasz- abban, hegy azok, akik eddigi a vezetőket pedig, akik a fel- mú gyorsvonat Csór-Nádas-
bályozzák. Az általuk elfoga- szanak. Tehát rendeletek he- ered.ményiilcet a vasút fejlesz- készUlés megszervezését elmu- ladány állomáson síntörés Február 24-én Veszprém

dott műszaki előírásokat lyett gazdasági esz.közökkel tésében és munlcájában elér- Jasztották és így bocsátották miatt kisiklott. A baleset kö- külső állomáson vágányellen
meg kell valósítani. Honvé- ösztönöz a helyes kőzl.ekedés- ték, megoldják a következő vizsgára a felügyeletük alá vetkeztében 4 súlyos, 17 köny- őrzés elmulasztása miatt eló
delnú jelentősége sem vita- politikára, a gazdaságosságra. évek újszerűbb és nem kevéa- tartozó és irányító munkakör- nyebb sérülés történt. A vizs- zetes értesítés nélkül foglalt 

tott N t · , · Az új díjszabás az önkölt- bé nehéz feladatait is - mon- ben foglalkoztatott dolgozókat gálat megállapítása szerint a vágányra járt az 1840/a. szá
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�1 szült a vasútnál és autózásnál. elvtárs. tézkedés hatására a vizsgákon tént. vonatszemélyzet időben tett 

szempon • vasu ren 1- intézkedése folytán sikerillt 
"1.iil nagyértékú állóeszköz.öket ,--------------------------------------------------------, elhárítani. 
köt le, tehát célszerű, ha a 
népgazdaság optimálisan ki
használja. 

:t..'I.indezek mellett helyte
len lenne túlllangsúJyozni a 
vasút speciális j ellegét. Az 
iparban kidclgozásra kerülő 
módszereket kis korrekcióval 
alka!ma.z,ni tudjuk a vasúton, 
hi,szen a vasút eddig is mint 
üzem, mint vállaJat dolgo
zott. 

A vasút a Jövőben is jelle
gében 1:állalati gazdáUcodást 
aka.r folytatni, átveszi a 
mechanizmus minden ilyen 
jellegű javaslatát é.s azt al
kalmazni igyekszik. 

Káros szemlélet 
A vasút szervezeti felépí

téséről szólva elmondotta: a 
mechanizmus bevezetését 
nem indokolja, hogy a MAV 
szervezetén (vezérigazgató
s,í,g, igazgatós,í,gok, szakosz
tályai. stb.) lényeges szerveze
ti változást hajtsanak végre. 

- A MA V eddigi szerve
zeti felt\pftése és jogállása be
vált, képes az előtte álló fel
adatok elvégzésére, kár len-
ne átszervezésekkel megza-
varni - folytatta. Van 
azonban egy terüJ.et ahol ép
pen a mozgalmi szervek, a 
szakszervezeti funkcionáriu
eok segítségével jelentős vál
tozást kell elérnünk és ez a 
szemléletünk. A vasút min
den dolgozójá tó! jelentős 

SZOCIALIST A MÓDON . . .  

T etteikról tanúskodik a brigádnapló 
A piros fedelű, vászonköté

ses, gondosan rajzolt gyöngy
betűkkel teleírt bligádnapló 
első bejegyzése 1959 januárjá
ban történt. Ekkor alakult az 
azóta már többszörösen kitün
tetett liéjj Károly vezette vo
natkísérő szocialista brigád. 
öten vannak: Kondor Elek, 
Zabári János, Svecz István, 
Venczel Alajos és a brigádve
zető Héjj Károly. Ugy élnek, 
mint a jó testvérek, közös a 
gondjuk, közös az örömük is. 

A megalakulásuk óta nyolc 
év telt el. Tetteikről, nemes 
cselekedeteikről a brigádnapló 
tanúskodik. 

Hétköznapi történetek 

Hideg, hófúvásos februári 
éjszaka volt. Az öttagú vo
natkísérő brigád 16 órai szol
gálat után, fárad tan, átfázva 
érkezett Rudabányára. A haj
nali visszaindulásig a pár óra 
pihenőt a meleg laktanyában 
akarták tölteni. Közben kide
rült, hogy vonatkésés miatt 
Kcz;-i�bcrcikán csaknem 200 
utas héste le a csatlakozást, 
akik a napi fárasztó munka 

után, így a hajnali vonab!a! ér
kezhetnek haza. Addig pedig 
a váróteremben kell várniuk 
és fagyoskodniuk. A brigád 
tagjai feledve a fáradtságot és 
a metsző, jeges szelet, vállal
ták, hogy a kellemesen fűtött 
szobát a vasúti kocsival cseré
lik fel, és egy lcülőn szerel
vénnyel elhozzák a Kazlncbar
cikán maradt utasokat. S haj
nalban, amikor a menetrend 
szerinti személyvonat vissza
indult Rudabányáról, a brigád 
tagjai már ismét ott álltak a 
vonat mellett. Arcuk vidám 
volt, s csak a szemükön lát
szott, hogy egész éjszaka nem 
a-ludtak. 

Néhány oldallal odébb. a 
brigádnapló újabb kis történe
tet örökített meg. 

A középkorú, barna férfi, 
Hidasnémetiben a vám- es 
útlevélvizsgálatkor vette ész
re, hogy a Csehszlovákiába 
szóló kiutazási engedélye elve
szett, illetve a menetjegy vál
tásakor dyőrben, az IBUSZ
nál maradt. A Csorba-tóhoz, 
szanatóriumba igyekezett. A 
törvényt a,zonban még ember
ség címén sem lehetett meg-

szegni, s a határőrök leszállí
tották a vonatról. A beteg em
ber kétségbeesetten kérte a 
jegyvizsgálók segítségét. A 
brigád tagjai - mert ők tel
jesítettek szolgálatot -, intéz
kedtek. Telefonálta/e Győrbe, 
az állomásra, onnét egy vas
utas kolléga elment az IBUSZ
hoz és a délutáni Wiener-Wal
zer vonat vezetője már hozta 
is a kiutazási engedélyt. A Ke
leti pályaudvaron azután át
adta a 408/a vonat vezetőjének 
és pár órai várakozás után, 
Máriássy Ferenc győri lakos, 
Hidasnémetiben kézbe vehet
te a kiutazási engedélyt, s sza
bad volt az út a Csorba-tóhoz. 

Megtörtént az is, hogy egy 
utas a miskolc-budapesti 
gyorsvonatról Hatvanban le
maradt. Za.bári János brigád
tag az utas bőröndjét magához 
vette. majd a kabátban levő 
villamosbérlet alapján (név és 
cím szerepel a bérleten). a vá
rakozási idejében felkereste 
Budapesten a lemaradt utas 
feleségét. átadta a vonaton ha
gyott holmit és megnyugtatta 
a hitvestársat, hogy férje majd 
később jön. (HO(Jll a feleség 

miként fogadta a lema-radt fér
jet, arról a lc1·ónika és a króni
kás csendben hallgat.) A bri
gádtag cselekedete minden
esetre dicséretet érdemel. 

Szeretik az embereket 

Sorolni lehetne tovább azo
kat a történeteket, amelyeket 
a brigád az eltelt nyolc év 
alatt véghez vitt úgy, hogy 
munkájulcat, gazdasági felada
taikat is kiválóan végezték el. 
Bizonyíték erre, hogy a szocia
lista brigád címet 9 esztben 
s:::ereztélc meg. 

A Keleti pályaudYar érke
zési ügyeletén szemtől-szem
ben illünk a többszörösen ki
tüntetett. ezüstplakettes szo
cialista brigád tagjaival. Nem
rég érkeztek a miskolci gyors
sal. Amikor munkájukról, a 
brigádnaplóban leírtakról, 
mozgalmas életükről esik szó, 
szerényen elhárítanak m.inden 
dicséretet. 

- Mi ezt vállaltuk - mond
ja a brigádvezető -, adott sza
vunlcat egymás, és az utazólcö
zönség iránt érzett tiszteletből 
minden körülmények között 
megtartjuk. Szeretjük az em
bereket és szeretjük a mun
laínkat. lgy talán érthető, hogy 
amit teszünk, azt önzetlenül 
tesszük, s nem várunk érte 
sem dicséretet, sem köszöne
tet. 

Sz. J. 

* 

Február 27-én Lajosmizse 
állomáson a 3712. sz. Yonat el• 
ütötte Somodi Istvánné takarí
tónőt. Nevezett az elütés kö
vetkeztében életét vesztette. A 
vizsgálat megállapítása szerinl 
a balesetet az idézte elő, hogy 
Somodiné a. 3'712. sz. vonat ür
szelvényében tartózkodva., a 
benn álló személyvonatr>n uta, 
zó ismerősével beszélgetve, a 
bejáró vonatot nem vette ész• 
re. 

* 

Március 4-én ·Nyíregyháza 
Kendergyár területén ·végzett 
tolatás közben Szilágyi József 
vonatkísérő a 3/1 sz. váltó 'ke
resztezésében ráakasztási kí
sérlete közben megbotlott, mi
nek következtében bal lába a 
vezető és tősín közé szorult. 
A követő lcocsi lábán súlyos 
roncsolásos sérüléseket oko
zott. 

A Hivatalos Lapból 

A Hivatalos Lapból a szakszer
vezeti bizottságok és a dolgozok 
figyelmébe ajánljuk a következö· 
ket: 

9. számból : 136547 /1966. I/3. e. 
MA V üzemi orvosok és üzen1i 

ár,clók maködésl szabályzatának 
életbeléptetése. 

10. számból : 102655/1967. I/2. B. 
Az utazószemélyzet változó illet· 
ményeinek szabályozásáról ,zó-
16 rendelkezés módosltása. 
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Ezer gép millió gond 
Nehezíti a gépek javítását a bürokrácia 

A közütl jármúvektól, a nokban dolgozók küzdenek a 
dömperektól a si.nen mozgó helyhiánnyal. Amikor ezt a 
aláverő gépekig a legkülönfé- szerelöcsarnokot létesítették, 
lébb pályaépítési és fer.ntar- még csak néhány tvg-vel ren
tási gépek me!(találhatók delkezett az építési és pálya
a Dombóvári f;pítési Főnök- fenntartási .szaksrolgálat. De 
ség Gépál.Lornásán. A kisebb hol van már az az idő? Ta
gépek csak esetenként és valy már teljesen a gépállo
ideiglenesen kerülnek a gép- más gondjaira bízták a beve
áliomás műhelyeibe javítás zetöben említett pályaépítö 
céljából, míg a nagy mun- gépsort. Az idén nagy telje
kagépek, a ,.szuperszónikus" sítményű rostálógépet is kap
pályaépítő gépsor egységei nak hozzá kizárólagos hasz
üzemeltetés szempontjából is nfilatra. Két dolgozójuk most 
ide tartoznak. végzi a rostálógép kezelő tan-

A gépesítés fejl&Msével folyamot. .F'orgácsolóműhe-
mind nagyobb feladatokat kap lyü.kbe egy marógép is kelle
ez a gépállomás, melynek ne és nagyon hiányzik már 
gépjavítási körzete kiterjed -'l az adagoló beállító p.ad. Amig 
pécsi igazgatóság egész terü- ezt meg nem kapják, az ada
letére. golókat beállítás végett ugyan

Nem lehetne 
ésszerűbben ? 

- Több mint ezer 1,.--ülö-nfél,e 
gép fenntartása és reszoen 
üzemeltetése a feladatunk -
mondta a náluk tett látogatá
&unk alkalmáva:J. Bunevácz 
Endre; a gépállomás vezetője. 
- Nehéz feladat ez, hiszen az 
ezer gép, túlzás nélkül mond
hatom, miUió gondot jelent. A 
javítás mindi.g sürgős. Mi is 
azt szeretnénk, ha a gépek min-
dig a legjobb kihasználással 
dolgoznának és a javításra 
nem kellene sokat várni. 

- Mi okozza a legtöbb prob
problémát a gépel, javításá
nál? - kérdeztük. 

- A cserealka.trésze1,: hiá
nya. A cserelc.öteles föd.arabok 
rendszere teljesen megköti a 
kezünket - válaszolta. - Ha 
egy földtológépben egy gör
gőt ki akarunk cserélni, ak
kor hiába megyün.k a raktár
ba az új alkatrészért. Buda-

csak az Építési Géptelep Fő
nökségre kell „utaztatni..." 

Ilyen neMzségek közepette 
végezhet-e jó munkát a gép
állomás? 

A válasz ha-tározott: 
- Igen. Ami tőlünk fü.gg, 

az rajtu.nk nem múlik! 
mondta a gépállomás vezető
je. - Tavaly a második fél
évben belső átszervezést haj
toitu.nk végre. Sikerült elér
nünk, hogy minden fcm.tosabb 
gépet 48 órán belül kijaví
tu.nk. Ha a vonalfe!újításoT,
nái leáU egy gép, azt ne
künk rádión azonnal leadják, 
mi pedig késedelem nélh"iil 
indítjuk a műhelykocsit. 

A gépállomás teljesítmé
nyei közvetve jelentkeznek az 
építési és fenntartási munka 
erecL-nényeiben. Az a körül
mény, hogy a pécsi igazga
tóság területén dolgozó pá
lyafenntartási fönö�gek a 
múlt évben jól teljesítették 
fenntartási tervüket és az 
építési főnökség több mint 4 

millió forint értékú 
sítést könyvelhetett 
gépállomásiak sikeres 
kájáról is tanúskodik. 

túltelje
el, a 
mun-

Az idén is 
sok dolguk lesz 

Kilenc szocialista brigád 
dolgozik a dombóvári gépál
lomáson. Ezek kontresszusi 
vállalásaikat a múlt évben a 
javítási munkák gyorsítására 
é.s a minóségi követelmények 
betartására összpontosították. 
A tmk-tervet a szocialista bri
gádok a szükségesnél keveseob 
létszámmal is végrel1ajtották. 
Szabatin János 1 1  tagú villa
mossági szocialista brigádja 
a kötótelepi bakdaruk gon
dos karbantartásával és a gép
sor egységeinek soronlüvilli 
javításával járult hozzá a pá
lyaépítés folyamatosságához. 
KaU,: János 9 fős motorszerelő 
szocialista brigádjával eisza
kai műszakot is váJJalt, hogy 
a vágányzár idejére ne legyen 
gép.1<:iesés. A lakatos szocia
lista brigád is igen jó mun
kát végzett Kovács István ve
zetésével. 

A gépállomások azok közé 
a szolgálati helyek közé tar
toznak, akikről ritkán hallunk. 
Szerényen, mondhatnánk 
csendben végzik jó hozzáér
tést kívánó munkájukat. Az 
idén is sok dolguk lesz, hiszen 
a „szuperszónikus" gépsor 
megkezdi a Bal.a.tan déli part
ján húzódó vonal felújítását 
és még számtalan munka Yár
ja a gépeket. A gépek fel
használói pedig várják a gép
állomásiaktól az idei sikeres 
folytatást ... 

L. J. 

Meglepetés 
A vasutasszak.szervezet bu

dapesti bizottságához tartozó 
szakszervezeti tisztségviselők 
körében többször fel vetődött 
már, hogy ne csak mindig ér
tekezleteken, hanem a fehér 
asztalok mellett is találkozza
nak. A budapesti bizottság, a 
pártalapszervezet vezetöségé
nek javaslatára március 4-én 
az igazgatóság kultúrtermében 
rendezte meg az első baráti 
összejövetelt, amely a várako
záson felül sikerült. 

A műsorral egybekötött ba

rátt esten mintegy 120 szak
szervez2.i tisztségviselő, kul
túrmunkás és hozzátartozója 
vett részt. A műsort - melyet 
a meghívó szellemesen úgy 
hirdetett, hogy meglepetés -
amatőr és hivatáso.s művészek 
szolgáltatták nonstop alapon. 

A budapesti bizottság kez
deményezése a szakszervezeti 
. tisztségviselók és kultúrmun
kások baráti összejövetele va
lóban keUemes meglepetés 
volt minqazok számára, akik 
részt vettek ezen a jólslkerült 
rendezvényen. 

Emlékplakett 

Ötödik évébe lépett a „Ki
váló ifjú mérnök - technikus 
- közgazdász" cím elnyerésé
re irányuló mozgalom. Ez a 
körülmény indokolttá teszi, 
hogy a fiatal múszaki és köz
gazdász értelmiségiek további 
erkölcsi elismerésben része
süljenek. Ezért azokat, akik 
3, 4, 5 alkalommal elnyerik a 
címet, bronz, ezüst, Illetve 
arany fokozatú emlékplakettel 
kell kitüntetni. Erről döntött a 
Szaktanács elnökregének és a 
KISZ intéző bizottságának kö
zelmúltban hozott határozata. 

pestre, az Spitési Géptelepre .-----------------------------------------
kel! vinnünk a meghibásodott 
alkatrészt és ők szerezn.ek be 
helyette másika-t. Ez a bü.rok
ratikus mód.szer csak arra jó, 
liogy meghosszabbítsa a gépál
lások idejét. Sok ezer · forín
tog 'IJe�séget ;e!M,,tenek>� tlll· 

Életre való kezdeményezés 
ilyen munka.kiesések. 

Legutóbb például eltörött. a 
7-es számú kotrógép egyik 
fogaskereke. A törött fogaske
reket kiszerelt.ék a gépből és 
vitték Pestre, mint a véres 
kardot ... Még szerencséjül� lett 
volna, ha a géptelepen egysze
rűen kicserélheti.�. De nekik 
6ern volt olyan alkatrészük, 
s így arra kényszerültek, hogy 
a géptelepi anyagbeszerző tár
B<Uágában (nála. volt a bélyeg
ző) egy autóval két napig 
járták a város üzemeit, mire 
,-áta!áltak a sérült fogaskerél;. 
egészséges „iloortestvérére". 

Társadalmi hozzájárulás a szociális berohtízások megvalósításához 

Szűk műhelyek 

A budapesti igazgatóság 
pt.rt-végrehajtóbizottsága a 
múlt év októberébe., tárgyal
ta az igazgatóság t.erületén 
folyó beruházási tevékenysé
get. Az értekezlet így össze
gezte a helyzetet : a beruházá
soT, nem fedezik az igényt, 
de a hitelek alapján megva
lósítható programot mégsem 
teljesl�ik. A rendelkez-ésre ál
ló beruházási összegek egy 
része építökapacitás hiányá
ban felhasználaUan maradt. 
A nem kielégítő szociális hely-

A másik nehézséget a g,é,p- zet ellenére az 1966. évi be

állomás szúk műhelyei jelen- ruházási programot 76, a szo-
1.ik. Különösen a szerelócsar- ciálls beruházást pedig mind-

ANYUCI! 

Tudod milyen finom a konzerv-főzelék 
B E B l - H E L ? 

Nagyon szeretem, mert o főzelékbe j6 ízü hús- és mójpép 
van keverve, amitől erősödöm, fejlődöm. 

10 féle választékban és újabban nemcsak 145 grammos, 
hanem 200 grammos csomagolásban is árulják 

a boltos bácsik. 
5 féle G Y O M O L C S P O R e is kapható 

a legfinomabb nyári gyümölcsökből. 

össze 35 százalékra teljesítet
ték. 

A vezetők bizakodnak 

A végrehajtó birottság azt 
is megállapította, hogy nem 
csupán a kapacitás hiányzott, 
hanem alacsony volt a mun
ka szervezettsége is. A jövő
ben növelni kell a gépek ha
tásfokát és helyesebb mun
kaerő-gazdálkodás szükséges. 
Javítani kell a beruházási 
munkák tervdokumentációval 
való ellátását, a munkahelyi 
és irányítási fegyelmet, haté
konyabban kell alkalmazmi az 
anyagi ösztönzőket. S igényel
ni kell a szakszervezeti szer
vek és KISZ-szervezetek tá
mogatását. 

Ml történt azóta? 
A vasút szociális, kulturá

lis beruházásai jelentő.s mér
t.ékben növekedtek az idei 
tervévben. A budapesti igaz
gatóság ilyen jellegű költség
előirányzatai közei 6 mmió
vai nagyobbak a múlt évinél. 
A 87 milliós magasépítési be
ruházásokból a kapacitásszá
rnítások alapján közel 17 rnil-
1ió forintnyi beruházás kivi
telezése fedezetle.ri. Ennek el• 
lenére az igazgatóság vezetői 
bizakodnak. 

- Az idén nem lesz a szo
ciális beruházások kivitelezé
sében lemaradás - mondja 
Telek János igazgatóhelyettes, 
az Ifjúsági Tanács elnöke, a1tl 
elsőként kezdeményezte a 
társadalmi munkarnozgalorn 
ereiere való támaszkodást. 
Más iparágak és nagyüzemei, 
példáit is felhasználva a vas
utas fiatalok és szocialista bri
gádok lelkes munkája segít
ségével oldjuk meg felada
tainkat. Számolunk a vas
utasok szakképzettségének és 
munkabírásának a szabad idö
ben való önkén.tes igénybevé
telével is. Számos szociális 
létesítmény társadalmi ter
vezése már megkezdődött. 

Társadalmi tervezőiroda 

A csomóponti KISZ-bizott
ságok védnöksége alatt létre
jött a Budapesti Vasutas If
júsági Társadalmi Tervező
iroda. Társadalmi tervezócso
portok alak"llltnk a Bp. Nyu
gati, a ferencvárosi, a deli, a 

hatvani és a győri csomópon
ton. A tervezóc...coportokban 
eddig több mint 120 ifjú mér
nök, technikus, közgazdász, 
múszaki rajzoló ;eientkezett. 
Az idei szociális beruházási 
tervek mintegy 40 százaléká
nak elkés:i:ítésére kötöttek 
szerződést. 

E társadal.rni tervezőa;opor
tok készítik Délegylwíza állo
mé.s és Salgótarj{i,n külső öl
töző-mosdó, Ferencváros ál
lomás, a szolnoki fútőház, a 
komáromi szertár, Dorog, Tö
rbkibálint, Hatvan, Kőbánya
Kispest és további 15 szolgá
lati hely egy-egy szociáll.s jel
legú beruházásának tervét. Az 

igazgatóság építési és pálya
fenntartási, valamint tervosz
tályának mérnökei patronál
ják az ifjúsági tervezócsopor
tok.at. 

A má,r kiadott, közel 30 szo
ciális beruházás tervkészité
se mellett további 10-15 el
készítését ajánlja az igazgató
ság a társada.lmi tervkészítő 
csoportok tagjainak. Az így 
készített tervek soronkívüli
séget kapnak a tervj6váh.agyá.,s 
során, hogy a tavasszal má,
a kivitelezés is zavaml.a.nul 
folytatódjon. 

Önkéntes vállalások alapján 

A jóváhagyott tervek kivi
telezésére biztosított hitelt az 
illetéls"es pályafenntartási fő
nökség kezeli. Ők biztosítják 
az anyagot, a munka míiszaiki 
felügyeletét a pályamester és 
vo.nalkezelő műszaki tisztvi
selő útján. Ugyanígy biztosít
jáJk a speciális szakrnunkás
igényt. Dyen például a tető
fedő, a burkoló stb. A kisebb 

szociális létesítmények társa
dalmi építésére a szakszerve
zeti bizottság és területi bi
zottság veszi át a szervezés 
fel.adatait. A munka irányí
tását pedig helybeli techni
kus, pályamester, vagy szak· 
munkás végzi. A KISZ-fiata
lok, valamint a szocialista bri
gádok önkéntes vállalásaik 
alapján vesznek részt a föld, 
a betonozási és a fal!elhúzási 
munkában. E mozgalom során 
fiatalok és felnőttek egys
rán t közvetlen érzik majd el6-
nyét társadalmi munk.ájulmak. 

ltováal lállN 

Kitüntetések a nemzetközi 
nőnap alkalnuíból 

A nemzetközi nőnap alka!- nak pedig vezérigazgatói di
mából március 8-án ünnepsé- cséretet nyújtott át. 
get rendeztek a vasúti mun
kában élenjáró nödolgozók 
tiszteletére a Vasúti Főosz
tály kultúrtermében. Az ün
nepségen jelen volt Gulyás 
János, a vasutasszakszervezet 
titkára is. A vasút vezetősége 
és a szakszervezet elnöksége ne
vében Harmati Sándor vezér
igazgató-helyettes meleg sza
vakkal köszöntötte az ünnep
ség részvevőit, a vasutas nő
ket, s a vasutas feleségeket, 
majd 30 nőnek miniszteri, 63-

* 

A szakszervezet központjá-
ban rendezett nónapi ünnep
ségen az elnökség nevében 
Gulyás János titkár köszön
tötte azokat a néídolgozókat, 
akik a vasúti szolgálat mellett, 
mint szakszervezeti tisztségvi
selók is eredményesen tevé
kenykednek. Az üdvözlő sza
vak után 15 tis2itségviselőnek: 
nyújtotta át az elnökség aján• 
dékát. 

Ha.rmatl Sándor vezérigazgató-helyettes ünnepi beszédé' 
mondja. 

A Népköztársaság Elnöki Ta• 
nécsa a nemzetközi nőnap alkal
mából a n6mozgalomban végzert 
eredményes munkája elis1ne
réséUl a 

Munka Érdemrend, �züstfokozata 
kitüntetést adományozta Pálin
kás Margitnak, a M.AV miskolci 
igazgatóság főellladójának, a 
vasutas�sza.kszervezet Borsod 
megye! bizottsága n6!elelösének. 

A közlekedés- és postaü,gyi 
mini.6zter elvtárs a vasúti köz
lekedés érdekében kifejtett 
eredményes és példamutató 
munkásságáért 

Miniszteri dicséretben 
részesítette: 

Harmati J-ánosné számadó él 
Arupénz.táros, Vésztő; Both Ern&
né mu.nkaerögazdál!kocló, Széloes· 
fehérvlir, .JJ. -OV.; F:rey .Jánosné 
t.ávirász, I'écs; Várbíró Agota el&
adó, Adatr.eldoJ.g. Főn. ; Tal<!lcs 
Mihályné előadó, Suged ig. ; Rad
Zó Rudo:.tné szem. ü_gyint., Jl:eza1d 
Jj, űV. ; Sipőcz 1:ona ar.yagszám
adó, Pécs, Számviteli Főn. ;  Turba 
Séindorné oszt. vez., KPM I/2. e. 
Oszt. ; Hurt.!g Mihályné anyag
kiadó Nyugat! Szertárf6nö,JC9ég; 
Korcsog Mária sze1n. pénztáros. 
Ta'})Olca ; Kc.racs LajOSl'lé munlkás, 
Fatelilő trv. PUspöklodány; Ház! 
Józsefné előad<l, Utasellátó trv.; 
Xovács Jánosné előadó, Bp_ .tg_ 
VI. oszt. ;  S:reke?y Zoltánné előadó, 
M!Skolc !g_ ; dr. Ba:!1 Istvánné elő
adó, KPM I/6. Szak.oszt., ÖZV. 
Medve! Sándorné kocs!tisztft.ó, 
Szentes fth. ; Czeglédi Jánosné ir. 
kez. Füzesabony; Kovács Péter
né tartalékos, Nyíregyháza, özv. 
Tóth Sándorné sorompóőr, 
Bp . .FerencvárotS Pft. Főn.:  Simon 
Lászlón;! előadó, Közp. Számvit. 
Főn. ; Koloszár Ferencné fo:rg_ át
m-enesz:tő, GySEV Sopron; Kocsi 
Lászlóné szem. nyilvántartó Szom
bathely: Nagy Jánosné ir. le.ez • 
Püsp6kladány fth.; R!móczl Lász
lóné !könyvelő, MAV Kórház; Szta
nó J6zsetné f6előodó. BVKH VI. 
oszt. ; Mest,er htvánné szerelvény 
átvevő-átadó, aP. Keleti M(lsz. Ko
e-,i6zolJJ. Főn. / Kle.szó Andrásné 
takaribónő. Buda.le- Tüdő:,yóey
tnt. : Molnár P"'tern<! terv. mérnök. 
Vasút!·ervező UV., .ruh4sz Jánosné 
<l{Yors-gépiró, Balpartt Blzt:o.•ftó
berendezksl Fennt. Flln. ; Kun Sán
dorné műszerész, Debreceni T4V• 
ltözl<'l és Blzto5itóberendezés1 
Fe:n.nt. Fc5n. 

A közlekedés- és postaQq;y,I 
miniszter helyettese, a MA V 
vezérigazgatója 

Vezérigazgatói dir.,éretben 
-t!A,: 

Koana Lászl6né pénztá,rátad61 

Debrecen; T(>tb Károlyné osop, 
vez., Bp. SZámvit. Főn.; Szttmat 
Istvátmé 1r. kez., Járm0Jav1tóipar1 
űzems:rer. MunkaS2erv. és Techn. 
troda; Pás..tor Ferencné munkás, 
Bp.; Távköz16 Fennt. Főn. ; ll"&n
esall Anna pályamunkás, Sátor
alJaúJhelv! Pft. Flln. ; H<ege<IQs 
.1111.rgtt Valéri& lr, kez,1 Zábonr, 

(Hemzó Károly felvétele) 

Nagy Erzsébet külsős forg. ,szolg, 
tevő, BP. Déli pu. ; Nagy Pal Er
zsébet raktárnok, Bp. Nyugati pu.: 
Rácz Zsigmondné oszt. keze16, 
KPM I/7. SzakOISZt. ; Molnár Bélá
né kocsitakaribónő, ve.szprém
Killső tth.; \Viesser Ján06né elő-, 
adó, Vasúti Tud. Kut. Intézet; Ká
sa Józsefné hiv. segM., Pálya
fen.nt. i!s Vasútép)té51 Techlnik.u.m; 
Pogá"S Rózsa előkalku.lator, Bp. 
Ep. Flln. ; Marton L!via ta.ka:ritó
nő, MAV Kórház; C5intalan Eva 
üg)'int. Közp. űzernlrányfló Fön.; 
Löki Zsuzsanna hiv. segá:1, Debre--
cen, Ep. Főn. ;  Kom.án Jánosné 
szem. ny!lv. tartó, Debrecen, Ep. 
:főn; Spisák Jánosné cso.p, v-ez.,, 
Bp Dél! Műsz. m,c.:ru;zoJg. Flln., 
SZijártó Józsetn-é sz.ámVit. vez., 
Bp. JózsefVárasi P.ft., Főn. ; Széll 
Béláné pénzügyi f6el6adó, BP. ig. 
VI. oszt.; Körmendi Mária t-á-bla
ellenőr, AdatteJdolg. Foo. ; Dom& 
J...ász-Iöné oszt. kezelő, Landler Je
nő JJ. trv. ; Tóth Jw.sefné szak-
munkás, Dunakeszi Jj. trv.: 
Debreceni Sándorné bérelszá
molé., Szentesi .Ep. Fc5n.; M<ll'
ton :rstván:né gépikezeló, Adatfel
do]g. Főn.; Decsi Istvánné pénz
táros, Szeged; Hári Ferencné áru
pénztáros, Zalaege=g; zentai 
Gyözllné munkásnő, Távközlő é& 
Bizt, beren<I., Ep. F5n.; Balázs Fe
rencné telefonköz.p. kez.., Szegect_ 
Távköz.16 és B!7.t. berend Fennt 
Főn. ; Biró LászJóné et6'lcÍó, szoni: 
bathely ig. Anyaggazd. és Beszerz. 
oszt. ; Temesvári Henrikné előadó. 
BVKH V. oszt. ; Becs Ferencné. 
el�ó. Debrecen ig, ; varga Jolán 
eloadó, Szeged ig. IV. oszt.; Brád 
Gábom,é adminisztrátor, utasellátó 
trv.; Somogy! Dez,;áné moZdony
s�dó, Celldön1ölk fth. ; Fe,ket,e 
Béláné iparvágány számlavezető. 
Dunaűjváros; Varga Jánosné bér
szám.tejtc5, Autófuvarozási flln · dr 
Vásárh<>ly! PáL-ié belső elÍ,;n<'lr 
Dunaűjváros Pft. F6n. ;  özv KO: 
vács Antalné takaritón5 MÍskole 
fth. : !ti. R..v:!Czld Jánosné adm:;
nlsztrativ dolg_, KJ!<!rógyát1>6 trv -
Magyar A'l\na f:zi."cai do,Jg no�: 
bóvár:I Fateli-tö Vál l . ;  Su.laÍ Lajos
né kocsi=titó, Dombóvár Fth.. 
Főn.; Hanusz Józsefné anyag
vi�., A'nya:gvtzsg. Főn.; Taikács 
�ályné takaritón6, Diósgyőr 
V�sgyár; S"?bó non.a p.é.lya.m\tn
lais. Dombóvár Ep. F6n. ;  dr. Ne
m':S N!'(n' Sándorné el<'ladó. Jár-
muJ,11nto Oszt. ; Pallcó Teréz fel
szolgálón6, Gazd. Hiv. : öm Grá
nitz Jstv-ánné llnál!ó bérelszá:nol6 
Miskolc, Tiszai PU. ;  PO?JS.gai Ká
rolyné CSOJ). vez.. Vasú1terv-ezt5 
UV. : B!lnld Béláné f6elc5a<!ó. KF.',{ 

113. Szakosn. ; BaloS!h Zsigmondné 
el6adó. KPM Ill. Szako,szt , S0t6 
Imréné takiaritónő, MA V Há"5ceze
lési Főn. : Ma-tók István.i,< előadó, 
KPM t. . Vasúti F5oszt T!tkánsá,:• 
Kiss J'ános:né s-,ám.ad6 Közp' 
Nyomtatvány-tár; dr, Falöp. An;;I; 
né f6e16adó, KPM I/3 Szalkosz:t • 
Andrást Jánosné bet�nított m�: 
kás, Debr""""l Jj. UV. : s-.antó 
Is+.vánné f6el6adó. KPM I. Vasúti 
Flloozt. N...,,zetkllzl Oszt. ; Koós 
K_•rolyné Me16ad5, Gazd. Hiv.: d"\' 
Fülön S4ndorné C!op vez KPM 
r /8. s<zakoo?t : F•"""••• J�é t.a
lrarlt6nő. MAV Há""""z�lési Plln • 
dr Baran�'i &indomé f!-16.atiÓ; 
Jn"ll< v•. �zak= : Jl'e:!e-- �,,.. 
TI<! Me16"M,, Anvag<>U !,: '. dr 
<o73la1 Béláné oszt. 1<ézP.Il5."

. 
ll:'PM 

IAi. S7.2ik.los'z:t.� 'l\{a;rOS1511„r Titjvl-nné 
E'ZámMól s�e:-5. ttákost 01,rj• 
oezt6 S>lertál'főnölllsé:g. 
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Úi utakon 
a Vasúttervező női asztalitenisz 

csapata 
A Somogyi Béla úti iskola 

tomatermében - kHenc zöld 
a.szJtal sorakoziik egymás mel
lett. A kaucsuklabda pattogá
sá.n.ak zöreje hirtelen elhal
kul Pak.6 Sándor edző ugyan
is bejelentette: ,,Lányok, most 
egy kicsit gimna.sztikázunkl" 

A Vasúttervező SK női asztali
teniszezői - tizenöten-húszan 
- az edző utasítására komo
lyan, szol'lgalmasan végzik a 
gi,mnaszti.ka.i gyakorlatokat. 

Cél : 

előbbre kerülni a tabellán 

- Vasúttervező női csapata 
az 1960-61. évi bajnokság vé
gén jutott a legmagasabb osz
tályba, az NB I-be - mondot
ta dr. Izsó László szakosztály
vezető. Azóta is ott szerepelűnl, 
a legjobbak között. Bár volta•k 
évek, amikor éppen hogy csak 
el tudtwk kerülrú a kiesést. 
Ilyen esztendő volt a tavalyi 
is, amikor a bajnokság 1 1. he
lyén vége:mink Ettől az év
től ennek szeretnénk véget 
vetni. Nincsenek bajnolkság
nyerési terveink, de nem is 
a1<arul1ik minden évben „az 
alig megkapaszkodottak'' kö
zött szerepe],ni. 

Ezek a tervek. De hogyan 
akarják megvalósírani? Erről 
egy egész estét betöltően be
szélgettünk Balaton Zsuzsa -
bocsánat, Ludrovszky Gyulá
né csapatkapitánnyal, dr. Izsó 
László szail<:osztályvezetável, 
dr. Horváth Ambrus szakta
nácsadóval és - a.mikor ideje 

engedte - Pak.6 Sándor ed
zővel. Lassan kirajzolódott az 
új út, amelyen a Vasútterve
ző női NB I-es csapata a cél
hoz kíván eljutni . • •  

Sok fiatalt kívánnak foglal
koztatrú, e1sÓSOl'ban vasutas 
do1gozók gyerekei-t és a Somo- • 
gyi Béla úti iskola tanulóit. 
Altik pedig már kinőtték az 
iskola padjai.,t és szfneikben 
vers-enyezneik, azo.1< lehetőleg 
a Vasúttervező Vállalat dol,go"
zói legyenek. Az ilyen ver
senyzók>ben egyaránt megta
lálható a klUJbszeretet, a klub
hűség. Hidvéghy László, a Va
súttervező Vállalat igazgatója 
minden támogatást biztooít e 
te..--vek megvalósításához. Sze
reti a sportot, ma is szívesen 
vesz teniszütőt a kezébe, a 
sporbkör el,nölti tisztségét is 
vállalta. 

Számos saját nevelésű játé
kos játszik az NB I-ben, az 
:i,fjúsági, a serdülő és a kerüle
ti bajnokságban szerepló csa
patokban. Izsó Éva - a szak
osztályy-ezető lánya - nemré
gen töltötte be a 15. életévét 
és ez a szám „kaibalának" sem 

re.s.sz 11:vánál : a legújabb, or
szágos rangsorolásban a 15. 
helyre ugrott előre ez a való
ban nagyon tehetséges kislány. 

- Az etmúlt évben - is
merteti dr. Horváth Ambrus 
- 26 érmet, serleget, tisztelet
dljat „szedett össze" Izsó Éva 
a versenyek során, ugyanak
kor mint első osztályos gim
nazista kitünő tanuló. De Eván 
kívül ott van Pásztor Kati, 
Makara Zsófi, Polgár Kati, 
Kovács Erika és a többiek. 

Az átlagos életkor 20 esz
tendő alatt van. Az NB l-ben 
játszó Balaton Zsuzsa, Izsó 
Éva, Sarnyai Ilona, Hübler 
Mária, Mihalkó Zsuzsa ösz
szetételű csapat jól rajtolt 
az NB I-ben. Biztosan győ
zött Debrecenben és a Bp. 
Petőfi ellen. A tervek kezde
nek valóra válni; hiszen az €!
só három forduló erooménye 
66 százalékos. :E:s őszre - ta
lán - erősödneik. A Vasútter
vezöhöz tart - már itt is edz 
- Neuhold Marianne, a BHSC, 
és Janovics Magao;;:a, a Du
nakeszi Kinizsi fia,tal ifjúsági 
válogatott versenyzője. 

Jogos kérés 

A magyar asztalitenisz me
zőny egyiJk legsportszerűbb 
egyesülete. 1gy tartják ny.il-

ván asztalitenisz vezetőkörök
ben a Vasúttervező SK-t. 

- Megokiatlan probléma? 
- Nálunk is akad - moso-

lyog a szakosztályvezető 
és úgy gondoljuk, hogy meg
oldható, ha olyan segitséget 
kapunk mint a margitszigeti 
KPM csónakházban folyó kon
dícióedzésekhez kaptunk a 
szakszervezettől, A Széchenyi 
rakparti mµnk.ahelyünkhöz 
közel fekvő csónakházban a 
heti háromszori tornatermi 
edzés mellett l<itűnő lehető
ség nyílik fiúkai edzésre. 
Élünk is a lehetöséggel. De jó 
volna, ha olyan helyiséget is 
tudnának a szakosztály számá
ra biztosítani, amely egész 
nap a délelőtti órákban és a 
hét minden napján rendelke
zésre állna. A váltott „mű
szakban" tanuló fiatalok, a 

rajzasztalck mellett egész nap 
görnyedt testtartásban ülő 'dol
gozóink is több lehetőséget 
kapnának a sportoláshoz. A 
jelenlegi tornateremben biz
tosított heti 3x3 óra még a 
versenyekhez szükséges edzé
sek számára is kevés. 

A kérés jogos, az érvelések 
igazak. Talán sikerül a célnak 
megfelelő helyiséget biztosíta
ni számukra. Eredményes ne
velőmunlcájuk láttán úgy vél
jük: megérdemelnék! 

Vedres József 

A Jubileumi országos asztalitenisz-bajnokságon BVSC
sll.or született. Rózsás Péter férfi egyesben ma.gablztos játék• 
kal, megérdemelten nyerte élete első egyéni országos bajnok
ságát. Ezenklvül a vegyespárosba.n Lukácsné oldalán Is első 
helyen végzett, Férfipárosba.n Berczik Zoltán (BVSC) és Jó
n}'er László (DVTK) szerezte meg a bajnoki clmet. A képen 
Ró2'8ás Péter győzelméhez gratulál egyik versenyzótán;a. 

(Hcmző Károly felvétele) 

K E R E S Z T R E J T V É N Y  
Vízszintes: 1. Til7.há.nyók által nútógép, &rovet és papiros sinútá

kiverett sa-Iakda.rabok. 7. A Nagy s ára. 32. Zúdft. 33. A nap teszj reg
Októberl Szocialista Forradalom gelenre. 34. Víziállat. 35, Igeköt6. 37. 
SO. évfordulója tiszteletére indi• Az Erdélyi Hav&Sok legmagasabb 
tott mozgalom. 12. A teljesen lófej- csúcsa. 39. Község Fejér m,,gyé
let.t rovar latin neve. 13. Spanyol ben. 40. Igekötő. n. Harag. 43. Ta
folyó. 15 Angol földbirtok névelö- Iá!. 44. Canberrában van 1 45. Tu
Vel. 16. Nádor a Hunyadi László- domány. 48. Kedvelt gyümölcs. 48. 

ban. 17. BQvész, szem.rényvesztö. Olajbogyó. 4-0. Pest megyei köz
UI. BetGp61>1ássad ázs!af állam. 20. ség, 50. Nap szélei. 51. Férfinév. 
Nem ezt. 21. Bács megyei község. 53, Azsiai tó. 55. Az erdő egl(edet. 
23. Visszavet? 24. Vége, franciául. 57. A horizont egy darabja. 59. 
25. • • • Pompllius, Róma második Időmérő (ék. íel.J 61. Női név. 63. 
klrálya. 27. Jereb Ervin. 28. A:z Erkölcstan. 64. A szerelem Istene. 

eredet! helyzetben (latin). 30. Sí· 65. Megijedt. 67. Foglalkozása: be-

,f l 3 fp � + 

tűvetés. 68. Me,.őcsát.ra való. 69. 
K<)rtea.Iakú • tQzáJ.ló edény. 

FQgg6Iege.s: 1. SZÖvetség. 2. A 
föld legbövlzúbb !olyója. 3. Fo
lyója. 3. Folyamszcgély. 4. Járom. 
5. Háziállat:. 6. Szultáni rendelet, 
vagy kinevezés. 7. Napilap, fran
cláuJ. 8. Kettőzve gyermekjáték. 
9. Fiatal. 10. Húros hangszer. 11. 
Fás területe. 14. Mint 4. függőleges. 
17. A hindu mitológiában az em
beriség ősapja. 18. Izrael első ki
rálya. (I. e. 103(>--1010). 21. 14 pon
tos beta. 22. Vissza: a XIX.. sz. 
egyik legnagyobb német zeneszer
zője. (betílcsere). 24. Európai nép. 
26. Pozit<v pólus. 28. Az 1967-es 

eszt.end6. 29. Etellzesítő. 30. Ké· 
jelgés. 31. Azonos mássaltlang
zók. 33. Együttes tevékenys�g. 
36. Haszontalanság, idegen szó
val. 38. Tó az USA-ban. 39. Etió
pia egyik tartománya. (ék. fel.) .  
40. Az adós büntetendő cselek
ményt jclent6 csődje. 42. s_kála
har,g. H. Hazánk Honfoglalás 
előtti történetének egyik szaka
sza. u. Morse-hang. 47, Sir. 49. 
Hangtalan dal. 52. Mély fele. M. 
Baja a közepén. 56. Somogy me
gyei község. 58. Tekintély, .zené
ben ária. francia szóval. 59. Arab 
kalifa (592-633) , aki Jeruzsálc
n1et arab várossá tette. 60. Lf
ra! vagy drámai szólóének. 62. 
Igy kezdc5dlk az adm!nlsztrácló. 
64. Kerti szerszám. 66. Személyes 
névmás. 68. Cet mássalhangzót4 

Bekütdend6: vízszintes 7, füg„ 
göJeges 28. Beküldési halárldll: 
április 10. 

Az el<izó keresztrejtvény he-
lyes megfejtése: Véleményeié
si jog, cgyetértésl jog, és vétó
jog. 

Könyvet nyertek: Révész Ber
talan ZáQony, Alkotmány utca 
43. Mllkov!ts Józsefné Gyön
gyösfalu, Kőszegi u. 1. Horváth 
M-t.rta Nagykanizsa 2. MAV ál• 
Jomás. O:,.emmérnöki iroda. Dr 
Fejér István, Pécel. József Atti· 
la u. 20. Pataky Borbála Bp. X. 
Ullől út 120. I. ép. ll. lc.'ptső 22. 

Negyven ·éve a vasútnál Meghalt Balázs István 
Nyitra1 István felvigyázó 

Aszód állomás váltókezelője 
1927. február 12-én lépett a 
vasút szolgálatába. Negyven 
esztendőt, majd· egy emberöl
tót töltött el becsületes mun
kával . . Munkaszeretete nagyon 
sok fiatalnak jó például szol
gá1hat. 

őrhelyén rend és tisztaság 
van. Szolgálatkész, fegyelme
zett ember. Mindig tiszta 
egyenruháját éppúgy megcso
dálják, mint frissen pödört 
hetyke bajuszát. !gy fogadja 
és köszönti a vonatokat min
dig. Igazolatlan mulasztása 
soha nem volt és késni sem 
késett még egyetlen percet 
sem. 

Pista bácsi 1945-től szak
szervezeti tag és társadalmi 
munkában is szinte ettől az 
idötől kezdve rendszeresen 
részt vesz. 

P. L. 

Hosszas szenvedés után, 51 
éves korába.n elhúnyt Balázs 
István szakszervezetünk szer
vezési ' és nevelési osztályának 
voU munkatársa. 15 éves ko
rában, mini géplakatos inas 
került az Északi Főműhelybe, 
majd 1943-ban a ferencvárosi 
fűtőházhoz helyezték kocsi
vizsgálónak. A felszabadulás 
után Kóbáoya-teher pályaud
varra került. Ott lett plkttag, 
s ott kapcsolódoU be a szak
szervezeti mozgalomba. 194i
ben üb-tUkárnak választották, 
s 1952-ben szakszervezetünk 
szervezési osztályára került 
lustruktomak. 

Csendes, halk szavú szerény 
ember volt. A gyilkos kór. 
azonban úrrá Jeti rajta. 
1958-lól a legkiválóbb orvosok 
kezelték, megmenteni azon
ban nem tudták. Temetése 
március 18-án délelőtt 11 óra
kor volt a Rákoskeresztúri 
Ujköztemelőbeo. 

Emlékét kegyelettel meg-
őrizzük! 

Segítettek a kocsijavítók 
A Tiszamenti Vegyiművek 

és Szolnok állomás vezetői ez 
év januárjában megdöbbenés
sel tapasztalták, hogy a négy
tengelyes kénsavszá!lltó tar
tálykocsik felső domfedele 
tönkrement. Már úgy nézett 
ki, hogy emiatt a hiba miatt 
le kell állni a szállítással, mi
vel így balesetveszélyes to
vábbítani a kénsavat . . 

A szolnoki fűtőház kocsija
vítói gyorsan határoztak és 
átalakítást hajtottak végre a 
kocsi dombfedelén, amellyel 
az elcsorgást teljes egészében 
megakadályozták. A Vasúti 
Főosztálytól kapott utasítás 
alapján a többi kénsavszállító 

tartálykocsin is elvégzik az 
átalakítást. 

A kollektíva egy hét alatt 
30 kocsin végezte el az átala
kítást és ezzel lehetővé tették, 
hogy a Tiszamenti Vegyimú
vek az ipari 1,énsavat zökke
nőmentesen szállíthassák el. 
Ehhez a munkához segítséget 
adtak a mozdonyjavító üzem
rész és a szolnoki járműjaví
tó kovács- és gyártási csoport
jának dolgozói is. A fűtőház 
kocsijavító részlege vállalta, 
hogy a kiszabott negyedéves 
terven felül 90 darab kénsa
vas tartálykocsit alakítanak át. 

Horváth Istvá.n 
Szolnok 

Bejáró dolgozók estje 
Hajnalban kelni és napon

ta, télen-nyáron 80-100 kilo
métert µtami, s pontosnak len
ni, nem kis dolog. Hányan 
vannak, akik naponta 100 ki
lométereket utaznak és emiatt 
nem nagyon jut idejük szóra
kozásra, hiszen mire hazaér
nek már késő este van, vagy 
ha Pesten maradnak, nem tud
nak aznap hazajutni. l!:ppen 
ezért örömmel vették az Észa
ki Járműjavító Üzemi Válla
lat bejáró dolgozói, hogy szá
mukra a közelmúltban műso
ros estet rendeztek a Törek• 
vés Művelődési Házban. 

Élménybeszámoló 
A MAV Hídépítő Sportkör 

vezetői évek óta nagy gondot 
!ordítanak a dolgozók tömeg
sportjára. Azonkívül, hogy 
részt vesznek a vasµtas
szakszervezet budapesti bi
zottsága által rendezett tö
megsport-versenyeken, a Ki
lián mozgalomról sem feled
keztek meg. 1966-ban például 
3 arany, 4 ezüst, 10 bronz és 
3 vas jelvény talált gazdára a 
Hldépitók sportszerető dolgo
zói között. 

A sportkör vezetői a Kilián 
jelvények átadását élménybe
számolóvsl kötötték ö.ssze. A 
beszámolót Papp Lás;zló há
romszoros olimpiai bajnok 
tartotta, filmvetítéssel kísérve 
a fönökség kultúrtermében. A 
jól sikerült élménybeszámolót 
mintegy 200-an hallgatták. 

A műsorban fellépett a mű• 
velódési ház népi tánccsoport
ja, nep1 zenekara és az Iro
dalmi Színpa.d $zaValói. A mű• 
soros esten mintegy 700 bejá• 
ró dolgozó vett részt. 

A kezdeményezés figyelem
re méltó és nagy elismerést 
váltott ki a vidéki dolgozók 
körében. Nagyon szeretne<_nk, 
ha többször megismételmék a 
rejáró dolgozók műsoroo est
jét. 

Tyopak Teréz.la 
Gyál 

A szerkesztííség üzeni 
Szücs Ferenc Hatvan ; Bognár 

Károly, Dancs József Tapolca ; 
vas István Rákosrendező : Ki"Ss 
Lajos Alsóörs; Volos1novszk1 Jé.
nos Debrecen : Pintér Lajos Vác
rátót ; Markos József Zalaeger
szeg; Bakó János. Fekete Lász
ló l\fislrnlc; Káprai László Keszt
hely ; Tyopak Terézia Gyál, Hor
váth István Szolnolc : Boldizsár 
Gyula Békéscsaba :  Leveleiket la• 
punk anyagához telhasznáJJuk. 

Markos József Zalaegerszeg ; 
Jablonlcay Géza Bakonyszent-
lászló ; Nagy Tibor 11:szak! Jár· 
mí!Javltó OV. ; Varga László 
Nagykanizsa: Leveleiket Illei.é
kes helyre tovibbftottuk. 

Miskolc, Szabadsaig Rende.zö 
dolgozóinak. A miskolci igazga
tóság helyettes vezetőjétől ka
pott válasz alapján panaszukat 
kiVizsgálták. A panasz megszUn
tetése az 1966. év! vállalatfejlesz
tési programban szerepelt. A 
munkát az Omiskolci Pályafenn
tartási Főnökség 1967. március 
31-ig kivitelezi. 

-

- Eredményes munliit Yé
geznek Tapolca állomás ön
lcéntes rendőrei. A legjobba. 
kat a Veszpre,-n In-e©•ei Rend. 
őrkapitányság több l2lhen 
megjutaJ.rn,a7,ta. Legutóbo 
Frank JáJnost. Tapo!c::i á.!lomás 
dolgozóját a Közbizbn.sági fa_ 
dernrendde! tüntetlé.1< ki. 

- Jubiláló mnnká.sörök kö. 
szöntése. A szombathelyi ig:.z,. 

gatéság vezetője ünnepé'yes 
külsós,�e'< között köszöntötte, 
majd megjutalmazta azt a 31 

vasutas munkásőrt, akik tíz 
éve szol.gáJjáik a néphatalmat. 

AUTOMATA VAGANY-
F'ÉKET KAP a;z új szolnoki 
rendező. A rekonstrukció so
rán felszerelésre kerülö auto

mata vágányfékeket Lenin
grádban tervezték és ott is 
g'.}ártják. 

- l\Iárcius elején tartotta 
vezetőségválasztó taggyűlé
sét a budapesti igazgatooág 
esaoera,l"stó szakcsoportja A 
nsrr.zeti.1<özi nónapra való te
k.tn.tettel a csopoct nőtagjait 
meg.ajándékozták, majd Ma
dará:sz Kam,En és Bojtor Im
re népdalénekesek közremű
ködésével műsorral kedves
kedtek a résztvevőknek. 

- Húsz ember munkáját 
helyettesíti az az u.n.i verzá!,;s 
Wrarítógép, amelyet nemro:;: 
állí tottaik munkába Svédor
sv'c,,g na,,o-yobb szerr,éJ,ypálya
udvara1n. Az ötletes gépet el
látták porszívóval, kefékkel és 
egy rej.tett víztartá.llya! is. A 
gép irányításához csupán egy 
ember .s:z.üksóges. 

- A Kína.i Népköztársaság 
4 darab 4000 lóerős Die<..el
mozdonyt vásárolt a Nhnet 
Szövetség.i Köztársaságtól. A 
n,agy teljesítményű mozdo
nyok maxlm.ális sebes.sége 
160 km/óra. 

- SZOBI SIKEREK a ha
tárforgalmi versenyben. Szob 
és Sturovó határállomások kö
zötti páros versenyben az 1966. 
második félévi eredmények 
alapján Szob állomás dolgo
zói végeztek az első helyen. f 
nemes vetélkedé�ben 3,3 sza
ialélckal értek el jobb ered
ményeket, mint szomszédai/:. 

- l\Iárclus szoliilaritási hó
nap. Szombg,thely állomás do:
gozói márciust szolidaritási 
hónappá nyilvánították. A viet
narrü nép ainy.agi megsegít.és� 
re a dolgozók fél-napi kerese
tül;:et ajáinlot.ták fel. 

- A hatvani járás munkás
őr egységében szép számma:l 
ta•lá,1ha,tók vasutasok A mun
kásőrség ti?kves fenná:\lása al. 
k;almából rendezett ünnepsé
gen közülük na�� soka_n 
k.a.ptáik meg - a llzev1 szo!Pa. 
!,at.ukért - a Szolgái!.ati Ji;:. 
demérmet. 

Lakáscsere 

EJ.cserélném kertes házba\, 
lévő nagyméretű szoba, konyha,. 
speizos lakásomat 2 szobásra,. 
megegyezéssel. Lehet szolgálat( 
lal�ás is, belterületen. Galam„ 
bos Tibor\ Bp., XVIII., Széche„ 
nyl u 74 Erdeklödni naponta lí 
órától lehet. 

&lAGVAR VASUTAS 
• V9.sutaso1t sza kuervezetéru!k 

lapja 

5zerkesztt a 11erkesztl5 b12otts,, 
F03Zertcent0: Gu.!yé! JADOI 

FeJeJO:S 9,,erken10: Vtsl Ferenc 
Szerke9ttö�é�: 

BuCape�1 Vt. Benczúr utca n. 
l'::lefon· vérest· 229-8'i2 

Ozemt: •�TI 
Khtt1Ja és ter1e ntl e Népsnva 

1_..tpklad0 Vállalat. Budape!t VU„ 

R:;,��: t
1

,a��: TJ�
e

��: Ji�-:.9. 
a Náeuava r>aok1ac1ö VátlaJa1 

�ekk!zámJa��!��
tO

\�JnS.001-K sr 
Sz1kra t..Apnvcmds 

POGGYISZKOCSINÍÍ.:!. REKLlt.1\il\cró 

A gyerekkocsit nem adja fel? 
- Nem. Hamar_os11n szükségem lesz rá. 

.- Hallatlan! Már megint késik ez a vonat! 
(Pusztai Pál rajzai) 



VILAG PROLETARJAI, EGYESÜLJETEK! 

.Jubileumi munkaverseny 
Tovább a kongresszusi verseny szellemében 

tervfeladatok sikeres •teljesíté
se. 

Elsők között ... 

felajánlásokkal köszönti az 
50. évfordulót. 

AVASUTASOK SZAKS ZERyEZETÉNEK LAPJA 

A sikeresen zárult kon,gresz
szusi verseny után országszer
te a vasúti szolgálati helye
ken is széles körű munkaver
seny kezdődött a Nagy Októ
beri Szocialista Forradalom 
50. évfordulója tiszteletére 
Cél: a kongresszu,I verseny 
tovább folytatása, az éves 

A Debreceni Járműjavító 
üzemi Vállalat November 7. 
tűzikovács szocialista üzem
rész kollektívája elsők között 
határozta el, hogy új munka-

A tűzikovácsok januárban 
102,3, februárban pedig 102,6 
százalékra teljesítették tervü
ket. A múlt év hasonló idő
szakához viszonyítva 45 száza
lékkal csökkentették a ko
vácsszén felhasználását. 
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Szabadságu11k 
születésnapjára 

19,AS 
tavasza az egész em

';I;, beríség történetében 
donto Jvrdulatot jel.entett. Az 
európai frontokon a szövetsé
gu csapatok végsó gyózelme 
bontakozott ki. Az ót és fél 
éve tartó vérzivataros, kegyet
len háború a végéhez közel.e
dett. A világtörténel.em leg
brutálisabb hatalma, a fasisz
ta Németország teljes vereség 
előtt állt. 0 j remenyeket kel
tett ez a népekben és az elcsi
gázott, meggyötört öreg konti
nens egy soha nem látott, 
öTömteli, viruló tavasznak te
kintett elébe. 

Aprilis 4-én hazánk nyugati 
t"észén is elnémult.ak a fegy
verek, elcsendesedett a hábo
ní zaja. A felszabadulás ha
zánknak nem egyszerűen a 
háború lidércnyomása alól va
ló megmenekülését jelentette. 
Annál sokkal több volt, törté
nelmi sorsforduló, egy sokat 
azenvedett nép él.etében. Törté
nelmi sorsforduló volt, mert a 
Magyarországot megszálló hit
leri hadigépezet szétzúzásával 
együtt, a 25 éves hazai fasiz
mus és annak minden kiszo!
gá.!ójának megsemmisítését iS 
jelentette. Hazánknak új, 
$Zebb, boLdogabb történelme 
kezdódött, olyan történelme. 
amely Magyarországot a sza
bad népek nagy családjának 
megbecsült tagjává tette. 
011,111n történelme, amely hu
,zcmkét év alatt már beigazol
ta, hoo11 nem vél.etlenül tart
juk április 4-ét a legnagyobb 
nemzeti linnepilnknek. 

Szabadságunkat óriási vér
áldozattal, a Szovjetunió hősi 
harca hozta meg. Ez a szabad
ság azonban lehetóség volt egy 
új ország felépítésére. Ezzel a 
!ehetóséggel megfel.ewen tu
dott élni népünk. 

Fel.szabadulás okozta öröm
mámor után sokakban 

ketség vett erőt. Romokban 
hevert az ország nagy része, 
javainkat elhurcoltá.k. a mene
külő fasiszta csapatok. Nem 
kevesen állították, hogy évti
�ekre lesz szükség, mig a 
flPTmális élet a háború előtti 
azínvonalat eléri. Akadtak 
azcmban, akiik nem estek két
ségbe, akiket a pesszimizmus 
nem vett le a lábáTól. A kom
munisták voltak azok, akik lel
kesítették a népet, a reményt
vesztettekbe új reményeket, 
hitet öntöttek és ami minden
né! fantosabb, csel.ekedtek. A 
szovjet hadsereg, a szovjet nép 
támogatásával megindult a 
helyreállítás gigászi munkája. 
A falvakban eLdőlt az ezer
éves per, azé lett a föld, aki 
évszázadokan át verítékezve 
művelte. Gyárak, bányák, ban
kok kerültek a nép kezébe. 
Néhány év alatt csodát !átha
tott a világ. A káoszból, az 
inflációból, reménytelenségből 
és éhségből, történelmünlc leg
nagyoboJ hullámvölgué.ból ke
mény, megfeszített munkával 
felszínre küzdöttük magunkat. 

Barát és ellenség egyaránt 
elismeri, hogy a.mit egy ilyen 
kis, sokat szenvedett ország 
népe a történelemben oly je
lentéktelenül rövid idő alatt 
tett, az mindenképpen csodá
latra mé!tó. 

A felszabadulcist megelőző
en elnyomott, kizsákmányolt, 
műveltségtól távoltartott mun
kás és paraszt ma hatalmas 
f711ára.kat vezet, ezerhoLda.kat 
igazgat. Az ipari és mezőgaz
dasági termelés sokszorosára 
nőtt és ezzel ea11ütt az egész 
magyar rtépet jóleső létbizton
ság, az életszínvonal állandó 
emelésének biztos tudata tölti 
el. A kultúra és tudomány 
ffl40n!�latait o.f.:frn,.....,,,1;� n'?pilnk 
és olyan csodálatos műveket 
teremt, amel"ek az egész vilá
gon i$mertek. 

H azánk a nemzetközi élet
ben is jel.entős helyet 

fogLal el. Magyarország képvi
selői több száz nemzetközi 
szervezetben vannak ott és 
ha!latj:ík népünk szavát. Mind
ez azert lehetséges, mert törté
nelmünk során először olyan 
igaz barátaink vannak, mint a 
Szovjetunió és a szocialista or
szágok, mert olyan nemzetközi 
politikát képviselünk, amellyel 
a haladó tömegek egyetérte
nek, amely kifejezi valameny
nyi becsüietes ember törekvé
seit. Külpolitikánk vezérelve a 
békés együttélés politikája, a 
háborús veszély elhárításának 
politikája. Hűek vagyunk az 
1957-es és 1960-as moszkvai 
nyilatkozatokhoz. E nyilatkoza
tokkal együtt valljuk, hogy bé
kében kell és lehet élni, hogy 
a szocialista világrendszer ma 
már a haladás, a fej!ódés meg
határozója. Büszkén valljuk, 
hogy mi is a szocialista világ
rendszerhez tartozunk. Jó ér
zés, hogy abban a táborban 
állunk, amelynek fá.k.lyája vi
lágítja be azt az utat, amely
ben földünk országai közül 
egyre többen járnak, s ame
lyen végsó soron az emberiség 
boldog jövője felé megyünk. 

A nemzetközi életben sok
rétű, mozgalmas te1>€kenység 
folyik. Keserűen kel! látni, 
hogy az imperializmus vissza
vonulása során még mindig 
mennyi szenvedést okoz a né
peknek. Nyugtalanság tölti el 
a becsületes emberelcke! együtt 
hazánk népét is a vietnami ag
resszió, és a nyugatnémet re
vansista politika miatt. Szo
morúan látjuk, hogy a nemzet
közi munkásmozgalomban a 
kínai vezetők tevékenysége 
milyen nagy károkat ok-Oz. A 
történelem menete azonban 
minket igazol. A szocializmus 
gondolata ma már egész föl
dünkön hódít, ez az életforma, 
amelyet a fe!szabadul:t népek 
követni akarnak. 

Aprilis 4-ének, feZszabadu
lásunknak köszönhetjük, hogy 
a mi népünk ma példaadással 
szolgálhat más népeknek is, 

A z elmúlt 22 év minden vo
natkozásban nagy tanul

ságul szolgált a nagyar nép
nek. Megtanultunk dolgozva 
bízni, és bízva dolgozni. Megta
nultunk eligazodni a történe
lem tanu!ságaiba.n, megtanul
tuk igazán, hogy ki a barát és 
ki az e!lenség. 

Ezért, amikor nagy nemzeti 
ünnepünkre készülünk, meg 
kell emlékezni a nagy szovjet 
népről, amely önzetl.en baráti 
jobbot nyújtott. Meg keU em

lékezni annál is inkább, mert 
a szovjet nép ebben az évben 
olyan évfordulót ünnepel, 
amely az egész világ népeinek 
sorsfordulóját jelentette, a 
Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 50. évfordulóját. 
Ez az évforduló a világ hala
dó embereinek az évfordulója 
is, a mi sorsfordulónk bölcsője 
is. A magyar internacionalis
ták által 1917-ben nyújtott se
gítséget a Szovjetunió már 
többszörösen visszafizette né
pünknek. 

N
-•�u nemzeti ünnepünkön 

jogos büszkeséggel és 
jóleső érzéssel gondolunk a 
megtett útra és azzal a biza
lommal jövőnkre, amelyet 
pártunk IX. kangresszusa ül
tete� népünkbe. Munkaked,:
vel, bizalommal és remén11y2! 
fogunk hozzá a kongresszus 
által kitűzött nagy nemze'.i 1 
céljaink megvalósításához, a 
szocialista Magyarország fd
építéséhez. E munkánkat segí
ti és lelkesíti április 4-e, ha
zánk felszabadulásának ünne-,

l pe. 

1967. APRILIS 2. 
Sor került több technológiai 

változtatásr& is. A forgácsoló 
.L---------------------------c kések szárait eddig szabad 

tűzben hevítették, most 

Május 3-ra összehívják a szakszervezetek 
XXL kongresszusát 

ugyanez gázkemencékben tör
ténik, és így takaríthatnak 
meg sok szenet. Az üzemrész 
a társadalmi munkában is 
élenjár. Az elsó két hónapban 
200 óra társadalmi munkát 
végeztek. 

A 7 5 fős üzem résznek ti ter
melési tanácskozás a II. dísz
táblát adományozta. A Szakszervezetek Orszá

gos Tanácsa március 24-én, 
pénteken ülést tartott. . 

Blaha Béla, a Szaktanács 
elnöke beszámolt az elnök
ség és a titkárság tevékeny
ségéről a két tanácsülés kö
zötti időszakban. Tájékozta
tást adott a szakszervezeti 
választások eddigi tapaszta
latairól. 
· Ezt követően Gáspár Sán
dor, a Szaktanács főtitkára 
előterjesztette a XXI. kong
resszuson tartandó beszámo
lót. A tanácsülés megvitatta 
és elfogadta a korábban ki
küldött munkabizottságok ál
tal kidolgozott és a XXI. 

kongresszus elé terjesztendő 
dokumentwnokat. 

A tanácsülés elhatározta, 
hogy a magyar szakszerveze
tek XXI. kongresszusát 1967. 
május 3-ra hívja össze, 
amelyre a következő napi
rendet javasolja: 

1. A Szakszervezetek Or
szágos Tanácsának beszámo
lója a XX. kongresszus óta 
végzett munkáról és a ma
�yar szakszervezetek soron 
következő feladatai. Előadó: 
Gáspá1- Sándor, a Szakta
nács főtitkára. 

2. A Szakszervezetek Orszá
gos Tanácsa számvizsgáló bi
zottságának jelentése. Eló-

adó: Somogyi Miklós, a 
számvizsgáló bizottság elnö
ke. 

3. A Magyar Szakszerveze
tek Alapszabályának módo
sítása. Előadó: Gál László, 
a Szaktanács titkára. 

4. A Szakszervezetek Or
szágos Tanácsának és szám
vizsgáló bizottságának meg
választása. 

A kongresszuson a magyar 
szervezett dolgozókat 600 
küldött és 460 meghívott 
képviseli. A Szakszervezetek 
Országos Tanácsa a kong
resszusra meghívja számos 
külföldi testvérsza.kszervezet 
képviselőjét is. 

Kifogástalan 
munkával 

A szombathelyi fútőluu 
dolgozói felajánlották, hogy 
április 4-ig a szombathely
hegyeshalmi vanalon 15 túl
súlyos vonatot továbbítanak, 
megszervezik a gyűrűsrugós 
ü tközókészülékek szalagszerű 
javítását, terven felül felújít
ják a kazáncső izzító kemen
cét és a •tapolcai fűtóhámak 
kijavítanak egy motorkocsit 
is. 

Eredményes munkát vegzett 
a nemzetközi •szakszervezeti 

Kifogástatan munkával a 
mozdanyjavítások átlagos ide
jét 2 órával csökkentik, s ez
zel 500 munkaórát takarítanak 
meg. Az anyagtakarékosság 
érdekében a celldömölki fűtő
ház területén kiselejtezett ko
csik még használható alkatré
szeit összegyűjtik, felújíiják, 
és új anyag helyett beépítik. 

. ,, . Járműfelhasználási tervüke·. 

szemznar111m termelékenységi mutatóikat 
élüzem szinten teljesítik. Vál
lalták továbbá, hogy egy régi 
garázsból akkumulátortároló 
és töltő, valamint kazánjaví
tó és alkatrésztároló helyisé
get létesítenek. A fútóház iro
dahelyiségeinek átalakításával 
kapcsolatos villanyszerelést 
társadalmi munkában végzik 
A KISZ-szervezet védnöksé
get vállalt az üzem tisztasága 
felett. 

Szakszeorveretünk rer.i.dezé
sében március 21 és 23 köZÖtt 
nemzetközi vasutas szakszer
vezeti szemináriun.ra került 
sor Budapesten, a Pedagógus 
Szállóban. A szemináriumon 
17 ország Svédország, 
Finnország, Norvégia, Bel• 
gium, An11lia, Franciaország, 
Olaszország, Ausztria, Japán, 
Ausztrália, a Szovjetunió, a.z 
NDK, Lengyelország, Cseh
szlovákia, Románia., Bulgária, 
Jugoszlávia - 32 vasutas 
sza.ksa.ervezet vezetóje vett 
reszt. Képviselbette magát az 

SZVSZ Közlekedési, Kikötöi 
és Halászatipari Dolgozók 
Szakszervezeteinek Szakmai 
Szövetsége is. 

A háromnapos tar:iács.kozást 
Szabó Antal, szakszervezetünk 
főtitkára ünnepélyes külsősé
gek között nyitotta meg. Be
veretőjében köszönetet mon
dott a külföldi vendégeknek, 
hogy elfogadibák a meghívást 
és részt vesz.ne.Jc a szemmá
rium munkájában. Ezután ar
ról be,s.zélt, hogy korunkban, a 
vasút mod,emizálásán.ak idő
szakában milyen feladatok 
hárulnak a szakszeI"Veze.tekre. 
Hangsúlyozta: a szakszerveze
teknek kötel.ességük azon 
munkálkodni, hogy megold
ják a vasút modernizálásával, 
a technikai fejlődéssel együtt
járó problémákat, hogy a 
vasutasokat, akik a modern 
va.sutako11,, modern eszkö
zökkel dolgoznak, ne hátrá-

Szabó Antal főtitkár 
megnyitó beszédét mondja. 

nyosan, hanem 
érintse a fej!ódés. 

előnyöse11 

A rövid megnyitó után - a 
fót.i•tkát e,nökletével - kez
detét vette a tan.ács,kozás, 
amely során 23 előadás, illet
ve fel'SZólá1ás hangzott el. A 
magyar vasút helyzetéről, a 
vasutasok élet- és mu,n.kakó
rülményeinek alakulásáról 
Gulyás János titkár tartott 
beszámolót. 

A szeminárium elérte cél
ját, eredményes mundcát vég
ze-t.t. A részvevők az előadá
sokból megismenhették, hogy 

a vas.wtakon végbemenő tech
nikai áta1akulás általában 
minden országban problémák 
elé á11ítja a szakszervezete
ket. Annál is inkább, mivel a 
szaksrervezeteknek alapvető 
feladata támogatni mind a 

·-társadalmi, mind a ttthnika.l 
haladást. Ugyanakkor szá
m"ni kelJ azzal is, hogy a 
vasutak korszerűsítése - el
sősorban a nem s.zocialis,ta 
országokban több mun
kaügyi és egzi=tie,n,ciális kér
déseket vet fel. 

Amikor Szabó A,;i-tal elvtárs 
zárszavában összegezte a sze
milnárium munkáját, külön 
is kiemelte: 

,.Ha a modernizáci6, a vas
út korszerűsítése társadalmi 
,geny, akkor nemcsak a 
szakszervezeteknek, hanem az 
egé�z társadalomnak erófeszí
téseket kell tenni azért, hogy 
a korszerűsítés egyetlen em
berre sem legyen negatív ha
tással. Meggyőzés, de ha kell 
harc útján kell olyan helyze
tet teremteni, hogy a társada
lom saját ügyének tekintse a 
technikai fejlődésből adódó, 
s a va.•utasokat érintő prob
lémák meg<.ldását." 

A háromnapos tanácsko
zásd: követő napon a külföJdi 
vendégek társasgépkocsin 
E�rbe tettek kirándulást, 
ahol megismerkedtek a város 
tönténelml nevezetességeivel. 

(vf) 

Másoknak is segítenek 

A szolnoki járműjavító 
megmunkáló osztályának kol
lektívája elhatározta, hogy r 

Na.gy Októberi Szocialist< 
Forradalom 50. évfordulójá 
az éves terv túlteljesítéséve 
a termelékenység és a gazda 
ságosság fokozásával kö5zön
tik. Tervbe vették, hogy 1967-
ben 278,4 tonna ócska, de 
lra.sználható anyagot dolgoz
nak fel újra - tehát új a!
katrészeket kívánnak ezze: 
megtakarítani -, és a brigá 
dok 1223 ·társadalmi óráva· 
szebbé akarják varázsolni Ti
sza-parti üdülőjüket. A meg
munká.Ió osztály ígéretet te'' 
arra is, hogy a velük koopera 
ló osztályok kéresét teljesítik. 
hogy ezzel is elősegítsék má
sok munkáját. 

Folytatják 
a kongresszusi 

versenyt 

A debrec�ni fűtóház dolgo
zói az elsó negyedévben meg
tartott termelési tanácskozá
son elha,tározták, hogy a kong
resszus tiszteletére indított 
munkaversenyt tovább foly
tatják, s a múlt évhez hason
lóan kiemelkedő eredmények
kel akarják köszönteni a Nagy 
Októberi Szocialista Forrada
lom 50. évfordulóját. Célul 
tűzték ki, hogy az egy dolgo-

• zó mozdonyra esó 100 el-egy
tonnakilométert egy százalék
kal emelik, a vontatási üze
meltetési anköltséget 1 �záza
lékkal csökkentik, a személy
vonatok menetrendszerűség: 
97,5, a tehervonatok indítás, 
pedig 73 százalékra teljesítik 

Könyvet nyertek 
A Munka szerkesztós,égének 

.. !"Iegoldottuk" című pályáza
tara beküldött írásokat a bí
ráló bizottság el bírálta. A pá
lyázaton lapunk két tudósító
ja, Volosinovszki János (Deb
recen) és Bognár Károly (Ta
P?icaJ i� részt vett. írásukat a 

Tan� a szeminirlu.m részt vevői 1 
b1rálo bizottság könyvjutalom
ban részesítette. 



, 
MAGYAR VASUTAS 196'7. APRIL18 1. 

Kongresszustól kongresszusig 
Mint ismeretes június 8- molni a kongresszusnak a 7-n kerül sor szakszerveze.. négy év alatt végzett munkátünk VII. kongresszusára. A ról. Lapunk jelenlegi és a VI. kongresszus 1963. január 26 kongresszU&ig megjelenő szá-27-én ülésezett. A központi maiban részleteket közli.ink a vezetásée feladata lesz beszá- beszámolóból. 

A szercezeti élet irányítása és fejlődése 
Szakszerveze�nk VI.' kong

resszusának határozata a szer
vezeti erő növelésének útját 
az irányít.ó, szervező munka 
fejlesztésében, a nö�kvő fel
adatoknak megfelelő munka
mód6zerek és szervezeti kere
tek kialakításában, a demok
ratikus centralizmus erősíté
sében, a sze�tt dolgozók 
társad:almi munkába való fo
kozottabb bevonásában jelölte 
meg. A határozat s.zükséges
-nek tartotta a kollektio veze
tú fokozot/Ja.bb érvén11esíté.sét, 
a szervezeti demokrácia fej
lesztését, a tömegkapcsolat 
erósitését. A szakszervezeti 
vezetőszervek alapvető felada-

1963 1964 
95,4% 95,2"/o 

tává a határozatok végrehaj
tásának szervezését, segítését 
és ellenőrzését tette az önál
lá5ág további növelésével 
egyetemben. 

A beszámolási ld&zak:ban 
szervezeti vonatkozásban túl
nyomórészt végrehajtottuk a 
kongresszus határozatát. A jó 
politikai fel-tételek köz.ött vég
zett, eredményesebb munka 
növelte a vasutas dolgoz.ők bi
zalmát szakszervezetünk iránt. 
Ez kifejezésre jut a szervezett
ség, és a tagdíjfizetési kész
ség növekedésében is. 

A beszámolás időszakában 
a szervezettség a követke,ió
képpen alakult: 

1965 1966 
96,1 % 96,2% 

Emelkedett a tagdíjfizetési 
biak szerint: 

késu;ég is, mégpedig az aláb-

1963 
93% 

1964 
95.3% 

A szakszervezeti mozgalom 
szervezeti kerete a beszámolá
r.i időszakban az eredmények, 
a pozitív vonások mellett több 
fogyatékosságot is magában 
hordozott, ami szükségessé tett 
menetközben is némi változást. 

Szervezeti változások 
Alapvető célunk volt a sajátos
ságok figyelembe vételével 
olyan kereteket kialakítani, 
amelyek a köz.ép- és alapszer
vezetek munkáját eredménye
sebben segítik, biztosítják a 
SZOT és a központi vezetooég 
határoz.itainak egységes meg
való&ítását, a végrehajtás szer
vezését, segítését és ellenőrzé
sét minden szinten. 

A hatáskörök: rendezésével 
segítettük a demokratikus 
centralizmus eredményesebb 
érvényesülését, a dolgozók 
ügyeinek gyorsabb intézését. 
E!sösorban a középszervek 
hatáskörét növeltük. Erösítet
tü-k a munkabizottságok rend
szerét, szélesebb alapot terem
tettünk a tár.sadalmá mum.ka 
végzésére. 

A SZOT 1966. augusztus 5-i 
úlésén tárgyalta az MSZMP 
Politikai Bizottsága 1966. má
jus 10-i határozatából és a 
gazdasági mechanizmus re
formjából adódó szakszerveze
ti feladatokat. A tanáosülés 
hat;i.rozatában a szakmai köz
pontok hatáskörébe utalta a 
szervezeti formák kialakítá
sát. A határozat alapján a 
központi vezetőség augusztus 
25-i ülésén szerveuti 11iódosí
msokat hagyott jóvá. 

A választások oorán a 19 
megyei és á budapesti bizott
ság helyett hat terület; bizott
ság alakult. 

Az elmúlt évek tapasztalatai 
azt bizonyítotlák, hogy az 
alapszervezetek szervezeti fel
építése többségében megfelel 
az új követelményeknek. Az 
új gazdasági mechanizmusból 
adódó feladatok, a vasút gaz
dasági felépítésének kisebb 
változása azonban módooítást 
tett indokoltá néhány alap
szervezetnél is. 

Az Utasellátó a Vasúti Fő
osztály felügyelete alatt álló 
nagyvállalattá alakult. Az 
üzemegységek jog- és hatás
körében változás állt be. En
nek megfelelően építettük ki 
a szakszervezet szervezeti ka
reteit is. Az eddigi önáUóan 
múködó szakszervezeti bizott
ságok nagy része az Utaseilá
tónál mú.nelybízottsággá ala
ku!t. A MA V üzemi vállala
toknál megszűntek az üzemi 
tanácsok. Ezeken a helyeken 
létrehoztuk a vállalati szak
szervezeti tanácsokat, mint a 
szakszervezeti bizottságok vá
lasztott közvétlen vezető szer
veit. 

Az építési- és pályafenntar
tási, vala

.
mint a távközlő- és 

biztosítóberendezési főnöksé
gek mellett egv szakszervezeti 
bizottságot hoztunk létre, meg
va.lósítva az egy szolgála.ti fó
nökség, egy szakszervezeti bi
tottság elvét. 

Az át..qerve?.éssel elértük, 
hogy létrejöttek a feltételei a 
magasabb szintú, operatívabb 
levékeny:;.éget kifejtő ala�r-

1965 
97,30/o 

1966 
98,10/o 

vezetek múködé.sének. Szerve
zeti felépítésük mindenütt kö
veti a vasút szervezeti felépí
tését. 

A ve:retöszervek munkája 

A beszámolási idősczalcban a 
központi vezetőség és az el
nökség arra törekedett, hogy 
szervezeteink irányításában, 
munkájában biztosítsa az egy
öntetúséget a határozatok vég
rehajtásának szervezése, se
gítése és ellenőrzése terén. En
nek érdekében éves program
ban határozta meg a tenniva
lókat. 

A központi vezetőség trányí• 
tó, vezető munkáját szakszer
vezetünk VI. kongresszusa é6 
a SZOT elnökségének 1963. 
december 20-i határozatai 
alapján végeztle. Elsősorban 
országos szintű, a szakmai jel
legből adódó sajátos felada
tokkal, a vasutas dolgozók 
egészét, illetve nagyobb részét 
érintő elvi- és gyakorlati kér
désekkel foglalkoz.ott. 

Csökkent a választott veze
tőszervek ülésein hozott ha
tározatok száma. A korábbiak
nál elemoobb értékelést adtak, 
tart:elmasabbakká váltak az 
előterje.sztések. A határoza
tok szaporítása nely,ett mindin
kább áttértek a konkrét in
tézkedések megtételére, a ha
tározatok végrehajtásának 
szervezésére, segitésére, ellen
órzésére. Javult - bár nem 
kellóen - a választott testüle
tek tagjainak és aktivistáinak 
tájékoztatá.sa. Ezzel együtt nö
vekedett aktivitásuk és felelős
ségérzetük. 

Nótt a választott vezetőszer
vek tagjainak aktivitása. A 
központi vezetőség és az el
nökség tagjai, a korábbiaknál 
gyakrabban vettek részt első
sorban a közép.szervek tanács
kozásain, s nyújtottak segítsé
get munkájukhoz. 

A középszervek munkája 

A felsőbb szervek vezetési 
stílusában, munkamódszerei
ben bekövetkezett fejlődés 
kedvező volt a közép- és alap
szervezetek tevékenységére. 
A középszerveknél a nagyobb 
önállóság következtében olyan 
vezetési stílus alakult ki, 
amely legfontosabbnak tart
ja a felsőbb vezetőszervek ha
tározatai végrehajtásának szer
vezését, segítését, el!enórzését, 
a szakszervezeti munka társa
dalmi jei!egének növelését. 

Munkájuk eredményességét 
a vezetőszervek helyes törek
vése mellett kedvezően befo
lyásolta a tag,ság részéról tá
masztott állandóan növekvő 
igényesség is. Tervszerűbbé, 
rendszeresebbé vált munkájuk. 
Problémát okozott azonban 
egy-egy jelentés, előterjesztés 
konkrétizálása főként a sajá
tos szakmai jellegű kérdések
ben, azokban a megyékben, 
amelyek nem az igazgatóság 
székhelyén tevékenykedtek. 

A felső- és középszervek 
munkájában meghonooodott 
a két ülés között végzett mun
káról való számotadás. Ilyen 
törekvés tapasztalható a na
gyobb szakszervezeti bizottsá
goknál, i5. Ennek . eUenére a 

� munka ef11/&"k 
leggvenqébb területe még ma 
ia a n�vánosság biztosítása, a 
választók előtti számotadás. 
Szinte csak a küldöttértekezle
tek, a taggyűlések szolgálják 
ezt a fontos célt. Egyéb propa• 
ganda eszközöket csak ritkán 
vesznek igénybe a szakszerve
zeti munka propagálására. 

Az alapszervezetek 
munkája 

A határozatok végrehajtása, 
gyakorlati megvalósítása alap
vetően a szolgálati helyeken, 
az üzemekben a szakszervezeti 
biwtt.ságok irán11ításával tör
ténik. Ezért a középszervek 
fokozták az alapszervezeti 
funkcionáriusok és aktívák 
tájékoztatását, ismereteik bő
vítését. Atta törekedtek, hogy 
alkalmassá tegyék őket a reá
juk háruló feladatok ellátásá
ra. A növekvö hatáskörrel és 
feladatokkal egyii.tt nött az 
alapszervezetek önállósága. 
G<>ndot fordítottunk arra, 
hogy az alapszervezeti funk
cionáriusok általánoo és poli
tikai képzettsége szervezett 
oktatáson keresztül einelked
jék. 

A helyi sajátosságok: foko
zottabb figyelembe vételével 
eredményesebbé vált a dolgo
zók mozgósítása a szállítási, 
termelé5.i feladatok megvaló
sítására. Mind több szakszer
vezeti bizotts<Í41 fejt ki ered
ményes, terv.szerú tevékeny
séget a dolgozók élet- és 
munka.körülményeinek javítá
sa, a dolgozók neveléu érde
kében. Fejlődés tapasztalhat.ó 
a szervezeti életben, a műkö
dési alapelvek érvényesítésé
ben. 

Alapszervezeteinknél egyre 
jobban érvényE!6lil.t a kollektív 
vezetés elve. A választott ve
zetőtestületek - azon túlme
nően, hogy üléseiket rendsze
resen megtar,tják - a Jöbb 
kérdéseket koUektíoo.n vitatják 
meg és döntenek azokban. A 
határozatok végrehajtásából 
azonban nem minden vezető 
testületi tag vette ki megfele
lően a részét. 

A bizalmiak, az aktivisták és 
a dolgozók tájékoztatása rend
szerességében javult, tartalmi
lll41 azonban még -nem kielégi
tó. A felsőbb szervektól ka
pott tájékoztatásokat nem 
minden esetben egészítik ki 
helyi konkrétumokkal, s nem 
vázolják részletesen, hogy ki
nek mi a teendője a célkitűzé... 
sek megvalósításában. Nem 
�gy helyen vontatott a hatá
rozatok ismertetése, melynek 
következménye, hogy azok 
<>setleg aktualitásukat vesz
tik, vagy késleltetik a cél el• 
érését. 

A bizalmiak munkája 

Jelentőségének megfelelően 
a szakszervezeti munka hom
lokterébe állítottuk a bizalml 
munka színvonalának továbl>i 
Javítását. Vezetőszerveink ülé• 
selken több esetben értékelték 
és elvi, gyakorlati vonatkozá
sú intézkedést hoztak munká
Juk hatékonyságának növelé
loére. 

A bizalmiak tájékoztatására 
megyei .;zinten, valamint cso
mópontonként szakosított és 
összevont tanácskozásoka,t 
szerveztek. A szakszervezeti 
bizottságok többsége havonta 
megtartja a bizalmi értekezle
teket, naayobb nelyeken ne
gyedévenként az ö.sszbizalmi 
tanácskozásokat. A bizalmi 
értekezletek tartalmasabbá 
váltak és elősegítik a jó mód
szerek elterjesztését. 

A fejlődés ellenére mégsem 
lehetünk elégedettek a bizal
miak tevékenységével, mivel 
ezek az eredmények csak a 
szakszervezeti bizottságok egy 
részére jellemzőek. Nem egy 
nel11en rendszertelenek a bi
za.Imi értekezletek, elma.rad
nak a konkrét megbizatások, 
elhanya.golják a biza.lmiak ok
iatá.sát. Egyes szakszervezeti 
és gazdasági vezetők mellő
zik a bizalmiak véleményét, 
javaslatait. Ez egyrészt abból 
is adódik. hogy a szolgálati 
helyek későn kapják a felettes 
szervektől a felosztásra kerü
lő bér- és jutalomkeretet, 
másrészt a szakszervezeti bi
zottságok közvetlenül, a bizal
miak megkerülésével intézked
nek. • 

Huszonkétezer dolgozó 
nevében . . .  

Megtartotta küldöttértekezletét a debreceni területi bizottság 

Debrecen állomás oktatóter
mében március 24-én tartották 
meg a vasutas-szakszervezet 
debreceni területi bizottságá
nak küldöttértekezletét. A ta
nács-kozáson megjelent Gulyás 
János, a vasutas-szakszervezet 
titkára, Kérv Tibor, a Hajdú
Bihar megyei Pártbizottság 

igazgatóság területén 1963-ba'II srervezeti munkár6L 1!'.ilutén 
94,9, 1966-ban pedig 96,6 szá- került sor a debreceni terilleU 
zalékos volt a szervezettség. bizottság tagjai-nak megválasz
Ez az 1,7 százalékos emelkedés tására. 13 területi bizottalc! 
jó szervező.., céltudatos és ne- tagot választottak, amelyneit 
velőmun.kának kö,s2.1Önhető. . titkára ismét Lová.!z Imre, el· 

A beszámolót követő vitá- nöke pedig Ari István lett. 
ban 14 küldött szólalt fel és 
mondta el véleményét a szak- Volosl.novszld 1'-

megbízott osztályvezetője, .--------------------------
Szendi Sándor, a Szakszerve-
zetek Hajdú-Bihar megyei Ta
nácsa elnökségi tagja és Tóth 
János, a 8. szak.osztály veze
tője. 

1,5 milliárd forint 

korszerűsítésre 

A 22 ezer vasutas nevében 
megjelent küldöttek előtt I.,o
vász Imre, a területi bizottság 
titkára számolt be az elmúlt 
időszak munkájáról. A szállí
tási és termelési feladatokat 
értékelve hangsúlyozta, hogy 
az elmúlt négy esztendő alatt 
a teherszállítás több mint 22 
százalékkal, a személyszállítás 
pedig csaknem 9 százalékkal 
növekedett. Ez idő alatt a kor
szerűsítésre - nem számítva 
a dieselesítést - több mint 1,5 
milliárd forintot költöttek. 

Tovább fokozni 
a szakszervezet 
tevékenységét 

Különösen sokat fejlődött a 
szocialista brigádmozgalom. A 
mozgalomban részt vevők több
sége a gazdasági munkában 
helytállt és közülük került 1d 
a legtöbb kiváló dolgo:zó. 

Eredményesen dolgoztak a 
szocialista brigádok a debre
ceni jármú.javítóban, Debrecen 
állomáson, Záhon11 kö-rzetében 
és a nyíregyházi szolgálati he
lyeken. Míg 1963-ban az igaz
gatóság területén 548 brigád
ban 4140, addig 1966-ban már 
728 brigádban 6562 fö verseny
zett a szocialista brigád cím 
elnyeréséért és a különböző 
fokozatok megtartásáért. 

Szegeden a Petöfi Sándor 
Vasutas Múvelódési Otthon
ban 118 küldött és 58 meghí
vott részvételével március 23-
án tartották a területi bizott
ság választását. 

A küldöttértekezleten részt 
vett Agoston József, az 
MSZMP Csongrád megyei bi
zottságának tagja, dr. Né
meth La;os, az SZMT titkára, 
Lindner József vezérigazgató
helyettes, Kiss Károly, a sze
gedi igazgatóság vezetője és 
Kellner István a vasutas-szak
szervezet szervezési és nevelé
si osztályának vezetője. 

Somogyi József elnöki meg
nyitója után Rácz Kálmán a 
vasutas-szakszervezet Csong
rád megyei bizottságának tit
kára számolt be a végzett 
munkáról. Elmondotta, hogy 
az igazgatóság területén a vá
lasztások során 59 szakszer
vezeti bizottságba 391 tisztség
viselőt választottak. A beszá
moló megállapította :  a IX. 

lc<mgresszus tiszteletére indí
tott eredményes munkaver
seny is hozzájárult ahhoz, 
hor111 az igazgatóság 1966. év 
második felében u igszgató• 
ságok egymás közötti verse
nyében a szegedi igazgatóság 
az első hel11en végzett. A szak
szervezeti szerveknek nagy 
részük van abban is, hogy az 
elmúlt esztendők során szá
mos szolgálati hely és csomó-

pont nyerte el az élüzem cf
met. Az igazgatóság területén 
765 szocialista brigádban 5811 
fő dolgozik, s közöttük 3352 

kiváló dolgozó oklevelet é1 
l 486 pedig kiváló dolgozó jel
vényt kapott. A vasutas-szak
szervezet fontos feladatának 
tartja a dolgozók érdekvédel
mét, munkakörülményeinek, 
valamint szociális ellá.tottságá• 
nak javítását. 

Az Igazgatóság területén eb
ben az évben többek közötl 
5,2 millió forintot fordítanak 
szociális ú egészségügyi beru
házásokra. Az utóbbi időben 
16.5 százalékkal nőtt a dolgo
zók ha'l.i átlagos keresete, eb
ben is jelen tós része van a 
szakszervezeteknek. Tenné
szetesen akad még tennivaló is 
bőven. A vontatási szolgálat
nál megoldásra vár a távolléti 
idő csökkentése, hogy csak egy 
példát említsünk. 

A beszámolót követő vitá
ban 19 küldött mondta el vé
leményét. az eddigi munká
ról, majd megválasztották a 
területi bizottság tagjait. Az 
új területi bizottság első ülé
sén SomtX1Y(-Jó�set�f a terü
leti bizottság elnökének, Acsai 
Mihályt, a területi bizottság 
titkárának, Gajda Mátyást és 
Vajda Jánost pedig titkár he
lyetteseknek választották meg. 

Sziládl Sándor 

Az újftómozga!mat értékelve 
a beszámoló megál!apftotta, 
hogy a jó eredmények elérésé
hez hozzájárult az is. hogy a 
dolgozók javasJ.ataildcal, éssze
rúsítéseikkel segítették a gaz
dasági munkát, növelték a ter
melékenységet. Négy év alatt 
877 újítást vezettek be, ame
lyek után a gazdasági ered
mény 14 millió forint volt. Az 
újítóknak 652 ezer forintot fi
zettek ki. 

Csökkent a balesetek száma 

Az új szakszervezeti bizottság egyik 
feladata a távolléti órák csökkentése 

A balesetvédelmet értékelve 
a területi titkár megállapította, 
hogy az igazgatóság területén 
1967. évben az előz.ő évekhez 
viszonyÍtva a balesetek száma 
minteg11 20 százalékkal csök
kent. 

A beszámolási időszakban 
bővültek a társadalombiztosí• 
tási szoJgáltatások, fejlődött az 
egészségügyi ellátás és az 
egészségügyi hálózat. Felépült 
a járműjavító üzemorvosi ren
delöje, melynek építési költsé
gét jelentös részben a ½ szá
zalékos alapból fedezték. 

A beszámoló foglalkozott 
szervezeti kérdésekkel is. Is
mertette, hogy a debreceni 

Nyüt és őszinte hangú ve
zetőségválasztó taggyűlést tar
tottak a váci fútóház dolgozói. 
A taggyúlés ószinte légköre 
mellett az egy ön tetúség is jel
lemzője volt az értekezletnek. 
Mindössze négy különbség 
volt a legtöbb és a legkeve
sebb szavazat között. Ez egy
ben azt is jelenti, hogy a je
lölő bizotts<Í41 jó munkát vég
zett. Olva-n dolgozókat jelöl
tek, akiknek megválasztásával 
a tagság egyetértett. 

A t.al!!!Vúlésen a szakszerve
zeti bizottság beszámolója ken
dőzés nélkül foglalkozott a 
hiányosságokkal is. Többek 
között megállapította, hogy 

még mindig magas az utazó
személyzet távolléti óráinak 
száma és ennek csökkentése az 
új srokszervezeti bizottság 
e{l',Jik legsürgósebb Je!.aaata. 
A magas távolléti óra - kü
lönösen a fútőház vidékí dol
gozóit érinti érzékenyen, hí· 
szen nagyon kevés időt tölt· 
hetnek a családjukkal. A be· 
számoló külön felhívta a fi
gyelmet a balesetek megelőzé
sére, a módszeres és követke
zetes felvilágosító munkára. 

Foglalkozott a beszámoló a 
társadalm.i munkával is, meg
állapítva, hogy a fút.óház dol
gozói sokat tettek környezetük 
szépítéséért, a rendért, a tisz
taságért. Társadalmi munká
ban parkosítottak, járdát épí-

-----------------------, tettek. 

Bef ejezödtek a szakszel'\lezeti választások 
Debrecen fütőháznál 

A fűtőház dolgozói a szak- kelte az elért eredményeket, 
szervezeti bizalmiak és mű- és utalt az elvégzendő felada
helybizottságok megválasztása tokra is. Szólt arról, hogy ho
után 100 szavazati jogú kül- ' gyan segítette a szakszerveze
dött részvételével megválasz- ti mozgalom a szocialista mun
tották a szakszervezeti bízott- kaverseny, az éves terv telje
ságot is. A nyílt és őszinte sítését. 

légkörű választáson a szakszer- A beszámolóhoz 16 küldött 
vezeti bizottság beszámolója szólt hozzá, és mondta el vé
megállapította, hogy míg 1964- leményét a kétéves mu.n.káról. 
ben az összes mozdonypark 19 A hozzászólók közül több szo
százaléka volt csak Diesel- cialista brigádtag felszólalásá
mozdony, addig napjainkban ban a brigádja nevében Jel
már 42 százalékos az arán11 a ajánlást tett, hogy a Na.gy Ok
Diesel-mozdonyok javára. Ez tóberi Szocialista Forradalom 
a körülmény nagyobb 100 etkm 50. évfordulójának a tisztele
teljesítményre tette alkalmas- tére az eddigin.él még szebb 
sá a fűtőházat. A Diesel-moz- munkasikereket kívánnak e!
donyok kiszolgálása, kezelése érni. 
könnyebb a gözmozdonyokénál, Az új szakszervezeti bízott
így a személyzet kulturáltabb ságba több fiatal dolgozót is 
körülmények között láthatja választottak. A szakszervezeti 
el szolgálatát. A beszámoló bizottság titkára Kiss László 
foglalkowtt a szakszervezeti motorvezetó lett. 
élet min.den területével, érté- Marosán Pál 

A részletes beszámolót több 
hozzászólás követte, majd a 
tagság megválasztotta az úi 
szakszervezeti bizottságot. 

T. I'. 

32 évi szolgálat után . . . 
Tihanyi Lajos vonatvezető, 

Tapolca állomás dolgozója 32 
évi balesetmentes szolgálal 
után nyugdíjba vonult. 

Fiatal korában a szabómes
terséget tanulta. De a 30-as 
években szakmájában nem tu
dott elhelyezkedni. 1gy apja 
örökébe lépett és a vasútnál 
keresett munkaalkalmat. Voll 
raktári munkás, váltókezelő, 
vonatfékező, 15 évig jegyvizs
gáló és 10 évig vonatvezető. 
Munkáját, a vasutat szerette, a 
fiatalokkal foglalkozott és 
mindenkihez volt egy-egy ked• 
ves szava. 

Nyugdíjba vonulása alkal
mából kívánunk neki mi 1.s 
hosszú és békés nyugdíjas éle
tet. 
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Másods�or is öveh 

a vándor•ás•ló 
,.Az Angyalföldi MAV-

AKOV komplexbrigád ered
ménye egy jól összeszokott, 
koilektío munkáról tett tanú
bizonyságot." 

Ezekkel a szavakkal kezdte 
beszédét Józsi Ferenc az 1. sz. 
AKOV 7-es üzemegységének 
vezetője azon az ünnepélyes 
komplexbrigád értekezleten, 
amelyen az angyalföldieknek 
másodízben adták át a buda
pesti igazgatóság vándorzász-
laját. . 

Budapest-Angyalföld állo
más MA V-AKOV komplex
brigádja 1964 novemberében 
kötött szerződést és az 1966-
os év első félévének eredmé
nyes munkája után már el
nye-rték a vándorzászlót. A 
második félévi eredményüket 
is minden tényezőnél túlszár
nyalták és jó munkájuk ju
talma Ismét a vándorzászló. 

Amikor megalakultunk 
tájékoztat bennünket Szent-

ra jellemző, hogy egy év alatt 
- 1965-höz viszonyítva - az 
egy kocsira eső rakodási időt 
7,7 óráról 7,2 órára, az egy 
kocsira eső kocsíálláspénzt 
pedig 4,92 forintról 3,9 forint
ra csökkentették. 1966 máso
dik félévében mindössze 
246 802 forint kocsiálláspénz 
merült fel. 

A komplexbrigád ezen a 
megbeszélésen elhatározta 
hogy ezt a brigádszerződést 
szocialista brigádszerzódéssé 
bóvítik, tehát ebben az évben 
célul tűzik ki a szocialista 
cim megszerzését. 

A közlekedési szakszervezet 
Posche.- János kultúrottnoná
ban megtartott brigádértekez
leten az AKÖV és a MA V 
igazgatóságok képviselóinek 
jelenlétében a vándorzászlót 
Szabó János, a budapesti 
igazgatóság III. osztályának 
vezetóje adta át. 

- szj -

11  milliós 

forgalom 

Hatvan állomás Utasellátó 
üzeme p:z elmúlt évben 11 mil
lió forintot forgalmazott. Isme
retes egyébként, hogy az Utas
ellátó, mint országos szerv 
azok közé a nagyv,jllalatok kö
zé tartozik, ahor már 1966-
ban kísérleti jelleggel az új 
gazdasági mechanizmus alap
ján dolgoztak. 

A jó munkát, a termelési 
terv teljesítését azonban nagy
ban hátráltatja, hogy hosszú 
idő óta nem kapnak söröskor
sót s így az a fonák helyzet áll 
elő, hogy a csapolt sört kis po
harakban kénytelenek mérni, 
vagy egyáltalán nem mérni. 

A hatvani Utasellátó válla
lat vezetói és dolgozói célul 
tűzték ki, hogy a nehézségek 
ellenére 1967. évi tervüket tel
jesítik, a vendégeket pontosan, 
udvariasan szolgálják ki. 

Szűcs Ferenc 

iványi János szb-titkár, r---------------------------
komplexbrigád tag - az volt 
a cél, hogy jól összehangolt 
munkával csökkentsük a ko
csiálláspénzt, a hazai és az 
idegen kocsik ta.-tózkodási 
idejét, hogy még eredménye
sebben, hasznosabban szolgál
hassuk az ügyfeleinket, a szál
líttatókat. Nem volt könnyű 
összehangolni a munkát, hi
szen 38-an dolgozunk együtt, 
s a munkánk sokoldalú. De a 
több mint egy éves, összeszo
kott munka után ma már 
örömmel mondhatom, hogy a 
„gépezet" óramű pontossággal 
jár. Szilárd elhatározásunk, 
hogy a vándorzászlót nem 
adjuk könnyen másnak. 

Új gépeket kapott 
a pályafenntartás a gépjavító vállalattól 

A kompleicbrigád munkájá-

A MAV Gépjavltó üzemi 
Válla lat a pályafenin tartás 
gépesítésének sokrétű felada
tát látja el. A vállalat 1966-
ban a vasút részére szük
séges gépeket 

a megrendelt mennyiség
ben és határldóre le-

szállította. 
Aláverőgépból 8. rostálógépból 
2, mozgó portáldaruból 12, 
rázótömöritő-gépből 4, kötő
állomási villamos bakdaru-

ból 4, sínmezófektető portál-· 
daruból 4, áramfejlesztő 
csörlős kocsiból 2 darabot, 
sínmezőszállító szerelvényből 
pedig 5 készletet gyártot
tak, illetve adtak át a pá
lyafenntartási szolgálat ré
szére. 

A műszaki fejlesztés kere
tében a rázótömörítőhöz 
olyan szállítókocs.it készí
tettek, amely alkalmas a pá
lyaépítési gépláncba való be
iktatásra. Az ágyazatrostá---------------------------, lót - a régi típus tovább

I T T  A T1\VA S Z  

(Pusztai Pál rajza) 

SZOCIALIST A MÓDON . . .  

Lacika, 
a brigád gyermeke-

AZ IZZO VAS szerteröppe
nő ezernyi szikrái megtöltik a 
hatalmas csarnokot. Ügyes. iz
f!lOS kovácsok keze nyomán 
uJul, formálódik az acél a fe
hérre izzított anyag. Nehéz 
munkát végeznek. Homlokuk 
verejtékes, s bőrük pórusaiban 
vaspor csillog, Szájuk nem 
mozog, csak a szemük beszél. 
Pihenésre nincs idő. Az izzó 
vas nem tud várni. Dolgozni 
kell vele, s a rugókovácsok 
szaporán dolgoznak. 

A szolnoki járműjavító ru
gókovácsműhelyében Balázs 
Pál s_zocialista brigádjb. 1959 
óta hetszer nverte el a szocia
lista brigád címet. 

A"z
.
üzem zaja elől csende

sebb helyre a művezető kis 
"rezidenciájára" húzódunk. Itt 
már nyugodtan, zavartalanul 
beszélgethetünk Balázs Pál 
brigádvezetővel és Török Fe
renc művezetővel. 

- Nem tudom, hogy mit 
mondjak magunkról - mond
ja szerényen a brigádvezető. -
Dolgozunk csendben, ugyanúgy 
a�ogyan ezt mások is teszik. 
Nincs ebben semmi különleges. 
Szeretjük a munkánkat, s min
dent elkövetünk, hogy jól dol
gozzunk. 

tervét. Az elmúlt évben pél
dául 102,46 százalékos ered· 
ményt értek el. 

Ezek a számok 11 szocialista 
brigád jó munkájáról tanús
kodnak-, de tetteiket, embersé
güket nem lehet számokkal 
mérni. 

A BRIGADVEZETO önkén
telenül is felkapja fejét, ami
kor Lacikáról. a brigád gyer· 
mekéról érdeklődünk. Szemé-

fejlesztésével nagy tel
jesítményű géppé alakították 
át. Ezenkívül az aljközök 
tömörítéséhez alkalmas gé
pet terveztek, amellyel nagy 
lépést tettek az emberi 
munkl'! megtakarításában. Az 
aláverőgép tilrtozékaként ter
vezett szintkiemelő beren
dezéssel a pályaszint köve� 
telméoyeit biztosítják gépi 
aláverés mellett. 

Mint a tények bizonyítják, 
a vállalat kollektívája a 
múlt évben eredményesen 

dolgozott. 
Nemcsak a darabszámos ter
vet teljesítették, hanem a 
gyártmányok minőségét is ja
vították. Növeli teljesítmé
nyük értékét, hogy az önkölt
ség csökentésével�· 1 millió 
7 38 ezer forint megtakarítást, 
a te.-melékenyság emelésével 
pedig 977 ezer forint többlet
eredményt értek el. 

ben különös fény villan, és 
lassan beszélni kezd. 

- E;;yik brigádtagunk, Ecsé
di László tűzikovács 1964 ok
tóberében meghalt. Két á.-vája 
maradt, az ötéves Lacika és 
egy 8 éves kislány. Egy em
be.-ként kísértük el utolsó út
jára. Szerettük és tiszteltük, 
meTt jó szakember, példás csa
ládapa volt. Akkor hatá.-oztuk 
el, hogy Lacikát örökbe fogad
juk. Attól kezdve ő a brigád 
gyermeke. Közösen neveljük, 
gondozzuk és anyagilag is se
gítjük az apa nélkül maradt 
családot. 

AZ ELMÚLT NYARON La
cika a szabadság-hegyi gyer
meküdülőben négy hetet töl
tött. Balázs Pál, a brigádvezető 
ott is meglátogatta a kisfiút, s 
mire letelt a négy hét és Ecsé
di Lacika hazajött Szolnolcra, 

A 18 tagú brigád évek óta 
100 százalék felett teljesíti a A brigád tagjai és Lacika az új kerékpárral 

A Diesel-mozdonyok 
a gőzösöket is lendületbe hozták ! 

Látogatás a dombóvári csomóponton 

Ma már mindennapos „ven
dégek" Dél-Dunántúl legna
gyobb vasúti csomópontján a 
ferencvárosi fűtőház szovjet 
gyá.-tmányú M62-es Díesel
mozdonyai. Megjelenésük az 
új technika előretörését jelen
ti Dombóvár teherforgal
mában, ahol eddig csak a gőz
mozdonyok füttyszavát lehe
tett ha!lahi. 

Ha az állomás bejáratánál 
feltűnik a piros színű M62-es, 
felfigyelnek rá minden alka
lommal. Képletesen szólva: 
egy „ va.-ázsige" e.-ejével hat
nak itt ezek a gépek, megje
lenésük lendületbe hozta még 
az ö.-eg gőzösöket is. Erről a 
csomóponton tett látogatásunk 
alkalmával is meggyőződhet
tünk. 

Az állomáson elégedettek 

kocsimester szocialista bri
gádja végzett az első helyen. 
Méltán érdemelték ki a zöld
koszorús szocialista brigád
jelvényt. Jól dolgozott Bencze 
László forgalmi szolgálattevő 
és Pető István kocsimester 
szocialista brigádja is. 

Várják az új mozdonyokat 

A fűtőházban már a múlt 
évben készültek a Diesel-moz
donyok fogadására. Ne gondol
junk azért valamiféle várako
zó álláspontra ! Szerelők, moz
donyvezetők ismerkedtek az 
új technikával és közben igye
keztek a lehető legjobban 
hasznosítani a régit. 

- Nagy teljesítményű gé
peink száma ujabb 8 darab 
520-as mozdonnyal gyarapo
dott - tájékoztatott Bús Ká
roly főmérnök -, ugyanakkor 

- Eredményeinkkel elé- több 411-es gépet félreállitot-
gedettek vagyunk - fogadta tunk. Ezáltal jelentősen növel
érdeklődésünket Monori Ist- tük az egy mozdonyra jutó 
ván állomásfőnök. - Február- terhelést, gazdaságosabb ü.ze
ba n, hogy mást ne mondjak, · met sikerült biztosítanunk. 
91 százalékos tehervonati me- Fűtőházunk 100 etkm teljesít
net.-endszerűséget értünk el. ményét 23,3 millióról 24,3 mil
Nem is emlékszem ilyen kitű- li6Ta sikerült növelni. A faj
nó teljesítményre . • • lagos szénfelhasználás 11 de-

A múlt évet milyen ered- kával csökkent. 
ményekkel zárták? - kérdez- - Mit jelentett ez a 11 de-
tük. ka szén? 

- Amiatt sem kell széqyen- - A valóságban 2700 tonna 

1-eznünk - hangzott Monori szén megtakarítása tükröződik 

István válasza. _ Tavaly sok benne - válaszolta Bús Ká
nehézséggel 1-ezdtiik az évet, roly. - Ez 1,8 millió forintos 

de a kongresszusi verseny so- csökkentést jelentett üzemi 

rán állomtisunk dolgozóí kitet- költségeinkben. 

tek magukért. A munkalendü- A gazdaságos mozdonyfel• 

let kifogástalan volt. Forgal- használási tervet 2,25 száza

mistáink, kocsimestereink és a lékkal teljesítette túl a dom

brigádok tagjai naponta fi- bóvári fűtőház. s javult a bal

gyelemmel kísérték a teljesít- eseti helyzet is. Az előző évt 

mények alakulását. Szeret- 52-ről 1966-ban 29-re csök

ném kiemelni, hogy a társszol- kent a balesetek és 959-ről 

!(álati ágakkal, elsősorban a 439-re a kiesett muhkanapok 

fűtőházzal igen jó együttmű- száma. Az újítómozgalom is 

ködést sikerült kialakítanunk. fellendült a múlt évben. Az 

Számszerű eredményeik az újítók jó ' mul'>k.áját dicséri, 

élüzem szint túl-teljesítését ta- hogy a bázis időszakban meg

valósított 17 újítással szem
ben tavaly 37 újítási javasla
tot hasznosítottak és a meg
takarítás 88 ezer forintról 186 
ezeT forintra növekedett. 

Ez év második felére 10-12 
darab M62-es Diesel-mozdonv 
érkezését várják. Megfelelő 
fogadásuk azonban gondot 
jelent. 

- Szívesen tiállaljuk ezelw· 
a gondokat, csak jöjjenek a, 
új gépek! - mondják a fűtő
házban. 

- A Diesel-mozdonyok fo
gadásánál mit tart a legfon
tosabb feladatnak? - kérdez
tük a főmérnököt. 

- A szemlélet megváltozta
tását! - válaszolta. - Gőzös 
szemlélettel nem lehet Diesel
mozdonyokat üzemeltetni . . .  

Zavartalan anyagellátás 

A dombóvári szertár a fo
lyamatos anyagellátás biz
tosításával járult hozzá a cso
mópont jó eredményeihez. 
Munkájuk legfőbb jellemzője 
a gazdaságosság volt. 

Készletgazdálkodásunk 
jóval a megengedett tűTésha-· 
tárokon belül mozgott 
mondotta Szabadkai József 
szertárfőnök. - Az anyagmo>· 
gatás tonnánkénti önköltségét 
13 fillérrel csökkentettük. A 
múlt év folyamán 5163 kocsi: 
kezeltünk, de késetten kira
kott egy sem volt. A szénkiil
demények kirakásában kiváló 
munkát végzett Kornyik Mi
hály öttagú rakodó brigádja. 

A kocsialkatrészek bi2Jtosí
tását a dombóvári szertár IV
es és az I-es számadósága vé
gezte kiváló eredménnyel. A 
szénszerelést is a szertári dol
gozók végzik Dombóvárm : 
egyetlen alkalommal sem kés
leltettek meg kijáró mozdonyt. 
Ez elsősorban Gáspár László 
szénszerelő brí�ádját dicséri. 

Lórlncz János 

núsítiák. Személy- és teher- .---------------------------
vonati menetrendszerűségük 
egyaránt meghaladta a válla
lást. A tervezett 2 százalék he
lyett 1 1 ,7 százalékkal növelték 
az irányvonatok számát, t.e
hervonataik átlagos terhelése 
pedig 9,5 százalékkal haladta 
meg az előirányzatot. Növeli 
teljesítményeik értékét, hogy 
a balesetek száma az előző 
évhez képest lényegesen csök
kent. A túrok közötti verseny
ben Dörnyei János forgalmi 
szolgálattevő és Ujj György 

a brigád tagjai egy ke.-ékpár.-al 
várták őt. Az átadásnál min
denki jelen volt. 

Az édesanyával rendszeresen 
tartják a kapcsolatot, ha kell, 
Lacika érdekében, a család ér
dekében kilincselnek, fórumo
kat járnak. A brigád nem 
hagyja egyedül őket. 

A Lacika részére összegyűlt 
pénzről Török Ferenc műveze
tő külön kimutatást vezet. A 
brigád tagjai az elmúlt évben 
3566 forintot adtak össze. Eb
ból tetőtől-talpig felöltöztették. 
Az iskolaév kezdetekor pedig 
- mert a brigád fia első osz
tályos - tanszerekkel is ellát
ták. A takarékbetét minden fi
zetéskor gyarapszik. 

A brigádtagok szívesen ad
ják forintjaikat, pedig mind
egyiküknek van odahaza is 
gyérmeke. De Lacika nem nél
külözhet. Egy apa helyett ti
z�nyolcan vigyáznak rá. Egy 
brigád, egy szocialista brigád 
gondoskodik róla. 

Lacikának még a lottónyere
mé:1>:ből is :"dtak. A brigád 
tagJa1 ugyanis minden héten 
kollektívan lottóznak s a múlt 
évben rájuk mosolygott a sze
rencse. Négyes találatuk volt. 
Lacika abból is megkapta a 
részét ugyanúgy, mintha édes
apJa nyert volna. 

NEHiZ MUNKAT végeznek 
a rugókovácsok. Vassal dol
goznak. Kezük kemény, izmos, 
acélos. Homlokukon verejték 
csorog, s arcukat feketére festi 
a vaspor. De embe.-ségük sze
r�tetiik tiszta és ősztnt.! su
garzik belőlük a jóság, 'mint 
ahogy a fehérre izzított vasból 
sugárzik a meleg. 

Szerényi József 

CIKKÜNK NYOMÁN 

Új fordát dolgoztak ki 
A Magyar Vasuta.s február 

18-i számában Még mindig sok 
az önl«Htséges utazás című 
írásunkban szóvá tettük, hogy 
a Rákosrendező honállomású 
dolgozók Budapest és Szob kö
zött helytelen vezénylés miatt 
nagyon sokat utazgatnak ön
költségbe-n. A cikkre Szob ál
lom.ás vezetői a következő vá• 
laszlevelet küldték. 

„A szobi vonalon 24 óra 
alatt 20-22 vonatpár közleke
dik. A szobi v<matkisérók ezek 
közül csak a CSD-gépekkel to
vábbított 6 pár vonattal utaz
nak. A CSD-gépek honállomá
sa Sturovó, tehát érthető, 
hogy ezekre szobi személyze
tet vezényelneli:. Az említett 6 
pár vonaton kívül még 14-16 
„jól fizető" vonat továbbítása 
hárulna a rákosrendezői vo
natkísérókre, de ennek nem 
tudnak eleget tenni. 

Amikor a CSD-gépekhez 
Rákosrendező adott vonat.Jtisé
rő szemézyzetet, akkor a „pi
lóták:" Szob állomáson el
hagyták gépüket, önkö11ségben 
hazatértek és a CSD-gépeknek 
órákat kellett várni, hogy a 
vonat továbbításához i;züksé
ges vonatkísérők rendelkezés
re álljanak. Teljesen egyetér
tünk a cikk azon részével, 
amely megjegyzi, hogy helyte
len a Szobrpl Sturovóba menő 

oo-natokhoz Rákosrendezőröl 
kérni vonatkísé.-őket. Szob ál
lomáson sturovói vonatot nem 
állítanak össze, Szobról Sturo
vóba azért vált szükségessé 
vonat továbbítása, mert éppen 
Rákosrendező nem vezényelt 
a vonathoz útlevéllel rendel
kező 'vonatvezet6t. 

Nem szükséges hangsúlyoz
ni, hogy a felsorolt hiányossá
gok a vasútnak mennyi kárt 
okoztak. Ennek megszünteté
séTe dolgoztuk ki az igazgató
sággal egyetértésben a jelen
leg is érvényben levő fordát és 
így az említett hiányosság0k 
teljes mértékben megszüntek. 

A sturavói vonateVikészfüs 
Rákosrendezóről történő átvé
tele állomásunknak további 
feladata és ez meg Is történik 
azonnal, ha megfelelő létszá
mú vonatvezetőt ki tudtunk 
képezni. Az eltelt másfél év 
alatt új-felvételes dolgozókból 
30 vonatkísérőt, köztük 11  vo
natvezetőt képeztünk ki és 
ezért az ezzel foglalkozó dol
gozókat csalt dicséret illet
heti. 

Távol áli tőlünk, hogy elv
telen ügyet védelmezzünk, de 
úgy éreztük, hogy az igazság 
kedvéért a fent elmondottak 
az említett cikk kiegészítésé
hez szükségesek. 

Jó munkájuk jutalma - vándorzászló 
Az elmúlt napokban került 

sor Nyíregyházán annak a 
versenynek az értékelésére, 
amelyet Szabolcs-Szatmár me
gye szolgálati helyei között a 
IX. pártkongressZUIS tiszteleté
re indítottak. A nemes vetél
kedé:;ben az első heL11et a 

nyíregyházi pályafenntártási 
főnökség dolgozói szerezték 
meg. 

A debreceni Igazgatóság és 
a vasutas-szakszervezet Sza
bolcs-Szatmár megyei bizott
ságának vándorzászlaját a 

pénzjutalommal együtt Szöőr 
Lajos, az igazgatóság 11. úSZ
tályának helyettes vezetóje ad
ta át a nyerteseknek. 

A vándorzászló átadásak04' 
a pályaíenn tartási fő:nökséit 
dolgozói megígérték, hogy a 
kongresszusi verseny lendüle• 
tét tovább fokozzák és a Nagy 
Októberi Szociallsta Forrada
lom tiszteletére indított mun
kaversenyben az éves tervek 
sikeres teljesítésével kiváló 
eredményt érnek el. 

Jak.ab Andrú 



.. 

Felszolgáló- és szakácstanulók vetélkedője 
Már hagyomány az Utasellátó nagyvállalatnál hogy mi�den év tavaszán �egrend�zik a harmadéves - végzos - felszolgáló- és szaká<;-5tanulók országos verse

n;yet. Amolyan nyilvános vizsga ez, ahol kiváló szaikemberekből álló zsüri előtt adnak számot háromesztendős tanulmányaikról. 

pályaudvar Utasellátó étter
mének tanulói. A három 
fiatal egy 10 személyes es
küvői asztal ízléses, de mű
vészi összeállításával bizo
nyította tudását. A máso
dik helyet egy farsangi asz
tallal Kántor József győri 
és Plander Emil sz.ékes:fe
hérvári, a harmadik helyet 
szintén a székesfehérvári 
Pásztor József és a győri Csi
szár Károly szerezte meg. A 
terítési versenyben kiadtak 
még egy harmadik díjat 
Borbély Nándor győri és 
Klumzer István keszthelyi 
tanulónak. 

Amint azt dr. Sorger Tiborné, a vállalat tanulmányi vezetője elmondotta ebben az évben a győri tanulók nagyon előretörtek, s ezzel megszűnt a pestiek „egyeduralma". 
A 31 fiatal vetélkidőjé

ben - melynek díjait dr. 
Gróf József, az Utasellátó 
igazgatóhelyettese adta át -
a következő eredmények szü
lettek. 

A terítési verseny első he
lyezettjei: Hódos György, a 
Keleti pályaudvar, Farkas 
Mihály, a Nyuga.ti pályaud
var és Takács Péter, a Déli 

A szakácsok versenyében 
Zentai Etelka, a Keleti Utas
ellátó tanulója végzett az el
ső helyen. Gondos Attila 
Nyugati és Kóródi Ibolya Deb
recen a második helyet sze
rezték meg, harmadik helyen 
pedig Tichy János Győr és 
Németh Klára Miskolc vég-
zett. - if -

Az elsődíjas asztal, és a.kik terítették 

Baján munkával bizonyítanak 
Az elmúlt években sokat ír

tak az újságok a bajai vagon
dézsmálásról, a vasutas becsü
leten esett szégyenfoltról. Ak
ltor úgy tűnt, hosszú idő kell, 
anúg a fejekben rendet te
remtenek Baján. Aztán aho
gyan múlt az idő, úgy oszlott 
el a lidércnyomás is. 

- Rend, fegyelem és utasí
tásszerű munka a jelszavunk 
- kezdi a beszelgetést Vörös 
Pál, állomásfőnök. 

Tíz hónapja vette át az ál
lomás vezetését, de máris je

vezetőinek segítségével - ezt a 
problémát is megoldották, s 
az eltelt téli hónapok alatt ha
tan vehettek részt üdülésben. 

A következetes munka, ame
lyet Baja állomáson a rend, a 
fegyelem és az utasításszerú 
szolgalat ellátása érdekében a 
Vl!Zetők és a mozgalmi szervek 
eddig tettek, nem volt hiába
való. Ezt bizonyítják a javuló 
eredmények ,a dolgozók helyt
állása a munkában. 

Tőz.sér Ernő 

MAGYAR VASUTAS 

KIKAPCSOLÓDÁS 

- Apuka, nézd csak, már megint szabálytalanul tolatnak. 
- Hallgass! Szabadnapos vagyok. 

(Pusztai Pál -rajza) 

Összhangban 
a szállíttatókkal 

A szegedi igazgatóság d-01-
gozói az 1967. évi szállítás.i 
feladataikat is eredményesen 
kezdték. Januárban a kocsi
igényes árukból 29 OOO ton
nával, utasból pedig 122 OOO
rei szállítottak többet a ter
vezettnél. A szállítási tervek 
túlteljesítését segítették azok 
a szállíttatók, akik előszál· 
lításokat végeztek, illetve 
akik tűlteljesítették a ja
nuári szállítási tervüket. Az 
igaz, hogy ez többletmunkát 
jelentett, több kocsit kellett 
igényelni, de minden megér
te, mert az év elején már 
jó eredménnyel indulhattak. 
A szállíttatók a szegedi igaz
gatnság területén például 

kovicsból 10 441 tonná
val, ásványolajból 2280 
tonnával, téglából pedig 
2195 tonnával szállítot-

tak többet, 
mint ahogy azt tervezték. 

Kecskemét, mint szállítási 
góc különösen eredményes 
munkát végzett. Az első hó
napban terven felül 2830 ton
nával szállítottak többet. 
Hasznos volt itt is, az elő
szállítás. Ebben egyébként a 
Nagykőrösi Konzervgyár jár 
élen. De jól használta ki a 
vasút kapacitását a Nagy
kőrösi Ládaípari Vállalat is, 
mert 306 tonnával túltelieo-

sítette január havi szállítási 
tervét. 

Ezek az eredmények is azt 
igazolják, hogy ha 

a vasút és a szállíttató 
felek között jó a kapcso
lat, akkor az előbbre vi-

szi a közös munkát. 
Ez pedig hasznos a szállít
tató félnek és hasznos a vas
útnak is. 

Az éves terv sikeres tel
jesítés'ét minden bizonnyal 
elősegíti az a komplexbrigád
szerződés is, amelyet Kecs
kemét állomás dolgozói kö
töttek a 9-es AKÖV dolgo
zóival. Hogy a komplexbri
gád milyen eredményesen dol
gozik, bizonyítja azt a kö
vetkező adat is: míg 1965 ja
nuárjában a fekbéres kocsik 
száma Kecskeméten 335 volt 
és ezért 43 279 forint fek
bért fizetett az AKÖV, ad
dig 1966 januárjában a fek
béres kocsik száma 112-re, a 
kocsiálláspénz pedin 77 40 fo
rintra csökkent, 1967 ,ja
nuárjában pedig mindössze 
88 kocsi volt fekbéres. Az 
eredményeket segítette, hogy 
a vasút kereskedelmi dolgo
zói megkeresték a vállala
tokat, felhívták figyelmüket 
a szabad kapacitásra. 

Sz. S. 

lentős sikerekkel dicsekedhet. r--------------------------------------

Első feladata a fegyelem meg
szilárdítása, s a jó kollektív 
szellem megteremtése vol�. 
Ehhez a mozgalmi szervektől 
is sok segítséget kapott. Újjá
szervezték a versenymozgal

Egy este a vasutas KISZ-klubban 
mat is. 1966-ban 

13 brigád érte el a szocia· 
lista brigád címet. 

A 7 vonatkísérő és a 6 állo
mási brigádnak 99 tagja van. 

- Nevelö munkánknak kö
szönhető, hogy a magukról 
megfeledkezett dolgozók ma 
már szégyellik tettüket és jó 
munkával bizonyítanak 
mondja az állomás megválto
zott életéről Jávor Imre párt
titkár. - Varga Péter kocsi
rendezőt és Varga István vál
tókezelőt például javítónevelő 
munkára ítélték. A kollektíva 
segítségével azóta mindketten 
jó útra tértek és eredményes 
tagjai a Landler Jenő szocia
lista brigádnak. 

A tanácskozások, megbeszé
lések ís más légkörben zajla
nak le. Amellett, hogy a ko
rábbihoz v.iszonyítva jóval na
gyobb a résztvevők száma, 
többen mondanak véleményt 
az állomás és egymás munká
járól is. 

Tervszerű, fegyelmezett 
munkával a bajaiak elérték. 
ho1,:y a múlt év második felé

Szombathelyen, a Savaria 
út végét lezáró szürke épület 
emeleti ablaksora feketén néz 
a térre, s csak a felső szinten 
világít két „fénykocka". 

Kora este van, fél hétre jár. 
A KISZ-klubba megyünk. Is
merem a járást, a január 21-i 
megnyitó óta másodszor va
gyok itt. A múlt héten Szabó 
Imrét, a 72 éves veteránt hív
ták meg. Az öreg kommunistát 
a fiatalok elhalmozták kérdé
seikkel: Küzdelmes, harcok
kal, szenvedéssel, s végül si
kerrel telített élet sok-sok ál
lomása elevenedett meg egy 
emberöltőn át ... A Vörös 
Hadseregben töltött katona
évek, majd Pesterzsébeten 
sejtmunka az illegális párt
ban, aztán a megpróbáltatás 
évei: szegedi Csillag-börtön 
és végül a felszabadulás utáni 
földosztás. Tartalmas, sokat 
adó este volt, élő történelem. 

Átszellemült arccal 
A klubszobából egy jól is

mert francia sanzon dallama 
szűrődik ki, s átszellemült ben a korábbinál 

pontosabban közlekedtek a 
gyorsteher- és az irány• 

vonatok, 
javult a menetrendszerűség a 
tolatós tehervonatoknál is. A 
kocsirakományos raktárnokok 
és a tolatásvezetők közös mun
kájának is mutatkozik már 
eredménye. Az utóbbi időben 
egyre kisebb hibaszázalékkal 
történik a kocsikiválasztás. 

• arccal, önfeledten hallgatják a 
19 éves avignoni sanzonsztárt, 
Mireille Mathieu-t. Csak pár 
pillanatig tart a varázs, aztán 
Nancy Sinatra következik. Az 
asztalok mellett ülő fiatalokra 
átragad a ritmus. Míg a mag-

Baja álLomáson nemcsak kö
vetelnek a dolgozóktól, hanem 
arra is nagy gondot fo-rdíta
nak hogy jogos igényeiket ki
elégitsék. Korábban többször is 
előfordu1t, hogy a szakszerve: 
zeti beutalóval rendel.keze 
dolgozók az.ért nem tudtak el· 
menni mert nem volt, aki he
ly.e�ítse őket. Az állomás 

nótekercsról az egymást kö
vető beatszámok peregnek, a 
kis szobát nézem: tarkafod-ros 
függönyök, szines teritőjű asz
talok, párnázott székek, könyv
szekrény, rádió, -rexasztal, lab
darúgójáték, sakk, sok zöld 
növény, folyóiratok ..• 

- Allandóan telt ház van? 
- kérdezem Farkas Tibort, a 
fűtőházi KISZ alapszervezeté
nek szervező titkárát. 

- Nem telt, hanem zsúfolt. 
Egyre többen jönnek az állo• 
mástól, fútőháztól, páiyafenn-

tartástól, TBFF-tól, szertár
tól ... Ha igy megy, kicsinek 
is bizonyul a klubhelyiség. 

Érdekes tervek 
A tekercsről lefogyott a 

szalag, s amíg megfordítják, a 
szünetet felhasználjuk be
sz.élgetésre. 

- Már hónapokkal előre 
elkészítettük músortervünket 
- mondja Simon Iván, a cso
móponti KISZ-vezetőség tit
kára. - Minden héten más 
alapszervezet felelős a rende
zésért. Az ismeretterjesztő 
előadások, vetélkedők mellett; 
meghatározott időben működ
nek majd a különböző szakkö
rök: országjáró, fotós, moto-
ros... 

• . 

- 2s természetesen a mag
nósok szakköre is - lép a be
szélgetők gyűrűjébe a magne
tofont kezelő, nyurga fiú. -
Sajnos, egyelőre nincs saját 
készülékünk, ma csak.kölcsön-

be kaptuk. A tv helyett inkább 
jobb lenne a magnó. 

Kijelentésére többen tilta
koztak. Végül is megjegyezték, 
jó, ha van a háznál mind a 
kettő. 

Otthonos légkör 
-A könnyűzene után komoly 

témára terelődik a szó. 
- A fiatal műszakiak taná

csát is itt akarjuk működtetni. 
Az elmúlt évben a szombat
helyi csomópont KISZ-esei kö
zül 35-en értek el díjazást a 
Szakma ifjú mestere vizsgán. 
Az idén szeretnénk ezt a szá
mot emelni - tájékoztat Si
mon Iván. 

A csomóponti vasutasfiata
lok valóban megérdemelték az 
üzemi pártbizottság és a KISZ
vezetőség közös határozatából 
létrehozott klubot. Vidám, ott
honos légkör fogadja itt a fia
talokat. 

Ezt a fajta szórakozást má
soknak is ajánljuk! - ha -

Fiatalok a KISZ-klubban 
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Válaszolunk olvasóir,�tnak 
Legyen-e hivatali szocialista brigád? 

Szakszervezetünk elnöksé
gének a szocialista brigád
mozgalom továbbfejlesztésére 
vonatkozó irányelvei lehetősé
get adnak arra, hogy az igaz
ga tósá,gokban, a hivatalokban 
és intézményekben, ahol annak 
feltételei megvannak, verse
nyezzenek a szocialista cím 
elnyeréséért. Nem volna he
lyes a szocialista cím elnyeré
séért folyó ve,-senyt csak a 
külszolgálati helyeikre, fizikai 
dolgozókra korlátozni. A moz
galom fő célkitűzésének - a 
szocialista módon dolgozni. ta
nulni, élni - megvalósítása az 
irányítószervek, így az igazga
tóságok dolgozóinak is feladata, 
e cél megvalósítása érdekében 
nekik is vannak tennivalóik. 

A hivatalokban működő bri
gádok, kollektívák is kidolgoz
hatnak konkrét és értékelhető 
vállalásokat. A szakmai, poli
tikai képzettség és az általá
nos műveltség emelését illető
en pedig még fokozottabb 
feladatok jelenkeznek az irá
nyító szerveknél, s ennek elő
segítésében jelentős szerepet 
tölthet be a swcialista brigád, 
a szocialista munka osztálya 
cím elnyeréséért folyó ver
seny. 

Elő kell segíteni, hogy az 
irányító szervek, hivatalok 
dolgozói körében is szélesítsük 
a szocialista cím elnyeréséért 
folyó mozgalmat. Fokozott fi
gyelmet kell azonban fordíta
ni a formaság kizárására. Itt 
van. ugyanis a legnagyobb le
h?tősége annak, hogy formális 

vállalásokat tegyenek. A jó 
szervezés, a helyi körülmények, 
lehetőségek, adottságok reális 
mérlegelése alapján nagyon 
konkrét és hasznos vállaláso
kat tehetnek, s ezzel elősegít
hetik a mozgalom erősítését, 
minőségi fejlesztését. 

* 

Lapunk március 18-i számá. 
ban Válaszolunk munkaügyi 
kérdésekre című írásunkban 
sajtóhiba folytán értelemza. 
varó szövegezés került. A har
madik bekezdés első része a 
következőképpen hangzik: 

A heti pihenőnapokon a 
dolgozó általában nincs mun
kára kötelezve, hanem csak 
külön rendelkezésre köteles 
munkát végezni. Ilyen külön 
rendelkezés nélkül a dolgozó 
rendelkezik heti pfuenőnapjá
val, s ha munkát nem végez, az 
nem igazolatlan mulasztás, mi• 
vel a heti munkaidőt már le
dolgozta. Igazolatlanul mu
lasztani csak a kötelező mun
kaidőből lehet, mégpedig űgy,. 
ha a dolgozó a kötelező mun
kaidőből vétkesen távol ma
rad. V. L. nem a kötelező mun
munkaidóból mulasztott, ha
nem heti pihenőnapján, ami a· 
kötelező heti munkaidő ledol
gozása után járt részére. 

Az utolsó mondat helyes szö

vege pedig a következő, 
Az igazolatlan mulasztáshoz 

fűződő anyagi hátrányok tör
lését és ügyének rendezését 
kérheti a munkaügyi döntőbi
zottságtól. 

Másként is végződbetett volna ... 
Azon a szombat délutánon, 

C".>8k úgy, mint máskor, nagy 
volt a sürgés-forgás a Nyugati 
pályaudvaron. A forgalmi szol
gálattevő hosszan adta a Fel
hívás jelzést. S amikor már 
kétségtelen Indulásra készen 
jelzéseket kapott, akkor indi· 
totta · csak a debreoen.l:" sze-
mélyvonafót. · · · · 

A NOHAB mozdony könnye• 
dén, de gyorsan indult. Egy
szercsak sistergett a fék és az 
utasok az ablakon át kiabál
tak: 

- Egy ember a vonat aló 
esett •.. ! 

A szerelvény nagyot rán· 
dult! 

A sínszálak között, ahogy a 
féktávolságon belül megállt a 
vonat - valóban ott feküdt 
egy ember. A jelenet dermesz
tő volt. 

Egyszercsak a halottnak vélt 

férfi felállt és kitámolygott a 
vágányok közül. Semmi baja 
sem történt. Később derütt ki, 
hogy a váróteremben tevő bü
fénél ivott és onnan szaladt a 
vonathoz. De a kapus - he
lyesen - nem engedte. Erre 
ő köt·beszaladt és a nyitott ki· 
járaton át futva jutott ki, s a 
inozgó vonatra akart felugra
ni. Az ugrás nem sikerült és 
nagyon szerencsésen a két sín
szál közé esett. 

Tanulság: a fo-rgalmi szol· 
gálattevő a vonatok meneszté• 
séné! sohasem lehet el.ég óva· 

tos. 
Hiszen, ha a kapus - Fa,-

kas Bede József - nem éber 
és a vonat mmdulása után -
nagyon helyesen, nem zárja be 
a váróterem ajtaját, a szeren
csétlen kimenetelű baleset ese
tén biztosan felelősségre von
ták volna. 

-lyf-

BALESETI KRÓNIKA 
Március 7�n Dunaújváros km sebességgel haladó vonat a 

állomáson az 5023 számú vo- megállj kijárati jelzőnél nem 
nat a kijelölt szabad II. sz. ludott megállni, így a csonka
vágány helyett az 5113 számú vágány földkúpjába ütközött. 
vonattal foglalt III. sz. vágány- A felelős mozdony- és állomási 
ra járt. A követltezmény né!- személyzet ellen fegyelmi el· 
kül végződött veszélyeztetést járás indult. 
a váltó- és a vágányellenőrzés 

* elmulasztása idézte elő. 

* 

Március 12-én Felnémet ál
lomáson a 9299 számú vonat 
előzetes értesítés nélkül a 

szabad II. számú vágány he· 
lyett a foglalt I. v ágányra járt. 
és erősen ütközött az ott álló 
kocsisorral. Az ütközés követ
keztében a 9299 számú vonat 
mozdonya, a kalauzkocsi és egy 
másik kocsi jelentősen megsé• 
rült. A vizsgálat szerint a bal
esetet ezúttal is váltó- és vá
gányellenőrz.és elmulasztása 
okozta. 

* 

Budapest Keleti pályaudva· 
ron az V. számú vágányra be
járó 439 számú ingavonat már· 
cius 20-án elütötte Vágó Já· 
nos kocsirendezőt. A halálos 
baleset azért történt, mert a 
kocsirendező munkája közben 
körültekintés nélkül, a be,iáró 
vonat ürszelvényébe lépett. 

* 

Nyíregyháza állomáson már· 
cius 19-én a 77 számú MAV 
kezelésű villamos szerelvény 
szétkapcsolását végző Geri 
Margit jegyvizsgáló súlyos 
áramütéses üzemi balesetet 
szenvedett. A balesetet az 

Március 12-én Nagytétény idézte elő, hogy nevezett még 
és Érd állomások között a az áramszedő leengedése előtt 
K/1912 számú vonat elütötte a motor és pótkocsi között a Nagy Károly pályaőrt. A vizs- villamos csatlakozást úgy sza· 
gálat megállapítása szerint a kította meg, hogy előbb a pót
balesetet az Idézte elő, hogy a kocsiból húzta ki a dugót és ,a szerencsétlenül járt vasutas feszültség alatt álló dugaszoló 
körültekintés nélkül a vágány villához ért. 
tengelyében haladt. 

* 

Március 18-án a Solymár 
állom�n menetrend szerint 
áthaladó 3475 számú vonatot az 
állomáson történő megállásról 
nem értesítették. A szabad be

.járati jelző mellett mintegy 50 

* 

Március 21-én Komárom ál· 
lomáwn a 828 számú körül• 
járó mozdonya elütötte Vitári.! 
Ferenc állomási bárcázót. Ne
vezett az elütés következtében 
lábcsonkulásos és súlyos fej
sérüléses balesetet szenvedett. 
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Fényesen csillog a KISZ Érdemérem 
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a költészet napja 
Az Északi Járműjavító három ifjúsági 

szocialista brigádja elfogadtatta az újat 
A költészet -na.pját minden 

évben április 11-én, József At
ma születésnapján rendezik 
meg. .Az idén megrendezésre 
kerülő negyedik költészet nap
ja ünnepségeinek esemén,Yeit 
április 8-án, a Zeneckadémiá-n 
ünnepi est vezeti be. 

Mál-cius 21-én a � 
Tanácsköztársaság 48. es a 
KISZ fennállásának 10. év
fordulóján a Törekvés Műve
lődési Ház színháztermében 
bensőséges ünnepségre ke
rült sor, amelyen részt vett 
Fócze Lajos, a Budapesti 
KISZ Bizottság és Czakó Bé
la, a KISZ X. kerületi bizott
ságának titkára. A vállalat 
KISZ-biwtiságának ezúttal 
adták át a KISZ :Érdemérmet. 

Örülnek 
a kitüntetésnek 

- A KlSZ �rdemérmet or
ádgos viszonylatban a leg-

gasa.bb 6rabéreket érdemeltek 
ki, mint a régi .!zakmunkások, 
pedig az új munkaterületen 
eleinte idegenül mozogtak. A 
fiatalok helytállása azonban 
meggyőzte a változástól félő. 
az űjtól idegenkedő idősebb 
dolgozókat, s csatanyerés tör
tént a X. osztályon! ..• 

- Jelenleg a KlSZ VII. 
kongresszusára készülünk -
veszi át a szót K1.1n.1cz Imre. 
- De egyben készülünk a 
Nagy Októberi Szocia.li.!ta 
Forradalom 50. és az Ész,aki 
Járműjavító 0V fennállásá• 
nak századik évfordulójára is. 
Az a cél, hogy a KISZ-bizott
ság az 52lb-vel és a vállalat 

gazdasági vezetésével össz. 
hangban oldja meg az űj 
gazdasági mechanizmus dik
tálta, küszöbön álló „profil
tisztítást". Arról van szó, 
hogy a XII. Diesel-moroony
javító 05'Ztályból egyes von
tató járműtípusok átkerülnek 
a X. villamos-mozdonyjavító 
osztályra. Ez a változás ismét 
jelentős munkaerőmozgással 
jár, de az együttműködésből 
is fakadt eddigi sikeres erő
feszítéseiket ismerve, bízunk 
abban, hogy ez az áitszervezés 
is eredményes fordulatként vi
szi előre az :Északi Járműjaví
tó ŰV tevékenységét. 

Maros Llml.6 

A körtészet napjának ünnepi 
kiadványai közül említés.re 
méltó Arany János A tölgyek 
alatt című kötete, amely a kap
csos könyvbe írt, híres öreg
kori versek gyűjteményét 
tartalmazza, József Attila Iro· 
dalom és uociatizmm című 
műve, amely a nagy magyar 
proletár költő esztétikai írásait 
tartalmazza, a Szép versek 
1966 című antológia, a Miért 
szép? című kötet és a Magve
tő Kiadó érdekes vállalkozása: 
a Három égtáj költészete. 

jobb, legkiemelkedőbb mun- 1--------------------------------------
kát végző KISZ-fiataloknak, 
iUetve szervezeteknek adomá
nyozzák - mondta kérdé
sünkre Baranyi Zoltá-n S7lb
titkár. - Orülilnk, hogy ez a 
magas kitüntetés a mi K{SZ
azervezetünkhöz tartozó fiata
lok jó munkáját, helytáll.ását 
is elismeri. 

Huszonhét éve., nagyon 
azerénymodorú, de nagyon 
ak;tfv fiatalember Kurucz Im
re, az üzemi KISZ-bizottság 
titkára. Tizenhárom évvel ez
előtt. mint ipari tanuló indult 
el üremi pályafutása, s a 
VIIIJB osztály 1akatosaként 
serdült férfivá. A KISZ-nek 
tíz évvel ezelőtt történt meg
alakulása óta tagja, s mint 
&zervező, elő.ször alapszervi 
megbízottként vállalt társa
dalmi munkat. Az 1957-es 
alapszervewt,; veretóségvá
lasztás során alapszervi titkár 
lett. majd a vállalati szerve
zótitkári pozíció betöltése után 
három éve dolgozik függe-tle
nített KlSZ-titkárként. Mind
emellett egyéb feladatot is 
�állalt, s 1958-tól - négy éven 
lrt - mint az ország legfia
tala� ta:nácstagját tart.obták 
l!Zámon. 

-:: Mllren. eélok vezettek 
amikor elfoglalta fontos fel� 
ada�örét? 

- Először is arra töreked
tem, hogy megnyerjem a fia
talok sze�etetét, s személye
men keresztül elér;em, hogy 
a KISZ-szervezet is közelebb 
kerüljön hozzájuk - mondja. 
- Ezentúl persze döntó szem
pont lett a KlSZ-fiatalok 
munkakedvének ösztönzése, 
eredményes munkájuk előse
gítése. 

Előkerült az emlékérem: 
„'f!úség a néphez, Hűség a 
parthoz" - olvassuk a zászloo 
embléma körül csillogó fel
írást. Mind a két fenn.költ kö
vetelmény szempontjából je
lesre vizsgáztak az Északi Jár
műjavÍtó fiataljai, akik a leg
titól>bi két esztendő munká
•4ért megkapták már a KISZ 
KB dicsérő oklevelét is. 

A fiatalok 
bizonyítanak 

A Vállalat nyolc ifjúsági 
szocialista brigádja önmagá
ért beszéL Közülük három ki
emelkedóen jó munkát vég
zett, s példamutatásuk nagy 
lelki válságon segítette át a 
több évtized óta is az üzem
ben dolgozó szakmunkások 
Százait. 

a 

A múlt dala 

ma emberének dala 
• 
zs. • •  

Gondolatok a vasutas kórusmozgalomról 

Budapesten és vid&.en tb"bb száma és többségélbe:n a kívül- szakszervezeti bizottságoknál 
vasutas énekkar működik. A állók kerültek a kórusba. is. A jelenlegi állapot egyik 
·műlt évben megtartott m.inó· Az ötvenes évek elején, a legfőbb előidézője éppen az, 
sítő hangversenyeke1l közülük személyi kultusz és a ku1tur- hogy a szakszervezeti bízottsá
több ezüst- vagy aranykoszorús polittka.i hibák miatt a kóru- gok és a művelődési házak 
elismerést is kapott. sok nagy része csak egyolda- vezetőségei is magukra ha1711-

Amilyen népszerű a dalta- lűan fejlődött. Főként a tema- ták a kórusokat és vezetótket. 

nulás, az éneklés, olyan rend- tikus, a mozgalmi dalterjesz- A működéshez szükséges anya

kívül alacsony a kórusok mű- tést helyezték előtérbe. Most gi támogatást ugyan megadták, 

sorainak látogatobtsága. Gyak- viszont nem egy kórus műfa- de ezzel letudták rndnde:n kö

ran előfordul, hogy közönség jában azt érezni, mintha an-- telezettségüket. 

híján egymásnak énekelnek a kritikát gyakoroltak volna és Az énekkarok és a mmi.kás
dalosok. A kórusok t.öbbsége akkor sem énekelnek mozgal- tömegek közti szalcadék növe• 
otthonában is évente csupán a mi- vagy tömegdalt, ha azt a kedéséhez a szakszervezeti 
nemzeti vagy nemzetközi ün- körülmény indokolná. A Tö- szervek és gazdasági vezetók 
nepek műsorain énekel. Az is rekvés Művelődési Házban leg- közönye is hozzájárult. Nincs 
esetenként fordul csak elő, utóbb rendez.ett hangverseny műsorigény sem. Pedig ki le
hogy egyik kórus a másiilkhoz műsora a központi kórus kivé- hetne a leghálásabb haUc,ató
me.,,"Y vendégségbe. Több kó- telével arra figyelmeztetett, ság, ha nem a szervezett mun
rus hanganyagában, összetéte- hogy néhány művészeti veze- káskoll.ektiva, aki hozzájárul 
lében is aránytalanságok, tor- tó nemcsak a forradalmi da- a kórusok működésének anyagi 
zulások tapasztalhatók. Mind- lokat, hanem Bartók és Kodály költségeihez is. Nem is szólva ez_ elsósorbai;i_

.
��rt, mert kó.t;\1- . dalait is moStohán ke_zeli,. Két- arról, hogy az ilyen műsorok 

saink többségében kevés a fia- ségtefen,, qogy m.mcti� az al- natására növekedne a kóru-
tal kalom, illetve a rendezvény sokban a fiatalok létszáma, · jellege határozza meg a tar- gazdagodna a kórus hanganya-

A szolgálati helyek, m11he- talmi igényt. Ez természetes, ga. 
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hallják saját kórL1Sukat. Sokan sorában háttérbe szorítani. rű, tartalmas, vonzó életet kell 
azt sem tudják, hogy van ilyen, Kóru.smozgalmunkban nem meghonosítani, de ettől nem 
hiszen a kórusok alig lépnek kis gondok ezek. Közülük né- lehet idegen a dzsessz, a mo
fel murumhelyük kollektívája hány töhb év óta foglalkoztat- dem tánc, az irodalom, a mű-
1-tt S . ·•-to . 1.� ja a dalosokat és a kórusveze- vészet szellemi tornáJ·a sem. e O • a3naw. s az is, ·~11Y a tőket egyaránt. ll:rdemes tehát 

vasutas kórusok egy részében a megoldáshoz •v.;,zetó utat ku-
Hiszen minden kor zen�je; rit

már alig van va.!Uta3• Megfo-- tatni. 
musa, dala a mai kor, a ma 

gyatkowtt a vállalat vagy Alapvető változásra van 
emberének dala is. 

szolgálati hely dolgozóinak szükség a kórusoknál és • a Kovács János <> 

Száz éve államosítottál� 

az első vasútvonalat 
Száz esztendeje annak, hogy 

1867. április 2-án, egy né
hány kocsiból álló - még kül
földön készült hosszű kémé
nyű, furcsa géppel - próbavo
nat indult a Stáció utca!i, a vá
ros szélén álló indóházból. 
Akkor még senki sem sejtette, 
hogy az induló vonat messzire 
hangzó sípszava ott, azon a na
pon - a mai Józsefváros ál
lomás területén - gazdasági 
életünk transzmissziójának, a 
Magyar Al:amvasutak születé
sének pillanatát jelenti. 

Az 1836. é�; XXV. tc. köz
lekedésünk talpkövének te
kinthető. A korabeli állapotok, 
az űttalan utak, a szállítóesz
közök hiánya szülték meg azt, 
ami 1830-ban Angliában tör
tént, hogy gőzhajtotta vaspari
pa, vaspályán szállított szemé
lyek.et és árukat. Az állam, a 
státus szegény volt, ezért a cél 
szentestti az eszközt elv alap
ján, a törvény magánosok ke
zébe adta az utak és a vasutak 
építésének jogq.t és azt kamat
biztosítási rendszerrel is támo
gatta. Ez azt jelentette, hogy 
ha a felépült vasút a befekre
tett tőke kamatját sem jöve
delmezné, űgy azt az állam
nak kell a tőkés csoport, vagy 
vasútépítő társaság részére ki
fizetni. 

szú, de még lóvontatású vas
utat építettek. Hiába ellenezte 
Széchenyi István a kamatbiz
tosítást, hiába védte mind ó, 
mind Kossuth az államvasúti 
rendszert, a vasutakat hazánk
ban hosszű éveken keresztül 
magánosok építették. 

Kossuth La;os erről így (rt 
egyik frásában: 

"Axiomának kell tekinteni, 
hogy azon státusz nagyon hi
báznék, mely közlekedési esz
közök felettt rendelkezéseit 
kezeiből kieresztené és azokat 
örök időre magán üzérkedés 
tárgyává tenné; mert a magán
vállalkozók a nyereség szem
pontjából indulnak, a státu
szoknak pedig azon kell lenni, 
hogy a közlekedés minél jobb, 
könnyebb és olcspbb legyen. 
Ezért teh<it a státusznak magá
nak kellene a vasutakat leg
alább a főútvonalakat építeni, 
ha ezt nem teheti, legalább 
aként kel! intézkedni, hogy a 
vasút bizonyos idő múltával 
ingyen a státusz birtokába 
szálijon." 

Nem így lett! 1844-46-ban 
elkészült az első gázüze

mű pest--váci vonal, majd 
1847. szeptember l-én a 99 ki
lométer hosszű pest-szolnoki 
vasútvonalat adták át, alig 
később a sopron-ka.tzeldorfi 
és 1848-ban a marchegg-po
zsonyl vonal megnyitása kö
vetkezett, élükön egy-egy tő
késcsoporttal. 

után gyarmati sorban nyögött 
az ország, ezért a magyar kez
deményezés megdermedt. A 
bécsi abszolűt kormány a meg
levő magyar vasutakat meg
vásárolta, vagy azok egy ré
szét az összbirodalmi vasűthá
lózatba olvasztotta be. Az 
50-es években épülő vasutak 
csaknem kizárólag Ausztria 
iparosodását szolgálták. A ma
gyar termelő helyeket csak ak
kor érintették, ha az Bécs 
érdekeivel megegyezett. 

A kiegyezés Kossuth forra
dalmi politikáját elárulta, de 
szükséges rosszként a magyar 
élet feltámadását jelentette. 
A közlekedésre is kihatott. 

A kormány Széchenyi ko
rábbi javaslata alapján 4760 

. .\ 
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Ficzere László kiállítása 

a Műcsarnokban 
Ficzere Lá.szl6 mozdonyirá

nyító művészi alkotásait nem 
először láthatja a tárlatlátoga
tó a Műcsarnok falain. 1960-
ban a nemzetközi vasutas kép
zőművészeti kiállításon, amely 
a Műcsarnok kiállítótermei
ben került megrend:!zésre, is 
ott voltak legkiválóbb alkotá
sai.' Ezenkívül több alkalom
mal szerepelt már műveivel 
kollektív kiálJí.táson. Ezúttal 
önálló kiállító a Műcsarnok 
kamaratermében. 

A kiállítás művészi fejlő
désének beéréséről tanúsko
dik. A vasűti munka ellátása 
mellett közel két évtizeden át 
töretlen küzdelemmel tanuló 
és alkotás közben formálódó, 
beérett vasutas művész mai, 
gazdag gondolatvilágát, állás
foglalását tárja elénk. 

Ficzere László kettős világot 
élhet. Az egyik Borsod kime
ríthetetlen természeti szépsé
gű, festfö világa. A másik a 
társadalom történet! és jelen
kori változó világa, A húsz 
évvel ezelőtt,. már festegető, 
hányatott sorsú vasúti munkás 
elméleti munkájában és gya
korlati életében végigélte és 
éli mindkettőt. ő nem közöm
bös egyik iránt.,sem. A, termé.
szetet ábrázoló, 1960•as c1end
élet, a borsodi és balatoni tá
jak, a miskolci rendezópálya
udvar, a hazatérő mozdonyok 
és több tucatnyi más műalko
tás után most új nézetben és 
mondanivalóba-n is újszerű al
kotásokkal fogadja a tárlat
látogatót. 

A Műcsarnok kamaratermé
ben negyvennégy mű vall a 
műltról és jövőről. A vasúti 
munkában is a nehezet szokta, 
művészetében is a nehezé\ vá
lasztobta. Elmaradtak a meleg-

séget árasztó, festői szépségú 
tájak. Elmaradt a kicsinyes 
naturalizmus. A kubizmus for
mavilágábóÍ sajátos színeivei 
és belső harmóniájával idézi 
Dózsa paraszMwzgalmát, 1514 
tört.énelmi tam.GságáuL 

A háborű szenvedései, meg
rázó emlékei és a békés alko
tás öröme, az örömökért vaió 
küzdelem, ma Európa és a vi
lág gondja. Háború és. béke 
című, hat képből álló soroza
tával osztozik és állást foglaJ 
e közös küzdelemben. A Bru
talitás, a Kegyetlenség, a 
Szenvedés, a Megbékélés, az 
Első közös és a termést S2lilre
telő brigádköszöntő méltón 
vall szándékáról 

Aki Ismeri Ficzere László 
robusztus emberi alakját, me
leg, de félszeg és mégis hatá
rozott emberi egyéniségét, az 
művei szemlélése közben kísé
rőként maga mellett tudja a 
tiszta szándékű alkotót, .is. Bi
zonyára ez az érzelem iralita 
a kiállítás egyik látogatójával 
az emlékkönyvbe a következő 
sorokat: ,. . . . Az ember min
dig, minden helyzetben erós, 
sohasem lehet gyenge ... " 

Ficzere emberi, művészi vi
lága a robusztus - erejű ember 
dinamikus világa. lzthetó, 
hogy ó maga is t>tt van a sor
ban, a haladásért küzdó embe
rek sorában. Kifejezésmódja 
nem vita nélküli, mint ahogy 
korunkban egyetlen művés� 
sem az. 

Kár, hogy a vasutasélet ra
jongója egyetlen művel sem 
tis21telgett saját és vasutas 
munkatársai életpályájának, 
első önálló, gyűjteményes ki
állításán. 

K. J. 

kilométer hosszú vasútvonal a Bécsnek szimpatikusa!Jb tá-r
építését tervezte, egyes megle- saság az időben kezdte meg a 
vő vasűtvonalakat pedig meg- pest-miskolci vonal építését. 
váltott. 1gy került magyar 1865. jűlíus 15-én · csődbe jutott 
kézbe - állami kezelésbe - a a társaság. Majd az államkor
pest-salgótarjáni, úgyneve- mány támogatásával a „Cs. 
zett Cs. Kir. Magyar Eszaki kir. szab. pest-losoncz-besz
Vas'Út szénszállító vonala, a tercebányai vasút- és kószén
mai MAV magja. 

· bánya-társulat" űj névvel 
.,Cs. Kir . Magyar Északi Vas
űt"-tá alakult át. Jóllehet csak 
nevében volt magyar, mert 
csehek és németek igazgatták. 
A rossz üzlet, valamint az ide
gen szellem miatt a magyar 
személyzet kilépett a szolgálat
ból. Velük együtt az első ma
gyar, pesti állomásfőnök, Kel
lenffy Károly is. Ez megpecsé
telte a társaság sorsát. 

A 
vasútépítő társaság, amely 
ezt a vonalat építette, 

1863. szeptember 15-én alakult 
meg. Főleg felvidéki magyar 
földbirtokosokból. Az előmun
kálati engedély szerint a vo
nalat Pesttől Salgótarjánig és 
onnan Losoncon át Beszterce
bányáig tervezték. 1863 októ
berében kezdték meg az épí
tést. Azonban az érdekeltek 
vagy nem látták, vagy nem 
akarták látni a vasűtvonal je
lentőségét, hogy az nemcsak a 
jó bor- és gabonatermő vid"k
kel, hru,em a nagy jelentőségű 
szénmedencével is összekötte
tést jelent. Bal volt az is, hogy 

A kiegyezést követő évek
ben nehezen, de megin

dult az élet. Még helyet kap
tak a magánosok a vasútépí
tésben, de már megvalósulás 
felé haladt Kossuth eszméje, 
az államosítás. A számok is hí
ven tükrözik a megváltozott 
körülményeket: !867-ben 85 

kilométer volt az államvasútt 
és 2128 kilométer a magásvas
úti vonalak hossza. 1910-ben a 
MAV-vonalak hossza már 8332 
kilométer és a magánvasutia
ké 1-139 1<:ilométerre zsugoro
dott össze. 

1931·-ben az államvasúti ke
zelésben levő, de még helyiér
dekű vasűtvonalakat is álla• 
mosították. Tovább növelte a 
MAV-hálózat hOl'szát a pécs
barcsi vasűtvonal, majd egyik 
legniigyobb, egyben utolsó nagy 
egyesülés, a Duna-Száva-Ad
ria Vasúttársaság - volt Déli 
vasűt - vonalának 1932-ben 
történő államosítása, átvétele. 

- 1962-ben, amikor a gazda
sági vezetés előtt az új pro
filra való átállás megoldásá
nak fontos feladata álit, -
mondja az szb-titkár -. a góz
mozdonyjavitás megszünteté
sével hatszáz munkaerő sza
badult fel. Az üzem gazdasági 
vezetői nem akarták őket szél
nek ereszteni, s megkezdődött 
a gyors átképzés. A Kandó 
Kálmán, a Tyereskova és a 
Kilián György ifjúsági szo
cialista brigád - ifj. Nyirati 
�ózsef, Magyarossy György, 
illetve Csizmási Kálmán ve
zetésével -, szi1n,tén máshon
nan átkerült fiataljainak szor
gaj.mas tanulnivágyásával, s 
zökkenőmentes átállásával 
nagyszerű · példát mutatott 
Voltak olyan fiatal brigádta
tok, akik nagyon hamar ma-

A pozsonyi kiskereskedők 

elsőként éltek a törvény bizto
sította jogokkal és az iparilag 
fejlett Nagyszombat éa Po
zsony között 49 kilométer l".osz- A szabadságharc bukása A 8t6cl6 llteal Jnd6hAz Gergely Jáaef 
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A Vasútas-AKÖV 
sportbarátság jegyében 

_A 15. sz. AKOV vezetőség- nek ,tagjai I s  egyenlően megv1:1:�ztó küldöttközgyűlésén oszlottak a két vállalat sportot 
:!'lop Imre, a szakszervezeti szerető a sportért társadalmi 
. >zot�g .. titkára, beszámoló- munkát is vállaló dolgozói köJában orommel adott hangol . zött. Azóta eg11 vezetés alatt 
�k, hogy Veszprémben jó állnak a azakosztályok és váganyra került a közlekedési Veszprém meg11e egyik legnadolgozók spovtmozgalrna. wobb sporteg11esületét alkot-

- Az elmúlt év őszén ewe- ják. 
sültünk a vasutasokkal -mondotta Fülöp Imre - és 
azóta a veszprémi közlekedési dolgozók sportköre eredménye
aen működik. Különösen sok 
örömük van a labdarúgó-csa
patban, de az asztalitenisze
zők, a sakkozók, az úszók, a 
természetjárók és a kerékpá
rosok is egészségesen működ
nek. Rövidesen a Go-kart szak
o�ztál11 is többet hallat magá
ra{, bár ez a szakosztály már 
wszágos bajnoki bronzérmes
,ei is dicsekedhet. 

Üi lehetőségek 
Később, amikor már elül

tek a vállalati szaksz-ervezeti 
tanács és szakszervezeti bizott
ság választásának izgalmai, 
bővebb lehetőség nyílott a 
veszprémi közlekedési dolgo
zók sportéletéről szót váltani a 

• Jn?zgalmi és gazdasági, vala
mint a sportvezetőkkel. Meg
tudtuk, hogy a Veszprémi 
Vasutas SK és a Veszprémi 
AKOV SK a múlt év őszén el
határozott fúziójá,t ez év ja
nuár 6-án hagyta jóvá a köz
gyúlés. Az új egyesület hiva
talos neve kicsit hosszú : Vesz
PTémi Autóközlekedési és Vas-
uw Dolgozók Közlekedési 
Sportegyesülete. Röviden 
azonban VKSE, vagyis Vesz
prémi Közlekedési SE. A név 
félreérthetetlenül kinyilvánít
ja, hogy a két közlekedési 
ágazat összefogásának eredmé
nye ez a jó alapokra helyezett, 
új sportegyesület. 

Hajrá, VKSE ! 
Az NB III-as labdarúgó

csapat - amelyben most már 
5-6 vasutas dolgozó is játszik 
-, valamint az NB I-es férfi 
asztalitenisz- és sakkcsapat 
már küzd a bajnokságban. A 
tavasz kibontakozása most a 
természetjárókat, a kerékpáro
soka,t, különösen pedig a Go
kartosokat állította előtérbe. 
(Az úszók fóidénye a nyár 
lesz.) A Go-ka.titosok most 
építik a hatodik kisautót, mely 

Dely Péter 

Március első felében fejező
dött be Budapest 1967. évi 
sakkbajnoksága. Dely Péter, a 
Nyugati Múszaki Kocsiszolgá
lat dolgozója ezúttal negyed
szer vett r�zt a bajnokság
ban. Eddig három alkalommal 
a második helyen végzett. Az 
idén megtört a jég. A nemzet
közi mester végig egyen1etes 
teljesítményt nyújtva, megsze
rezte a bajnoki címet, ami 
számára az első Budapest 
sakkbajnoka cím megszerzését 
jelentette. 

a Marjat-féle építési módot 
követi. Az országos bajnokság
ban tavaly harmadik helye
zést elért Szentps József és a 
többiek számára az AKOV 
ipari tanulói „bütykölik" ver
senyképessé a gépállomány;t. 

Természetesen, a tömegspor
tot sem hanyagolják el. Az 
asztalitenisz és a sakk üzemi 
szintű küzdelmei is rövidesen 
megindul:oak, a júniusi üzemi 
spartakiádon pedig már a lab
dajátékok legkülönbözőbb faj
tái és a „sportok királynője" 
- az adétika - is műsoron 
szerepel. 

Annyi bizonyos, hogy „jó há
zasságot" kötöttek Veszprém
ben a sportszerető közlekedési 
dolgozók. A januári fúzió óta 
már bátrabban és hangosab
ban zeng a pályán a biztatás: 
,,Hajrá VKSE." 

V .J. 

Egerszegi 

erős emberek 

Az ősszel múlt két éve, hogy 
a Zalaegerszegi VSK megala
kította súlyemelő-szakosztá
lyát. Vörös Zoltán testnevelő 
tanár irányításával 20 fiatal 
készül a versenyévadra. úgy 
tervezik, hogy az idén már in

dulnak az Allrotmámy Kupá

ban és az első í.2lben megren

dezésre kerülő Göcseji Kupá

ban. Ez is mu1Jatja, hogy a Za

laegerszegi VSK erős emberei 

kinőtték már a gyerekcipőt. 

- Ki mil11en „hozománnyal" 
lépett a „házasságba''? - tet
tük fel tréfásan a kérdést, a 
válasz azonban komoly volt. 
Kiderült, hQgy ,i vasutasok egy 
megyei I. osztályú labdarúgó
csapastot, egy megyei szintű 
sakkcsapatot, és egy ugyan
csak megyei szintű úszószak
osztályt ( !) tettek a közös asz
talra. No és - ami különösen 
fontos -, egy igen jókarban 
levő sporttelepet. Az autóköz
lekedéslek pedig egy NB I-es 
férfi asztalitenisz-csapattal, 
egy NB III-as labdarúgó-csa
pattal, Go-kart-, természetjá
ró és kerékpáros szakosztállyal 
gazdagították a VKSE-t. 

Az új sportkör tisztségeiért 
sem alakult ki semmiféle ma
rakodás. A két közlekedési 
ágazat sportszerető dolgozói 
megegyeztek abban, hogy a 
VKSE elnöke Szigeti Kálmán, 
a 15. sz. AKOV igazgatója, el
nökhelyettese pedig Lesz Já
nos, Veszprém állomás főnöke 
legyen. A sportkör elnökségé-

Balesetelhárítás - hajnalban 
Takács László Kál-Kápolna 

állomás kereskedelmi hivatal
noka, közvetlenül a budapest 
-miskolci fővonal mellett la
kik. Február 26-án hajnalban 
még ágyban feküdt, amikor 
arra lett figyelmes, hogy a vo
nat megszokott zakatolását 

erós, többször ismétlődő kat
tanás váltja fel. Azonnal fel
kelt és a sűrű ködben a vas
ú ti SÍ!Ilek mellett a szokatlan 
kattanás okait kutatta. f:rzé
se nem csalt, Kál-Kápolna ál
lomás bejárati jelzőjénél sin
törést fedezett fel. A vál tóke
zelő segítségével azonnal érte__________________________ sítette a pályamestert, aki rö-

Krimi vasutas módra 
- Tessék 3on

ni, ew vasútast 
leütöttek a D / 13-

on - mondja ria
dalommal H. J. 

kazánházkezelő 
az ügyeletes tiszt
nek és azzal már 
szalad is vissza. 
Az ügyeletes utá-
114. 

Alig múlt négy 
óra. Csend van. A 

koratavaszi haj
nal ólomszürke 
színe borít min
dent. Az egyik ko
csiból fén11ek szú
rődnek ki. Odáig 
futnak. A kocsi 
peronján kereszt
ben fekszik az 
ember. Szőke haja 
kuszált. A szemek 
zártak. Szájában 

kétesti.sztaságú 
r01l{fll. Lába és ke• 
zei dróttal össze
kötve. Az ügyele
tes a pulzusát né
zi, aztán a társá
hoz szól: 

- Szaladjon a 
mentő kért. 

Percek múlnak 
és a rendőr i.s ott 
terem. Aztán éles 
szirénahang ve-

n fel a reggel 
csendjét. Megjön 
a mentő is. Az 
orvos az alélt em
ber fejét forgatja. 
Az nyöszörög és 
alig hallható han
gon mondja: a vé
cébe van a do
rong, amivel fej
bevágták. 

Valóoan, ott eQ'II 
jókora darab fát 
talált. Bár nehe
zen, de talpra áll 
a leütött és ka
paszkodva elindul. 
a fehér kocsi felé. 

Közben az 
üweletes éa a 
mentőorvos ki• 
cserélik gqndo• 
lataikat. Semmi 
sérülés nem lát

szik a fején , 
így az orvos. Ki � 
miért csinálhat
ta, 1imikor itt 11 

tárolóvágányo
kan nincs ellopni 
való? magya
rázza az ügyele
tes. 

Nagy volt a 
n11ugtalanság. 

Hát már itt tar
tunk? Jó lesz vf
g11ázni a oogá-

nyak között! 
Egyedül többet 
nem megyek ki! 
- il11eneket mon
dogattak a vasuta
,ok. 

Eddig a krimi! 
Amit ezután 

hallottunk, az meg 
kriminális. Az 
érdekelt ható-
st.g ugyanis n2-
hán11 óra alatt 

megállapította, 
hogy T. I. - alig 
egy esztendős vas
utas, valamel11ik 
kocsiban elszun
dikált és, hogy fe
dezze elmaradá-
3át, Rejtő Jenőt 
i3 meghazudtoló 
fantáziával meg
játszotta a kri
mit. 

A krimi é3 a 
munkatársak meg
tévesztése is sike
rillt, de a követ
kezmények ki
védése már nem 
lesz könn11ú do
log. 

Ez nem önle
iltés, hanem ön
kiütés volt. 

- 1yr -

vid idő alatt a helyszínen volt 
és intézkedett. Mire elérkezett 
a 427-es számú személyvonat 
menetideje, már biztonságosan 
engedhették át. 

Nem ez az első eset, hogy 
Takács László balesetet elő
zött meg. f:berségével már egy 
esetben síntörést, öt alkalom
mal pedig hQTdrugótörést fe
dezett fel, szolgálaton kívül, 
otthonából. Mert ő otthonában 
sem fordítja el figyelmét a 
vasúttól, amellyel egy életre 
eljegyezte magát. 

Bakó János 

JÓL V/ZSGAZT AK 

A vasút modernizálása, a 
szállítási feladatok növekedése 
napról napra újabb és újabb 
erőpróba elé állftja a vasuta
sokat. Jól dolgozni, a munkát 
maradéktalanul elvégezni, csak 
alapos felkészültséggel, szak
tudással lehet. Igy gondolko. dott bizonyára az a 18 szegedi 
raktárnok Is, akik azzal ke
resték fel Vas J 6zsef oktató
tisztet, hogy szeretnének teijes 
értékű, össz-szakvizsgás dolgo
zók lenni. Kérték, adja meg a 
lehetőséget, hogy a hiányzó 
vi?_,;gáikat letehessék. 

A 18 raktárnok szinte kivé
tel nélkül már túl van a 40-
en. Kezdeményezésük dícséret
re méltó. 

Dr. Bánkfalvy Gyula 

KÖNYVISMERTETÉS 

BAKONYI ÚTIKALAUZ 
A Bakony-hegység nemcsak 

a Dunántúl, hanem h� 
egyik legnépszerűbb és Jeg
ked ve'lirebb kil"ánduló és ter
mészetjáró területe. Ennek 
megismerését, bejárását segíti 
és kedvelteti meg a Medicina 
Könyvkiadó gondozásában 
nemrég megjelent útikalauz. 

A szerzői munkaközösség 
alkotta könyv ismerteti a te
rület természet-földrajzát. 
földtani kialakulását, növény
és állatvilágát, történelmét és 
néprajzát. Majd - fő felada
tának megfelelően - több tu
cat különböző tűratervet is
mevtet változatos tájegységek, 
látnivalók, történelmi emlé-

kek és érdekességek bemuta
tásával. Közben az érdekesebb 
látnivalókat jól sikerülJt fény
képekkel szemlélteti. A túra
tervek között minden érdek
lődő ta:lálhat megfelelőt magá
nak, mind az érdekes tájegy
ségek, mind pedig az úthossz 
és időtartam tekintetében. A 
terület két nagyobb városát, 
Veszprémet és Pápát is leír
ja egy-egy körséta során 
megtekinthető látnivalók:k.a.l 
együtt. 

A művet gyakorlati tudni
valók tárháza, a Bakony jól 
sikerült kislexikonja, majd.egy 
betűrendes tárgy- és névmuta
tó, valamint egy nagyléptékú, 
színes térkép teszi teljessé. 

-A Táncsics Könyvkiadó 
kiadványa iból 

Gerő János : 

A számvizsgáló bizottságok kézikönyve 

Az alapszervezetek évről-évre 
mind nagyobb anyagi atappal 
rendelkeznek, sokoldalú munká• 
Juk eUátásához. Az aoya11 esz
közök célszerű feUtaszná1ását se
gíti a Jól szervezett és rendsze

res ellenőrzés is. Az alapszerve-

zeti számvizsgáló blzottsá.gok 
tennivalóját összegez6 kézikönyv 
az ellen6rzö munka alapvető 
szempontjait is a határozatok 
s1erinti ellenőrző tevékenység 
módszereit. lsmertet.l. 

Dt. Posta Gyu/a--Dr. Sebeök István : 

A munkaügyi döntóbizottságok kézikönyve 

A kötet részletesen tárgyalja a azzal ls, milyen szerepük van a 
munkaügyi viták első- és má• sz.akszervez.eti szerveknek a mun-
sodfokú intézését, ismerteti a ::.�rl n:,!�1:,a�nt�!�1!�J�

n. a A��:= 
vállalati és területi munkaügyi kaügyi dönt6blzottságok tevé
döntöbizottságok teendőit, gya- kenységét szabályozó rendelete• 
korlati munká.JAt. Foglalkozlk ket, jogszabályokat. 

Bardóczky-Darvas-Kerepesi : \ 

Munkásellátási jogszabályok gyűjteménye 

A gyiljtemény tartalmazza az ruhákra, véd6ételekre, védőita--
üzemi étkezletésre, a gyermek- tokra, az utazási kedvezményre, 

::��f���!�;l ettenő�::::!ede� a lakásügyi kérdésekre vonatko-

munkásszállásokra, üzemi léte• zó rendeleteket, utasitásokat, 
sitményekre, a munka• és védö· határozatokat. 

Abonyi Géza : 

A magyar társadalombiztosítás 
alapvető szabályai 

A könyv Ismerteti a betegségi 
biztosításra, a nyug-dIJra, a csa• 
Iádi pótlékra, a társ:,.dalombizto
sítá.s szervezetére és ügyintézésé
re. a társadalombiztosítási igé.- -------------
nyek érvényesítésére, a jogorvos• 
latra, a külföldön levők társada-

A szerkesztííség üzeni 
Irsai Ervin, Bp. Déli pu ; And

rássi Béla Szolnok i Volosinovszki 
János. Marosán Pál, Bánszegi Jó
zsef Debrecen ;  Jakab András 
Nyíregyháza ; Szücs Ferenc Hat
van ; Horváth Tibor Somogyszob ; 
Szentgáli István Gyöngyös ;  Kiss 
Lajos Als66rs; Vas István Rákos
rendező ; Bognár Károly Tapol
ca ; Pintér Lajos Vácrátót ; 
dr. Bánkfalvy Gyula, Szlládi Sán
dor Szeged : Leveleiket Ja punk 
anyagához felhasználjuk. 

Vas István Rákosrendező ; Hor
váth n. Ferenc Kiskűnhalas, Ko
vács Ferenc Veszprém-külső ; Gal
ló Ödönné Bp. Józsefváros : Leve
lelket Illetékes helyre továbbltot
tuk. 

Boldizsár Gyula Békéscsaba, 
Markos József Zalaegerszeg ; Ma
rosán Pál, Czeglédi Sándor. Volo
sinovszkl János Debrecen ; Kasza
la Sándor Gyöngyös ; Szücs Fe
renc Hatvan ; Horváth Tibor So
mogyszob ; Maróti István Szom
bathely : A szakszervezeti blzott
s:l.gl választásokról küldött beszá• 
molólkat és a nlinapi finnepségek
rlil frt leveJOket anyagtorlódás 
mlatl közölni nem tudtuk. 

Földi András Nagykáta: Nagy 
Imre szolnoki mozdonyvezető ré
szére a budapesti igazgatóság 
VBO-ja javaslata alapján az Igaz
gatóság vezetője 48 170 sz. utalvá
nyon március 11-én 500 Ft össze ... 
get kiutalt. 

IIAGYAB VASUTAS 

• Vasutasok Stakszel"Vezeténelr 
lapja 

A Hivatalos Lapból 

A Hivatalos Lapból a szakszer
vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a követke
zőket : 

11. számból: 106 147/1967. 1/2. e. 
Felsőoktatási intézmények nappa
li, esti, levelező tagozatára vonat
kozó jel,entkezések rendje, 

12. számból: 102 344/1967. 1/2. e. 
MA V szaktanfolyamokon részvevő 
dolgozók munkabére elszámolásá
nak és élelmezési költségtéritésé
nek szabályozása. 

Köszönetnyilvánítás 
Mindazoknak, akik szeretett fér

jem, drága édesapánk, testvérünk, 
Nagy Károly vonalgondozó (Krisz
tinavárosi Pft. Flin.) temetésén 

részt vettek, mérhetetlen fájdal
munkat enyhíteni igyekeztek, ez
úton is köszönetünket fejezzük k.i, 
Ozv. Nagy Károlyné és a gyászoló 
család. 

- A Tanácsköztársaság 48. 
és a KISZ újjászervezésének 
10. évfordulóját ünnepelték 
Debrecen állomás fiataljai és 
idős dolgozói. Az ünnepélyre 
meghivták Molnár József 1919-
es veteránt, a város; Pártbi
zottság tagját is. Varga Sán
dor, a városi KISZ-bizottság 
nevében a KISZ KB emlék
plakettjét adta át a KISZ ala
pító tagjainak. 

- A forradalmi Ifjúsági na
pok keretében ünnepélyes kül
sőségek között emlékeztek 
meg Rákosrendező csomÓ!)ont 
fiataljai a KISZ 10 éves fenn. 
állásáról. Azoknak a KISZ-ta
goknak, akik tíz éve a mozga
lomban dolgoznak, emlékpla. 
kettet ad.tak át. 

- Debrecen állomás KISZ. 
fiataljai vállalták, hogy társa
dahni munkában gondozzák a 
két elhunyt debreceni kom. 
munista költő, Gulyás Pál Él 
Oláh Gábor, sírjait. 

- 16 nyugdíjba vonuló dol• 
gozót búcsúztattak a Déli pá• 
lyaudvar dolgowi. Az ünnep
ségen Rakk Kálmán állomás
főnök, a párt és a szakszerve
zet vezetői meleg szavakkal 
emlékeztek meg munkájukról. 
majd ajándékot adtak át a 
nyugdíjba vonuló dolgozók
nak. 

- Tudományos ülés Gyó
rött. A Gépipari Tudományos 
Egyesület március közepén 
Győrben, a Tudományos Egye
sületek Szövetsége Megye' 
Szervezete székházában tar
totta tudományos ülését. A 
megbeszélésen a vasúti kocsik 
forgóváz gyártásának és fej
lesztésének legjobb haza: 
szakemberei vettek részt. Az 
egésznapos ankéton a magyar 
forgóvázas kocsik gyártásáró1 

fejlesztéséről négy előadás 
hangzott el. 

- Atadtá.k a 100. négyrészes 
motorvonatot a Ganz-MA
VAG-ba.n. Ezek a szerelvé
nyek szovjet megrendelésre 
készültek és a szovjet városok 
killoo forgalmát hivatotta'· 
szolgálni. Ebben az évben 
még 40 ilyen négyrészes mo
torkocsit készítenek a Szovjet
uniónak. 

- '78 éves, volt munkatár
sukat patronálják Nyíregyhá
za állomás pénztáros szocialis
ta brigádjának nődolgozói. A7 
egyedül élő idős, nyugdíjas 
asszonynak segítenek a ház
tartási munkában és gondoz
zák őt. 

- A felszabadulás évfordu
lója alkalmából március 30-án 
ünnepi megemlékezéssel egy
bekötött műsoros klubeste• 
tartottak az Autóközlekedés'. 
a MA V, a Tengerész és a Pos
ta Tisztképző Intézetek haH
gatói a postásszakszevez,,t 
dísztermében. Az ünnepsé� 
után közös klubesten vettek 
részt a tisztkénzősök. 

Lakáscsere 

Balatonparton lév6 2 szoba 
összkomfortos, kertes szolgálat 
villa lakásomat elcserélném meg• 
felelő budapesti, vagy szegedi la· 
kásért. Válaszokat levélben a ba· 
latonkenesei postahtvatalhoz Pos• 
tarestant „Rózsa" jellgér"e kérem. 

3zerkesztt a 1zerke!7t0 blzc,ttst11 
f'OszerkeutO: GU.Iy49 JAnoa 

B'eJelOt szerkesuö.; Vtsi Ferenc 
Szerlreszt6ség: EZ A SLÁ<iER ! 

Budapest vt.. Beoczúr utca u. 
Telefon· véro,1: 229-812 

OzemH 10-TI 
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Központi vezetőségi ülés 
a kongresszusi előkészületek jegyében 

38 küldött képviseli a szervezett vasutasokat a SZOT XXI. kongresszus6n 

A VAS U TAS O K  SZAK SZ E R V E Z E T  hH K  LAP JA 

Szakszervezetünk központi 
vezetősége április 7-én ülést 
tartott. A Vasúti Főosztály 
kultúrtermében megtartott 
ülés elnökségében helyet fog
lalt Pánti Béla alelnök, Szabó 
Antal főtitkár, Lindner József 
vezérigazgató-helyettes és Gu

nokség által Javasolt módosí
tásokkal - elfogadta a VI. 
kongresszus óta végzett mun
káról készült jelentést, amely 
egyben a VII. kongresszus 
írásos heszá.rnolóját is képezi. 
Ugyancsak elfogadta a köz
ponti vezetőség a VI. kong
resszus határozattervezetét . . 

kezleten jelen volt Rölfönvf 
Károly miniszterhelyettes, a 
MA V vezérigazgatója és Ri
móczi László a Vasúti Főos:rr 
tály Pártbizottságának tit
kára is. 

XL f:VFOLYAM, 8. SZÁ."1\1 Ára 40 fillér 

Formaságok nélkül 
A

z év első értekezletein, küldtek a szocialista brigád
termelési tanácskozásain moz.galom erősítésfre, fejlesz

szinte valamennyi szolgálati tésére, a gazdasági, termelési 
helyen, vállalatnál elhatároz- feladatok legeredményesehb 
ták, hogy a jubileumhoz méltó megoldásának elő.segítése mel
teljesítményekkel köszöntik a lett a hrigádok politikai, tu
Nagy Októberi Szocialista For- clatformáló tevékenységének 
radalom 50. évfordulóját. foko2.10tta.1:)b segítésére hívja 

A vasutas dolgozók, a vas- fel a figyelmet. A szocialista 

utas swcial!sta hrigádok válla- brigádok, a kiváló dol-gozók 

lásai, keroeményezései, melyek kezdeményezése, aktivitása 

a nagy évforduló tiszteletére igen jelentős a jubileumi mun

sz.ülettek, figyelemre méltók. kaversenyben, hiszen tevé
Hiszeh nemcsak arról van szó, kenységük, a magukkal szem
hogy a kongresszusi verseny- ben támasztott fokozottahb 

ben elért eredményeket akar- igény kihat az egész kollektíva 

ják tovább növelni, ezek a vál- munkájára és érezteti hatását 

la!ások a szovjet nép iránti a szolgálati hely, üzemrész, 

izeretetet, tiszteletet, hűséget vállalat célkitűzéseinek telje

is kifejezik. Annak elisrneré- sítéséhen, a jubileum.i munka

se ez, hogy népünk élete, küz- verseny politikai tartalmának 

delrne, az elmúlt fél évszázad elmélyitésébe.ri. Kár, hog71 a 

alatt összeforrott a Nagy Ok- körlevél megfogalmazása ne
tóberi Szocialista Forradalom- hézk.'1s, helyenként értelmet

mal. Annak a tudatnak erősö- len, emiatt a valódi tartalom 

dése, hogy az októheri forra- . nem fejlódik ki közérthető 

dalom által feltárt útban talál- módon. 
tuk meg a nemzeti független- A reális célok, a korszerű!J,b 
ség megszilárdításának, né- irányítási módszerek, a gaz,da
pün.k felemelkedésének, anya- sági, szakszervezeti- és KISZ
giakban és kultúrában gazdag szervezetek együttműködése a 
élet megteremtésének útját. versenym02lgalom fejlesztésé-

nek, a ju.bileu.rni munkaver-
Az igazgatóságok, szolgálati seny sLkerének feltétele. Éppen 

helyek váUalásaí általában ezért a gazdasági vezetők ver
reálisak, az adott kollektívák senyrnozgalomhan való aktív 
előtt álló lwnlcrét feladatok részvétele nagyon fontos. El
gazda.ságos megoldására irá-

sOsorban az ó fe!adatuk, h-Ogy 
nuulnak. Dol,gozóink fon..tos 

biztosítsák a váll,alá..solc, iJ;ú
feladatnak tekintik a munka-

sági akcióprogramok teljesítéés üzem.szervez.és színvonalá-
sének, valami-n.t a biztonságos 

nak emelését, a vonó- és von-
munka feltételeit, a dol,gozók 

tat.ott járművek, gépi eszkö-
élet- és munkakörülményeinek zök jobb kihasználását, a ter-
;avítását. Tar,tsá k tiszteletben melékenység növelését, az ön-
a dolgozókat megillető jogokat, költség csökkentését, a gazda-
körültekintóbhen, emberségeságossági szemlélet fejleszté-
sebben fog1alkozzana,k a dolsét. Ez,t mutatja a szegedi igaz-

gatóságnak a tehervonatok át- gozók ügyes-hajos dolgaival. 

lagos terhelésére, a teherko-
s

zakszervezeti szervei� a 
esik raksúlykihasználási cél- KISZ-szervezetekkel 
kitűzéseinek 2 százalékos túl- együttműködve segítsék a fel
teljesítésére tett vállalása. A világosító, nevelő munkát, biz
szombathelyi, a pécsi és a tosítsá.k a jubileumi munka
miskoLcl igazgatóságnak a verseny nyilvánosságát. Az 
mozdonyfelhasználás gazdasá- adott szolgálati hely, üzem, 
gosságára, a kocsiforduló idő- üzemrész, műhely dolgozói is
csökkentésére, az üzemeltetési merjék a vállalásokat, célki
költségek javítására, az építési tűz,éseket és azt is, hogy az 
szolgálat éves önköltségeinek egyénnek, a kollektívának mit 
csökkentésére tett vállalásai kell tenni a céLki tűzések, vál
érdemelnek említést. A szol- laJások valóra váltásáért. Ez 
noki járműjavítóban az 1967. jelenti a verseny tudatosságát, 
évi. üzem.i tervek ismeretének az akarati, cse!.ekvési egység 
hiányában a háziseredményt kialakítását. 
figyelembe véve tették meg A jubileumi munkaverseny 
Vállalásaikat, úgy, hogy az legyen olyan tömegmozgalom, 
1966. év teljesítményeit 0,5-1 amely,ben minden dolgozó 
százalékkal növelik. Ezt a túl- részt vesz. A szocialista bri
teljesítést az üzemrészek a le- gád cím elnyeréséért folyó 
hetó.ségeket mérlegelve, diiffe- versennyel való fog!alko-
renciálva vállalták. zás nagyon lényeges, de 

A 
vállalások töhbségét jel
lemző pozitív vonások 

mellett következetesen keil 
küzdeni a látszateredmények, 
a forma.ságok, a külsőségek, a 
kampányszerűség ellen. Nem 
lehet eredményes az a ver
seny, amezy más-más adottsá
gú szolgálati helyek között 
folyik. Versenyszervező-mun
k.ánkhan a szolgálati hely, vál
lalat, belsó versenyének szer
vezése került előtérbe, az egy
más közötti versennyel szem
ben. A belső munka jó, a szol
gálati ágak együttműködésén, 
a szolgálati utasítások köve':
kezetes betartásán alapul,:, 
megszervezésével járulhatnak 
hozzá legeredményesebhen az 
adott szolgálati hely, üzem, 
vállalat, ezen keresztül az 
,gazgatóság és a vasút relkitű
zéseinek teljesítéséhez, illetve 
túl teljesítéséhez. 

e mozgalom még a kí-
vül. álló dolgozók munkáját 
és egyéb versenyforrnákat sem 
hanyagolhatja el. Szeged ál
lomás és a fűtőház helyesen 
dolgozta ki a Kiváló dolgo
zó cím elnyerésének konkrét 
feltételeit, ezzel .is igyekez1'ek 
bevonni valamennyi dolgozót 
a munkavensenyhe. 

N
agyon sok tartaléka van 

még a munka eredrnénye
sehhé, hatékonyabbá tételének. 
Egyik ilyen tartalék a munka
versenyben rejlő kimeríthetet
len lehetőség, amely sajátos 
módon jelentkezik va!ameny
nyi szolgálati helyen, főnöksé
gen, vállalatnál és intézmény
nél. Ezt a lehetőséget, ha a he
lyi körülmények, adottságok 
figyelernbewtelével, a valóság 
igénye alapján, az idő.szerű 
feladatokra való gyo� reagá
lt.ssal használjuk fel, akkor a 

A szombo.thelyi járműja1,itó jubileumi munkaverseny ered
körlevele, amelyet a töhbi jár- ményei nem maradhatnak el. 
műjavito vállalatruik is mei- Dr. Bor�I Ish·án 

1967. APRILIS 15. 

Délegyházán 
eredményesen 

dolgoztak 

lyás János titkár. 
Az ülést Pánn Béla alelnöik 

nyitotta meg. üdvözlő szavai 
után ismertette a napirendet, 
majd visszatekintett a VI. 
kongresszus óta megtett útra. 
Hangsúlyozta, hogy szakszer
vezeti szerveink az elmúlt 
évekhen, a VI. kongresszus ha
tározatai szellernéhen, ered
ménvesen tevékenykedtek. Ezt 
az alapszervi választások és a 
területi biwttság! killdöttérle
kezletek is híven tükrözték. 
Ezzel szemben az utazósze
mélyzet szolgálati idejének 
csökkentésében és a csökkent 
munkaképességűek problémái-

A központ! vezetőség ezután 
megtárgyalta, majd jóváhagy
ta szakszervezetünk 11166. évi 
pénzügyi beszámolóját, az 
1967. évi költségvetést, a fél
százalékos önkéntes Támoga
tási Alap 1966. évi mérleg
beszámolóját, valamint az 
ÖTA alapszabály módosításá
nak tervezetét. 

* 

A központi vezetőség ülése 
után került sor a vasutasszak
szervezet Vll. ko11{1resszusára 
megválasztott küldöttek ta
nácskozására. A küldött.érte-

A küldöttek tanácskozását 
Pánti Béla alelnök oyitotta 
meg, majd Szabó Antal főtit
kár tartott tájékwtatót a ma
gyar szakszerveretek XXL 
kongresszusával kapcsolatos 
feladatokról és szakszerveze
tünk VII. kongresszusának elő
készületeiről. A fóti tkár tájé
koztatója után meavá!asztot
ták a kongresszusi munkabi
zottságokat és a SZOT xxr. 
kongresszusára a küldötte/cet. 
A magyar szakszervezetek má
jus 3-án összeülő XXI. kong
resszusán a szervezett vasuta
sokat 38 szavazati jogú küldöU 
képviseli. 

A tanácskozás Pánti Béla 
alelnök zárszavával ért véget. 

Délegyháza vasutas kollek
tívája kimagasló teljesítményt 
ért el az elmúlt 3 év alatt, pe
dig csaknem megkétszerező
dött az állomás forgalma. M(g 
1963-ban 29 725, addig 1966-
ban már 53 197 kocsit raktak 
meg. Ebben az évben még na
gyobb munka vár a délegyhá
zialcra A kőbánya ez évi ter
ve 1 millió köbméter kő ter
melését irányozza elő, az 
75 OOO kocsi kőnek felel meg. 

Ahhoz, hogy ezen a szúk ka
pacitású kis állomáson sikerült 
ilyen nagy forgalmat lebonyo
iítani, az állomás lelkes kol
lektívájának jó munkája is 
hozzájárult. 

nak megolcltí$ában a szakszer• r--------------------------

vezet erőfeszítései ellenére 
sem sikerült a kívánt ered
ményt elérni. 

Az alelnök megnyitója után 
a központi vezetőség - az el-

Budapesten ülésezett az OSZZSD 

VI. Bizottsága 
Március közepén Budapes

ten ülésezett az OSZZSD ko
csiműszaki ügyekkel foglalko
zó VI. Bizottsága. Az ülésen a 
házigazda srerepét a Magyar 
Allamvasutak vállalta magá
ra. A budapesti konferencián 
nyolc ország - Bulgária, Ma
gyarország, a Német Demok
ratikus Köztá-rsaság, Mongó
lia, Lengyelország, Románia, a 
Szovjetunió és Csehszlovákia 

képviselői vettek részt 
Ugyancsak jelen volt az 
OSZZSD-értekezleten a Nem
zetközi Vasútegylet, az UIC 
képviselője is, megfigyelő· 
ként. 

A vasúti kocsiszakérto"k 
megtárgyalták a személy- és 
teherkocsik forgóvázainak 
nemzetközl összehasonlító kí
sérletsorozatának eredményeit. 
A kísérletek érdekes módot\ 
folytak. Egy-egy nemzetközi 
gyorsvonatha különhöző or
szágok személykocsijait soroz
ták be. 60-70 ezer kilométer 
út megtétele után a forgóvá
zakon mérést végeztek. 200 
ezer kilométer után a forgó
vázakat szétszedték és a forga
lomban szerzett futásjósági ta
pasztalatok alapján megvizs
gálták az alkatrészek kopásá
nak mértékét, a gyártó ipar 
képviselőivel közösen a kísér
leti forgóvázak költségeit ha
sonlfü,tt.á.lc össze. 

összehasonlító méréseket 
folyta·ttak. a teherkocsik !orgó
vázaival is. E téren az érte
kezlet elhatározta, az edwg 
használt forgóvázak tovább
fejlzsztését és a tartós próbák 
folytatását. 

Elfogadták a budapesti ér
tekezleten a 60 köbméteres 
olajszállító tartálykocsi főbb 
paramétereit. Ennek alapján 
egységes elvek szerint fogják 
a jövóhen az OSZZSD-tag vas
utak részére készülő tartály
kocsikat megrendelni. 

A= értekezlet elfogadta. a. 
személy- és teherkocsik gyár
tási, vizsgálati és átvételi mű
szaki előirásokr61 szóló aján
lásokat. Ezeknek célja, hogy 
egységes elvek szabályozzált a 
jövőhen a nemzetközi forga
lomban részt vevő kocsik 
gyártási és átvételi feltételeit. 

Beszámolt a VI. bizottság az 
önműködő központi kapcsoló
készülék fejlesztésének és 
bevezetésének nemzetközi elő
munkálatairól. E tárgyban az 
OSZZSD és az UIC közös 
munkacsoportot állított fel. 

Ehhez a tárgykörhöz kap
csolódik az új elektropneu
matikus fékek fejlesztése is. 
A központi kapcsolólcészü!é
kek és a nagyobb vonóerővel 
rendelkező mozdonyok lehető
vé teszik a vonatok hosszának 
növelését. A jovóhen közleke
dő - a jelenleginél hosszabb 
vonatoknál - az átmenő lég
fék már nem biztosí-tja a vo
nat fékezéséhez szükséges fel
tételeket. Az elektropneuma
tikus fékkel már több ország
ban (Szovjetunió, USA) értek 
el biztató eredményeket, me
lyek elterjedésére Európa
szecte számítani lehet. 

A budapesti értekezleten 
ezenkívül szó esett a nyom
távváltós kerékpárral folyó 
további kísérletekről is. 

A ió munka eredménye : 

16,5 nap üzemi részesedés 
A vasút 1966-ban maradék

tala.nul eleget tett szállítási kö
telezettségénelc. S mivel a 
gazdasági mutatók is kedve
zően alakultak, a jó munka ju
talma sem marad el. 

Uzeml jutalék címén az 
eddigi legmagasabb ösz
sreg-, 16,5 nap fizethető ki. 

Az MT-SZOT vör&s vándor
zászlóval kitüntetett szolgálati 
helyek 40, az élüzemek 25, a 

&zakl Járműjavító UV. 

vezérigazgatói és igazgatói el
ismeréshen részes! tett szolgá
lati helyek dolgozói pedig 1 5  
százalékkal több üzemi juta
lékot kapnak. Ugyancsak több
let üzem.i jutalékban részesít
hetők a hosszú szolgálati idő
vel rendelkező és kiemelkedő 
munkát végző dolgozók. 

A MA V üzemi vállalatainál 
az 1966. évi teljesítménye,� 
alapján a következőképpen 
alakult a ;nyereségrészesedés; 

Landler Jenő Járműjavító UV. 
Debreceni Járműjavító UV. 
Dunakeszi Járműjavító Uv. 
Szolnoki Járműjavító UV. 
Miskolci Jánnűja.vitó UV. 
Szombathelyi Jármújavltó Uv. 
Székesfehérvári Járműjavító UV. 
Gyöngyös Kitérőgyádó UV. 
Fatelító UV. 

18,89 nap 
17,04 • 
18,37 „ 
23,55 „ 
18,11 „ 
18,17 „ 
13,66 „ 
13,2 
13,8 
12,- » 
15,7 „ 
14,-1 

Gépjavitó UV. 
Utasellátó UV. 
Vasúttervez6 UV. 

A múlt évi eredményes 
munka után a GYSEV dolgo
zói 20,5 nap üzemi része.sedést 
kapnak. 

Az üzemi vállalatok dolgo
zói részére április első napjai-

1967. APRILIS 18-22. 

8,-1 
ban fizették ki a nyereségré
szesedést. A vasúti szolgálati 
helyeken, hivatalokban és in
té:mnényekben pedig április 10 
után kezdték meg az üzemi ré
szesedés kifiz.etá5ét. 

OPW tanácsülés Budapesten 
Az európai szocialista or

szágok vasútjainak közös ko
csiparkja (OPW) április 18-
22. között Budapesten tartja 
soron következő tanácsülését. 
A több mint két és fél év óta 
ijzernelő közös kocsipark egy
re inkább növekvő forgalmat 

bonyolít le a szocialista OI"' szágok között. a részes vas
útak gazdaságos üzemelteté
se mellett. 

A sorrendben 
tanácsülésen 

IX. OPW• 

u egyezményben riszes 
országok tanácsbeli kép-

Múzeum Presszó 
viselői vesznek részi. 

A tanácsülés elnöki tisztét 
hazánk OPW tanácsának képviselője, Lindner József ve
zérigazgató-helyettes tölti be. Kedves színfolttal gazdago

dott a Közlekedési Múzeum, s 
egyben a Városliget. Aprilis 
2-án, a múzeum épülete mel
lett, egy régi étkezőkocsihan 
megnyilt az Utasellátó Mú
zeum Presszója. A Wagon 
Lits egykori étkezőkocsija ma 
már múzeumi ritkaságnak szá
mít. A történeti hűség ked
véért el kell mondani, hogy a 
kocsit az 1872-ben Európában 
megalakult Nemzetközi Háló
kocsi Társaság 191 2-ben épít
tette a Prága-smichovi műhe
lyében. 1955-ig mint étkező
kocsi volt forgalomban, koráb
ban a nemzetközi járatokban 
közlekedett, ma'd 1948-tól az 
Utasellátó a bel, Jld' forgalom
ban üzeme1tette. 

A vashossztartós. 4 tenge
lyes, favázas kocsi hossza 20,6 
méter, súlya 45 tonna. Eredeti 
állapotába a Közlekedési Mú
zeum megrendelé5ére, a du,u,;
keszi járműjav!tó kollektívája 
a múlt esztendőben állította 
vissza a kiselej.,ezett étkezőko
csit. 

Az ötnapos tanácskozáson számos fontos kérdést vitat
nak meg a részvevők. A ta
nácsülés beszámol a közös 
kocsipark két és féléves munkájáról, döntéseket hoznak a napi kiegyenlítési feladatok zavartalan és gazdaságos teljesítése érdekéhen, foglalkoz
nak az OPW egész üzemi 
mumkájának leszámolási éá 
pénzügyi eredményeivel, 

megvitatják az OPW-ko
csi.k javításának fgasá-

gos elosztásái, 
annak figyelemQevék,lével; hogy a kocsiik mindig üzemképes állapotban legyenek. A tanác.sülés a közös kocsiparkban levő úgynevezett engedményes kocsik 1970. január 1-ig történő kicserélésének üteméről, továbbá a faoldalú nyitott kocsik férnoldalúvá történő kicseréléséről. Napirendre kerül az OPW-szabályzat egyes paragrafusainak módosítása is. 
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Kongresszustól - kongresszusig_ 
n. 

Lapunk e!l6z6 számában megkezdtük szakszervezetünk V}l. kong·resszusa írásos anyaganak köz.lését. A cikkben számot adtunk a szervezeti változásokról, a vezető szervek, Valrunint ,-,: alapszervek és bizalmiak �J(ájáról. Ebben az írásu� a rétegmunkáról 
szaksZfllllvezetünk:nek a pár.t, az álla'.mi és a tömegszerv<'>ze
tekkel kialakult kapcsolatáról, továbbá a káderek neveléséről 
és képzéséről számolunk be. 

A RÉTEGMUNKA 

A VI. kongresszus feladat
ként határozta meg a különbö
ző rétegekkel, fiatalokkal 
nőkkel, műszaki értelmiségiek� 
kel, nyugdíjasokkal való foglalkozást. 

A határozat alapján a veze
tő szervek rendszeresebben, 
jelentóségüknek megfelelően 
foglalkoztak sajátos problé
máikkal, ellenőrizték a vonat
kozó törvények, rendeletek be
tartását. Időnként napirendre 
tűzték a helyzetükkel, problé
máikkal foglaLkozó jelentése
ket. 

Az 19'60. évi 11,9 százalékról 
14 százalékra emel1<edett a vas
úton dolgozó nék szám.a. 1964-
ben felmértük a nók élet- és 
munkakörülményeit, sajátos 
problémáit. Az értékelés alap
ján született határozatnak ré
.sze van abban, hogy némileg 
;avult szociális helyzetük. 
Eredményt értünk el a nők 
szocialista brigádmozgalomba 
való szervezése terén. Míg 
1963-ban a szocialista brigád 
címet elnyert brigádokban a 
nók aránya 13 százalék volt, 
1965-ben ez 24,5 százalékra 
emelkedett. A vezető szervek 
rendszeresen foglalko:utak a 

nól. törvényben l>iztcsított jo
gainak betartásával. 

A nagyobb szakszervezeti 
bizottságok, a KISZ- és a Vö
röskereszt-szervezetekkel kö
zösen, létrehozták a család- és 
ifjúságvédelmi bizottságokat. 
Munkájukhoz a megfelelő se
gítséget megadtuk. 

Megkülönböztetett figyelmet 
fordítottunk a vasúton dolgo
zó fiatalokkal való foglalkozás
ra. A gazdasági vezetéssel és a 
KI.sz KB-val közösen felmér
tük a fiatalok foglalkoztatását, 
élet- és munkakörülményeit. 
A tapasztalatokat a szalcszer
vezet elnöksége a szakmai kol
J.égiununal közösen értékelte 
és intézkedéseket tett a feltárt 
problémák megoldásár-a. A 
közös határozat alapján a 
szakmai és mozgalmi szervek 
intézked�i tervet dolgoztak ki 
a feladatok végrehajtására.. A 
tett intézkedések eredménye
ként a közép- és alapszerve
zetelcnél mind fokozottabb 
mértékben jut kifejezésre a 
fiatalok élet- é$ munkakörül
ményeivel, nei,elésével való 
foglalkozás, bekapcsolásuk a 
szo<;i.alist<i munkaversenybe. 

Szakszervezetünk gondol 
fordít a termelő munkából ki
öregedett szervezett nyugdíja
sok ügyeinek intézésére, srer
vezeti életük biztosítására Ar
ra törekszünk, hogy taggyűlé
seiken rendszeresen tájékozta
tást kapjanak az időszerű po
litikai gazdasági kérdésekről. 
Megkülönböztetett fi(TYelem
mel gondoskodunk a felszaba
dulás előtt is a munT<ásmozga
lomban tevékenykedő veterá
nol<ról. Részükre évente 135 
ezer forint támogatást é$ 90 
fő részére jutalomildiilést biz
tosítunk. Megbecsülésünket 
juttatjuk kifejezésre irántuk a 
november 7-én. a vasutas fia
talok és veteránok találkozó
jának megrendezésével is, 

SZAKSZERVEZETÜNK KAPCSOLATA A PART, 
1

ÁLLAMI ÉS TÖMEGSZERVEZETEKKEL 
Szakszervezetünk tevékeny

Eégének hatékonyabbá tétele 
é,dekében. igyekeztűnk jó 
kapcsolatot, együttműködést 
kiaJakítani a különböző moz
galmi és gazdasági szervekkel. 
Ehhez jelentős segítséget 
nyújtott az MSZMP PB 1966. 
május 10-i határozata. amely 
elvileg tisztázta, egyértelműen 
rendezte a szakszervezetek. va
lamint a párt- és állami szer
vek viszonyát. 

helyeken 
hangnem. 

a nem megfeleló 

A KÁDEREK NEVELÉSE 

ÉS KÉPZÉSE 
A két kon-.,e= közötti 

időszakban a ''fé,Tszerűbb és 
tartalmasa,bb kádermunka 

eredményeként növekedett a 
társadalmi és függetlenített 
funkcionáriusok politikai, 
i,zakmai és általános művelt
sége. A fupkcionáriusok képzé
sére, továbbképzésére oktatási 
tervek készültek. 

A hatásköri jegyzék alapján 
felsó es közép szinten rend
szeresebbé vált a vezetők ré
széról a káderekkel való sze
mélyes foglalkozás, problé
máikkal való törődés. 

A régi helytelen gyakorfat 
és módszerek felszámolásával 
megszűnt a kádermunka re
szort jellege, 

A két kongresszus közötti 
időszakban .i.rra törekedtünk, 
hogy a funkcionáriusok meg
felelő párt- és szakszervezeti 
iskolán sajátítsák el a szak
szervezeti Il"unkához szükséges 
ismereteket. Több ezer funk
cionáriust kép?.ztünk ki kü
lönböző esti és bentlakásos 
tanfol�·amokon, párt. SZOT, 
KISZ és SZMT-k által szerve
zett i<skolán. 

A megyei bizottságok és a 
szakszervezeti bizottságok 
négy év alatt 40 181 f",1,nkcio
náriust és aktivistát részesítet
tek alapfokú szakszervezeti 
oktatásban. Ezek közül 328 az 
SZMT-k áLtal szervezett 1-6 
hetes, egésznapos reszorttanfo
lyamokon vett reszt. A párt
és SZOT-iskolát végzettek szá
rna a káderfejleszi'ési és okta
tási tervünknek megfelelően 
alakult. 

A né(!:yéves oktatá11i terv 
időszakában -maga.sabb fokú 
párt- és SZOT-iskolán 116 fö 
részesült bentlakásos képzés
ben, illetve továbbké-pzé.�ben. 
Ennek eredményeképoen a 
függetlenített fu:nkcionáriusol, 
88,1 szá.7-aléka rendelkezik kü
lönböző fokú mozgalmi iskolá
val. 

Tovább növekedett a szak
m.'li oktatásban részt vevó füg
getlenített funkcionáriusok 
száma. Kétéves ipari-üzemgaz
dasági tanfolyamot 40 fő vég
zett. Jelenleg egyetemen, kö
zépiskolában es egyéb szakmai 
tanfolyamon. ,.!)3 wggel;lení� 
funkcionárius tanul: 

Elkészítettük a függet!enf.bett 
funkcionáriusok kép2Jésének 
és továbbképrescSnek 4 éves 
tervét. (1966-1969.) A tervidő
szakban pártfőiskolára 2 főt. 1 
éves pártiskc-lára 21 !ót, 5 + 5 
hónapo,; SZOT-iskolára 19 fót 
terveztünk. 

Ered,nényes ,nunkáról 
adott száinot a pécsi 

terület küldöttértel,ezlete. 
Március 30-án került sor 

Pécsett az SZMT székházá• 
nak nagytermében a pécsi te
rület· küldöttértekezletére. A 
tanácskozás Juhász István el
nöki megnyitójával kezdődött, 
majd Kinczli József, a terüle
ti biwttság titkára emelkedett 
szólásra, hogy az írásos jelen
tés kiegészítéseként megtart
sa beszámolóját. 

FEJLÓDÖTT 

A SZAKSZERVEZETI 

MUNKA 

Az írásos jelentés eredmé
nyekben gazdag négy év mun
kájáról adott számot. A be
számolási időszakban fejlődés 
jellemezte smk.szervezeti $Zer
veink munlcáját a pécsi terü-
leten. Erősödtek kapcsolataink 
a dolgozókkal, tekintélyük nö
vekedett, és szélesedett mun
kájuk társadaJ mi jellege. Az 
aktivitás a most lezajlott ve
zetőségválasztás során tovább 
növekedett. amit többek kö
zött bizonyít a taggyűléseken 
és küldöttértekezleteken el
hangzott 4532 felszóla!ás is. 

Feladauünk növekedésével 
a harmadik ötéves tervben lé
pést tart a vasűt fejlődése is. 
A műszaki fejlesztést szolgáló 
beruházások mellett különös 
gondot fordítanak a vasutas 
dolgozók szociális helyzetét 
javító beruházásokra. Az idén 
5 milliót, jövőre 13 millió fo
rintot fordítanak i!ye-n célok
ra a pécsi igazgatóság terüle
tén. 

Kiemelte beszámolójában 
Kinczli elvtárs, hogy a vas-

fordítson a vasutasok által la
kott települések közellátására. 
Visszatetsző jelenség, hogy a 
községi boltokban, ahol az 
építési főnökség munkásai 
szerzik be élelmüket, csak 100 
forintos sza.lámit lehet kapni. 

Bognár József, a Szakszer
vezetek Baranya megyei Ta
nácsának titkára felhívta a fi
gyelmet, hogy a jövöben is 
becsiiljél� meg a megyékben 
nevelődött szakszet-Dezeti akti· 
vistákat. Igaz ugyan, hogy a 
vasutat valóban nem lehet 
,.beskatulyázni" egyik megyé
be sem, de a jövőben is lesz
nek terilletpolitikai feladatai 
a vasutas srakszervezetnek. A 
lakásépítések meggyorsítá..«a 
céljából például rendkívül 
fontos a S7..oros együttműkö
dés a megyei szervekkel. 

3 MILLIÓ 

LAKÁSÉPÍTÉSRE 

Dr. Szabó Tibor, az igazga
tóság vezetője felszólalásában 
a szakszervezettel való együtt� 
működés eredményeit méltat
ta. Az utazó szolgálatot telje
sítők munkaidejének csökken
tésében vannak már erecbné
nyek, de megterhelésük gyak
ran még ma is túlzott. Az 
igazgatóság 3 millió forintot 
ad át az idén a Tolna megyei 
Tanácsnak, amiből Dombóvá
rott és Bátaszéken lakásokat 
építenek a vasutasok részére. 
Mllllka- és üzeniszervezési in
tézkedéseiben az a törekvés 
vezérli a pécsi igazgatóság ve
zetését. hogy az igazgatóságok 
közötti versenybe,n jobb ered
ményeket érjenek el. 

A szoms:ziédos jugoszlá-., 
vasutasok baráti üdvözletét 
Mlaclenov Rade, a Horvát Szö
vetségi Köztársaság vasutas
sza kszet-vezetének elnöke tol
mácsolta. 

Gulyás Jáno-s, a vasu�k
szervezet titkára felszólalásá
ban a vasút és a szakszen•e
zet előtt álló feladatokkal 
foglalkozott, különös tekintet
tel a bevezetésre kerülő új 
gnzdaságirányítás rendszerére. 
A vasútra az új mechanizmus
ban is áll majd a fuvarozási 
kényszer - hangsúlyozta -, 
de fokozott szerepe lesz a 
gazdaságosságnak, az anyagi 
érdekeltségnek. A vasút szol
gáltató jellegéből kü,•etkezik, 
hogy a jövőben is részesülni 
fog az állami költségvetésből. 
A jövőben is biwnyosan lesz 
a vasúton csúcsforgalmi idő
szak, de ezeket a csúcsokat az 
előszállításokra nyújtott tari
fakedvezményekkel igyekszik 
tompítani a vasút. 

Ezután arról beszélt, hogy 
a szak.szer1.•ezet aktivistái ü, 
segít-sék elő, hogy növeked
jéle a vaS'úti munk,a termelé
kenysége, ami a szállítási fel
adatok gyorsabb és zavartala
nabb teljesítésében jut majd 
kifejezésre. A 1egdöntóbb, 
hogy többet foglalkozzunk a 
dolgozók problémáival. hiszen 
a legmodernebb gép is csak 
holt anyag az ember nélkül. 

A vitát követően került sor 
a 13 tagú területi és a 3 ta
gú számvizsgáló bizottság 
megválasztására. A területi 
bizot1ság vezető titkárává 
Kinczli József elvtársat vá• 
lasztották meg. 

nr. Lőrincz János 
utas dolgozók támogatjá:k a ,.-------------------------
gazdasági mechanizmus re-
! . . t.- l""észí+-'--<+ és 

'k
or:tn)aIJ<l.o,.. e_..,.., . �"'-"'- ·• .. •·"l"!.•l:l. észe_k, annak megva_looj�ara. I & '1111 minr-.1200 aktivista tevékenykedik 

TERMÉKENY VITA 
a szombathelyi igazgatóság területén 

A beszámolót termékeny vi
ta követte. Sólyom János 
szekszárdi küldött arra hívta 
fel a figye!.met, hogy szak
szervezetünk is több gondot 

A határozat tükrében vizs
gálva a párt- és szakszervezeti 
szervek viswnyát, megállapít
hatjuk. hogy a párt irányítása 
és a szervek együttműködése 
tartalmában pozitívan fejlő
dött. A pártszervezetek nagy 
többsége megadja a szükséges 
elvi és gyakor1ati támogatást, 
ami különösen kifejezésre jut 
egy-egy fontosabb feladat vég
rehajtásánál és a kádermun
kában. Hasonlóan értékeljük a 
szakszervezeti és a KISZ-szer-
vek kapcsolaitát, együttmúkö
rlését is. 

Sokoldalú elemző beszámoló 

A szombathelyi területi bi
zottság április 5-én tartotta 
vezetőségválasztó küldöttér
tekezletét. Az elnökségben he
lyet foglalt Szabó Antal, szak
szervezetünk főtitkára, Har
mati Sándor vezérigazgató
helyettes és dr. Vincze Béla, a 
megyei pártbizottság mgja. 

A küldöttek és a meghivat
tak előtt Tarján. Ferenc, a te
rületi bizottság titkára szá
molt be az elmúlt négy év 
munkájáról. 

tak. 1965-höz viszonyítva ja• 
vult a szombathelyi járműja
vító termelékenységi eredmé
nye is, s míg a nyereséget egp 
év alatt 1,6 százalékkal emel
ték, addig a költ:ségsz\ntet 
ugyanilyen arányban csökken
tették. 

Fejlődött a swcialista brl• 
gádmozgalom is. Míg 1 963-ban 
368 brigád 2781 fóvel vett részt. 
a mozgalomban, addig jelenleg 
519 brigád 5775 fővel küzd a 
szocialista brigádcím megszer
zéséért, illetve annak megtar
tásáért. 

A SZOT irányító munkája 
segítséget adott ahhoz, hogy a 
s�zervezet elótt álló felada
tokat egységesen értelmez7.tik. 
Határozatai, irányelvei alkal
masak arra, hogy a szakmai 
sajá;tosságok figyelembe véte
lével kialakítsuk azokat a sa
játos módszereket, amelyekkel 
az egységes elv mellett a szak
mai specialitást biztosíthatjuk. 

A szakszervezetek megyei 
fanácsaival megfelelő munka
kapcsolatot alakítottunk ki. 
Rendsze,·esen és kölcsönösen 
tájékoztattuk egymást tapasz
taiatainkról, ami elősegítette 
és eredményesebbé tette a fel
adatok végrehajtását. 

A szakmai vezetéssel 1-.ap
esolatunk egyilttműködésünk 
a beszá.�lási időszakban je
lentősen jcwult. Ezt kiiLönösen 
elősegítette a gazdasági me
chanizmus reformjából adódó 
közös feladatok megoldása. 
Rendszeressé vált a kölcsönös 
tájékoztatás. a vélemények ki
cserélése a feladatok, intézke
dés�k m�gbeszélése. Az alsóbb 
gazdasági vezetés és szak�zer
vezeti szervek együttműködé
sére azonban nem egy esetben 
árnyélcot vetne1c a törvénysér
tések. az élet- és munkakörül
ményekkel való nem megfelelő 
foglalkozás, a bürokratiku11 in
tézkedések, a dolgozók javas
latainak, észrevételeinek fi
gyelmen kívül hagyása, egyes 

A Vasutasok Szakszerverere 
Budapesti Területi Biwttsága 
március 31-én az Északi Jár
műjav!tó Törekvés Müveló<ié
si Házának nagytermében tar
totta küldöttközgyűlését. A 
közgyűlés elnökségében he
lyet foglalt Keszei Károly, a 
SZOT Elnökségi Irodájának 
vezetője, Szabó Antal szak
szervezetünk főtitkára, Nagy 
Ric/Járd, az MSZMP Budape,s
bi Pártbizottságának osztály
vezetője, Jelinek Kálmán, a 
Szakszervezetek Budapesti 
Tanácsának vezető titkára, 
Gulyá.s János, szakszerveze
tünk titkára és Csamangó 
Henrik fóigiazgató, a budapes,
ti igazgatóság vezetóje. 

A küldöttközgyűlést dr. 
Pálmai lstván :nyitotta meg, 
majd Parti József, a rerületi 
bizottság titkára tartott rö
vid beszámolót az írásos je
lentés kiegész.ítéseként. 

Adatok, számok 
a beszámolóból 

A területi bizottság két be
számolója, különösen a gon
dos munkával elkészített írá
sos beszámoló eredményes 
munkáról adott számot. Ez 
annál inkább figyelemre mél
tó, mert a vasút legnagyobb 
igazgatósága területén a szak
szervezeti munka is nehezebb, 
bonyolultabb. Főleg azokban 
az időszakokban, amikor az 
egyéb szállítási munkák mel.
lett a mezőgazdasági termé
nyek, a zöldség, a gyümölcs, 
a gabona és a cukorrépa szál
lítása is jelentkezik. 

Hogy a budapesti igazgató
ság dolgozói az elmúlt évek
ben eredményesen tevékeny
kedtek, azt számos példa bi
wnyítja. Elég, ha ezzel kap
csolatban megjegyezz.ük. hogy 

1965 és 1966 első felében i,ég
zett ;ó munka eredménye
ként a budapesti igazgatóság 
elnyerte a közlekedés- és pos
taii.ulri miniszter és a V asuta
sok Szakszervezete központi 
vezetőségének vörös vá..ndor
:zászlaját. 

Az írásos beszámolóban fi
gyelmet érdemel a sz.oci.alista 
brigádmozgalom, valamint a 
swcialista munka műhelye, 
üzeme, vállalata és szolgálati 
helye címért folytatott ver
senvról szóló számvetés. Míg 
1963-ban 930 szocialista bri
gádban 8383, addig 1966-ba11 
1664 brigádban már 16 863 
dolgozó tevékenykedett. 

A 6ZOCialista brigádmozga
lom to"ábbfejlesztése érdeké
ben 1964-től a budapesti igaz
gatóság ,·e?..etésével közösen 
minden évben megrendezik a 
szocialista brigádvezetők sza
kosított értekezletét. Ezenkí
vül a munkában és a brigád
szer-zódásben vállaltak telje
sítésében legjobb eredményt 
elérő szocialista brigádok ré
szére jutalommúsort adnak. 

A szocialista szo 1 gála ti hely, 
illetve főnökség címért folyó 
versenyben eddig hét szolgá
lati helyen vernenyezrek. Kö
zülük Duna-part állom.ás dol
gozói érték el a legjobb ered
ményeket. 

Amiben nem sikerült 
előbbre lépni 

, Az írásos beszámoló wkol• 
daltlan eleme:zite azt a mun
kát, ami az elmúlt években a 
szakszervezeti szervekre há
rult. Hiszen a szakszervezeti 
élet iránJitása, s a munka
verseny szervezése mellett 
nagyon sok, a dolgozókat fog
lalll:oztató kérdéssel, problé
mával kellebt a sza,kszervezeti 

szerrekne'lt fO<',,la.llrozrrt. Mint 
az a statisztikai adatokból 
kitűnik - kezdve a verseny
szervező tevéke<nységtől a 
spm'tmozgalomig -, minden 
területen tapasztalhatók a 
fejlődés jelei. Egyedül az 
utazószemélyzet szolgálati ide
jének csökkentésében nem si
kerülrt olyan eredményt elér
ni, amelyet joggal elvárnak aa 
érintett dolgozók. 

Ez a beszámolót követő 
vitában is élesen felvetődött. 
Több felszólaló is sür,gette a 
probléma megoldását, hivat
kozva a IX. pártkongresszus 
határozatára., mely szerint a 
népgazdaság miinden terüle
tén hozzá kell kezdeni a 44 
órás munkahét bevezetésének 
elókeszítéséhez. 

A vitában felszólalt Szabó 
Antal fótitkár is. Bevezető
jében el.i...<meréssel szólt a bu
dapesti igazgatóság ierületén 
tevékenykedő szakszervezeti 
aktivisták és tisztségviselők 
eredményes munkájáról, majd 
a vasút, a va.�utasszakszerve
zet elótt álló feladatokról be
szélt. Hozzászólásában nem 
hagyta figyelmen kívül a vi
tában felvetődött problémákat 
sem. Az utazó s,zemélyzet 
hosszú szolgálati idejével kap
csolatban kifejtette a szak
szervezet elnökségének állás
pontját és arra hívta fel a fi
gyelmet, hogy a probléma mi
előbbi megoldása érdekében 
sokat jelentenek a helyi kez
deményezések, a helyes ve
zénylés, s nem utolsósorban a 
pontos, menetrendszerű köz
lekedés megteremtése. 

A vita lezárása után a kül
döttek megválasztották a 15 
tagú területi bizottságat, 
melynek elnöke dr. Pálmai 
István. titkára pedig Parti 
J 6-zsef lett. :V. F. 

Eredmenyesen 
dolgoztak 

Elmondotta többek között, 
hogy a szombathelyi igazgató
ság területén a szakszervezeti 
munkát nem kevesebb, mint 
127 3 aktivista segíti, A szak
szervezeti szervek tevékenysé
gében 1962 óta fejlődés ta
pasztalható. A szervező és ne
velő munka azonban csak ak
kor lesz eredinényes, ha még 
fokowitabba:n törődnek a vas
utas dolgozók mindennapi 
gondjaival, védik érdekeiket 
és fáradhatatlanul munkál
kodnak anyagi, kulturális 
szükségleteik kielégítésén. 

Munkájukat megbecsülve, a 
területi bizottság az elmúlt 
négy év a.latt 366 aktivistát 
tüntetett ki, illetve jutalmazott 
meg. 

Hiányosság awnban. hogy a 
fiatalokkal való foglalkozás 
csak az utolsó két évben mu
tat javuló tendenciát. A szak
szervezeti bizottságolt kevés 
segítséget adtak az ifjúságí 
szervezetek megerósödé.�éhez. 
A fiafalok 23 százaléka tagja 
csak a Kommunista Ifjúsági 
Szövetségnek. A vasút vezeté
sétől több segítséget várnalc a 
(iatalok. 

A termelési eredmén;vekról 
szólva a beszámoló megállapí
totta, hogy a szállítási felada
tok teliesít.ését 1965-ben nagy
ban eló.se,�ítette hazánk felsza
badulásának 20. évfordulójá
ra, 1966-ban pedig a IX. 
pártkongresszus tiszteletére 
indított munkaverseny. Az el
múlt évben az ioaz!]atóság te

rületén 12 4.,o 500 tonn� ámt 
és 40,5 millió utast szállítot-

A szocialista üzem, üzem
rész, szolgálati hel" cím el
nyeréséért folyó versenyben 
32 szolgálati hely közül eddig 
27 nyerte el a címet. Pápa ál
lomás kollektívája elsők kö
zött kapcsolódott be a mozga
lomba. Eredményes munka 
folyik a szombathelyi jármű
javitónál is, ahol jelenl� 5 
üzemrész harcol a szocialista 
cím elnyeréséért. 

Sokat javult 
az egészségügyi 

ellátás 

A beszámoló foglalkozott a 
munkavédelmi helyzettel és 
a baleseLek alakulásával is. 
őrvendetes tén'!f, hogy ci bciJ
esetek 19ű5-höz viszonyiti,a 
csökkentek. Tennivaló azon
ban még van és ez elsősorban 
az újraválasztott szakszerveze
ti vezetőkre, munkavédelnti 
őrökre ró nagy gondot, felelős
séget. 

Az igazgatóság teriilet.én 
1963 óta a vasútegészséP,ügyi 
szolgálat is nagy fejlődésen 
ment keresztül. Valamennyi 
csomóponton van üzemorvosi 
rendelés. óraszámuk 1963-tól 
80 százalélc1cal emelkedett. Lé
nyeges fejlődést jelentett az 
egészségüzyt ellátásban a 
s?,0mbathelyi járműjavító és a 
celldömölki csomópont üzem
orvos! intézetének átadása, 

A minden részletre kiter-je
dó Jx,számolót vita követte, 
amelyen több értékes felszó
lalás hangzott el. majd sor ke
rült a területi bizottság meg
vilaszt�sára, melynek titkára 
Tarján Ferenc lett. 
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Késnek· a - szolgá lattevOk 
Jubileumi munkaversen}'l 

az éves terv maradéktalan· 
BUDAPESTTOL PÍCSIG A VEZERALLASBAN 

teljesítéséért 12 6ra 52 perc. A pécsi 
gyors 34 tengellyel lassan, 
méltóságteljesen gördül ki a 
Déli pályaudvarróL Szombat 
délután van. Amolyan hét végi 
hangulat. Ilyen.kor núndenki 
siet, mindenki rohan. Talán 
csak egyedül a vonat rója 
megszokott, percnyi pont.os
sággal a kilométereket. A vo
nat nem siethet. A vonatot 
csak a menetrend sü.rgetheti. 
Az idő a legnagyobb úr. Az 
Idő és a biztonság. 

11 éve motoron 

A Bb-motm vezérállásában 
a szokásosnál kicsit t,öbben va
gyunk. Pál! Sándor motorve
zctón és Port János vonatve
zetőn kívül hivatalos vendé
geink is vannak, Sándor 
Imre és Cseke László, a pécsi 
fűtőház motorvezetói. Ok gya
korlati oktatáson, szakmai to
vábbképzésen vesznek részt. 
Must a Bb--imotorral ismer
kednek. 

- Szó oo.n a.-rról - adták 
a választ -, hogy a. pécsi fű
tóház ha.ma-rosan knp Diesei
mozdonyokat. A szakember-

mi mn moat t,elük - l'IZÖla1 
meg ismét a vonatvezető, 

- Gyakori, hogy késnek a 
szol.gálat!tevák? 

- Szinte mi11.dennapo,r. 

Nem áll a jelző 

Nagylóknáll. nem áll a tér
k>özjelző. Megállunk. A tér• 
közór 3zóbeti ,-endeZkezést ad, 
menjii.nk csak tovább, me„ 

rossz a jelzö. 
A motorvezetó írásbeli uta• 

sítást kér. Amaz nem adja, 
mondván, ez így van, higgyék 
el neki. Értékes peTcek vesz
nek káTba, mert a vonatveze
tónek közben le kell s:záUní, 
hogy telefonon kérjen u"/4oSi• 
tást. 

A nagylóki 5zolgálattevő 
megadja az engedélyt. Az ál· 
lomáson azonban egy hos.szú 
tehervonatot látun!k. A'ldtor ér• 
kezhetett. Mindnyájan egy
másra nézünk. Talán mégsem 
a jelzőben van a hiba? 

Sárbogárdra 4 perces késés
sel é{,keztünk. Rövid szussza. 
nás után indulunk tovább. 

Bár a vonalon sok pálya-

munkással talállkoztnnlk, de 
szinte sebe&ségkorlátozás nél
kü[ mehetitünk, mert ók Is, mJ 
is :figyeltünk. Tolnanémediig 
már 2 percre csökikent a ké
sés. 

Pincehelyne! helycsere! Sáiv 

dar Im1'e vette át a vezetést, 
Szentlárincig övé a motor. 

Pontos érkezés 

A kezdeti i:zga]mak után, 
most má,r kissé megnyugodotl 
a légkör. Vagy lehet, hogy 
erre már Tendesebbek a. szol· 
gá.lattevok? Egy tény, a gyors
vonat akadály nélkül robog
hat, s a menetrendet Domb
óvártól már tartani tudták. 

Közben ziva,tar támadt. Az 
abaligeti alagút előtt lépésben 
megyünk. Kétszer megcsúszotl 
a !kerék. Homokozás és -bosz• 
szankodás. A zivatar csak 
Bükkösd környékén ü1t el. 
Előttünk a felhő mögül ki
lcandJ.kál,t a nap is. 

Szentlőrincen megtörtént az 
újabb váltás. S Pécsre perc• 
nyi pontossággal éiikeztünk. 

Szerényi Jó:r.set 

Az MSZMP Központi Bi- · lékkal csökkentJ.'k. Az energia• gád eredményes munkát vég-
zottságának felhívása óta hordozó anyagok g,azdasá,gos zett. 
mind több azoknak a szolgála- felhasználásával, rendszeres Az időszakos szakmai oiU
ti helyeknek a száma, ahol fémgyújtéssel és újításokkal gán 4,5-ös átlagot éTtek el, a 
elhatározták: munkasikerek- 6 millió 760 ezer forintot ta• személyvonatok menetrend 
kel koozöntik a Nagy Októbe- karitanak meg. szerinti közlekedésének ter• 
ri ::,zocialista Forradalom 50. Figyelemre méltó vállalá- vét 99,2 százalékra teljesítet-
évfordulóját. Az alábbiakban sok születtek a pályafenntar- ték. A Haladás-brigád ezzel 
három szolgálati hely vállalá- tási főnökségnél is. A felépít- az eredményével győztesen 
sait ismertetjük. mény minőségi állapotának került ki abból a párosver

A kongresszusi verseny 
szellemében 

A fe-rencvárosi csomópom 
pártbizottsága, a szakszerve
zc.i intéző J:xi.zott.ság és a KISZ
bizott.ság a gazdasági veze
tőkkel közösen vitatták meg 
az 1967. évi feladatokat. A 
megbeszélés részvevői elhatá
rozták, ho(111 ·továbbra ts a 
kongresszusi verseny szelle
mében dolgoznak és a Nagy 
Októberi Szocialista Forrada
lom 50. évfordulója tiszteleté
re teljesítik éves tervüket. 

javítása érdekében vállalták, senyböl, melyet a kassai Kiss 
hogy az 1967. évi Be-reznay- Stefán vezette vonatkíséró 
féle mérések eredményét a szocialista brigáddal évek 
múlt évhez viszonyítva 5 óta folytatnak.. Jó munkájuk 
száza.Zékka.l ;avít;ák. Az al-, jutalmaként 1966-ban két 
fel- és magasépítmények kar- brigádtag rendkívüli eló-

ról, a, Diesei..motar-vezetóTöl r--------------------------

A csomópont szolgálati he
lyei a. sajátos Jeladaiok114k 
megfeleloen készítették el t,ál
lalása.ika.t. Az állomás dol
gozói vállalták, hogy a teher
vonatok menetrend szerinti 
indításánál 76, a tehervonatok 
terhelésénél 101, a kocsltar
tózkodásnál 88, az egy szolgá
lati órára eső vonatkilomé
ternél pedig 3,8 százalékra 
teljesítik: a tervet. 

bantartásánál gazdaságosan, léptetést, kettő kiváló dolgo
músza.kilag helyes technoló- zó jelvényt, kettő pedig kiváló 
giával végzik el feladatukat. dolgozó oklevelet kapott. 
Ezzel kapcsolatban az alábbi Az ünnepélyes brigádérte
TMK munkaórák teljesíté• kezleten határoztak arról is, 
&ét vállalták: al- és felépít- hogy a Nagy Októberi Szocia
ménynéI 77 964, a magasépít- lista Forradalom 50. évfordu
ménynéI pedig 50 846 ÓTát. lója tiszteletére a kongresszu
Nagy gondot fordítanak a s! verseny szellemében az 
szociális létesítmények épí- éves terv sikeres teljesítésé
tésére is. A terv szerint Fe- ért újabb munkafelajánláso-
rencvárosban a táv>közlő- és kat tesznek. 
biztosító-berendezési, valamin1 Az értekezlet írásos anya
a vontatási szolgálat részére gát és az értekezletről ké
öltözót és mosdót kell építe- szült magnószalagot eljuttat
niük.. Ugyancsak öltöző és ták a kassai vasutasoknak is. 
mosdó építését írja elő a terv idól]en kell gondoskodni. 

Az alagutat már elhagytuk 
A kelenfölai bejárat szabad. 
Mégis fl!.11:ezni kell, mert egy 
55-60 év körüli bácsi meg
gondolatlanul a síneken megy 
át. 

- Szinte mindennapos az 
ilyen eset - mondja Páll 
Sándor motorvezető. - Egy 
másodpercre sem szabad más
felé nézni. A ba.j hama-r meg
van. 

- Volt már balesete? 
- Nem! 
- Mióta vezet? 
- Több mint 17 éve. Hat 

évig 424-esen jáTtam, 11 éve 
pedig motoron. S ebböl a 11 
évbó! már 10 éve ezen a vo
nalon. 

Budafok-Hároshoz közele
dün..lc. A motorvezetés>t az 
egyi)t „t<\Xl.JJlq:'.. cs�k,: László 
vette ir. Pm.cmielyig · övé a 
szabályzó. A motorvezetó ok
tat és figyel, a szemét a pá
lyáról egy percre sem veszi le. 
Hozzánk is úgy beszél, hogy 
szeme a pályát figyeli. 

Na.gytétény-Diósdná.l kfté
rőbe járunk. A sebességet 
csökkenteni kell 

- Ez lega!ább egy perc ké
sést jelem - szólal meg a vo
natvezető. - Nagyon gyakori 
eset, hogy a. fo1'galmi szo¾;á
lattevók az átmenö fóvá.{)ány
ra tehervonatot fogadnak, a 
gyorsvonatot pedig kltérőbe 
engedik. Most is ez történt. 

ll:rdtigetnél gyorsul a ,no
tor. Van már behomi vato. A 
sebességmutató 90-100 közöt,t 
mozog. Az újdonsült „vezető", 
a pécsi kolléga jó szakember
n� bizonyul, ügyesen ka1;csol, 
biztosan vezet. Közben a jel
:Zök előtt szinte mindannyian 
eeymás ut.án mondják: 

- Szabad a bejárat! 
- Szabad ! 
- Adja az áthaladást! 
- Adja! 
- Szabad a kijárat! 
- Szabad! 

Hol vannak 

a szolgálattevők? 

ll:s ez így ismétlódik minden 
állomásnál. Azaz mégsem. 
Volt más mondanivalójuk is. 
Ercsinél szabad u,,ayan a be· 
járat, de a szol.gálatltcvő sehol. 

- Csökleenteni a sebességer 
- hang�ik a motorvezető fi-
gyelmeztető szava. 

- Ujabb késés - mérgelő• 
dik Port János. 

Már a forgalmi iroda köze
lében járunk, am.ikor megje
lenik a s.wlgála.ttevó. és adja 
a ;elzést. Felbúg a motor. ro
bogunk tovább. Eddig három 
perc . a ,késés. 

Ivancsa! A forgalmi szolgá
lattevő itt ís késik. Fékezés, 
dudálás, mire a forgalmi iro
da ajtajában feltűnik a for• 
galmista. Ez újabb 1 perc ké
res. 

Pusztaszabolcson keveset ál-
lunk. 

- Talán majd Szabolcs 
után jobb lesz a. helyzet -
jegyzi meg a motorvezető. 

Nincs szerencsénk Sárosd
nál megint 'késett a· forgalmi 
szolgálattevő. 

- E:1'dekes, ezek mindig 
foZunn rendesek,. nem ti.dom, 

Leleményes mozdonyvezető 
Pár héttel ezelőtt Ba.la.tcmfü

red és Aszójö között egy ká
belekkel meg.rak.ott teherautó 
hátsó kerekével becsúszott a 
sorompó nélküli útátjáró mel
letti árok!ba. 

A környék lakatlan. A gép
kocsivezető a másfél kilomé
terre levő Balatonfüredi Hajó
gyárba sietett segítségért, Köz
ben azonha111 felbukkant az 
1124-es számú vona:t, A kocsi
kísérő nem vesztette el lélek
jelenlétét. A vonat e1é szaladt 

és kabátját lengetve, rnegálli
tottta a személyvonatot. 

Amikor a mozdonyvezető, 
Antal Imre megszemlélte a 
helyszínt, azonnal intézkedett. 
Előkerült a mozdonyról az 
emelő, a mozdonyszemélyzet 
és az utasok segítségével fel
emelték az autó lesüllyedt re
szét és mire visszaért a gépko
csivezető, már sza'bad volt az 
út. A vonat, ha 20 perc késés
sel is, de folytathatta útját. 

Bognár Károly 

A fútőház dolgozói vállal
ták, hogy a 100 elegytonna
kilométer tervet a kiadott 
irányszámhoz viszonyítva 102, 
az egy dolgozó moroonyra eső 
százelegy-tonnakilométer ter
vet 103 százalékra teljesítik. 
Vállalták továbbá, hogy a 
vontatási üzemeltetési ön
költs.ég fajlagÓG értékét a 
tervhe:i: viszonyítva 2 száza• 

Naponta 110 vagon követ szállítanak 
Látogatás a nagyharsányi kőbányában 

A Dráva szélén, ott, ahol a tát. S azt, hogy februárban 16 
vUiányi hegyvonulat kúpos ezer tonnával többet rakod
mé.5zkőhegye át-átinteget a hattunk, azt a pécsi igazgató
Mecsek déli lankáinak, hooszú ság kereskedelmi osztálya 
évek óta kőbánya üzemel. E megkeresésének is köszönhet
kőbá11ya termelésének hűséges jük, ugyanis az ő közbenjárá
segítóje a vasút. sukra - mert a vasútnak volt 

- A nagyha.-rsá:nyf. mészkő a szabad kapaci-tása - növeltük 
leg;obb az oTszágbcm - mond- a termelésünket. Az ilyenfajta 
ja Schmiede-r József, a kó'bá- ,,�zed?lgozás" hasznos, ne
n:ra vezetője. - lgy érthető, künk, es hasznos a vasutnak 
hogy az elmúit években na- is. 
gyon keresett lett, A tenn.elés 
felfutott, de a kőbányát mo
dernizálták, és ma má1' s-,:inte 
emberi kéz érintése nélkül ke
rül a kő a v111701t0k.ba... 

Nem nagy dolog ugyan, amit 
a vasútigazgatóságok kereske
delmi osztáiyai, illetve a Vas
úti Főosztály kereskedelmi 

szakooztálya kezdeményezett, 
hogy a. va.sút ke1'esse meg 11 
paTtnereket, és hív;a, fel a fi
gyelmet az esetleges sznbad 
kapacitásra, a gyOTsab b  szál
lítás-ra. Ez hozzátartozik a 
munkához, az ügyfél gyorsabb, 
,pontosabb kiszolgálásához, de 
mégis jóleső érzés tudni, hogy 
a vasút és a vasutasok törek
vése nem volt hiábavaló. 

De ma már nemcsak Nagy
harsányban, hanem az ország 
sok más helyén is így véleked• 
nek.. 

Sz. l. 

Ez?..el a fejlódésseJ. a nagy
harsányi vasútállomás is lé
pést tartott. Az elmúlt évben 
fejerodött be az a. 8 mmió fo
rintos be1'Uhcízás, a.melvn.ek 
sorén két új vágányt építet
tek, és az á.Zom,ís hosszát is 
növelték. Szükség volt erre 
nagyon, mert a hooszú szerel
vények már nem fértek el az 
állomáson. A modernizálás 
után pedig 40-50 vagonnal 
szállíthatnak többet naponta. 

Marika, a n1űbelylőnök 

Az ez évi szállításokat - a 
tél! szünet és a karbantartási 
munkák után - január végén 
kezdték el, s a vasút szabad 
kapacitását kihas:ználva, a feb
ruári 45 ezer tonnás tervükkel 
szemben 61 ezer tonnát ter
meltek és szállít.ottak. Ez a 
mennyiséa 500 vagonnal több, 
mint az elmúlt é,., hasonló idö
szakának e1'edménye. 

Na,;:yhan;ány állomásról az 
ország legkülönbözőbb részébe 
irányítják a kővel megrakott 
vagonokat. Eg,,ik lermagyobb 
megrendelő a Dunai Vasmű. A 
salak.képzéshez a vas olvadt 
felületének megvédéséhe� 
ttg)•anis nagy mennyisé� 
mészkőre van .szükségük. Na
pcmta 1200 tonnát használnak 
feL 

- A nam1harsánm vasutii
sok seq!tsége né!kiH kőbá
nyá.nk i!yen maqas tennelési 
eTedményt nem ért volna. el -
folytat.ia tová'bb az üzemveze
t.ő. - Hiszen a. 1uirom iparvá
gántrunkr6l évpen a gépl!sí
tés kövrtkeztében ömlesztjiik 
a koc.,il<:at. s az állomás kol
lektivája Biró lstt,éin állomás
főnök frcíntJitásával eddi!I' még 
ZÖkk,eflÓ nél1'ül. 1citt4 ei felada-

K 
ét éve történt. A terme
lési értekezlet már vé

get ért, a vtta azonban a fő
nök irodájában még folytató• 
dott. Közben halk kopogás 
után a szélesre kitárt ajtón 
egy kamaszos képű, törékeny 
kis munkásnő lépett be. 

- Elnézést fónök elvtMs, 
de velem kel! jönnie - mon
dotta a világ legtermészete
sebb és legközvetlenebb hang
ján, majd a vontatás} telep 
főnökét karon ragadva visz
szaindult. 

- A mérnöknő - mondták. 
A főnök néhány perc múlva 
visszatért. 

- El!léztist kérek, de egy 
kis ti.zemr.oblémCL van a 
szilíciumos gépekkel - mond
ta, folytattuk tovább a vitát ... 

Három hete, hogy találkoz
tam ismét a Keleti fűtőház 
főnökével. Panaszkodott. Egyik 
legjobb mérnökét akarják el• 
vinni az igazgatóságba. 

- Tudod - mondta két
ségbeesetten - azt a kis mér
nöklcínyt, MaTikát, a mühe!y-
fónököt. 

Bólintottam, mint aki tud
ja kiről van szó, aztán végül
is bevallottam, nem ismerem. 

- Azt a kis talp1'aesett vil
lamosm,éTnököt - magyarázta 
- akí kihívott egysze-r az érte
kezletről, Ez lesz a h4"1Uldí1', 

akít a jó mérnökeink közül el
visznek. 

Ekkor rajzolódott ki előttem 
a munkásnőnek hitt mérnök
lány törékeny alakja. Pár 
nappal ezután a munkahelyén, 
a Keleti fűtőházban fel.keres
tem őt. Semmit sem változott, 
ugyanolyan, mint amikor eló
szö;: megláttam. 

- Czunyi Mária vagyok -
mutatkozott be határozottan. 
Aztán beszélgetni kezdtünk. 

A felszabadulás évében, 
alig 6 évesen, apa nélkül, fél
árván maradt. 

Edesa.nyá.m nevelt -
mondotta. - ő i3 vasutas. A 
mozgó pályafenntarttúi fö
nö1�égné1 dolgozik. A kö.zép
iskolában tornata.ncírnöi pá
lyáról álmodtam. Végül a 
Műszaki Egyetem erösMamú 
karára. kerültem. 1961-tól a 
budapesti igazgatóság tár
sadalmi ösztöndí;asa lettem. 
Jól jött az ösztöndíj, édes
anyám 1500 forintos keresné
hez. Az egyetemi évek nyári 
hónapjaiban ítt a fútöM.zban 
dolgoztam. FU1'CSa. volt, nz 
embereknek Is, meg nekem is. 

Az álmodott fehérköpeny, a 
tiszta iroda és a tornaterem 
heh•ett az olajos munkaruha, 
valóban furcsa lehetett. 

- AJcl n mozdmtyt mes,l,
meri, az meg Is neretf. 

Czunyi Mária pedi& mint a 

Délegyházán a vontatási dol- Határidőre befejezik • • • gozók részére. 
A szertár dolgozói a jubi

leumi munkaverseny kereté
ben viálta1tá.k, hogy a s.,e,rtár 
hibájából anya.ghiány nem 
fOTdul e!ő, a.z önköltséget az 
1967-re engedélyezettel szeim
ben 0,10 Ft-tal csökkentik. A 
szertár készlet forint normá
ját pedig operatív intézkedé
sek megtételével +5, -5 szá
zalékon belül kívánják tar• 
tani. 

'Ünnepélyes 
brigádértekezlet 

Hatvan állomás Haladás 
vonatkísérő szocialista bri• 
gádja a közelmúltban ünne• 
pélyes külsóséirek-között tar
totta el.só negyedévi brigád
értekezletét. Megállapították, 
hogy az elmúlt évben a bri-

A Nagy Októberi Szocialis
ta Forradalom 50. évforduló
ja tiszteletére megtették fel
ajánlásaikat a békéscsabai 
pályafenntaTtásí főnökség dol
gozói is. Vállalták, hogy a 
szakaszos pályafenntartási 
munkák tervét 2 százalékkal. 
a ki térő alázúzalékolási ter
vet és az alázúzalékolási mun
kát szintén 2 százalékkal túl
teljesítik. 

A főnökség dolgozói igére
tet tettek arra is, hogy a vál
lalati és az állami beruházá
si munkákat határidőre el
végzik. Ennek keretében el• 
készül Kétpó, CsugaT, Gyoma, 
'I'iszatenyó állomásokon az 
áramátalakító épület, Vész
tőn és Oká.nyban pedig szo
ciál is jellegű beruházásl}kra 
kerül sor. 

A „SZOCIALISTA KULIURÁÉRT'' 
Hatvan állomás Li6zt Ferenc 

Kultúrotthonában barátai., 
munkatársai körében ünnepé
lyesen búcsúztatták Angyán 
Jenö felügyelőt, aki 41 évi szol
gálat után nyugdíjba vonult. 
Szakvonali munkája mellett 
36 éven keresztül a hatvani 
vasutas szimfónikus zenekar 
karmestere is volt. Nyugdíjba 
vonulása aJkalmából Hatvani 

Czunyi l\lária 

diplomamunkaként megszer
kesztette a tranzisztoros ter-· 
helésszabályzót, megismerte és 
megszerette. 

. Az egyetem után két hóna
pig a Landler Villamos Vo
nal! elűgyelöségnéL dolgozott. 
Azután került a Keleti fűtő
házhoz. Másfél évi,g a V 42-es 
sorozatű villamosmozdonyoK 
reszortosa volt, egy esztende
je pedig több tucat villamos
mozdo:iy felelős gazdája, mű
helyfőnök... 

A pályája elején szakvizsgát 
kellett tennie. Villamosmoz
donyvezetói vizsgát tenni, 
utazni egy nőnek? Ilyen nem
!i;ien volt a vasut történeté
ben. 

- Na, ;6, - mondták -
mzsgát tehet, ha máf' e,-ós• 
áramú mérnök, de mo�donyt 
azt nem vezethet. Aztán még• 
il 11ezeitem. 

György, a városi tanács vb
elnöke átadta nelü a művelő
désügyi miniszter Szoci.a.lista 
kultú1'áén kitüntetését. 

Angyán Jenő meghatottan 
mondott köszönetet az ünnep
ségért és a kitüntetésért. ,,Ha 
hivatal-Osa.n el is szakadtam a 
vasúttól, megv.á.lni sohasem 
fogak. A szimfónikus zenekar 
vezetését továbbra is válla• 
lom" - mondotta.. 

Később aztán úgy véleked
tek, vizsgázott, jol dolgozik; 
érti a szakmáját, na de mú
helyfónöknek kinevezni? Fér
fiak között ebben a. nehéz 
munkában? 

Múlt az idő, végül műhely� 
főnök lett. .t1.zokat igazoltai 
akik bíztak benne. 

Szeretik, becsülik, met1 
ne1ncsak ,,'.i)arancsol", ha-
nem munkával is bebizonyít• 
ja, érti sza.kmáját. Ha kell a 
mozdony alá bűjik, szerel, út• 
baigazít. 

Nem kiabál, tekintetéből ol• 
vasnak az emberek Büntetni 
nem szeret. Fiatalon, 27 éves 
fejjel hordozza az ifjúság len
di.Uetét és az idős szakmabeli• 
ek érettnek nyilvánított hig
gadt, műszaki értelmét. Vezet; 
segít, ta.nul és köszönettel fos 
gad tanác-,sokat. 

Törékeny termete töretlen 
energiát hordoz. Kifogástalan 
munkája mellett nyelvet ta
nul, szépirodalmat olvas. 
MotoTja a Keleti KISZ Vég• 
rehajtó Bizottságának. Ifjú
munkás titkár, irányításával 
a Szakma Ifjú Mestere moz
galom, az elmúlt évben m�
kétszereződött. Az ő közbe;. 
járásával állították fel 22 
jelentkezővel az ifjúsági tár
sadalmi tervező irodát. 

- :E:s valóban elmegy az Igazgatóság vontatási osztályára? Mosolyogva néz · a mellettünk álló villamosmozdonyra és fejével nemet int. 
..._. Fíafal t>a1J11ok, tanulnom kell még és itt lehet tanulni. 

Kovács JáJlos 
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Kitüntetések 
ápri l is 4 a lka lmából 

Még egyszer az új ruházati · 
utasításról 

A közelmúltban jelent meg 
az Új Vasúti Ruházati Utasí
tás. Az utasttásban a régihez 
képest néhány fontos változás 
történt. 

é1>ben.. Tekintve, hogy anyagi 
lehetóségeink - melyeket a 
keretek megszabnak - a ru
hára fordítandó összegek nö
velését még nem engedik meg, 
csak takarékos, ésszerű gaz
dálkodással tudjuk a jobb mi
nőségű ruhák nagyobb költsé
geit elóteremteni. Ez az oka 
annak, hogy ebben AZ évben, 
alig több mint ezer dolgozó -
elsősorban a határállomáso
kon az idegenforgalmi he
lyeken, a budapestí fejállomá
sokan és a balatoní ,momáso
kon részesülnek ílyen egyen
rohti-ellátásban. 

sorrendben nyilván helyes, ha 
először az említett szolgálati 
helyeket vesszük előre. 

Április � hazánk fels?.a
badulásának 22. évfordulóján 
az ország minden rész.ében, a 
vasúti szolgálati helyeken is 
ünnepségeket tartottak. Ez.e
ken az ünnepségeken adták á1 
a kitüntetéseket azoknak a 
dolgo7.Ó.knak, aikik kiemelkedó 
rnunkasikereket értelc el a ter. 
melésben. 

Eredményes munkájUlk elis
meréséül számos vasutas dol· 
gozó részesült kormá;rcylkitün
tetésben, minisztert és vezkr
iga2ga tói dicséretben. A kor
mányk! tüntetéseket április 
1-<m az UvATERV Vigadó téri 
kul túrtemiében ren.d.e2et!t ün
nepségen dr. Csanádi György 
közlekedés- és póstaügyi mi
niszter, a milJ,iszteri és vezér
igazgatói dicséreteket pedig 
Rödönyi Károly miniszterhe
lyettes, a MA V vezérigazga
tója adita át a Vasúti Fóosz,. 
tály kultúrtermében. 

A Magyar Népköztársaság El
nöki Tanácsa hazánk :felszabadu
lásának 22. évfordulója alkalmá
ból a vasúti közlekedésben és a 
munkásmozgalomban végzett 
kimagasló munkája elismeré
séúl a 

MUNKA ÉRDEMREND 

ARANY FOKOZATA 
kitüntetésben részesítette: 

Szücs Zoltán igazgatót, MA V 
„ezérlgazgatóhelyettest, KPM L 
Vasúti Főosztály, Holló Lajos 
mérnök főtanácsost, KPM I. Vas
űti Főosztály 1. szakosztály h. ve„ 
zetöjét, Máté Sándor Igazgatót, 
KPM 1/2. személyzeti és munka
tigyl szakoszt. vezetőjét, Varga 
Lajos fóellenört, Nagykanizsa 
áll. vonatvezetöjét. A 

MUNKA ÉRDEMREND 

EZÜST FOKOZATÁT 
kapták: 

Arval Pál mérnök tanácsos, a 
,zolno.ki pft. :f6n., vezetője ;  Csekk 
Károly m. intéző, a veszprémi 
p!t. fón. V. balatonkenesei p. 
mestert szakasz kezelőj e ;  Cser• 
háti Ferenc ellenör, elektrtkus. 
Miskolc fth. ; Sárvári László íő
ell. a MAY :E;pitési Géptelep Fön. 
gépk&elóje ;  Kovács István fő
int. :JI\Ímásfazltö áll. főnöke; Bar
esik József m. főell., mozdony
vez., Szolnok tth. ; Biró Sándor 
m. !Oell.,  motorvez., Hámán Ka
tó fth., Földi Mihály m. ell., a 
MAV Szegedi TBFF x. szakaszá
nak blokkmestere ; Barcsi János 
mérnök tan., KPM J.i7. A. oszt. 
vez. ;  Verba Ferenc int., rend. 
-torg . .szolg. tevö, Záhony; dr, Fehér 
Alíhály főtan., a GYSEV szakaszt. 
•,ez., Kósa József felügy., Nyír
egy háza áll. főn. ; Békési Rezsó 
.fófelügy ., a debreceni ig. vez. b., 
Bartos Lajos :főfelügy., a szom
bathelyi lg. anyaggazd. és be
szerz. oszt. vez. ;  Körmendi Jó
zsef mérnök tan., a KPM J/2. C. 
oszt. h. vez. ; Molnár Arpád fő
ell., vonatvez., Miskolc T?szai pu.; 
Béldi László mérn., tan., vez. 
mérnök, Dombóvári :ep. Főn. ; dr. 
Lantos György főtan. KPM. I. 
Vasúti Fóoszt. Titkárságának fő
munkatársa ; Sikolya Ferenc mér
nök :téiint„ :NfA V Vasúttervező 
trv. Bizt. berend. Tervező Iroda 
31.  oszt. vez. ; Körösi Gyula f6-
int .. áll. Irányító, Hatvan ; Sasvári 
János főfelilgy., a budapesti lg. 
anyaggazd. és beszerz. oszt. vez. ; 
Juhász István tan. ; a pécsi ig. 
személyzeti és munkaügyi oszt. 
ve:-:. ; Csényj Pál músz. felügy .. a 
MAY Fatelit6 UV. igazgatója :  Ko
tormán Mihálv töell., vonatvez., 
Mezőhegyoo áll, 

MUNKA ÉRDEMREND 

BRONZ FOKOZATÁT 
kapták : 

Csomós Ferenc masz, ffünt., a 
�IAV Távközlő Fennt. Főn. Táv
beszélö Közp. vez. ;  Szilágyi Ist
ván se-gédfelvigy ., a Debrecen Dé
li Pft. Főn. vm. pm. szakasz 

csap. vez. előmunkása ; Krasznai 
József int, szem. csop. vez., Hat
van-Salgótarjáni Pft. Főn.; Lo
vas János m. :f6ell., vill. gépkeze
lő, Bp. Keleti Fth. Főn. : Simon 

György el!., vizsg. főkalauz, Bá
taszék áll . ;  Polgár László felvigy. 
Váltóőr, Bp. Keleti pu., Zele An
tal felvlgy., kocsirend., Füzes
abony áll. ; Rendes Péter f6int., 
belső ellenőr, Pécsi TBFF ; To
rnács István segédfelvigy„ gurí
tós váltóőr, Bp. Ferencváros áll . ;  
Tarna János ell., külsős forg. 
szolg. tevő, Gy6r áll. ; Nagy Y. 
Ferenc ell.. vonatvez., Szolnok 
áll. ; E'znpoanos János masz. 
főlnt., a hódmezővásárhelyi pft. 
:tőn. ve:1. : Varga Béla segédmun• 
kás, járlatkezel6 Bp. Nyugati pu., 
Feske Ottó rnasz. felilgy., a mis
kolci tg. II. oszt. szem. csop. vez. ; 
Pajor Gyula masz. ell., mozd. 
vez.. Dombóvár fth. ; Krasznai 
Béla mérnök, fólnt, a Debreceni 
TBFF vez. mérnöke; Mezőfi Lst
ván m. int.. szakaszkez. pálya„ 

Hárman a kitúnteWt vasutasok közül. Az ünnepség után 
büszkén muta.iják egymásnak kormánykitünt-etésüket. 

(l\lTI Foto Bud György felvétele) 

A változások a következők: 

Figyelemreméltó 
változások 

1. A ruhatérítésben részesil
lók körét a ruházati utasítás 
jelent&en ltiterjesz.tette. Ez
zel mintegy 30 OOO vasutas dol
gozó ruha helyett pénzbeli té
rítést kap, egyúttal jobb ellá
tásban részesülhetnek azok, 
akiknek a munkaköre az 
egyenruha viselését szükséges
sé teszi. 

2. A pályamunkások és még 
egy sor dolgozó - mintegy 
30 OOO fó - lábbeli ellátásban 
részesül. Ez régi sérelmet or
vosol. 

3. Egy sor területen mo
dernebb anyagokat - habszi
vacs, műszőrme - alkalmaz 
az új utasítás. 

4. Végül az új ruházati uta
sítás meglehetősen rugalmas 
és a ruhaellátás színvonalá
nak, a minő.ség javításának le
hetőségére a jövőbe nézve is 
intézkedik. 

Az utóbbi, a minőség állan
dó javítása, úgy véljük, vala
mennvi vasutas dolgozó egy
öntetű kívánsága. Sajnos, az 
egyenruhái; minősége nem ki
elégítő. Ez abból adódik, hogy 
keretgazdálkodást fol)-·tatunk. 
Meghatározott összegeket ka
punk egyenruhára, s így a 
korábbi években valamennyi 
újabb igényt az ellátás kiier
jesztését csak úgy lehetett 
megoldani, hogy a m.lnóség ál
landóan romlott. Több anyag
ra, ruhára volt szükség, az 
anyagi lehetőségek pedig 11.em 
változtak. Természetes t.ehát, 
hogy ugyanannyi forintért 
több mennyiséget csak rosz
szabb minőségbe.'\ lehetett 

Az új egyenruha bevezetése 
egyes helyeken nagy vihart 
váltott ki, talán még annál is 
nagyobbakat, mint amit a ru
ha minóségénak romlása oko
zott. Joggal hinné az ember, 
hogy valamennyi vasutas dol
gozó örömmel fogadja az ilyen 
intézkedést, mondván, hogy a 
rendezés megkezdódött és bi
zonyára !oly-tatása is lesz. (A 
folytatását valóban tervezik 
is.) 

Nem ez történt. Sokan; ar
ról beszélnek, hogy nem kel
lett volna ezt most megtenni, 
hanem egyszerre valamennyi 
dolgozót ellátni az ú; ruhá
val. Valóban ez lett volna a 
legegyszerúbb, de ez egyrész.t 
a már sokat emlegetett anya
giak, másrészt a ruhaviselési 
idók lejártának különbözősé
ge miatt nem lett volna lehet
séges. Mások, azt mondják, 
hogy ez az intézkedés különb
ségeket tesz ember és ember 
között. Akik ezt állítják, nem 
oeszik figyelembe azt a törek
vést, hogy folyamatosan min
denkire kiterjesztik e=t az el
látást, de mellékesen azt sem, 
hogy a világ valamennyi vas
útján a határállomások és az 
idegenforgalmi helyek vasuta
sait az átlagosnál jobbban el
látják. Mi ezt nem tessziik. Az 
ellátás egyforma lesz, azonban 

Hiába a legjobb 
törekvés_ 

Meg kell mondani azt 1,\ 
hogy egyes helyeken igyekez
nek kijátszani a 1'endelkezést, 
nem veszik figyelembe, hog-, 
ezzel veszélyeztetik az egész 
ellátást. tgy például áthelyez
nek ideiglenesen olyan mun
kakörbe, ahol az új egyenru
ha jár és aztán visszahelye
zik az illetót. Más helyeken 
azért harcolnak, hogy szolgá
lati helyüket üdülőhelynek is
merjék el. Eddig erre ne111 
gondoltak!? Sorolni lehetne 
még azokat az érveket és el
lenérveket, amelyekkel az új 
egyenruha bevezetését fogad
ták. A jó szándékot sehol sea 
lehet vitatni, azonban a fen
tieket helyes lenne mérlegelnL 
Hiába a legjobb törekvés, hc 
nem vesszük figyelembe az 
adott lehetőségeket. 

Csakis akkor lehet jó és ha
tékony lépéseket t.enni a1 
egye-nruha minőségének, for
májának megjavítása, széppé 
tétele érdekében, ha a dolgo
zók és a vezetők egyformá11 
megértilc és mérlegelik a hely
zetet és az adott lehetóségeke. 
belül keresik a. megoldás leg
;obb módszereit. 

Hiba lenne nem figyelemb@ 
venni azt a szándékot, amely 
a vasút és a szakszervezet ve
zetői t az új rendelkezések 
meghozatalában vezette, s pil
lanatnyi vélt érdekek miabt 
nem megtenni azokat a lépé
seket, amelyek az idén - bár 
kisebb mértékben -, de még
is javítják a vasutas dolgozók 
egyenruhával való ellátását. 
Ennek megértetésében a szak• 
szervezeti aktívák bizonyára 
segítséget tudnak majd adni. 

s. J. 

mester. Kiskunhalas Pft. F6n. ; 
Molnár István m. főell., moz
donyvez., Komárom fth. ; Antal 
Ferenc felOgy ., főelöa<1ó, KPM 
Ii8. szakaszt. ;  Maráz Károly el!., 
MA V Utasellátó UV. 2 .. sz. áruda
üz.Ietvez. ; Schlrk József m. fö
ell., mozd. felv1gy., Sopron fth, ; 
Bors Tibor m. ir..t., szaka&z.kez. 
p. mester. Győr Pft. Fón. ; Po
gány László :főell., szertári szá
madó, Szolnok fth. ;  dr. Kováts 
Emil főtan, f(lelóadó, KPM 1/3. 
szakaszt. ; Dér Lajos mérnök fő
tan. mérnök főelőadó, KPM Jár
mújav. Oszt. ;  Váradi István m. 
tan. az újmlskolci pft, főn. vez. ; 
Domján Józeef mérnök főint., 
föelöadó, KPM 1/6. szakaszt. ; 
Szabó Ill. József músz, fóint. 
motorjav ., részlegvezető, Sz.om
ba.thely fth. ; Csik György fő
ell., asztalos csop. vez., Szeged 
fth.; Szilcs Ferenc :főint. főelö
adó, KPr..t I)j_ • szakaszt. ; Sipos 
Ernő r,egédfelvigy., tolatásvez., 
Várpalota áll., Gall Sándor m. 
ffünt., Debrecen JJ. UV. meg
munkáló " ostt. gyá.rt�l!'l)el!.. ; 
Erki Béla m. főtiszt, mu-nkavez� 
p. mester. MÁV Budapesti :E;p. 
Főn., Szabó Géza főint, a sze
gedi ig. személyzeti és munka
ügy! oszt. fílelőadJa ;  Dudás 
Márton mérnölc főlnt., főel6adó, 
budapesti lg. II. oszt. ; Kecske
méti Ferenc m. fó!nt., Villamos„ 

lakatos mavez., Miskolc �t"-Jl. ; .Ju
rás István m. el!., motorvez., 
Nyíregyháza flh. ; Szalkai Jó
zse:t m. f6ell .• a ferencvárosi :fth. 
koooijav. műhely vezetője; Ki
rály Albert felügy_, MAV TBEF 
szem. és munkaügyi. munl:ás

Mlskolc fth.; Herczegb Va.lérl.a se
gédf,elvlgy., MA V Adatfeldolg. 
F6n.; S:z:atlunárt Jó�f fólnt., fl>
előadó, MAY BVKH m. oszt. ; Zá
konyi Gyula rn. től.nt.. oozt. vez., 
MAV DW1'Ü<eszt Jj. UV.; Pálffy 
Imre mérnök főint., főelőadó, 
1'.-PM I/9. s=Jtoszt. ; Sas I&tván fl>
ell., Villan:yszerelö, MA V Gépjavító 
UV.; Harmathy Lajos mérnök 
tan., főelőadó, KPM JJ6. szak
oszt. ; Na,.oY Károly ell„ Utaoo,llátó 
OV.: Krajnyák István ell., müvez., 
MA V Gyöngyösi Váltó és Kitérő
gyártó UV.; Kollár Ilstván fóell., 
fómüvez., Landler Jenő Jj. UV.; 
Sinka Jó7.Sef fólnt., föelóadó, 
AnyageU. Ig.; Urbán Imre föell., 
kábelfekt-ető a,op. vez., MAV 
TBU; Rátka.! József m. föinL, 
gyárré.sz.!egve-,e\ő, MAV J;;sza.ki Jj. 
uv. ; Rég,ar Dezső m. fő!elügy„ al-
067:tályvez., KPM I. Jármújavltó 
OSztály; Nagy Mihály föell., sze
mélygépkocslvez., MAV Autófuva
rozá&l Főn.: Szappanoo Géza mé.r
nlSk tan., főelőadó, KPM L Köz
�a.zd.-.ságl és Uzemszerv. oszt. ; 
s-1Eft.i-y}f"-t,�g.!�½tere&"löa<l� • 
Nagy G)-ula el!., c:sop. 11ez .• l\IAV' 
:E:pületelemgyártó Főn. TMK ; Ko
ezó István seg,!tlellen6r, raktár
keze1ó, Landler Jenó 0Sztószert.ár
f6n. ; Baut János m. föell., mozd. 
vez., Záhony fth.; Végvári Jó:mel 
etl., szakmunkás csop. vez., Vili. 
FeJsö.v-,z. :t.p. F<'ln.;  Szikla György 
m. Int., tart. b\okkmester, Pécsi 
TBFF; sz. Demet<,r István m. hat„ 
vona!tlsztviselő, Kisújszállás Pit. 
Fön, 

-awii, :Ez mindenképReil ��Y: -------------------------.,... 
telen volt, a színvonalát íilapo-

el 1. főcsopot·t. vez. 
A közlekedés iis postaQgyl m!

ni-szter a vasúti közlekedésben 

( A t1ezérlga.zgatói dicséret
ben részesüitek névsorát la
punk következő számában kö
zöljülc.) 

san lerontotta. Ennek a folya
matnak megállítását ffi a mi
nőség javítását is szolgálja az 
új ruházati utasítás. 

Az első lépés 

A minőség állandó javításá
nak első lépéseként jó minó
ségű, méretre készült, s:::ürke
színú, fazonos, nyakkendős 
nyári ruhát kap a vasutas dol
gozók egy része még ebben az 

Cél: a tanulók munkára nevelése 

Szülői értekezlet 
a debreceni jármííja vítóban 

Az iskolaren&zerün!cról 

t�iize�u,;;:fá"J�nyes és példamu- ------------------------------

szóló törvény kimondja, hogy 
a tanulókat fel kell készíteni 
a szocializmus épít.ésének ak
tív szolgálatára, vagyis arra, 
hogy megfelelő színvonalon 
legyenek képesek a nagyüze
mi termelésre . 

értekezletet tartanak. For• 
gács József, a szakközépiskola 
igazgatója ismertette a poli• 
technikai oktatás jelentősé
gét és hangsúlyozta, hogy az 
iskolareform alapgondolata, 

MINISZTERI 

DICSÉRETBEN 
rémesit,ette: 

Hack József fólnt., vonali me
netirányitó, Bék,áscsaba áll.; Bá
nyai István Int., KTG tiszt, Nyir
egyhá.za áll.; Egri Lá.sz:ló íőell., 
vonatvez., Rákosrendező áll.; Kiss 
Lá.s.z.Jó főell., átmenesztö raktár
nok, Kálkápolna áll. ; Kegyes La
jos m. ,eU., mozd. vez., Bék,és,
CS'.aba fth.; Dubravcsi.k Y..ároly 
mérnök tan., a Vasúti Tud. Kut. 
Int. tud. f6munkatársa; Jámbor 
Zsigmond segédfelvlgy_, csap. vez. 
előmunkás, Esztergom P!t. Főn.; 
Hackl Jánosné ell., MÁV Adatfel
dolg. Főn.; Gillc-ze István m. fő
int., vonalblztos, szeg,ed.l ig. n. 
OSZL ; MU6kovics József munkás, 

�f� ��
ll
fel5J�:",;

ő
fil l'tf:.�01:ió 

Pft. Főn. vezetője ;  Kerekes Adám
né fólnt., a Vasútgépészeti Techn. 
gazd. vezetője; Nyakas Antal fel
ügy., főelőadó, KPM J/5. szak
oszt.; Kállai András m. ell., moro. 
vez., Bp. Ferencvárosi fth.; Wiand 
László m. int., vonalkez.. músz. 
tisztviselő, Békéscsaba Pft. Főn.;  
Somogyi Ernő mérnök f6int., fő
előadó, KPM I/7. szak<>-SZt.; ca)nkó 
Lajos Int., forg. áll. főn. h.,  Zala
egerszeg áll.; Szakál József eJ.l., 
technlkus, KPM Yaaútl és Közúti 
Alk.almasságvizsg. Int.; Parádi Ró
bert ell., múszerész, BBFF.; Pá
pai István m. :főint., művez., MAV 
Szék:esfehérvári Jj. UV. ; dr Kovách 
Sándor orV06 titkár, MAY Kórház 
és Közp. Rend. Int.; Kummer Er
nő fölnt., főelőadó, GYSEV vasűt
ig.; Ladányi Is1vá.nné felvigy., 
nyomdai berakó, MAV Jegynyom
da Főn., Konka István int , rész
legvez., Bp. Számviteli 1''0n. ;  Er
dős Sándor ell.,  lakatos csop. vez. 
Nagykani:zs:> tth.; Kupal Lajos 
tan., főelőadó, KPM I/8. szakoszt.; 
Tancsloo József m. fóell., U:rem
gazdász, Tapolca fth. ;  Hegedüs 
Gyula m. főell., művezető, M...L\V 
Hídépítési F6n. ; Jakab Lászlóné 
se"{édell., előadó, N 1\. V :f..fi.skolci 
11:p. Főn.;  dr. Póta László f6tan., 
főelőadó, KPM I. Vasüti Főosz
tály klbemetlkal oszt.;  O,sgyán 
László föell., n\ozd. lakatos, MA V 
Szolnoki JJ. UV.; Gallai István m. 
ell .• mO'Zd. vez .. Hatvan fth.; Tóth 
Ferencné int., előadó. KP,M I. Vas
útil F6oszt. Vasúttizembiztonslig 
oozt. ;  Kalmár Dezső felvigy .• so
rompók ez pályaőr, Pápa Pft. Fön. 
I. pm, szakasz ; Rajczi J-ános ell., 
számadó, Dombóvár Pft. FOn.;  
Bertalan János m .  ell., mozd. vez., 

Ujításokhól 48 millió 
forint ... 

KITUNTETTEK A LEGEREDMENYESEBB 

VASUTAS ÚJITÓKAT 

:€vele óta hagyomány, hogy 
ilyenkor tavasszal, meghitt 
ün.neps,égoo köszöntik és ki
tüntetik azokat a vasutas újí
tókat, akik eredményesen dol
l}C)Ztak, akik jayasl.a,taikkal 
tíz- és százezer forint.cs nép
gazdasági m�•tást értek 
el. 

A Vasúti FÖO&Ztály Szív ut
cai klubterm.ébeo el.sónek 
Kajcsa József, a vasUJtasszak
szerve.zet közgazdasági ooztá
ly ának megbízott vezetóje kö
szöllltötte a megjelent újítókat, 
majd Szücs Zoltán vezérigaz
ga,tóhelyettes mélóatta a vasu
tas újítók múlt évi munkáját. 

- Az Jlő és holt mut,lrával 
való takarélcosság, a műszaki 
fejlesztés nem elvont fogal
malc és nem is egy-egy -kije
lölt szerv, vagy „felelős" kizá
rólagos reszortfeladata, hanem 
minden egyes dolgozó műsza
ki és gazdasági vezető folya
matos munkájának elválaszt
hatatlan része - mondotta a 
vezérigazgatóhelyettes, majd 
ismertette az elmúlt évi ered
ményeket. 

Ezek sz.erlnt 1966-ban 

70-08 darab újítást adtak 
be, ebből 2290-et fogadtak 

el. 

A beadott és az elfogadott újí
tások ará-nya ugyan nen ked-
vezó, de ils6zeh=nlítva az 
1965-ös évvel, még ez a2 

minden más tényezó:lél emel 
kedés tapasztaJ.ha,tó. 

Az viszont már örvendetes, 
hogy az elfogadott újításo.1<: 92 
százalékát bevezették. Az újí
tások 

népgazdasági megtakarí
tása 48 millió forint., 

az újítóknak 1,8 millió forint 
újítási díjat fizettek ki. 

A vezérigazgatóhelyettes be
S!Zédében foglalkozott az újí
tások elbírálásával, a kissé ne
hézlres ügyintézéssel, majd a 
következőket mondotta: 

- Megállapításaink szerint 
az elbírálás, a m.egvalósltás 
elhúzódása, az· esetek többsé
gében olyan szubjelctív okok
ra vezethető vissza, mint a 
döntéstól való félelem, a fe
lelősségvállalás hiánya, a 
szakmai féltékenység, A veze
tóknek és a társadalmi szer
veknek összehangolt, rendsze
res, ellenórzó munkával, szük
&"'__g eseté, felelósségrevonás
sal le kell küzdeniük az ilyen 
szubjektív akadályokat és sza
bad utat kell bizt.osítani a 
népgazdaság érdekeit szolgáló 
haszr '.>s újításoknaik, találmá
nyokr,ak - mo1.dotta befeje
zés ül a vezérigazgatóhelyette,;, 
majd kitüntet-\seket adott át. 

A Kiváló újító kitüntetés 

meg. 

E munkából a debreceni 
járműjavító dolgozói is ak
tívan kiveszik részüket. A 
vállalatnál 1961 óta rendsze
resen folyl k politechnikai 
oktatás. Ebben az évben 
a Thomas Mann utcai Dienes 
László szakközépiskola llI/d, 
llI/f osztályából 52, a Tóth 
Árpád fiúgimnázium IV/e osz
tályából pedig 26 diák 
részesül a járműjavítóban 
szakmai képzésben. 

Hagyomány már, hogy a 
vállalatnál minden évben a 
harmadik osztályos tanulók 
szülei részvételével szülói 

az elméleti és gyakorlati 
oktatás összha.ngöa hozása, 
egyre jobban megértésre ta
lál a szülők, pedagógusai( és 
tanulók köz:ött. A szülói ér
tekezlet után a részt vevők 
megtekintették a munkahe
lyeket és utána közösen be
szél ték meg az ott látottakat. 

Rendi András esztergá-
lyos tanuló édesapja el
mondotta, hogy jónak lát
ja ezt az oktatási formát és 
személyesen is meggyózó• 
dött, hogy fiával és a 
többi gyermekkel is megfele
lően foglalkoznak az üzem
ben. 

Vclosinovszki János 

arányszám sem vá1tozott él 

arany fcl;ozatá.t 6. ezüst foko-

, 
zatát 15, a bronz fokozatot pe
dig 19 vasutas lijító kapta 

- ,r - , '--------,------------------" 



Gimnázium három ev alatt 
A Múvelődésügyi Mln.iszt.é.. 

rtum 1966. május 2-á.n meg
jelent utasítása lehetővé teszi, 
hogy a szakmunkásvizsgával 
rendelkezó dolgozók 2 vagy 3 
év alatt végezzék e I a köztp
isko!ál és legyenek =-bály
•zerü érettségi vizsgát. A ren
delet meghatározza azokat a 
tantárgyakat. amelyekiból kü
lönbözeti vizsgát kell tenni 
ahhoz, hogy valaki a II. vagy 
a lII. osztályba iratlmzhasson. 

A Keleti f,it6ház szalaur
i,e=eti bizotlsug,a a dol{jozók 
kezdemé 1111ezésére IGiLUinbözcti 
Í;i.zsgára előkészit6 tanfolya
mot szervezett. A jelentkew 
38 dolg-0zó úgy látta, hogy ta
nulmányaikat a II. 05Z:á.Iyban 
helyes folytatniuk, hisz hosz
�za.bb ideje elszakadtak már 
e.z iskolától. s úgy érezték, nem 
lenne helyes egyszerre 2 év 
különbözeti vizsga anyagá•t 
vállalnl. ,.Inkább kevesebbet, 
d<? azt alaposabban megtanul
tú" - ez volt a jelszavuk. 

A tanfolyam 1957. márcil.!8 
16-án indult. Az oktatást a 
közeli, Százados úti gimná.zi-

mn tanára.t vállaLták. A taní
tás minden hétfőn és csütör
tőkön délután,. a munkaidő 
után, órarendszerúen folyik a 
Keleti fűtőház oktatótermé
ben. A tanfolyam megindítá
sához szükséges anyagi fel'té
teleket a budapesti biwtt.sáa 
biztosította. 

A vizsgáig csupán két és fél 
hónap áll rendelkezésre. Bi
zony, össze kell szedni magu
ka.t a tanfolyam részvevőinek, 
ha sLlteresen akarják letenni a 
különbözetit. Az optimistálr
bak már a jövő tanév esélye
it latolga,tják_ 

,,Jó lenne, ha :szeptember
ben önálló vasutas osztály le
hetne belőlünk a II .  gimnázi
umban" - mondogatják biza
kodva. 

A Keleti !ű-tóház szaks:rer
vezeti bizottságának példája 
követendő. Példa egyrészt ,az 
öntevékeny munka sikerére, 
másrészt arra is, hogy a dol
gozók továbbtanulási igénye1t 
hogyan kell támogatni. 

Vigh Jánosné 

Műszaki klub a dunakeszi járműjavítóban 
A MÁV Dunakeszi Jármú

�avító OV-nelt évról évre na
gyobb fel.adatokat kell meg
oldania, egyrészt a belföldi 
forgalomban használható új 
kocsigyártást, másrészt a fó 
profilt képező négytengelyes 
személykocsi javítás és kor
szerúsí tés megvalósítását il1 e
tően. A növekvő feladatok 
i,égrehajtásának előfeitétele, a 
műszaki sz!nvonal emelése, a 
szervezettebb munka, széle
sebb látókört, nagyobb szak
mai és általános mú&zaki fel
készültséget kiván az i/.zem 
m!Iszaki koUektfoá:iától. 

Már korábban felvetődött 
egy olyan, vállalaton belüli 
szervezet létrehozásának szül,:
ségessége. amely összefogja az 
üzem műszaki dolgozóit és 
gazdasági vezetöit, m��gósít
ja az erőket a vállalatra há
ruló feladatok eredményes 
megoldására. 1gy meriilt fel a 
músza,k"i klub megalakulásá
nak gondolata. 

Az alakuló gyűlés a múlt év 
novemberében volt. Azóta 

izlé$esen berende2Jett 
klubw.oba áll a klubl,a.gok 

rendell:e-r.ésére, 

11.mit a vállalat érdekében el
mél>iilt munkát igénylő té
mák kidolgozásával foglalkozó 
műszaki. vezetők, munkaidó 
alatt is felkereshetnek. A mű
szaki könyvt:írból gondos vá
logatással szakkönyveket, ma
gyar és külföldi folyóiratokat 
helyeztek el a kluhszobába. 

SZOCIALIST A MÓDON 

A klubtanács havonta rend
szeresen ülésezik, és meghir
deti ki-vetkező havi program
ját. Az előad»sokat meglúvott 
külső alőadóK, és a váilalat 
legképzel;tebb dolgozói tart
ják. Amikor műszaki kisfil
mek vetítésére kerül sor, 
vagy ha a vállalatot érintő té
mákról tartanak előadást, az 
üzem valamennyi dolgozója 
részt 'vehet azokon. 

A vállalat vezetól igénybe 
veszik a műszaki klub ,segít-
9égét. Ezt bizonyítja az is, 
hogy a legfontosabb terveket, 
intézkedéseket dönt.és és vég
rehajtás előtt a klubtagok is 
megvitatjálk. Jelentős prog
rampontja volt a klubnak a 
vállalat 1967. évi termelési 
tervében ;megszabott termelé
kenység teljesítésével kapcsO: 
latos feladatok megbeszélé.se, 
s a szükséges inté:rkedések 
megbatározá;sa. Széles körben 

megvitatták a vállalai 
iávlaii fejlesztési iervét, 

amely a szalagszer,l javítás 
feltételeinek megteremtését 
célozza, a megnövekedett ja
vítandó kocsidarahszám mel
lett. 

A Dunakeszi Járműjavító 
műszaki klubjának néhány hó
napos működéséből is arra le
het következtetni, hogy létre
hozása haS7Jll.OS . volt, a klub 
eredményesen segíti a vállalat 
gazdasági feladatainak meg
oldását. 

Székács néni házikója 
Az összefogás, az emberség, 

a közös akarat sok mindent 
legyőz. Erről szól az alábbi 
történet is, amelyet Hegyi 
Sándor, Tiszaföldvár állo
más szakszervezeti bizottsági 
titkárának feljegyzése nyo
mán írtunk. 

* 

Székács János, a martfűi Ti
sza Cipőgyár munkása a 
múlt év márciusában felesé
gével, Tiszaföldvár állomás 
dolgozójával együtt keresték 
fel Hegyi Sándor á�upénztá
rost, az állomás szakszerve
zeti bizottságának titkárát, 
hogy segítségét kérjék. Az. 
idős házaspár ugyanis bér
leményben lakott, és a háztu
lajdonos gyakran bántotta, 
zaklatta óket. 

- Azt mondja. költöz.,,-ünk 
ki, hagyjuk el a házat - pa
naszkodott Székács János. 

- De az utcára nem te
hetnek ki bennünket, segít
sen, titkár elvtárs - könyör
�ött sírva az Idős asszony. -
Senkink sincs, a munkában 
öregedtünk meg, s most, ami
kor csaTc pár nyugodt évünk 
1>an hátra, akkor bántanak, 
akkor zaklatnak bennünket. 

Az ÜiY valóban kényes voU. 

A:-t a házat, amelyben Széká
csék laktak, el.adták és az 
új tulajdonos mindent elkö
vetett, hogy az épületet bir
tokba vehesse. 

Az szb-titkár, aki járási ta
nácstag, sokat tépelődött, vé
gül a községi tanácselnökhöz 
fordult. Vele beszél te meg, 
hogyan és miként segít,hetné
nek Székácsékon. 

A fa!u végén a régi vásár
téren akkortájt kezdték merni 
a házhelyeket. A községi ta
nács segítségével az idős há
zaspár is kapott egy 200 négy
szögöles telket. 

Az átírásnál jelentkezett az 
elsö probléma. Kiderült, hogy 
Székácsék nem rendelkeznek 
tartalék pénzzel, s az 1200 
forintot nem tudják kifizetni. 
De Hegyi Sándor segítségével 
ez az akadály is csal;hamar 
elhárult az útból 

A telek tehát megvolt. A 
terv, az elképzelés sem hiány
zott. A kivitelezés mégsem 
kezdődhetett meg, mert nem 
volt pénz építőanyagra. A 
sza.kszervezeti bizottság tit
kára ekk.or úgy határozott, 
hogy az állomás szocialista 
brigádjaihoz fordul aegltsé
gért. A megbeszélésen Sziki 
Ferenc fo��almi szw.i:á,lattevó, 

MAGYAR VASUTAS 

Országos verseny 
a „Szakma kiváló tanulója11 

címért 
Hazánk felszabadulásának 

22. évfordulója tiszteletére, a 
Szakszervezetek Országos Ta
nácsa, a Magyar Kommunista 
Ifjúsági szövetség és az ipari 
tárcák országos iparitanuló
versenyt tartanak. A verse
nyen, melyet a Munkaügyi 
Minisztérium rendez, részt 
vesznek a Közlekedés- és Pos
taügyi Minisztérium vállalatai
nál foglalkoztatott ipari tanu
lók is. 

,.A szakma kiváló tanulója" 
versenyt minden évben a fel
szabadulás tiszteletére rende
zik meg. Ezzel egyidőben az 

ország ktllönböz<'S megyéiben 
az ipari tanulók mest.erműveit 
bemutató k.iállitásokat rendez
nek. 

Ebben az évben ősszel tar
tanak országos kiállítást az 
ipari tanulók legjobb vizsga.
remekeiből A kiállítást a 
Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 5-0. évfordulójának 
tiszteletére a Demokratikus If
júsági Világszövetség Budapes
ten tartandó nemzetközi szak
munkás-k-0nferenciájával egy
időben rendezik. 

A versenyben 1600 fiatal 
� részt. 

250 fiatal kulturális versenye 
A Nagy Októberi Szocialista 

Forradalom 50. évfordulója 
tiszteletére a MAV Északi Jár
műjavító Tö-rekvés Művelődési 
Házában széles körű kulturá
lis versenymozgalom bontako
:wtt ki. 

A szocialista kultúráért ver
senymozgalomban több mint 
250 fiatal vesz részt. A tánc
kar, a népi zenekar, kamara
kórus és az irod,almi szinpad 
tagjai mellett a kulturális 
megmozdulásban részt vesz
nek a művelód'!?si ház foto
sza.kik:örének tagjai és a íilate
li.sták is. 

El1lnek a mozgalomnak szá
mos újszerű vonása van. Hogy 
csak egy lényegeset emli�ünk: 
a különböző művészeti cso
portok és szakkörök ugyan
ol11an versenyvállal.ásokat tet
tek, mint a szocialista clmért 
küzdő brigádok, és ezeknek a 
feladatolmak a teljesítését 
ugyanúgy naplóban rögzítik és 
fényképekJ!rel is dokumentál
ják. A verseny értékelésére a 
budapesti bizottság és a kerü
leti tanácsi népművelési szer• 

vek bevonásával haVOllkén.t 
kerül sor. 

A verseny beindulása. óta 
másfél hónap telt el, és öröm
mel állapíthatjuk meg, hogy a 
szakkörök szinte k;ivétel nélk-JZ 
teljesítették fela:iánlá.saikat. A 
mozgalomnak tudható be, hogy 
négy művészeti csoportba egy 
hónap alatt több mint 40 új 
jelentkezőt vettek fel. A kama
rakórus ezüstkoszorús okleve
let nyert, a tánckar bekerült 
a legjobb nyolc műkedvelő 
szak.szervezeti táncegyüttes kö
zé. 

2!:>ó részvevővel megkezdó
dött a művészeti politiikai aka
démia is. Szel."Vezés alatt áll 
egy ifjúsági klub, és már mű
ködik egy kitűnő gitáregyüttes. 

A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom tiszteletére indí
tott kulturális versenYin.OZ®a
lom minden bizo0111yal frissü
lést hoz a gazdag múlttal és 
hagyomáinm.yal rendelkező mű
velődési ház élet.ében. 

Balogh Lajos 
igazgató 

Próbál az énekkar 

a pártalapszervezet titkára is 
támogatta a javaslatot. 

A szocialista brigádok vé
gül is úgy határoztak, hogy 
társadalmi munkában felépí
tik Székács néniék házikóját, 

Az események ettől a nap
tól kezdve már gyorsan pereg
tek. A Lenin Tsz elnöke, Bodi 
Imre a. vályogvetéshez töre
ket biztosított. Aztán a Szé
kács-család, meg az állomás 
szocialista brigád tagjai el
kezdték a vályogvetést. Ment 
minden, mint a karikacsapás. 

Az állomás szb-titkára ez
után felkereste a Tisza Cipő
gyár szakszervezeti bizottsá
gát és tőlük is segítséget kfrt. 
A Székács-család sorsa ott 
is megértésre talált. A mun
katársak, a szocialista brigá
dok a cipőgyárban is felaján
lották, hogy munkaidö után, 
s vasárnaponként segítenek 
az állomás szocialista brigád
,ainak. Mindenki érezte és 
tudta, hogy egy idős házaspár 
nyugalmáról, otthonáról van 
szó, arról az otthonról, ame
lyet egy életen keresztül nem 
sikerült nekik felépíteni. 

A kolltktív munka meghozta 
gyümölcsét. A Szolnok megyei 
Allami Epítőipari Vállalat 
cementet, a helyi téglagyár 
téglát, a Tiszaföldvári 11:pf
tőipari Ktsz jutányos áron 
ajtót.okot, a járási tanács pe
dig a típustervet biztosította. 

Nem csoda, ha ilyen össze-

(Berkovic$ Je-nó felv.) 

fogással szinte pár hét alatt 
tető alá került a kis szoba
konyhás ház. Az ép!tkezés 
munkálatait Hegyi Sándor 
szb-titkár irányította, aki er
re az időre IO nap uabadságot 
vett ki. A teljes befejezés 
azonban még késett. A vako
lás, az apróbb belső munkák 
még hátra voltak. 

Ekkor történt a szomorú 
tragédia. Székács János, a 
Tis.::a Cipőgyár öreg mun
kása az újonnan épült ház 
félig kész konyhájában hol
tan esett össze. Szívhalál. 

A temetés u�.n a ház épí
tésében részt vevó kollektívák 
elhatározták, hogy sürgősen 
,,határidő előtt" átadják a la� 
kást Székács néninek, az öz
vegyen maradt, teljesen össze
roppant kis anyókának. 

Az É_ !tőipari Ktsz villanyszerelője társadalmi munkában elkészítette a ház villanyhálózatát. A TITAsZ pedig december 13-án soronkívül bekapcsolta a villanyt fgy már nem volt akadálya annak, hogy Székács Jánosné, Tiszaföldvár állomás takaritónője, a vasutasok Tinikéje december 14-én beköl
tözhessen új otthonába. 

Az sr:b-titkár ezután sem 
hagyta magára Székács nénit. 
Gondoskodott a téli tüzelőjé
röl, segíti ügyes-bajos dol
gainak megoldását és meg
ígért� ne .. !, hogy a házon még 
hátra levő munkálatokat is 
befejezi. 

EMLEKEZÉS LENINRE 

K 
ilenct1enMe � e:,
előtt, 1870. 4pri!is Z2-én 

született Vlagyimir 11:iics 
Lenin, korunk nagy forradal
mára és gondolkodója. Ha 
idóbe11 évről é'Dre távolodunk 
is, emléke soha nem halvá
n11UI el. Nincs földgolyónknak 
olyan zuga, ahol nevét és élet
művét ne ismernék, iie emle-: 
getnélc. 

Ner,e l5sszeforrott minden 
nép szabadságával, a dolgozók 
felemelkedési törekvéseivel.. 
Lenin példa mindazok előtt, 
akikben gyűlölet él a rabság 
és szolgaság ellen. Mintaképe 
a bátraknak, akik üldözéssel 
és halálla.l dacolva, szervezik 
harcra a munkásosztályt, mint 
a dolgozó nép vezetőjét. 

Már 43 éve nincs az él6k so
rában., de műve él6bb, mint 
vala.ha. Hagyatéka, tanítása, 
eszméi betel:iesednek. ő te
remtette meg a győzelem 
egyi,k legfontosabb tényezó
;ét: a néptömegekkel összefor
rott, új típusú forradalmi pár
tot. Olyan párt kíkovácsolá
sán dolgozott, amely képes 
helyes irányt kitűzni, s ehhez 
meg is tudja határozni a leg
közvetLenebb feladatokat. Is
meri a tömegek vezetésének 
módszereit és formáit, megvan 
az a képessége, hogy politikai 
és szervezői munkáját hozzá
iga;zítsa a változó, új helyze
tekhez. 

M
i a magyarázata, hogy Le
nin tanítása, eszméi az 

egész világot átformáló anyagi 
erővé váltak? Lenin dolgozta 
ki a munkásosztály felszaba
dításának feltételeiről, a szo
cialista építés alapvető elvei
ről szóló tanítás elméleti 
alapjait az imperializmus és 
a proletár forradalom, vala
mint a kapitalizmusból a 
kommunizmusba való átme
net korszakára vonatkozóan. 
Ezzel az ú:i történelmi viszo
nyokra alkalmazta a marxiz
must. De Lenin nemcsak el
méleti fegyvereket adott a 
munkásosztálynak, nemcsak 
a győzelem elméleti alapjait 
dolgozta ki, hanem forradal
márként, előszi.»'-- a történe
lemben, a gyakorlatban is 
győzelemre vezette a szocia
lista forradalmat. 

Gyakorlatban bizonyuit be, 
hogy a sikerek mindig össze
füganek a lenini elvek helyes 
alkalmazásával, a kudarcok 
pedig ezeknek a.z elveknek a 
megértésével. A termelélcenv
ség állandó növelésére, a 
munka szerinti elosztás elvé
nek következetes érvényesíté
sére, a szocialista fegyelem 
erősítésére, a kispolgári ma
gatartás és a bürokrati:mius 
elleni harcra, a szocialista de
mokratizmusra vonatkozó út
mutatásai ma is a legaktuá
lisabbak közé tartoznak. 

trásain végíghúzódik az a 
gondolat, hogy a párt 

ereje a kommunisták tevé
kenységében., öntudatosságá
ban és eszmei, szervezeti ösz
szeforrottságában van. Ezek 
a követelmények ma is éppen 

olyan f<Yn.t.osa k és id6szeroek. 
mint Lenin idején voltq.k. 

Lenin egyaránt óvott a sike
rektől va.!6 megszédülés,tól, ön• 
teltségtől éppúgy, mint a pá
niktól, a kétségbeeséstől A 
legnehezebb helyzetekben ú 
mindig talált kiutat, mert 'ha.· 
tártalanul hitt és bízott a dol
gozó tömegek teremtő, alko
tó erejében. Sokan még 
tisztelői közül is - fanta&ztit
nak tartották terveiért, a Jö
vőt iL!ető optiml.zmusáért, 
amit az akkor elmaradott, ki
éhezett, kifosztott, a háború
ban 1.egyengüit, romokban he• 
verő Oroszországnak adott, 

Ami a közönséges gondol
kodás számára fantasztiktU
nak tűnt, az Leninnél reali
tás lehetett, mert nála a pil• 
lanatnyi helyzet soha tiem 
homályosította el a tudomá
nyos előrelátást, a fejl.ódé• 
törvényszerűségeit. Mert 6 
nemcsak bízott a tömegek al
kotó, történelemformáló ere

jében, hanem ahhoz is h-
tett, hogy milyen módon le
het azt a leghatékonyabbaa 
kibontakoztatni. 

A p.irt vezető szerepét min,
denekelött abban jelölte meg. 
hogy az alapvető érdekek lcö• 
zössége alapján egyes€tse11 é• 
mozgósítson minden dolgozót 
a szocialista építő munkára. S 
mint a legfőbb tudatos erő, 
mindig vegye számba a dot• 
gozók különböző 011ztál11ai• 
nak, rétegeinek sa:iátos ér• 
dekeit, gondoskodjon azoknalll: 
összehangolásáról, a mun.ká.,
osztály vezető szerepének biz• 
tosítása mellett. 

L
enin tanításainak helyei 
értelmezése és alkalma• 

zása eredményezte, hogy pár• 
tunk szerepéről, munká;ár61 
egyre nagyobb tömegek győ
ződtek meg saját tapasztala• 
taik alapján. Ebben megha
tározóan benne van p<irtunlll: 
helyes politiká:ia, s a párttag• 
ság odaadó munkája. A le• 
nini útmutatás eredményes• 
ságét mutatja, hogy a pártta• 
gok, a pártonlcivü!iek mnliói• 
val összefogva, a nemzet épí• 
tő erőit mozgósítva emeltük 
fel népünket. S ez bizonl,litJa, 
hogy a párt helyesen, Lenin 
szellemében fogta fel sze
repét: a párt a nép szolgála
tában lett a nép vezet/S ere• 
jévé, 

F E L H ÍVÁ S  
az Országos Vasutas Képzöművészeti 

Kilillítósra 

A Vru;utasok Szakszervezete szervezés,! és nev-elésl esz• 
tálya a XVII. vasutasnap alkalmából Budapesten rendezi 
meg az Országos Vasutas Képzőművészeti KiálUtást, 

A kiállitáS-On a vasutas képzőművészeti körök tagjai, 
tényleges és inyugdíjas veis.utasok és azok családtagjai ve
hetnek részt maguk készítette festményekkel, grafikákkal. 
szobrokkail, domborművekkEll, népművészeti és iparművé
szeti munká:kk.al. 

A műveket 1967. június 10-ig kell eljuttatru a kiállítás 
rendezóbizot<hságához: Budapest, VIII., Népszínház utca 29. 
A bíráló biwttlság által javasolt művoeket szaiksze.rvezetü.nk 
elnöksége a következő díjazásban részesíti : 

FESTFSZET: 
1. A vasutas dolgozók megváltowtt é'letét és muni\takö,, 

rülményei.t legjobban ábrázoló festmény vagy grafika 
1500,- Ft 

2. A legjobb emberábrázolás festményben, vagy gratt„ 
kában 1200,- Ft 

3. A legjobb munlmábrázolás festményben, vagy g;raff„ 
k:ában 1000,- Ft 

�- Mjúságunlk életét legjobban ábrázoló festmény, vltffi 
grafika 8-00,- Ft 

5. Legjobb csendélet festményben, vagy grafikában 

6. Legjobb tájkép 
SZOBRASZAT: 
1. Legjobb emberábrázolás 
2. Legjobb munkaábrázolás 
3. Ifjúságunkat legjobban ábrázoló mű 
IPAR- e8 N8PM0VESZET: 

500,- Ft 
500,- Ft 

1500,- Ft 
1000,- Ft 
800,- Ft 

A legjobb i,par- vagy népművészeti tárgy 400 - Ft 
Szervezési és nevelési �1' 
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Kis sportkör 

a tömegsport szolgálatában 
A MAV Gépjavító Uzemt 

Vállalat sportköre 3 szakosz
tálly-ü 194e· ba,n all'lkult. Ami
kor Szednicsek Károly 5 év
vel ezelőtt átvette a sportkör 
vezetését, elsősorban arra tö
rekedett, hogy az asztali tenisz-, 
ui,bdarúgó- és a sakk-<Szakosz
tály mellé, új sportágakat 
szervezzen. A vezető és a 
sportköri tagok lelkes munká
jának köszönhető, hogy ma 
már 6 szakosztály múkiidik. 
Megalakult közben a női és 
fém röplabda-, a céllövő- és a 
természetjáró-smkosztály. A 
sportköri elnök nagyon szeré
nyen beszél eredményeikről. 

300 dolgozó sportol 

- Sponkörünk kizárólag 
• válialat dolgozóinak érdekét 
tartja szem előtt. Legfőbb 
feladata a tömegsport szolgá
lata. Az ezer fős üzemben 
mintegy 300 dolgozó sportol 
r.endszeresen. Megkiinnyiti 
munkánkat, hogy sportléte
sítménnyel nem állunk rosz
azul. Van labdarúgópályánk é& 
társadalmi munkában röp
ia'bdapályát is építettünk. 
Azon kívül saját céllövő pá• 
iyával is rendelkezünk. 

A szakosztályok munkálá
vail kapcsolatban a sporlfkör 
elnöke elmondotta, hogy a 
Jabdarúgópályán kívül mind 
az öt sportágban részt vesznek 

Schmidelik Jswán edzés közben 

.,Népköztársasági Kupa" meg
nyerésével tették fel a koro
nát. 

Ennyi pozitív eredmény 
után meglepetésként hatott, 
amikor megtudtuk, hogy az 
egyik legrégibb és legeredmé
nyesebb szakosztályunk, az 
asztalitenisz válságos hely
zetben van. A kerületi baj
nokságban és a budapesti bi
zottság által rendezett verse
nyeken az élmezőnyben vég
zett csapat tagjai helyiség
probléma miatt kedvüket 
vesztették és abba akarják 
hagyni a versenyzést. A vál
lalat saját hatáskörében nem 
tudja kérésüket teljesíteni. 

Töpb esetben fordultak a rá
kosrendezói csomóponti KISZ· 
bizottsághoz, hogy a ku1túr
termet heti két alkalommal 
bocsássák rendelkezésükre. 
Kérésük azonban ez ideig 
még nem talált megértésre. 

Ismerve a rákosrendezői 
csompont mozgalmi és s7.alk
szolgá!ati vezetőinek sportsze
retetét, éiszin tén reméljük, 
hogy nem kell a lelkes és 
eddig is eredményes múlttal 
rendelkező gárdának félre
tenni a pingpong ütőt, s az 
asztali tenisz s?.akosztály to
vább folytathatja munkáját. 

Sz. Tóth András 

a XIV. kerületi Testnevelési r----------------------------

és Sportszövetség, valamint a 
Vasutasok Szakszervezete Bu
dapesti Bizottsága által ren
dezett bajnokságokban. 

A sportkör legfiatalabb 
szakosztálya a röplabda- és a 
sportlövő szakosztály. A nfü 
röplabdások az elmúlt évben 
a kerületi I. osztályba első 
helyen végeztek és felkerültek 
a. Budapest II. osztályba. A 
férfi csapat pedig a kerületi 
I. osztályban a harmadik he
lyet szerezte meg. De ezzel a 
teljesítményével is bekerült a 
budapesti II. osztályba. 

Szeretik a sportot 

Szerszámmal és ecsettel 

Házi kiállítás 

szakszervezetünk képzöművészeli iskolájában 

A vasutas képzőművészeti Gamola József 42 éves, s 16 
iskola Népszínház utca 29. sz. esztendő óta rajzol, fest. 1/:ven
alatti műterme ezen a pénte- te több száz órát szentel sza
ken is megszokott munkanap- ba.d idejéből a művészetnek. 

ját élte. Mégis volt valami kü- Tucatnál is többre tehető azok
lönös és ünnepi. Alig fél óra nalk a műveknek a száma, ame
alatt 1cözel 150 oenaég érke- lyelkkel területi, országos és 
zett. Többségük Kőbányáról, nemzetközi amatór kiállításon 
áz , l!lszaki · Járműjavftóból. már részt vett. Ez azoruban 
Esztergályosok, szere!ők, idő- más, mint az előző kiállítások. 

A röplabdás lányok ered- sek, fiatalok. A műterem falain Ez az elsó önálló kiállítása. 
ményes szerepléséről Sallai 40 olajfestmény és több mint Gomola Jó:zset szerény, halk 
Józsefné, a csapat egyik játé- két tucat szobor, dombormű, szavú, dolgos ember. Szenvedé
kosa a következőket mondot- arckép wrakozott művészi ren- lyéról, gondjáról. öröméről éS 
ta : dezésben. Gomo!a József sze- tehetségéről festményei beszél-

A sikeres szereplés titka az, reló és Botond Béláné vasutas nek. 
hogy szeretjülc a sportot. Há- háziasszony munkái. 

Botond Béláné legalább any-
romgyermekes édesanya va- nyí esztendeje forgatja a for-
gyok, mégis szakítok időt a D!cséretes elbatározás volt a máz6 fát, a vésőt, gyúr 
rendszeres sportolásra, mert képzőművészeti iskola vezetói J·a az agyagot, a �p-

-
érzem szükségességét. b 

.,. 
A sportlövő sza.1<:osztály részéről, hogy a festő és szo - szet, mint Gomola Jó-

1966-tól működik hivatalo�an, rász növendékek munlkáiból zsef. Alkotásai közül A fel
Eddig 18 aktív versenyzővel havonként házi kiállítást ren- szabadult néger nő, Az öreg
vettek részt a kerületi baj• deznek. S hogy ezek a kiállí- asszony, A palántázó n6 és A 
nokságban. Az elmúlt évben tárok neps· zerűek, sikeresek, f' tal l' 1 tr élt6an első helyen végeztek és így ,a any tiszte e e m 
ettől az évtól kezdve már a b1zonyítja ennek a két amatőr vallanak alkotói tehetségéról, 
területi bajnokságban szere- művésznek a munkája, alkotá- mély emberszeretetéről. 
pelnek. Jó szereplésükre a sa is. K. J. 

K E R E S ·Z T R E J T .V É N Y 
Vlzs21Dtes : 1. Tílzhányó Hawal· 

szigetén. 7. A vállalaton beltili 
U.rsada.lml ellenőrzés megvalósí
tásának formája. (Folyt. a függ. 
Z3•ban.) 12. Somogy megyei köz
ség. 13. Afrikai állam. 15. Lenin• 
grád folyója. 16 . • • • ·Altáj, Gabi· 
Altájnak is nevezik. 17. Forma. 19. 
Egymást el'öző betíll<. 20. Talajfé
leség névelővel. 22. Testrész. 23. 
Rangjelző. 24, Nyúlva a közepén. 
25. Honfoglaláskori \örzs. 28. Ige
kötő. 29. Becézett nöl név. 31. Tö• 
rök és jugoszláv váltópénz. 33. 

Nem töröttek, nem csorbák. 35. 
Fecske. fajta. 38. Folyó Spanyol• 
országban. 40. A labdarúgás sava. 
borsa, fl. Nem állsz távol. 4.2. Rö
vid szövegű kötelezvény a keres
kedelemben. 43. Francia hadve-
zér. A Kékszakáll lovag alakja 
valószlmlleg az 6 személyéhez tíl· 
ződ1k. 45. Pásztorköltemény, ep!· 
kus költői m(lfaj. 46. Szülő be• 
cézve. (ék. fel.) 47. Vegyületek, 
nével6vel. 49. ltszak-afrikai város. 
51. Hangtalan hús. 53. Város a 
zuidér-see partján. 55. Betúpótlás-

sal motor. 56. "€neki(! hang. 57. 
Nem ezé. 59. Elgázolja. 61. M. o. 
62. Hegység és földtani korszak. 
64. Cukorgyáráról híres köz• 
ség. 65. A közepébe. 67. Vízi ál· 
lat, 69. Szomszéd nép. 

Függőleges: 1 .Tatár vezér, fe
jedelem. 2. Eszménykép. 3. Megol• 
vadt kőzet. 4. Kanadában van! 5. 
Buda közepe. 6. Hálófülke. 7. 
Egyesített vármegyénk egyike, 8. 
Község Veszprém megyében. 9. 
Tor kétharmada, 10. Ritka női 
név. 11. Francia „kakas". 14. 
Helyhatározószó. 16. Az a sfk, 
melyben a Földnek a Nap körQIJ 
pályája feksZ!k. 18. Egymást kö· 

- vető betük. 20. Kinn, sportműszó• 
ként. 21. Folyó Jugos2lávlában. 23, 

A Tízszintes '2'. foJytatAsa. 24. 
Azsla! tulok. 26, Gégefedő, görö· 
gül. 27. Vigyázója. 29. Indoger
mán népcsoport volt. 30. Férfinév. 
32. Nem ebben. 34. A holló költő
je. 36. A, T. D. 37. Sakk ex-vilál(
bajnok. 39. 11:oO!et maradvány. 44, 
Majdnem zseb. 46. Itt az !dó. 48. 
Emelkedett hanstű lfra! költemény. 
50, Király. franciául. 52. A fa kár
tevője. 54. Dél-tiroli város. 55. 
Idi5rendi beosztás. 56. Sokszor ki
lóg! 58. Bizonyíték�. 60. Löc.s pá
ratlan betúL 61. Merte vala. 63. A 
füe�. 10. fordítottja. 64. FalevéI
nek is van. 65. Budapesti Testne• 
ve!ést és Sportszövetség. 6S. Me
z�gazdasáJ!i szeri::zám. 68..1 Római 
550. 70. Kimondott betíl. 

BekO!flenM: vfzszln'tes 7. és 
folytatá�a a fi\�g6teges 21. BekQl„ 
dési hat�rh!6: m�jus 10. 

Az etiiző kE'-resz .... •cJtvény hel:vl'!s 
megfeftése t Jubileumi verseny. 
Id�,:,entor�almi 1-v. 

Könvvet nyertek: Kemény Gusz• 
táv, Nagytétény. Mc5.rcius 15. utca 
26, Ifj. Baditz Pál. Miskolc. 
Au�sztus 20. u. 3. TI. 3. Móczó 
F.rzsébet. Szolnok. Abonyi át 64. 
Csoma An<tráo:né Bp ..  I .. Kosctus
kó T. u, 22. Simon V!lmos. Mo
hács, Tolbuchln u. 19. 

Nyugalomba vonulók 

kitüntetése 
Nyugalo� vonulásuk al

kalmából a Magyar Népköz
társaság Elnöki Tanácsa a 
vasúti kfüJl.ekedés érdekében 
kifejtett több évtizédes ered
ményes munkásságárutJk elis• 
meréséül a 

MUNKA 2RDEMREND 

EZVST FOKOZATA 
ki<tilntetést adományozta: Mo
sonyi Pál főfelügyelőnek, 
Dombóvár állomás, Csanádi 
József műszaki fóellenórnek, 
Szombathely Fft. Főn., Virág 
József főt:elügyelónek, �ftésí 
Qéptelep Főn., Mészáros János 

fófelugyelónek, KPM I/8. 
Szakoszt.. dr. Ertl Róbert 
igazgaiónak, Vasúttervező űV. 

MUNKA ll:RDEl\ffiEND 
BRONZ FOKOZATA 

kitüntetést kapták: Janó Gyu
la músz. felügy., Debrecen Jj. 
ÜV., Gács Dezső László műsz. 
főellenőr, Dunakeszi Jj. OV., 
Csobály Sándor fófelügy. 
KPM 1/8. Szakoszt., Neményi 
István főfelügy., Budapesti 
11:p. Főn., Szabó Károly músz. 
felügy., Jobb parti Bizt. B, F., 
dr. Pogány Kálmán orvo., fő
tanácsos, MA V Kórház. 

Vasutas kultúrtennet avattak 

Petőfi szülővárosában 

N&,gY, napra é!breclteik a vas
utasok április 8-án Kiskőrösön, 
Petőfi szülővárosában. Hóna
pókon át készültek erre a nap
ra: kultúrtermük avatására. 

Az állomás szocialista bri
gádjai társadalmi munkában 
rendez.ték az épület környékét, 
csinooították az épületet. 
Ugyancsak társadalmi munká
ban szépítették. a 300 fős e!ö
adótermet, a könyvtárat, a tár
solgót és a többi szobát. 

Az avatás napjára az állo
más felvételi. épületét és kör-

nyékét is „tisztába" tették. A 
várócsarndkban "élósar kot" 
rendeztek be. 

A kulturális esemény a 2'SÚ
folásig· telt előadóteremben 
zajlott le . •  \. vendégeket a vi
dék egyetlen vasutas úttörő 
fúvós-.t.enek.ara szórakoztatta. 
Az avató ünnepségen részt vett 
a V a.suta.sok Szukszervezete 
köZpontf zeneiskolájának nem
rég alak·uit 11.épi zenekara is. 

A zeneka.r:nak ez vo1t 11z első 
nyilvános fellépése. 

Sikeresen mutatkozott be szakszervezetünk központi népi u
neura Sándor János prímás vezetésével. A szólisia Szl· 

l'eü Mihályné a Zeneiskola növendéke. 
(Tuzsér Ernő fNv.) 

Kísérleti fedett teherkocsik 
A szolnoki járműjavítóban 

újítási javaslat alapján, 10 da
rab fedett teherkocsit a hagyo
mánypS fenyőfűrész.áruból ké
szült oldal- és homlokburkolat 
helyett, farostlemez alapanya
gú panel!emezekkel burkoltak. 
A panellemezeket 3-5 milli
méteres vastagságú farostle
mezek, műgyanta ragasztó
anyag hozzáadásával, úgy ál
lították elő, hogy a farostleme
zek közé acélhálót is sajtoltak. 

A kísérleti kocsikból 2 da
rabot április 5-én, a Nyugati 
pályaudvar postacsonka vágá-

A SZERKESZTŐSÉG 
ÜZENI 

Cserháti József Szeged, BoJd1„ 
zsár Gyula Békéscsaba, Pintér 
Lajo� Vácrátót: Levelelkel la· 
punk anyagához felbasználjuk. 

Orosházi István Debrecen ; Kaz
vinczky Kálmán Komárom ; Pol• 
gár Iván Lázli Boldizsár Gyula 
Békéscsaba: Brett.,i;chne,lder Fe• 
C"enc Moharakodó : Leveleiket U· 
letékes helyre tovibbllottuk. 

nyán mutattak be a szakembe
reknek. A bemutatón megje
lent Rödönyi Károly minisz
terhelyettes, a MA V vezérigaz
gatója is, aki elmondotta, hogy 
amennyiben a gyártásnál az 
előírt szilárdságot és egyéb 
paramétereket tartani tudják, 
akkor olyan helyettesítő anya
got nyerünk, amely gazdaságo
sabb a jelenleg alkalmazott 
fenyőfúrészárunál. Ez egyben 
azt is jelentette, hogy import
anyag-megtakarítása révén 
jelentős devizát lehet megtaka
rítani a népgazd!lságnak. 

Lakáscsere 

- Elcserélném pécsi 2 azoba 
összkomfortos szolgálati laká· 
somat hasonló budapesti la• 
kásért térltésse:. Esetleg kisebbre 
Is. Clm : Kagy Gyula m. főell. 
Pécs, Mártírok u 42. n. lépcső. 

- Debreceni 2 szoba összkom• 
fortos lakásomat elcserélném 
pesti vagy Pest környéki hasonló· 
ra. Clm : Voith György ny. felOgy, 
Debrecen, Vöröshadsereg u. 61/II. 

- Srocialista S'7.Cnódést kö
töttek a MINERALIMPEX a 
Fejér megyei és a Bako�yi 
Bauxitbánya, az Alumínium. 
ipari Tröszt, illetve az illeté
kes vasúti szolgálati helyek 
képvii;e!ői. A szel-ződés érte]. 
mében exportkötelezettségü. 
ket a vasúttal együttműköd
ve úgy teljesítik, hogy 83 
utolsó bauxitszállítmányok 
november 7-ig elhagyják aa 
országot. 

- Gépesítették a. vasúti tar. 
tálykocsik hegesztését a Gyó. 
ri Magyar Vagon- és G.?0• 
gyárban. A külföldről v;ísá. 
rolt legkorszerűbb hegesztő
gépekkel javult a hegesztés 
minősége és emelkedett a ter
melékenység. Az üzemben a 
kézi és a gépi hegesztés ará
nya 35:65, ez jobb az orszá
gos áfilagnál. 

- A közlekedésfejlesztés 
soron következő feladatáról 
tárgyaltak a Nógrád megyei 
Tanács legutóbbi végrehajtó 
bizottsági ülésén. Az illé
sen megjelent és a megye 
közlekedésfejlesztésével kap
csolatban felszólalt dr. Csaná
di György közlekedés- és pos
taügyi miniszter. A minisz'.er 
kíséretében részt vett az ülé
sen Csamangó Henrik, a bu
dapesti igazgJat65ág vezetője 
ÍSI. 

- '()ttarövasút Orosházán. 
Március eleje óta már nem 
üzemel az Or05házán áthaladó 
keskeny nyomközű vasút. El
avult és városrendészeti szem
pontból sem tartják már meg
felelőnek. Egy 5 kilométeres 
szakasz aronban Gyopároson, 
az országszerte ismert fürdő
helyen úttörővasútként üze. 
mel majd. 

- Légfútésesre alakították 
át az egyik nemzetközi forgal
mú OSZZSD vasúti kocsit a 
Győri Magyar Vagon- és Gép
gyárban. A kocsi két végén 
a feljárat feletti tetőtérben 
viftany- és gőzfútőtesteket 
helyeztek el. Az állandóan 
frissített, 50-70 fokra felme
legített levegőt innen csator
nákon át fúvatják a fülkék
be. A kísérlet sikerült, s a ko
csit rövidesen átadják a for-
galomnak. 

- A fa.polcai szertárfönök
ség 5 szocialista brigádja a 
környező bányákkal szocia!Ls
ta szerzóctést kötött. A sz.erz6-
dés célja a minőségi. hibák é!1 
a szállítási elhullások csök
kentése. Vállalták. hogy az es 
évi feladatok sikeres teljesí
tésével, jó kooperációval el
nyerik a szocialista szertár
fónökség címet. 

- 100 éves a hatvani vas• 
út. Ebbol az alkalomból a 
hatva.ni hetek keretében áp
rilis 29 és május '7-e közötl 
kiállítást rendeznek a vasút 
1ejlódéséról, illetve a 100 éves 
hatvani vasútról. 

HAGYAB VASU'IAS 

a vuutasok szal:uzervezettnel 
tapJa 

Szerkeszti a nerkesztO bhc,tt5'1 
P"OsierKesztO: Gu!yés .U1noe 

P'e1eJös s,erKentO: vtst Ferenc 
S?erkEUtÖ��g: 

Budt.lp�s, Vl .. Benczur utca tL 
re1eton · vérc!1: t?9-8'l2 

Ouml: IJ-11 
KJac2ja é9 tet Jenu • a Népsiava 

�apkta:30 VétJalat. Budapest Vll., 
Ra kocz.1 !.lt 54 TeJeton: 224-819.. 

ret!llő! ktadO: Gábor Márton, 
• Néouavs t.a ok:!adó Vállalat 

C:sekln1�m1a
1
,��•.,":

atOl:5.915 001-K ff 
8:dltrs Lapnvomc.1a 

Ú J  TA N FO LYAM Ú J F E LV É T E L E S  

- Tetszik tµdni, erőteljesebb kereskedel
mi szemléletre lesz szükség a vasútnál, ezérl 
gvakorolok mllst ebben a boltban. 

...; A rakodómu.nkát még gyakorolnia kell, 
de .i tánccsoportba már megfelel. 

(Pusztai Pál rajzai) 



v,tlG OROLETARJAI, EGYESllLJETEK , 
Vándonószf6-átodási I Az 

ünnepsé!J8k � 
� 

édesanyákat köszöntjük 

A VAS U T AS O K  SZA K S Z E R V  E Z  E T  t N E K  LAP JA 

A Minisztertanács és a SZOT � 
vörös vándorzászlajával ki- � 
tüntetett négy szolgálati hely � 
közül kettőnek már átadták a � 
kitüntetést. Miskolcon április � 
26-án, a Szakszervezetek !Me- � 
gyei Tanácsa Székházában � 
rendezett ünnepségen N11ers � 
Rezs6, az MSZMP Politikai � 
Bizottságának tagja, a Köz- � 
ponti Bizottság titkára mél- � 
tatta a misko'.c: vasutasok ki- � 
váló teljesilményét, és adta � 
át az MSZMP kongresszusi ok- � 
levelét, illetYe a vándorzász- " 
lót. Szabó Antal főtitkár, a � 

ill. 2YFOLYAM, 9. szAM. Ára 40 fillé, 

A 78. májusi seregszemle 
,-16 á;us első nap;át, a terrné-
1J.r.l. szet megújhódása és az 
emberi munka ünnepeként a 
dolgozók helvenként már év-
1zá.zadokkal korábban is ma
jálisokkal ünnepelték. Ez a 
..ap azonban C3ak a II. Inter
r.acionálé - 1889. július 14-én, 
4 Bastille bevételének 100. év
fordulóján megn11í!t - alaku
ló kongresszusánalk határozata 
4lapján vált 4 munkásosztály 
nemzetközi 1zolidaritásának, 
uonos érdekei. és nemzetközi 
e!ll/ségének kife;ezójévé, vala
mint a proletárkövetelések tel
jesítéséért fol11ó nemzetközi 
ha.re napjává. 

A tőkések és általában az 
,milkodó osztál11ok megretten
tek az 1890-es májm elsejei 
tüntetésa'c osztályharcos forra
dalmi jellegétől SortüzzeL 
kardlappal, a vezetők bebör
tönzésével igvekeztek gátat 
oetni a munkásság harci tö
rekvéseinek. 

Azóta a hetvenn110Zcadik t4-
oasz kösz.önt ránk. 4 hetven
•11olcadik május elsejét ünnP.
pel;ük. Világszerte, éa egyre 
többen és többen. Annak elle
nére, hog11 opportunista mun
kásvezetők már 1891-tól azon 
fMadoztak, hogv a május el
,ejéket megfosszák harci jelle
giiktől éa eg11s;;erű majálisok
ká változtassák. Ezt a célt 
,zolgálta az 4 java!latuk, how 
megünneplését az azt követő 
első nasárnapra, vagvis mun
Jcaszijneti na11ra kell áthelyez
•i. l11t1 akarták elkerülni 4 
tömegutrájkokat és tüntetése
ket. 

H 
iába való oolf fgvekeze
tük! Mert má.wwr van 

újét, az arab világban és má.s
kor az európai országokban. 
Máskor köszöntik az új esz
tendőt a buddhisták, semiták 
és amharák és megint máskor 
jelzi a régi orosz naptár. Csak 
egv ünnep van, me[11et a vi
lágon mindenütt, minden szer
vezett dolgozó egy napon tart: 
,nájus elseje. 

Egvazon napon! Szabadon 
MUii titokban, népi ünnepként 
"agy rendőrök árn11ékában. 
l\fcíjus/Jik matoz6 virágai a[att 
felvonulva vagv illegálisan 
összejóvf!, örömmel integetve 
vag11 öklöt rázva az elnyomók 
felé. 

Amikor ,zocialísta ha::ánk
ban most a 18. május virrad 
ránk, érdemes visszaemlékez, 
ni a magvar forradalmi mun
kásmozgalom néhány emléke
zetes május elsejéjére, mert 
nem volt könnyű és sima az az 
út, ame!11en idáig eljutottunk. 
1890-ben az els6 május elsejei 
budapesti tüntetésen részt ve
o6k számát 60 OOO-re becsül
ték. A munkásosztály első 
flOl71/ g11őzelme, a Tanácsköz
társaság idején már sokszáz
ezru tömeg vonult fel Buda
pesten és milliók mozdultak 
meg az egész országba.n, hogy 
méltón ünnepeljék meg az első 
1zabad, vörös május elsejét. 

A proletárok g116zelmi má
morát azonban rövidesen a fe
héTterror tombolása követte. 
1920. május elsején évtizedek 
óta első ízben fordult elő ha
zánkba.n, hoov a magyar pro
letárok nem t·onulha.tta.k az 
utcára, ünneplésre pedig sem
mi okuk nem volt. 

1921-ben azonban már sem
mil11en terror .sem tudta meg
aka.dályozni, hogy a budapesti 
proletáriátus hallass4 szavát, 
a kísérletet tegyPn az utca 
i,isszahódítására. Az emlékeze
te, tattersali 1711ú[ésen a mun
kások tf::ezrel t·ettek részt. Et
től kl!zdve évr6l frre tdsebb 
001711 nagyobb méretekben 
1ztrájkokra b tanretésekre 

került sor május elsején a 
Horthy-fasizmus negyedszáza
dos rémuralma idején "is. 

A 
mi1cor pedig a szovjet 

hadsereg felszabadította 
llazánkat a fasiszta barbárság 
igája alól, a legsú.l11osabb meg
próbáltatásokat, a pusztulást 
és romokat is szinte feledtet
ni tudta az 1945. évi, felejthe
tetlen é, remén11t keltő szabad 
május elsejei felvonulás. 

A vörös május elseje 18. 
évfordulóján bátran elmond
hatjuk, hog11 nincsen már föl
dünk�k ol11an zuga, ahol a 
munkásság, a dolgozó tömegek 
május elsején ne nyilváníta
nák egységüket és nemzetközi 
szolidaTitásukat. Ne hangoz
tatnák a munkásság, a dolgo
zók követeléseit, ne lépnének 
fel a reakció ellen, a békéért, 
a haladásért, a demokra.tikus 
;ogok kivívásáért és védel
méért. 

Május 1. tartalma a nemzet
közi munkásmozgalom fejló
désével világszerte együtt gaz
dagodott. Kezdődött a n11olc
órás munkanap, a tö-rvén11es 
munkásvédelem követelésé
vel, folytatódott a politikai ha
talomért fol11tatott küzdelem
mel. Jelszavai közé bekerült a 
béke az általános, politikai 
sztTdjk, a tettekben megnyi
latkozó nemzetközi munkás
szolidaritás. 

É , djött u idő, a.mikor má
;u, 1 sz'1.:árván11színei kő

zül ki!711Últ a vörö,, a remén11-
ségb(il kilépett, a megvalósult 
forrad41om. Az 1917-es Nagy 
Októberi Szocialista Forrada
lom megváltoztatta nemcsak 
Oroszországot, hanem a vilá
got. Ennek A forradalomnak 
gyllzelmes fejl6dése megvál
toztatta május 1 jellegét is: a 
beteljesülés ünnepe, a cselek
v6 szolidaritás ünnepe, a pro
letár internacionalizmus g11ó
zelmes eszmé;ének ünnepe. 

Oriási utat tett meg a mun
kásosztál11 az 1889. évi párizsi 
nemzetközi kongresszus óta: a 
nyo[córás munkanap követelé
sétől 4 proletárhatalomig, a 
szocialista világrendszer kiala
kulásáig. A mostani májusok 
zászlóin az emberiség legfor
róbb vágvának, a békének jel
szavat f.!nylenelc: az általános 
és teljes leszerelés kö11etelése, 
az atom- és hidrogénfegyve
rek megsemmisítése, a békés 
eg11má1 mellett élés gondolata, 
a katonai támaszpontok felszá
molása, a kolonializmus min
den fajtájdnak kiírtása, az el
n11omás és kizsákmányolás el
leni küzdelem a tőkés orszá
gokban, a szocializmus, a kom
munizmus építése a 1::ocialista 
világrendszer országaiban. 

Ha nem mentes is ez a vi
lágrendszer az ellentétektől, 
méoi.! elmondhatjuk. hogy év
rol évre fejlődik, erősödik. A 
felszabadult szocialista. orszá
gok népei a. munkában elért 
alkotó sikereiket ünneplik, a 
szocializmus győzelmes ünnep
lésének újabb állomás szá
mukra az idei május elseje. 

e- ha eddig a világ mun
.:, kássága, haladó gondol

kodású doloozói, az értelmisé
giek nem is tudták még lefog
ni az agresszor ke:::ét, az idei 
májusi seregszemlén eOllazon 
jelszó áll a transzparenseken 
kelettől yiyugatig, déltól észa
kig: Békét Vietnamnakl Békét 
a uilágnakl Egv világ áll csa
tasorba és követeli: el a ke
zekkel Vtetnamtól! 11167. má
jus elseje ennek a kiizdelem
n"k legmesszebb 1.,láltó, leg
e1mségesebb megmozduldsa a 
világ népeinek csendőre, az 
amerikai imperializmus ellen. 

1967. MAJUS 1. 

Szocialista 
szolgálati hely 
címet nyertek 

A vasút területén évről év
re növekszik azoknak a szol
gála ti helyeknek a száma, 
amelyek célul tűzik ki a Szo
cialista szolgálati hel11 cím 
megszerzését. A múlt évben 
végzett eredményes munká
jukkal. a vállalások maradék
talan teljesítésével Budapest 
-Dunapart és Gyöngyös állo
más, a kisteren11ei fűtőház. 
valamint a MAV An11agvizs
gáló Főnökség kapta meg a 
kitüntető címet. 

A négy szolgálati hely az 
1966. évi eredményes mun
káért vezérigazgatói elismerés
ben is részesült. 

SZOT és szakszervezetünk jó- � 
kívánságait tolmácsolta. Rödö- � 
nyi Károly miniszterhelyettes, � 
a MA V vezérigazgatója pedig, � 
kitüntetéseket adott át. 

� A ferencvárosi vasutasok � 
ünnepségen, április 27-én dr. � 
Csanádi G11örgy közlekedés- és � 
postaügyi miniszter mondott � 
ünnepi beszédet és nyújtotta � 
át a vándorzászlót. Az ünnep- § 
ségen jelen volt Szabó Antal � 
főtitkár is. � 

:MTI - Foto 

Szombathelyen és Hatvan- �  
ban lapzárta után, április 29- � 
én kerül sor a zászlóátadás- � 
ra. A szombathelyi járműjavl- � 
tó dolgozóinak Fö[dvári Lász- � 
ló, közlekedés- és postaügyi � 
miniszterhelyettes és Szabó � Május első V<Márnapján virágot vásárolunk, dísztávira� 
Antal, a hatvani_ cson:ióI?.on� � küldünk édesa.nyánknak. Ez a nap, május e_lső vasárnapja .<Z:Z dolgozóinak pedig Rodon11i � ő napjuk az anyáké. Ezen 4 va.sárna.pon az ev egvetlen nap?a.' 
Károly miniszterhelyettes, a � ad ·uk cs�rébe nekik az é1' többi napjaiért, azokért a napokért, 
M� V ';ezérigazgatója és <;?u- § a�elyeken minden édesanva re�_l(ől estig fáradhatatlanul lyas Janos! szakszervezetunk � dolgozik a gvermekeiért, 4 c.,a.lád,aert. 
titkára adJa át a vándorzász- § 
n § o . 

i.,,,.,.,.,,u.,,.,,,n.,,,,✓LnY/✓//"""'7AYA"'✓Al'Jl'T'-h".J"HJ"✓,,,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,,,✓,.,,_,_,,..,.,.,.,,,...,.,-.,,H.,,.,,_. 
----------

Első a szegedi igazgatóság 
napköziotthona 

A MA V-gyennekintézmé-
nyek között folyó „Teíll/Ük 
szebbé, otthonosabbá gver
mekintézmén11einket" Yerseny
ben nyolc gyermekintézmény 
vett részt. A verseny idöszak.a 
1966. április 4,tól 1967. április 
4-lg tartott. Ez alatt az idő 
alatt a bizottság tagjai kétszer 
tartottak helyszíni értékelést, 
amely.nelt eredményét jegyz6-
könyv'ben rögzjtették. 

A Vasúti Főosztály 3. szak
osztálya és a vasutasszakszer
vezet közgazdasági osztálya az 
elmúlt napokban kÖZÖ6en ér
tékelte a versenyben részt ve
vő nyolc gyennekintézmém' 

munkáját. Az els6 helyet 4 
célkitűzéseket legeredménye
sebben teljesltő szegedi igaz
gatóság napközi otthona sze
rezte meg. Második helyen a 
nyíreg11házl bölcsőde, míg a 
harmadik hel11en a miskolci 
igazgatóság napközi ottliona 
végzett. 

A három gyermekintézmény 
vezetői április 22-én szaksze1"
vezetünk központjában vették 
át az eli me·ő oklevelet s a 
helyezésekkel járó pénzjutal
mat. A szegediek 2800, a nyír
egyháziak 2100, a miskolciak 
pedig 1400 forint jutalomban 
részesültek. 

EREDMÉNYESEN ZÁRULT 

a magyar-szovjet-jugoszláv 
vasutak képviselőinek tárgyalása 

A magyar és a szovjet vas- hogy a feladatokat a ga:zdasá
utak képviselői április 5. és gosság figyelembevétele me!-
11-e között Debrecenben meg- lett oldja meg. 
tárgyalták a két országot érin- A sl'JE!Illélyszállitásban is nő
tő szállítási feladatokat. Te- vekedtek az igények. E:rert el
kintettel arra, hogy a múltév- határozták, h<>gy a főidényben 
hez viszonyítva Moszkva és Buda.pest között 

1�15 százalékkal enielkt-- további egvpár gvorsvona.t 
dik az idén elszállítandó közlekedtetésével ja.vLt;ák a.z 

árumennyiség, összeköttetést. 
A megnövekedett feladato!t több vonat indításában és !o- különösen a két határállomágadásában állapodtak meg. Az son, Csapon és Záhonyban jeérteke2ilet hang.súlyozta, hogy lentenek többletmunkát a vasa mennyiségi munka __ mell:tt utasoknak. :Z::ppen ez.ért a két mindkét fél arra törekszik, határállomás loollektivája úgy 

--------------------------------------1 
határozott, hogv a Nagy O'-'· 

1 
tóberi Szocialista Forra.dalom 

Gazdaságosabb� gyorsabb 
az áruszál l ítás 

Magyar javaslatot fogadott el az OPW IX. tanácsülése 
Április 18-2!! között Buda

pesten, a Gellért Szálló szalon
termében tartotta IX. tanács
ülését az európai szocialista 
országok közös kocsiparkja, az 
OPW. Az ülésen a Bolgár 
Népköztársaság, a Magyar 
Népköztérsaság, az NDK, a 
Lengyel Népköztársaság, a Ro
mán Szocialista Köztársaság, a 
Szovjetunió és a Csehs::lovák 
Szocialista Köztársa.sá.o közle
kedésüg}; miniszterhelyettcscl 
- mint országaik OPW ta
nácsképviselói - vettek részt. 

A budapesti tanácsülésen az 
elnöki tisztséget Lindner Jó
zsef vezérigazgató-helyettes, a 
Magyar Népköztársaság OPW 
tanácsi képvisélóje töltötte be. 
A vezérigazgató-helyettes el
nöki megnyitójában hangsú
lyozta: a közös kocsipark lét
rehozása óta eltelt több, mint 
két és félé11 tapasztalatai is 
bizonyítják,, hogy az eUYütt
mú1cödés egyre nag11obb ered
mények elérését teszi lehető
vé. 

A közös kocsipark létreho
zása.'wr a KGST Végrehajtó 
Bizottsága egyezményben rög
zítette az alapvető feladatokat, 
melyek S7.erint a vasűti teher
kocsik nemzetközi és belföldi 
közlekedésénél az üres futá
sok csökkentése érdekében a 
kocsiforduló meggyorsítása, az 
üzemeltetés gazdasági haté
konvságának növelése, a vas
úti fővonalak jobb kihasználá-

sa, a határállomások és ren
dezőpályaudvarok kapacitá
sának növelése a cél. 

- Hogyan felel meg ezek
nek a követelményeknek az 
OPW? - tettük fel a kérdést 
Lindner József vezérigazgató-
helyettesnek. 

- A l.,özös kocsipark mun
kájának eredmén11ességét ma 
már tén11ck bizonyítják 
mondotta. - Azol, az adatok, 
amelyek rendelkezésünkre 
állnak, bi::tató eredményekről 
adnak számot. Megemlíthetem, 
hoov a szocialista országok 
között egymásnak átadott üres 
vasúti kocsik szá::alélccs ará
nya a teljes forgalomhoz vi
szonyítva, 1966-ban, az előző 
évi 35,4 százalékról 32 szá
lékra csökkent. A múlt év 
második felében naponta 
mintegy 3000 üres kocsival 
kevesebbet kellett mozgatni, 
mint a korábbi időszakban. 
Egyre nő a közfu park kocsi
jainak megrakása, és csökken
nek az országok között ki
egyenlltésre kerülő kocsibérek. 

A most lezajlott IX. tanács
lilésről szólva Lindner elvtárs 
elmondotta, hogy a kidolgo
zott és elfogadott határozatok 
egyrészt a forgalom lebonyolí
tásának mód�zereit magában 
foglaló metodika megjavítását 
célozzák, másrészt egyes 
műszaki problémákat oldanak 
meg, majd fgy folytatta: 

- Örömünkre szolgál az 19, 

hogy a közös kocsipark gya
korlati munkája során a tudo
mány legújabb eredményeit, 
a kibernetikát és az elektroni
kus számítógépeket kezdjük 
alkalmazásba venni. Mivel 
ezzel kapcsolatban javaslatun
kat elfogadták, a kitűzött cé
lok érdekében először a mate
matikai modellel.,et és progra
mokat kel! kldolgoznunlc, ami 
után lehetővé válik, hogy a 
kibernetika elósegítse az esz
közök még jobb kihasználását, 
a sz:íllítási költségek csökken
tését. 

- Hogyan értékeli a buda
pesti tanácsülés munkáját? -
erre a kérdésre Josef Pospisil
től, a közös kocsipark prágai 
irodájának igazgatóját.ól kér
tünk választ. 

- A tanácsülés eredmén11es 
munkát végzett - mondotta. 
- Teljesítette azt a feladatát, 
amire hivatott volt: újabb lé
pést sikerült tenni az üzemel
tetési munka megjavítását il
letően. Tovább finomítottuk a 
kocsipark klegyenlftési techno
lógiáját. Arra vonatkozólag is 
határozat született, hogy a 
közös parkban levő kocsiknál 
1970-lg biztosítani kell, hogy 
azok megfeleljenek az elóírt 
14 műszaki paraméternek. 

A IX. tanácsülés egyébként 
jó rendezés mellett, mindvé
gig 6szinte, baráti légkörben 
folyt le. 

(vf) 

50. évfordulója tiszteletére to
vább szélesítik az eddig ki
alakult versenym.ozgalmukat. 

A debreceni tárgyalásokat 
követően április 11. és 12-én 
Budapesten a szovjet-jugo
szláv átmenőforgalom.mai kap
csolatos kérdéseket tárgyalták 
meg a magyar, a szovjet és a 
jugoszláv vasutak képvi.sel6i. 
A MAV vonalain átmenő 

szovjet-Jugoszláv tranzit
forgalom évente '-'lag 241 

százalékos növekedése, 
t,ováhbá a személyforgalom 
erősödése szükségessé tette kö
zös inthkedések kidolgozását, 
szorosabb kapcsolatok létre
hozását. 

A kétnapos értekezleten töhb 
font.as kérdésben t.örtént meg
állapodás a tárgyalófelek kö
zött. A többi között megálla
podtak abban, hogy a. tartál11-
kocsikban s"6llítand6 áruk fu
varozása nyomtávváltás.sal, át
rakás nél'-'iil Uirténi'o. A jc> 
együttműködés elősegítése ér
dekében elhatározták a köz
vetlen távíró- és távbeszél6-
ö.szeköttetés megteremtését is. 

A debreceni és a budapesti 
t.\rgyalások végig baráti lég
körben folytak és mindhárom 
fél számára kedvező ered
ménnyel záru:!tak. 

Kedves figyelmesség 

A budapesti igazgatMág 
párt-, szakszervezeti és gaz
dasági vezető! kedves figyel
mességről tettek tanúbizonv
ságot akkor. amikor az 19Ó6. 
évi üzemi jutalék kifizetése
ko� minden borítékhoz né
hány soros levelet mellékel
tek, amelyben melea hangon 
köszönték mea minden eg,·es 
vasutas dolgozónak a múlt évben végzett jó munkát. 

Ehhez a kezdeményezéshez csak gratulálni lehet. 

Köszöntjük a szakszervezetek XXI . kongresszusát ! 



, 
MAGYAR VASUT� un. MA.n:111 t. 

Tennivalók, gondok 
a választások után, 

Kongresszustól - kongresszusig 
Lapunk előz6 két számában 

a központi veretőség VII. 
kon� elé terjesztendő 
írásos beszámolójából a veze.. 
tószervek munkájáról adott 
értékelést kö:r.öltük kivooato-

Most a beszámolónk a vas

utas dolgozók élet- és mun'.ka

körülménye!nek ala<kulásával 

foglalkozó részből közlünk 
szemelvén3,eket. 

több mi,nt 10 százalékát � 
ki. 

Szolgálati helyenként és ne
mélyenként a távolléti órák
nál is igen nagy a sz6Tódás 
Az elmúlt években különÖ'!e� 
a vontatási szakszolgálat te
rületén volt rr�s az igénY'be
vétel és tömegesen forctu.ltak 
elő 300 órán feliili iuén11bevé. 
telek. 

Beszélgetés három szakszenezeti bizottsági titkárral 
Alig fej�� be a közép

szervek választása a, szegedi t_erii!eti bizottság háromnapos 
ertekezZetre hívta össze az u;onnan választott szb-titkát'okat. A szegedi MA V Nevelő
intézetben megtartott értekez
leten 59 szb-ti tkár vett részt. 
� tanfolyam tematikáját úgy 
állították össze, hogy abban 
egyaránt szerepeljenek mód
szertani, gyakorlati és elméle
ti kérdések is. 

A három nap alatt 7 elll
tidá& hangzott el a szakszerve
zeti munkáiról, a munkavéde
lemről, a szakszervezet meg
növekedett feladatáról és a 
gazdaság! mechanizmusról. Az 
elóadásokat konzultáció követ
te, ahol az szb-titkárok nem
csak az elhangzottak felett vi
t.atko?Jta.k, hanem kicserélt.ék 
tapasztalataikat, munkamód
szereiket is. 

Három nap nem nagy !dó. 
Arra azonban elegendő volt, 
hogy utat mutasson, gondola
tokat ébresszen. A munka a 
feladatok végrehajtása m'ost 
következik. Erről, az elkövet
kezendő hónapok feladatairól 
beszél,gettünk három szb-tit
kárral. 

Nagy István 

- A legsürgősebb fel4da
tunk a távolléti órák csökken
tése - kezdte a beszélgetést 
Na.gy István motorvezető, a 
kiskunhalasi fűtőház szakszer
vezeti bizotnsá,gának ti t:kára. 
- Van olyan dolgozónk, aki 
300 órát is távol van. 

- Mi tartozik még a soron 
következő feladatok közé? 

- A segédmunkások órabé
rének rendezése. Az alacsonv 
órabér núatt ugyanis nem ka·
punk munkaerőt és a segéd
munkát a 9 forintos órabérú 
szakmunkásoknak kell elvé
gezru. Ha a szakszervezeti bi
zottságnak sikerül a segéd
munkások órabéremelésénél 
közbenjárni, akkor ez az évek 
óta tartó gondunk megszűnik 
és még gazdaságosabban tu
dunk termelni. 

Baranyi István 

Epítési fónökségünkhöz 
1100 dolgozó tartozik � vet
te át a szót Baranyi István, a 
szentesi 11:pítési Főnökség füg-
getlenített szb-titkára. 
Egyik legsürgősebb feladatunk 
a.z üzemi étkeztetés megszer
vezése. A szatymazi munka
helyet már sikerült főtt étellel 
ellátni. A kisteleki honvédség 
vállalta az étkeztetést. Szege
di dolgozóink étkeztetését pe
dig az igazgatóság konyhája 
vállalta. Ahol nincs üzemi 
konyha, ott hőálló edényekben 
egy központi helyről szállít
juk majd a főtt ételt. 

- Mióta szb-titkár? 
- Csaknem tíz éve. 1958-

62-ig társadalmi munkában 

végeztem, 1962-től pedig fü.g
getZenitett va,gyok. 

- A szétszórt munkahelye
ken hogyan sikerül a szak
szervezeti munkát irányítani, 
kézben tartani? 

- Nem könnyű felad.a.t. He
tente háromszor-négyszer vé

gig járom a munkahelyeket. Az 
én irodám a vasút mentén 
van, ott ahol az emberek dol
goznak. Minden munkacsapat
nak van egy bizalmija, akik a 
fontosabb kérdésekről tájékoz
t.atják a dolgozókat. De mivel 
én magam is állandóan a terü
leten vagyok, a felmerülő 
problémákat a helyszínen 
megbeszéljük. Sok mindent el 
lehet így intézni, de a.kadna,k 
oZyan problémák is, amelyek 
orvoslása a felsőbb szervek 
hatáskörébe tartozilk. A száilá
sokra például illene legalább 
egy rádiót adnunk. A dolgozók 
igénylik a szórakozást, a tá
jékoztatást a világ eseményei
ről. A rádiók felett azonban 
a szakszolgálat rendelkezik. S 
núvel újat nem vásárolhatnak, 
így az a pár darab régi rádió 
üzemel, amit hosszú évekkel 
ezelőtt a szakszervezet vásá
rolt. Egy évvel ezelótt az 
Anyagellátási Igazgatóság 
vezetőjének .személyesen ír
tam ebben az ügy.ben, 
akkor soron kfvül 10 rádiót 
kaptunk. Ez is kevés. Nincs 
olya,n nap, hogy a dolgozók ne 
kémék a rádiót. 

Bohtu György anyagszám
adó, Orosháza állomás szb-tit

kára is gondjaikról beszélt. 
- Szakszervezeti bizottsá

gunkhoz 216 vasutas tartozik. 
Állomásunk feladatát ma már 
az alföldi gáz és olaj határoz
za meg. Csak az üveggyár na
ponta 70-80 kocsit igényel. 
Azo'lllkívill ott t>an a magtisz
tító, a ga.bonamagtár, az egy
re gazdagodó és fejlődő ter
melőszövetkezetek, ktsz-ek, 

Bohus György 

épitőipari vállalatok. Sokszor 
azt sem tudjuk, hogy a nagyon 
sürgős munka közül mit vé
gezzünk el. A napot azzal 
kezdjük, hogy az állomásfó
nökkel és a párttitkárral meg
beszéljük, majd közösen e1ké
szítjük a napi feladattervet. 
Nagy szükség van erre, mert 
állomásunkon szúk a hely, el
avult a felvételi épület, rosz
szak a szociális körülmények. 
Csupán az vigasztal bennün
ket, hogy az állomást átépítik. 
A tervek srerint, az állomás a 
modern állomások sorába lép. 
A tervez.óintézet már megkere
sett bennüket, � az áln.omás re
konstrukciós tervének elkészí
tése elótt a mi véleményünket 
is kikérték. 

- Mi lesz addig? 
- Addig az a feladatunk -

és ebben az ügyben már a bi
zalmiakkal is beszéltem -, 
hogy az embereket, vasuta
sainkat okos, szép szóval meg
győzzük, iUetve türelmüket 
kérjük, mert vétek lenne az 
állomáson bármit is beruház
ni. Ezen csaik a teljes rekonst
rukció segít. s� .TÓCiel 

Szocialista- szerződést 
kötöttek . . . 

san. 

BÉR - PREMIZÁLÁS - JUTALMAZÁS 
A VI. ko�esszus óta a no

minálbérek emelése folytán a 
népgazdaság egyéb ágaiban a 
dolgozók átlagának megfele
Zóen alakult a vasutas dolgo
zók életszínvonala. A tenne
lómunka eredményeként lét
rejött lehetooégeken belül az 
1964. január 1-! bérrendezés
sel áUagosan 10 százalékkal 
nőtt a vast.1tas dolgozók bér
szintje. A bérrendezés I 56 100 

főt érintett, melyből órabéres 
59 324, havibéres 96 776 dolgo
zó. Az emelés havi bérkihatá
sa 23 669 332 forint. Az egy fő
re eső emelés mértéke ISI 56 
forint volt. 

A gazdasági vezetéssel 
együttműködve kidolgoztuk a 
vasutas dolgozók munkaköri 
bérnomenklatúráját és az új 
rangfokozati rendszert, amely 
1964, január l-én lépett ha
tályba.. 

ható dolgozóknak 94,7 százalé
ka. Ezzel az intézkedéssel ér
vényre jut a prémium egyik 
fő jellemzője, hogy az arra ér
demes dolgozók a végzett 
munkájuk alapján - célkitű
zés teljesítése e-setén - min
den negyedévben prémiumban 
részesülnek. Ez jelentős fejlő
dés a korábbi, - kisebb mér
tékben a még ma is meglévő 
- egyéni jutalmazással szem
ben. 

A pramium ösztönző hatásá
nak növelése érdekében 1965-
ben az állomási' tolatószemély-
2let részére haV:i megemelt ösz
sz,egú prémium, valamint 
1966-ban a fenntartási mun
kásállománycsoportban a ne
gyedéves minőségi munkás 
prémium került bevezetésre. 
Mindkettő a korábbiaknál lé
nyegesen kevesebb szubjektív 
lehetőséget foglal magában. 

A MUNKAIDŐ 
Az éves biztosított bérfelfu

tásn:;Jc megfelelően, valamint 
az 1965. évi létszám és bérgaz
dálkodás eredményeinek reali
zálásaként 1966-ban tot>ábbi A VI. kongresszus hatá.roza
bérkorrekciót hajtottunk oég- ta alapján fontos feladatnak 
re, havt 2 973 OOO forint bérki- tekintettük egyes munkaterü
hatással. 1966. február 1� letek:en - a népgazdaságban 
rendezésre került a nehéz fi- általánosan alkalmazott mun
zika.i munkát végzők, illetve a k.a.idótól eltérő - a magas 
rossz munkakörülmények kö- munkaidők csökkentését.. 

A pihenőnapok., valamint a 
szolgálatban egyfolytában el
tölthető szolgálati idők betar
tásánál a javulás ellenére még 
mindig akad hiányosság, mert 
a termelési érdekre hivatkoz. 
va gyakran megsértik a dol
go7.Ók jogait. 

A va.sutas dolgozók muftk4-
idő csökkentésében eléri ered
mény a napi 8 ór,in felül fog.. 
lalkoztatott dolgozók létn,i. 
mához viszonyítva igen a.la-
csony. Az utazószemélyzete!l 
kívül még kb. 30 OOO azoknak 
a forgalmi és munkás állo
mányú dolgozóknak a száma, 
akik napi 8 óránál magasabb 
munkaidőben vannak foa.,lal
kozt.a tva. 

A napi 8 órás munkaidável 
foglalkoztatott dolgorok egyee 
területeken rendszeresen túl
óráznak, különösen 4 ja,ntó.. 
ipar, az épités és pályafenn
tartási szakszolgálatnál. Szak
szervezeti szerveink tevékeny. 
&ége folytán a vasúti közle
kedésnél és az üzemi vállala
toknál felhaS2lilált túlórák szá.
ma 1964. év óta folyamatosan 
csökken, de még mindig nagy 
számban fordul elő. 

MEGOLDÁSRA VÁRÓ 

PROBLÉMÁK 
zött dolgozók pére. Rendeztük a) Közbeváltós rendszer be
az építőipari dolgawknál a ve2letése 12/24-es forouló szol
különélési és munkabelyi pót- gálatná.l.. 
lékot. Emelkedett az egé6z- A dolgozók munka.körülmé-

A munkaer;:,,,,,zdálkodás te.; 
ségügyi dolgorok és a pedagó- nyeinek javítása érdekében to- ,.,,_ 

gusok bére. Ezzel a vasúti épf- vább szorgalmaztuk a közbe- rén tovább kell fokozni az ed-

tó. · 
�"--�,._,, d 1 -'--k váltó rendszer kiszélesítését. dig elért eredményeket. A ra

ipan, e""'.,,.,._&.,gyi O go"" cionális intézkedésekból adódó 
és a pedagógusok a népgazda- Jelenleg kb. 6000 dolgozó te!-

létszám 
----

�1.�...:tások.a.t el-
ság más t.erill.etén fogfalkoz- jesít közbevált6s forduló szol- •uq;=, 

tatotta:kkal aronos elbírálás- gálatot. s&orban a szolgálati órák 

ban részesülnek. A bérrende- b) Az utazószemélyzet szol- csökkentésére kell fordítaru. 

zés 1966. ét>i bérkihatása - gála,tt óráinak alakulása. A létszám miatt jelentkem 

építőipa,ri., különéli!si és mun- Az utazók szolgálati órái- G.res állások betöltését szorgal... 

l · pó lék .,_, l ..__ · nak csifkkentésénél nem tud- mazn:i kell. Nem lehet töre-
kahe 1/t t ,..,.,e em."" -oete- kedni létszám megtakarításn 
lével - g3 853 267 forint volt tuJk 4 k!vánt célt elérni. Az azokon a. hel••""'- we,-
ós 41 700 d(>lgozót érintett. itt foglalkoztatottak munka- --•-. 

Sajnos erőfeszítéseinek ellené- ideje rendszeresen hosszabb a azokban 4 munkakörökbetlo 

re ennek a bérkorrekciónak töNényes munkaidőnél. A ahol a létszámteroek be ,u�m 
· dtuk 1 · · · személyen.ként i· elent:lcezll ha- töltése növeli a szolgá'lltti 

soran nem tu e emi a pa- órák, illetve a túlóTák &Zám.át. 
lyafenntartási dolgozók bére- Vi szolgálati óra is nagy elté-
nek emelését, amely a minő- réseket mutat. További erőfeszítéseket kell 

ség; premizálás bevezetése Az utazók mag;as szolgálati tenni a vasutas dolgowk mun

után is az egyik legsürgóseb- óráját lényegesen csökkenthe- k.aidó csöKkentésére. El. kell 

ben megoldandó problémánk. ti a vezénylés megjat>ítása. érni, hogy a Vasúti közleke-

A Keleti pál1{<l'Udoor nem- minden segítséget megadnak Felülvizsgáltuk a jutalma- Különösen SOk a teendő a le- dé:; t,erületén és a népgazda. 
zetközi fordában közlekedő a vám-, illetve útlevélkezelés- zási és premizálási forrásokat terhelés egyenetlenségének ság területén általánosan a}. 
utazószemélyzete még az el- hez és havonta rendszeresen, és felhasználáSi módszereit. megszünt.etésében. Alaposabb kalmazott munkaidókeretek és 
múlt év őszén komplexbrigád- közös szakmai, illetve politi- Az 1964. január 1-i hatállyal elemzéssel, jobb munkaszerve- munkaidő beosztás érvénye
szerződést kötött a lökösházi kai oktatáson is részt vesz- bevezetett bérpolitikai intéz- zéssel elsősorban a munka- süljön, majd a népgazdaság 
vám- és hatá.rőrparcincsnok- nek. Felfigyelnek a rendelle- J;:edéssel el71/Ídőben ú.i ju.tal- időn belül jelentkező meddó többi ágával párhuzamosan 
sággal. A cél az volt, hogy azt nes jelenségekre, továbbá a •nazási rendszer került beve- időt lehetne csökkenteni. A csöklkenjen. 
a munkát, amelyet közösen határ- és vámőrséggel közö- zetésre a havibéreseknél. Pré- készenléti órák száma, az ön- E= belül : 
kell elvégezniük, még ered- sen, éberen őrködnek a tör- miumban negyedévenként költségi utazásra fordított idő - ReT?aezni kell a:a: utazó 
ményesebbé, még szervezet- vényesség betartásán. Sz. J. 17 333 fő résresül, a premizál- a dolgozók munkaidejének szolgálat mu,ikaid-zjével kap-
tebbé tegyék. csolatos kérdéseket; 

A határőrizeti szervek és a .---------------------------------------- - toi·ább szélesite11i 4 12/24 
vasutasok között ez volt az fordu 16szolgálatban a közbt-
elsó ilyen jellegű szerződés, váltós rendszert; 
amely azóta már eredményes 

KÍT'7T\ -OT " ,re:} ('  E
""

r ETUT' 
- a vasúton is párliuzamo-

munkáról tanúskodik. Hogy UL..d-JD.1..J..L Y.LL:.,,J � san kell haladni a népgazda-
csak egy példát említsünk :  ság egyéb termetén alkalma-
Bejek József jegyvizsgáló, zott munkaidő csölGkentésével. 
brigádtag egyazon nemzetkö- A hetedik ikszet tapossa A Tanácsköztársaság nem Szükségesnek tartjuk az 
zi vonaton három határsértőt már Kovács Gyula, az Utas- sokáig tudott szembeszállni anyagi ösztönzési rendszer to-
is felfedezett, akiket azonnal ellátó Rómaifürdő H:e:V-meg- az intervencióval. Bukása vábbi jatritását, valamint az 
átadott a határőrségnek. De állónál levő üzemének Gyula után az országban dühöngött egyes bérrendszerek egyszerű-
lehetne sorolni tovább azo- bácsija, de mozgékonyságáról, a fehérterror. Kovács Gyula sítését; 
kat az eredményeket, amelyek fiatalos külsejéről ítélve, nem a hfrliedt Prónay-különítmény - a prémium rendszerek 
a közös munkáról tanúskod- néz ki annyinak. Pedig regé- Mnbereinele kezébe került. hatékonyságának növelését; 
nak. nyes életútja nem volt ró- Társaival együtt kegyetlenU! - a bérpóUékok rendezés,...lot, 

Az első komplexbrigád-szer- zsákkal kirakva . . .  megkínozták. Szerencséjére a - az utazók változó illet-
zódés eredményességének kö- foglyok között egy lőszergyári mény rendszerének egyszen1-
szönhetó, hogy április 17-én TUDTA HOL A HELYE munkás felismerte, s az 5 se- sítését. 
a Keleti oályaudvar KISZ- gftségével sikerült megmene- Munkaügyi döntóbizottságol. 

klubtermében a szerződés js- 1916-ot írtak, második éve külnie a további kínzások - társadalmi bíróságok. 
mételt aláírására a lököshá- dúlt már a világháború, ami- elől. Egy ideig bú.jká!t, majd A vasút területén 350 e�6-

ziakon kívül már Komárom, kor Jcézhez kapta segédlevelét útlevelet &zerzett és Romániá- fokú és 6 tf'T'Ületi mu111kaiig!/Í 
Hegyeshalom és Kelebia ha- - pincér lett. A segédlevélnek ba távozott. Az emigrációból dö11tóbizottság tevékenykedik. 
tárór. illetve vámórparancs- azonban nem sok hasznát vet- nyolc év után 1928-ban tért Kovács Gyula A munkaügyi döntllbizottsá-
nokai is megjelentek. te. Amikor meghallotta, hogy vissza. Mint pincér, különböző gok hatásköre az egyeztető bj-

A Keleti pályaudvar nem- az ö korosztályát is viszik a éttermekben dolgozott, s köz- landó bizott.5ágnak A nem- zottságok hatásköréhez k,épest 
zetközi fordában dolgozó uta- frontra, otthagyta a pincérsé- ben felvette a kapcsolatt,t az rég lezaÍ]ott tanácsválasztások szélesedett, mégis • megállapft
zó személyzete így már min- get és segédmunkásnak je!en.t- !llegá!:is Kommuni&ta Párt- után is értesítést kapott, hogy ható, hogy e megnövekedett 
den határállomáson a szerző- kezett a csepeli lőszergyárba. tal. számítanak munkájára ezután hatáskörben is jól járnak el, 
désben foglaltak alapján végzi Számítása bevált, a lőszergyár , , , is. kedvező átalakuláson mentek 
munkáját. Az eddigi komplex- munkásait ugyanis felmentet- SZAMITANAK RA Az elmúlt napokban a Kele- át a munkaügyi vitákat eldön-
brigád-szerzódést Várkonyi ték a katonai szolgálat alól. ti pályaudvar Utasellátó étter- tó szervek. 
János határőr őrnagy javas- A fiatal Kovács Gyula eb- 1949-ben a Déli pályaudva,- mében találkoztam Gyula bá- Társadalmi bíróság a M.AV 
latára szocialista sze:-zódéssé ben az üzemben került kap- Utasellátó éttermébe került csival. Büszkén újságolta, hogy területén 20 üzemi vállalat• 
módosították, mert mint mon- csolatba a munkásmozgalom- pincérnek. Hat évet töltött a feleségével együtt meghívót nál. illetve telephelyen és 5 
dotta. a szerződésben vállal- mal. A lőszergyár szervezett Déliben, majd 1955-ben meg- kapott az I. kerületi pártbi- szolgálati főnökségnél műkö
tak túlnőttek egy komplex- munkásaitól tanulta meg, hogy bízták az Utasellátó Római- zottságtól. A meghívó a május dött. A társadalmi bíróságok 
brigád-szerződés határain. milyen célokért folyik az esz- fürdő Hll:V-megá.]lójánál levő 1. alkalmával rendezendő ün- csak egy-két helyen tárgyaltak 

Ezt a javaslatot az értekez- telen vérontás a frontokon. Az 66-os üzemének vezetésével. nepségre hívja az öreg vete- ügyeket _ főleg vállalatoknál 
let részvevői örömmel fogad- idős munkások szavait mindig Azóta is ott dolgozik. S mint ránt. Ekkor adják át első íz- _ Szombathely JJ., Lllndlef 
ták. Annál is inkább, mivel a nagy figyelemmel hallgatta. régi, kip,-óbált kommunista, ben a Szocialista Hazáért Er- JJ., Debrecen J.T., Utasellátó 
Keleti pályaudvar vonatkísé- Igy hamar felismerte: hol a ott segít, ahol szükség van rá. demrendet azoknak a veterá- OV. stb. A társadalmi bfrósá
rói a múlt évi munkájuk és helye. 1918-ban belépett a A korábbi években párttitkára noknak, régi párttagoknak, gok többségére _ annak elle-
több éves eredményes szocia- szakszervezetbe, egy évvel ké- volt a szentendrei HJ::V-vonal köztük Kovács Gyulának is, nére, hogy megfelelő okta
lista brigád mozgalmuk alap- sőbb pedig tagja lett a Magyar állomásainak és tagja volt a akik a felszabadulás el6tt a tásban részesültek _ az útke
ján elnyerték a szocialista Kommunista Pártnak. vasúti csomóponti pártbizott- forradalrr.i mozgalomban, resés volt a jellemző. Ezért az 
üzemrész címet. A Tanácsköztársaság kikál- ságnak, ké<lóbb a Déli csomó- maid hazánk szocialista társa-

A Szocial1'sta szerzo-de's e·r- tá . f 1 d 1 . d" k , újonnan megválasztott társa
, sa után, amikor a tata pro- pont pártbizottságába válasz- a rm ren Jene megteremte- dalmi bíróságok tagjai mun-

telmében a jegyvizsgálok se- letárállamot fegvveres tárna- tották. ll:vek óta ta,iia a Fóvá- se érdekében kimagasló tevé- kájához a jövőben iobban 
gítenek a határőröknek a dás érte, önként jelentkezett rosi Tanács közlekedési Igaz- kenységet fejtettek ki. igényelni kell a bíróságok. 
kordon.szolgálatnál, azonkívül vörös katonának. gatósága mellett működő ál-- Vlsi Ferenc Üg)észségek segítségét. 
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AZ MT-SZOT VÖRÖS VÁNDORZÁSZLAJÁVAL KITÜNTETETT .SZOLGÁLATI HELYEK 

A ferencvárosi vasutasok 
állták szavukat 

A 100 éves jubileumhoz 
méltó eredmény 

Egy évvel ezetlitt, amikor a 
ferencvárosi csomópont veze
tői átvették a Minisztertanács 
és a SZOT Vörös Vándorzász
Jaját, megfogadták: Ú(J1J dol
goznak, lwg'l/ a következ6 év
be11 is náluk maradjon a zász
ló. A ferencvárosi vasutasok 
állták szavukat. 1966-ban, 
bár lényegesen nagyobb fel
adatokat kellett megoldaniuk, 
mint az előző esztendőben, 
mégis olyan eredményeket ér
tek el, amelyre eddig nem 
volt példa. 

Beszélő számok 
r A. csomópont kiemelkedő 
munkájának szemléltetésére 
hadd álljon itt néhány adat. 

Az állomás a tehervonatok 
átlagos terhelését 103,58, a te
hervonatok menetrendszerű 
indítását 76,24, a vonatközle
kedési tervet 60,28, a kocsitar
tózkodást 89,03, a kocsikihasz
nálást pedig 99,25 százalékra 
,teljesítette. A minóségi muta
tók ;avulása azért ia figyel.em
�e méltó, mert az állomás ko
csíf�gaJ,ma 1965-höz vtszo
nl/ÍtN 40 398 kocsival voU 
wbb. 

kenése érdekében bevezettük 
a Diesel- és villanygépek ál
lomási mozgásának követésé
re szóló kimutatást, amely gé
penként teszi lehetővé az el
lenőrzést. Jelentős intézkedés 
volt a Nyugati Rendezőben a 
munka átszervezése, a három 
térfelvigyázÓ3 renduer kiala

kítása. Ezzel lehetővé vált a 
gépek, a vonatok és a tolató 
mozdonyok jobb áttekinthető
sége, ugyanakkor az átszer
vezés személyzetmegtakarí• 
tást is eredményezett. Ezek 
és a többi intézkedések is 
nagyban hozzájárultak ahhoz, 
hogy a kocsiknak az állomá
sunkon való átfutási ideje 
0,35 órával csökkent. 

A munkaverseny motorjai 

Az állomáson is a szocialis
ta brigádok járnak élen a 
munkaversenyben szólt 
közbe az állomásfőnök. -
Varga III. Ferenc kocsimes
ter a Keleti Rendezőben a to
la tási és vonatösszeállításl 
munkafolyamatok kiváló meg
szervezésével hívta fel magá
ra a figyelmet. Kovács VIII. 
Ferenc rendelkező forgalmi 
szolgálattevő, szocialista bri
gádvezető pedig a TEEM-vo
natok gyors összeállításában 
ért el kiváló eredményeket. 
Ebben a munkában jelentős 
segítséget kapott Tóth V. Já

nos és Apá(J1Ji Istváft. kocsi
rnestertól. 

Az utóbbi években egyszer 
szakadt meg a hatvaniak szép 
sorozata; 1964-ben. �bben a -
számukira szomorú - eszten
dőben a balesetek magas szá
ma ütötte el őket attól a 1.ehe
tóségtól, hogy a csomópont 
„1/;Lüzemn 1.e(J1Jen. Akkoriban 
behatóan elemezték a történ
teket, s hogy nekibuz.dulásu.k 
nem volt szalmaláng, ez már 
1965-ben, de lnég inlí:ább 1966-
ban beigazolódott. 

Hatvan állomás szakszerve
zeti bizottságának irodájában 
beszélgetünk Kijácz József ál
lomásfőnökkel, Gádor László
val, a fűtőház vezetőjével, 
Szuromi Istvánnal az állo
más és KéJkesi Károll'llal, a 

Közismert, hogy Ferenc:vá• fútőhá2! szb.-titkárával. Már 
rosban nehéz a szolgálat. Az 'beszélgetésünk első perceiben 
állomáson sem éjjel, sem szólottak a balesetek.ről, hisz 
nappal nincs lehetőség pihe- van núről számot adniok. 

nésre. Nincs vonatmentes id6- Céltudatos munkával 

Az állomáson 1965-ben Is, 
1966-ban is egyaránt 30-30 
baleset történt, viszont ami a 
sérül� súlyosságát jelzi -
a kiesett munkanapok száma 
csaknem félezerrel (1585-ról 
1061-re) csökkent. A fűtőház
ban a balesetek száma az eló
zó éVi 6kól 52-re csökkent. 

A kedvezőbb baleseti statisz
tika persze csupán egyik ada
léka az eredményes munká
nak, hogy mégis elóljáróban 
említettük, ennek nyilvánvaló 
oka: ez volt a hatvaniak 
Achilles-sarka. S mert a javu
lás egy céltudatos munka kö-

időszak, amikor úgy tűnt, 
hogy célkitűzéseink szinte 
szembeállítják egymással az 
állomás és a fűtőház dolgo
zói t. Most viswnt már nem 
,,konkurrálunk" egymással, 
sót: az állomás és a fűtőház 
dolgozói vállvetve dolgoztak 
együtt a közös célért. 

A két társszolJgáilati ág ve
zetői naponta - s ha kellett, 
napjában akár tízszer is - ta
lálkoztak egymással, rendsze
res csomóponti értekezleteket 
tartottak, egészséges lo�·álpat
riotizmusuk „hatvanivá" vál
tozott. MjndJg tudtak egymás 
feladatairól - és a munka so
rán előadódó nehézségekről ls. 

Jó a versenyszellem 

- 1966-ban. a termelési ta
nácskozásokon is aktívabbak 
voltak az emberek - jegyezte 
meg Szuromi István szb-tit
kár -, s ez nemcaak a megje-
1.enésben, hanem a hozzászólá
sok sokasodó számában is ki
tűnt. Termelési tanácskozá
satnkra a társszolgálati ág 
vezetöje is eljött • • •  

A kongresszusi munkaver
senyben nagy lelkesedéssel 
vettek részt a dolgozók, s miu
tán látták, hogy az eredmény 
nem marad el, a verseny szel
lem nem csökkent. Itt kell 
megemlíteni azt is, hogy az el
múlt esztendőben jel.entösen 
m.egnótt a szocialista brigá
dokban dolgozOk száma, az lil
lomáson 1966-ban 61 szocialis
ta brigádban 417 vasut<is - a 

fűtőházban. pedig az 1965. ét,j 
20 brigáddal szemben. 33 kol• 
lektíva versen'llzett a szocuzlts� 
ta címért és a brigádtagolo 
száma kis híján megkét.szen?-: 
ződött; 145-röl 264-re gyarapo-, 
dott. 

Kölcsönös megértés 

A csomópont vezetői a moz.; 
galmi szervekkel együtt na
gyobb figyelmet forqítottak a 
dolgozókkal való foglalkozás„ 
ra. Az állomáson például l!, 
dolgozók kérésére majdnem 
min.denütt bevezették a köz� 
bevált6s rendszert, ezáltal az 
embereknek több pihenőtde
jük maradt. S ha valaki sza� 
badnapot kért, a vezetők há:-; 
romszor is m.eggondoltált, 
mielőtt nemet mondtak volná. 
Igy érthető, hogy csökikent az 
igazolaitlan mulasztások szá
ma, kölcsönös megértés ala
kult ltj a vezetők és beosztott-
jaik között. A kocsirendezők: 
azt is elégedetten nyugtázták,, 
hogy 1966-ban má.r az ő mun-: 
Ji:ájukat is premizálták. 

Egyszóval a jó együttműkö
dés, a fegyelmezett munka 
megérlelte gyümölcsét. A hat,, 
vani csomópont dolgozói el,., 
nyerték a Minisztertanács éit 
a SZOT vörös vándorzászlaját, 
és a Heves megyei pártb.!zott
ság kongresszusi zászlaját: 
Amit reméltek, bet.eljesedett, 
méltóan köszönthetik a Pest
Hatvan,-Salgótar;án közötti 
vonal megnyitásának 100. l!N-
fordulóját. Földes Ta.ll1li& 

A fűtőház teljesítménye az 
alábbiak szerint alakult : az 
összes százelegytonnakilomé
ter tervel 103,5, az egv vonali 
mozdonyra eső százelegyton
nakilométer tervet 108,4, az 
egy dolgozó mozdonyra eső 
IZázelegytonnakilométer ter
vet 106 százalékra teljesftet,.. 
,ték. Míg az utazó személyzet 
egy szolgámti órára eső kilo
méter teljesítményét a gőz
mozdonyoknál 102,5, a moto
roknál pedig 106,5 százalékra 
teljesíte�ték. Figyelemre mél
tó,etedmény uületett a ttít&
háznál a vontatási üzemelte
tési önköltség csökkentéséné}. 
A pártkongresszus tiszteletére 
,,,malt 7 millió 630 ezer fo-

- 0 íJ11 gondolom, Mm !en.
n.e telje& a csomópont mun
kájáról rajzait kép, ha n.em 
beszélnénk azokról a brigá
dokról, amelyek csomópon
tunkon motorjai a szocialista 
munkaversenlf1lek - vette át 
a szót Hmzár József, a fűtő
ház szakszervezeti bizottságá
nak titkára. - Fűtóházunknál 
például Turi Sándor moz
donyvezető brigádja egyik 
élüzemtényezó teljesítésénél 
ért el kimagasló eredményt. A 
Turi-brigád a 424 036-os szá
mú gőzmozdonnyal 126 szá
zalékra teljesítette a száz
elegytonnakilométer tervet és 
több mint 40 ezer forint szén
megtakarítással járultak hoz
zá a fűtőház önköl1ségcsök
kentési tervéhez. Vagy ott 
van a Diesel-mozdonyjavító 
műhelyben Kurucz · Jóuef 
KISZ-titkár brigádja. Evek 
óta a legjobbak közé tartoz
nak. 

szak. Jl:jszaka sem ér ra senki 
arra gondolni, hogy néhány 
percre lehunyja a szemét. Ha 
a vezetők éjszaka ellenőriz
nek, nem az a problémájuk, 
hogy az ellenőrzéssel a dol
gozók ébrenlétét fenntartsák. 
Az ébrenlétet a munka tartja 
fenn. Különösen a l!ajnall 
órákban, amikor egymást kö
vetik a ki- és bejáró szerel
vények. Az elawlt, ósdi ro
tóházban és kocsijavító mű
helyben pedig, a mostoha kö
rülmények miatt nehéz a be
teg mozdonyok és kocsiJt .pr
vosainak" a helyzete. 

vetkezménye, a csomópont ve- r--------------------------
z,etóitől arról tudakozódtunk, 
amelyről önmagában a szám
adatok sohasem vallanak; -Hogy mégis sikerii,lt. másod

/lzor is <:lqyemi az .:MT ..... SZO'l' 
vlindorzászl6t, az· a /ereJU!Vá• 
rosi vasutasok helytállá.,ának 
wla;donítható. 

Msl) 

1'114 a siker titka.? 
- A csomópont társszolgá

lati szervein€ik összehangol
tabb munkája jelentős ténye
zó - mondof,ta Kijácz Józsej 
állomásfőnök. - Volt olyan 

•finttal szemben 10 millió r-------------------------------------

468 766 forintot takarítottak 
meg. 

Ezek a számok ónmagukért 
beszélnek. Mégis érdemes 
lnegvizsgálni, mi van mögöt
tük. Az állomás és a fútőház 
hogyan, milyen munkával 
tudta az élüzem tényezőket 
túlteljesíteni? Erről beszél
gettünk a napokban a két 
szolgálati ág vezetőivel, a fű
tőház szakszervezeti bizottsá
gának irodájában. 

Lf módszerekkel 
- Ami� egy évvel ezel6tt 

elhatároztuk, ho(IIJ megtart
juk a Miniszterttt-nács és a 
SZOT VÖl'Ő8 vánd.orzászla;át, 
&isztában voltunk azzal, lwgy 
11.Z elért eredmén'!lek túl
lzárnyalása, az 1966. évi ter
vek maradéktalan teljesítése a 
1'égi módszerekkel már nem 
lehetséges - kezdte a beszél
getést Bencze Lajos állomás
főnök. - Eppen ezért az évet 
•z új keresése jegyében kezd
tük. A dolgozók és a csomó
pont vezetőinek kezdeménye
zésére több olyan műszaki
azervezési intézkedést valósí
iottunk meg, amelyek te
hetővé tették a munka meny
nyiségének és mínóségének 
fokozáslit. Az intézkedések kö
zül csa.k a jelentősebbeket 
emlitem meg. 

A tehervonato:, átvétele 
hordozhat, rádióberendezé
sekkel történik. Ennek kö� 
vetkeztében az állomás foga
dási kapacitása és a gurítási 
teljesítmény egyat:i.nt növe
kedett. 1966. július l-én pél
dául több mint 6800 kocsit gu
títattu11.k. Ferencvál"os tör• 
lé�t.ében et egyedülálló te1 • 
ks!lménynek Ezi>mít. A vonat• 
IJ<illek tartózkodásíinak c,ök• 

A miskolciak mesterhármasa 
AZ MT-SZOT VÖRÖS VÁNDORZÁSZLÓ MELLÉ AZ MSZMP KB 

KONGRESSZUSI OKLEVELÉT IS MEGKAPTÁK 

Kevés országos nagyvállalat 
és még kevesebb vasúti cso
mópont büszkélkedhet azzal, 
hogy háromszor egymás után 
elnyerte a Minisztertanács és 
a SZOT vörös vándorzászla
ját. A miskolci vasúti cso• 
mópont dolgozói elmondhat
ják magukról: háromszor eg'll• 
más után n'l/erték el az MT
SZOT vándorzászlót. A múlt 
évben végrett jó munkát még 
egy kongresszusi oklevél is 
fémjelzi. A IX. pártkong
resszus tiszteletére indított 
munkaversenyben elért ki
magasló eredményekért a párt 
Központi Bizottsága kong
resszusi oklevéllel jutalmazta 
a miskolciakat. 

Gyümölcsözó 
együttmüködés 

A jó eredmények elérését 
jelentősen segítette az a 
komplex szerződés, amely a 
kongresszusi verseny kere
tében jött létre, a város két 
nagyüzeme, a Lenin Kohászati 
Művek, a Diósgyőri Gépgyár 
és a miskolci csomópont kö
zött. A csomópont tervteljesí
tésének egyenletességét biz• 
tosította az is, hogy az élüzem 
célkitűzéseket rtegyedévről 
negyedévre teljesíteni tudták, 
sót egyes tényezőknél 4-8 
százalékos túlteljesítést ér
tek el. 

A Tiszai pályaudvar dolgo
zói a személyvonatok menet
rend szerinti Indítását a 96 
százalékos tervvel szemben 
98,6 százalékra, a tehervona
tok menetrend szerinti indítá
sát 74,8 százalékra, a műszaki 
kocsi tartózkodást pedig 87 
százalékra teljesítették. Az 
áruszállítási tervet 9097 ton
nával teljesítették túl. A ko
operáció során a Lenin Kohá
szati Művekbe in\nyuló ko
csik tartózkodási Idejét a:i: 

előző évi 5,8 óráról 4.,9 
órá,:a csökkentették. 

A munkából a fűtőház dol
gozói is derekasan kivették 
1'€Sztiket. A gazdaságos moz
donyfelhasZff.álásnál 104185, az 
üzemeltetési önköltségnél pe
dig 111,76 százalékos teljesít
ményt értek el. A kongresszu
si munkaverseny során a tola
tások helyes és gazdaságos 
megszervezésével 2 darab 
411-es mozdonyt takarítottak 
meg, a múszakváltások idókl
esését pedig 30 percre csök
kentették. 

A csomóponton 360 srocia
lista brigád több mint 2500 
dolgozóval versenyez a szo
cialista cfm elnyeréséért, Il
letve megtartásáért. A szo
cialista brigádok közül a Ti
szai pályaudvaron Spisák 
András gurító, Gyóni János 
forgalmi szolgálattevő, Né
meth Lánl6 és Kett<i Jó
zsef kocsimesterek brigádjai 
érdemelnek dicséretet. 

Kevesebb baleset 

A miskolci csomópont mun
káját értékelve, örömmel kell 
swl'lli a balesetek esökkenésé
ról is. A tárgvi balesetek 12-vel, 
a balesetekből származó kdr 
összege pedig 414 OOO forinttal 
csökkent az előző évhez tii
szon'llítva. A jó eredmények 
elérését, a balesetek számának 
csökkenését segítette a domi
nó rendszerű biztosító beren
dezés Is, amelyet 1966. szep
tember l-én helyeztek üzem
be. Ugyanakkor azonban ez 
az új berendezés nehéz fel
adat elé állította a Tiszai pá
lyaudvar dolgozóit, hiszen a 
telet, a zord időjárást egy 
eddig gyakorlatilag isnwret
len, nagyon kényes és magas 
technika! felkészültséget 
Igénylő berendezéssel kellett 
várniuk. 

A vontatási szolgálatnak is 
megvolt a maga „újdonsága". 
A V 43-as szilícium egyen
irányítós villamosmozdonyok 
üzembeá11itása az elmúlt év 
során legalább olyan szakmai 
felkészültséget jelentett a fű
tőház dolgozóinak, mint az új 
biztosítóberendezés az állomá
si személyzetnek. 

Említést érdemel az is, 
hogy a miskolci vasúti csomó
pont dolgozói az elmúlt év
ben 2,6 millió forintot takarí
tottal. meg. 

Tovább korszerűsödik 
a csomópont 

A miskolci vasutasok jól 
tudják, hogy a kettős kitünte
tés kötelezettséggel jár. Arra 
kötelezi őket, hogy ebben az 
évben Is jól dolgozzanak. Az 
első n.egyedévi célkitú.:éseket 
élüzem szinten teljesítették. 
Ugyanakkor több járulékos 
beruházás, illetve felújítás 
megkezdését is előkészítették. 
A miskolci rendezőben öltö
ző és mosdó, a fútőháznó.l me
leged6 épül. Elkészült a terv 
a mosdó-fürdő, üzemi konyha 
és étkezde megépíté!ére is. 
Még ebben az évben megépí
tik a Tiszai pályaudvaron a 
villamosmozdonyvizsgáló csa
tornát, így az apróbb hibák 
miatt nem kell a fűtőházba 
beállni a gépeknek. 

Az említett munkák terv 
szerinti befejezési ideje lép
csőzetesen 1970-ig tart. Erre 
az időre a miskolci vasúti cso
mópont európai izínvonalon 
álló, technikailag jól felsze
relt vasúti csomópont lesz. S 
ho_gy a munka is „európai 
szinvonalon" álljon arról 
minden bizonnyal go�doskod
nak azok a vasutasok, akik a 
legnehezebb és legválságosabb 
lrlókben is becsülettel helvt-
álltak.. szJ. 

A jó ..,,,.,nka jutalnsa:: 

Két ·vö•·ö� 

vándorzászló 
- Napokon át izgultunk, -

mondotta beszélgetésünk ele
jén Józsa Lajos a szombathe
!Yi járműjavító főkönyvelője, 
- hogy sikerül-e megszerez
nünk a Minisztertanács és a 
SZOT VÖTÖS vándorzászlaját. 
Aztán az egyik napon, meg
jött a várva várt hfr: elnyer
tük a tiándorzászlót. Kimond
hatatlanul boldogok voltunk. 

KIMAGASLÓ 

EREDMÉNYEK 

kezdve csak Diesel-moto,,oka.t 
javítunk. 

ÚJ FELADATOK ELÓTI' 

A:z újra való átállás sok gon
dot és feladatot jelent, nagy 
szervezettséget és műszaki fel
készültséget igényel az üzem 
vezetőitől és dolgozóitól egya• 
ránt,. U j �akember gárdát kell 
kiképezni, építeni kell egy sor 
létesítményt és mindezt úgy, 
hogy a munka nem állhat, hi• 
szen a kocsijavitás továbbra ia 
a profiljukba tartozik. 

Azóta már megnyugodtak a Ji:rdernes néhány sort szert• 
kedélyek. Jó mullikáju.kkaJ, a. telni az üzem jövőjének, hi
'kongresszusi versenyben elért szen a következő évek mun
kimagasló eredmén� a káját, eredményeit már a je
Vas megyei pártb12>0tt.rog k-0-'Yl{J- len tervei határozzák meg. Uj 
reuzusi zászlaját is kiérde- emeletes raktárépület és 
melték. kompresszorház létesül, épül 

Eredményes évet zártak egy új irodaház, s a gőzmoz-
1966-ban a szombathelyj jár- dony műhel'!lb61 50 millió fo-
műjavító dolgozói. Teljesítmé- rint költséggel pedig Die&el
nyük dicséretre méltó. A ter- csa1'nok létesül. A tervek sze
melékeny.ségi tervet 105,5, a rint itt javítják majd a két
termelési értéktervet pedig három tengelyes kis motorko-
106,5 százalékra teljesítették. cSikat, az M 28-as, a MK 48-as 
A gözmoroony tóviu.gát 103,1, és az MK 49-es motorvonato-
a teherkocs.i fővizsgát pedig kat. NemcsaJ{ a MAV-na,k ha-
103,3 százalékos eredménnyel nem idegen cégeknek is 'dol
zárták. Az üzemben dolgozó goznak majd. 
71 SZJOCialista brigád kivétel - Egyedül az import gépek
nélkül teljesítette vállalását. kel van egy kis komplikáció -

- A kocsijavító osztály dol- szólal meg ismét Dikter József 
gozói a 86 teherkocsi fövizs- a Diesel-csoport• vezetője. 
gávai és a 82 darab teherkocsi A külföldi visszaigazolásokat 
futóvízsgával ol'llan túlteljesí- csak 1968 végé1'e kaptuk, n.e-· 
tést értek el, amelyet az új 'künk pedig már 1968 második 
munkáltatási rendszer beveze- félévében dolgozni kellemi 
tése óta eddig nem tudtak fel- azokkal a gépekkel. 
mutatni - folytatta a fóköny- - Hogyan sikerül adcli� 
velő. - De ugyanilyen dere- kiképezni a szakembereket? 
kasan helytálltak a mozdony- - Az oktatást már most 
osztály dolgozói is. Ez a jó te!- megkezdtük. Az erre alkalma, 
jesítmény a mozdonyosztály szctkmunkások - több mint 
dolgozóinak a „hattyúdala" is másfélszáz ember - 150 órá11 
volt egyben. A 95 esztendős át elméletet hallgatnak majd 
járműjavító életében ugyanis ezután két hónapon k�resztü& 
egy (lj korszak kezdódi!k . . .  az 1!:szakí Jármtljavitóba men-

- Hamarosan nálunk is ttek gyakorlati oktatásra. Az 
megindul a dieselesítés - ve- említett motortlpusokat ugyan• 
szi át a szót Dtkter József is 8?' É.szakitól vesszük át. Ez 
mérnök. - Egy évvel ezelőtt az ugynevezett „gyors" átkép
háromtagú csoportunk azt a zés átmenetileg segít a késób
fetadatot kapta, hogy készít- biek során pedig a � szinsük el � üzem dieselesítési tén épülő tant.ermelnkben ké-programjat. Arról van ug'!lanís pezziik a jövő Diesel-szakernszó, ho_(J1J a gőzmozdon'll osz- ' bereit. A tervek szerint 1969-tál'll mint olyan, ebben az év- re telies egészében befeieződlk bei& megszűnik és l968-t6Z az átállás, (Szuén7i) 



• MAGYAR VASUTAS 

Szakszervezeti kü!döttér!ekezlelen hangzott el : 

Mikor teremtik meg 
a · kotsitisztítás le/tételeit l 

Baki Károl11, a Keleti Mű-
, ,szaki Kocsiszolgálati Főnökség 

szakszervezeti bizottságának 
titkára a budapesti területi bi
zottság küldöttértekezletén 
szenvedélyesen beszélt a kul
turált utazás előfeltételeinek 
hiányairól, a kocsitisztításban 
-foglalkoztatott dolgozók ked
��őtlen munkakörülményei
iól. 

harmadik negyedében talán 
kezdődhet a munka, illetve 
csak kezdődhetne, mert egye
sek véleménye szerint sor ke
rül a harmadik határidő mó
dosítási kérelem benyújtására 
is. 

De nemcsak a kocsik külső 
tisztításával, hanem a belső 

· higiéniával is bajok vannak. 
Március eleje óta nem volt 

fagyveszély, de mivel fűtési 
Idény volt, a személykocsik 
WC-iben öblítéshez nem biz-

azt illeti, már akkor is nagy 
szükség lett volna a takarító
gépekre, a pályaudvari taka
rítás korszerűsítésére. 

Ezek után már elvárható, 
hogy inkább kevesebb elkép
zelés legyen a tervekben, de 
ami ott szerepel, azt hajtsák 
is végre. Mert a kulturált uta
zásról nem elég csak beszélni. 
'l'enni is kell érte valamit. 
Sokkal többet, mint amennyit 
eddig tettünk. 

Kovács Jí,nos 

Három ssoclalista 

brigád a• élen 
Szob állomás dolgozói a 

Nagy Októberi Szocialista For
radalom 50. évfordulója tisz
teletére vállalták, hogy az él
üzem feltételeit túlteljesítik. 
A jubileumi versenyben külö
nösen három szocialista bri
gád, az Április 4, az JfjÚ$ági 
és a Novembe1' 7 brigád dol
gozik kiemelkedően. 

Az eltelt ldoozak ö.sszesített 
eredményeként a személyvo
natok menetrend szerinti in
dítását a tervezett 97 száza
lékkal szemben 98,3 százalék
ra, a tehervonat.okét 90 száza
lék helyett 97,8 százalékra. a 
teherkocsik raksúly,ltfüas.ználá
sát 103,l százalélkrn teljesítet
ték. 

R. s. 
Nagyobb 

tervszerúségre 
van szükség tosítottak vizet. Már csak a •----------------------------

formaság kedvéért néha tet-

:lavaJzi munkátan 
a vaJulaJ kerléJzek 

:.... Ez az a terület, ahol nem tek ugyan egy kanna vizet öb
;tettek meg annyit az irányító litésre, de ez az egy kanna víz 
szervek, amennyit a dolgozók már az első állomásig elfo
elvártak volna. Még az új jár- gyott, s pótlásáról senki nem 
.műveknél sem tudják biztosi- gondoskodott. Az üres kannát 
tani a megfelelő üzemeltetést. miután gazdátlannak vélték, 
A vezetésben a te1'vszerúség garázda elemek több vonalon 
·helyett kapkodás tapasztalha· kisajátították. Emiatt már 
tó. A menetrendkészitésnél he- kannát sem tettek a vonatra, A természet tavaszi mozgá- Kelenföldön 2700, a Nvuga.ti-

lyesen., a gyors szerelvényfor- nehogy ellopják. sával egyidőben jelentek meg ban és Buclafok-Hároson 1 600, 

dulóra törekednek, de ugyan- a pályaudvarokon, őrhelyi:- a Déli pályaudvaron pedig 

,akkor a szerelvénytisztítás é.s H I I I ken a vasutas kertészek. A mindössze 1200 négyzetméter 

karbantartás műszaki feltéte- e yte en szem élet téli hónapokban meleg- és területű pázsit és virágágy 
lei megte1'emtésében hiánvza- üvegházakban szorgoskodtak, van. 

·.nak a törekvések. Emiatt 
Minden személyszállító kocsi hogy elég növényt, palántát Az :f:pületfenntartási Fő-

'rosuabbodnak a dolgozók 
WC-jében van törülköző és neveljenek a tavaszi kiülte- nökság rákospalotai kertészeti 

,. f l é toalettpapír-tartó, de csak tar- tésre szakaszának dolgozói a Duna-.munrca e t telei, nő a munka- t6! Mert papír a nemzetTcözi �röhián71 - mondotta többek - A múlt évet százezer fo- kanyar, az északi, keleti és 
között. és néhány gyorsvonat kivéte- rintot meghaladó többletbe- pest-n6grádi vonalak virágosí

lével, a vonatok túlnyomó vétellel zártuT: - mondja Ká- tását készítik elő. Több, mint 
A felszólalás mögött e prob- többségénél nincs. Nincs nai Pál főkertész. nyolcvan állomáson hetven-

�éma többesztendős mego!dat- azért, mert az egyik nézet sze- A józsefvArosi pályafenntar• ezer négyzetmétert meghala
iansága húzódik. Nem ok né!- rint, ha kiteszik, akkor a ked- tási főnökség kőbányai kerté- dó virágosítás tartozik gond
·küli a dolgozók türelmetlen- ves utasok mindjárt elviszik, szetében az idén is több, mint jaikba :sége. A Ma(ll/ar Vasutas ez a másik szerint, s ez sokkal négyszázezer no„vény- és vi-
évi első két számában már valószínűbb, mert a főnöksé- rágpalánta serdül, s kerül 

- Másfél hónap alatt több 
· .szóvátettük az egyre korsze- ge7e nem is kaptak annyit, maJ·d a budapnot\ és v,·de'ki 

mint 120 OOO virágot, növényt 

ifÜSödő kocsipark elhanyagolt- hogy ellássák az összes közle- áll. -'--k vira
';"

gágyaiba, li-
ültetünk ki a vasútállomások 

:ságát és az első magyar sze- 1:edő vonatot. 11:s ha a mostani geviteu.1·b'""e.' A budapesti' fei'p'!ya-
s;:épités�e - tájékoztat An

mélypályaudvari kocsimosó- szemlélet a-z igénylésben és az udvarok több mint hatezer 
talffy István, a kertészet ve

berendezés építése körüli hu- elosztásban megmarad, ez év- négyzetme'tert kitevő virá!!• 
zetóje. - Júniusig közel 4000 

µ-vonál ben sem számíthat ilyen ellá- ágyaiba 158 ezer virágot és négyzetméter pázsitot új!tu.nk 
tásra egyetlen személyvonatra fel, és közel 15 OOO cserepes 

A tél elmúlt, s mondhatná lépő utas sem. dísznövényt ültetnek ki. Csu- növényt nevelünk a munkahe-
J,árki, hogy mi haszna most pán az úttörővasüt állomá- lyek, pályaudva1'ok és mu.n-
újólng feszégetni a téli gondo- Az elmúlt napokban a nagy- saira és a VO"(lal mentén a tíz- kásszállások vfrágositátára. 
kat. Éppen az, hogy a tél el- budapesti pályaudvarokon ezer négyzetmét!!rt meghala-
múlt, de a lap januárban megtörtént a tavaszi nagyta- · dó pázsitos virágágyakba kö- A BudapeSt-Szob l:özött 

megjelent cikkei a.z illetékesek karítás. Ez persze nem oldotta zel másfé1százezer nö,·ény, ,i- kezdódött vágánykorszerús!-
á 1 ·ül· t t · · k '  ül k tési munka okozta nehéz...<ég 

.,álaszai nélkül maradtak. meg a nagyforgalmú pá_ lyaud- r g n e esere ·esz ne ·. 
A múlt évi Atlétikai Euró- ellenére ésszerű technológiai 

A Keleti Műszaki Kocsiszol- varok mindennapos tisztasá- pa-bajnokságra felújított Gö- munkával és ebből eredő 
,tálat dolgozói érdekében a ja- gát. A peronon az utasterek döllő állomás vlrágparkjának többletmunkával is biztosít
nuárban szóvátett porártalom takaritására, egyetlen tisztító- kiültetés utáni gondozását, ják a múlt évi színvonalat. 
megszüntetése miatt a cikk gép sincs. Pedig a budapesti karbantartását a kertészet Pá- !'-.,fost még javában dolgoz
megjelenését követő hónapban igazgatóság 1964. évi intézke- dár Sándor által vezetett Kos- nak, de mire a nagy nyári 
sem intézkedtek. A több, mint dési tervében már elóirá- suth szocialista origádja vál- forgalom beköszönt, már nyí-
egyhónapos hallgatás után a t ' k  • ít' lalta. ló virágok és gondosan ápo1t 
február végi szakszervezeti ve- nyoz a a gepes es megkezdé- A budapesti pá!yaudvaro- pázsitllgetek tanúskodnak 
zetóségválasztó killdöttértekez- sét. Akkoriban még egy gépe- kon viszonylag kis területű a majd a budapesti kertészet 
let Vitáján a szolgálati vezetés sített mozgó takarítórészleg pázsit és virágágy. Kőbánya- szorgos munkájáról 
saját tétlenségének elismerése szervezését is tervezték. Ami Felsőn 7000, a Keletiben 6000, K. J. 

.!J-elyett csupán felelősségét ,----------------------------------------igyekezett másokra hárítani. 1 
A vitát végülis a szakszerve-
zet budapesti területi bizottsá
ga munkavédelmi felügyelójé
TU?k a munkáltatást tUtó ren
delkezése zárta le. A kocsi
tisztítás bizalmija azót-a por
lasztásos permetszerú locsolás 
,f,evezetésére adott be újítást, 
,imellyel a kocsiszolgálat kö-
1:épvezetói már kísérleteznek. 
Az igazgatóságon azonban 
szomorúan tapasztaltuk, hogy 
Csorba László újításával a vontatási osztály illetékesei 
azóta sem találkoztak. 

A helyzet változatlan 

A szerelvények tisztítása 
változatlanul elégtelen mind
két pályaudvaron. A Keleti 
pályaudvaron csupán a nem
,:etközi forgalomban részt ve
vő kocsipark tisztítását látják 
el hiánytalanul. A létszám
hiány miatt ez azonban a bel
földi kocsik tisztításának rová-
iára megy. 

A Nyugati pályaudvaron 
sem változott a helyzet. A ko
csimosó berendezés megépíté
séhez a kerületi tanács, az 
igazgatóság kérésére, megadta 
a másodszori határidő módo
sítást is. Ezek szerint a kocsi
mosót 1968. június 15-re át 
ke!Í adni. Addig azonban el
marad a kocsik m0sása. Még a 
múlt évről ma is érvényes ve
zérigazgató-helyettesi döntés 
van érvényben a kocsimosó 
jövő évben történő megépíté
sére. Legfrissebb tájékozódá
sunk szerint nem a csökkent 
füszegget, mint ahogy januári 
ti.kkünkben írtuk, hanem be
Í:iházá.si hitelböl és az eredeti 
Fsszegge1. Most áiárazzák a ki
ti.telezési terveket, és az év 

SZOCIALISTA MÓDON , . •  
kapta a bronzkoszorús 
vényl 

jel-

A kitüntetett vonatvezető 
- Nem kötelezd minden é;

s.uikát átaludni • • •  - jegyezte 
meg. - Igyekszem minden 
feladatnak eleget tenni, ami
vel megbf:=nak, mert szerin
tem a bizalom, a közösség bi
zalma a legnagyobb dolog a 
világon. 

H
azánk felszabadulásának 

22. évfordulója alkalmá
ból a Munka t·rdemrend arany 
fokozatával tüntették ki Var
ga Lajos fóellenőrt, nagykani
zsai vonatvezetót. Az 52 éves 
vonatvezető, aki már negyed
százada teljesít utazó szolgá
latot, gratulációnkat szerényen 
elhárította. 

- Nemcsa1c nekem sz6l ez 
a kitüntetés - mondotta, 
hanem annak a közösségnek 
is, amelyben dol.g<>zom és 
amelyik alakító, formáló ere
jével a jó eredményekhez se
gített. 

Egyszerű ember Varga La
jos. Apja uradalmi cseléd volt 
és gyermekeire sem várt kü
lönb sors a felszabadulás előtt. 
\2 éves korában má:r félrészre 
szerződött summásnak. Tanu
lásra nem is gondolhatott. 
13-an voltak testvérek, neki 7 
gyermeke van. Az ő gyerme
keinek már nem kell Idő előtt 
kirnaradniuk az iskolából. 

Na(l11on megörültem, 
amikor a kitüntetésem után 
néhány nappal táviratot kap
tam Leningrádb6l - folytatta. 
- György fiam tanul az qtta
ni műszaki egyetem vagon
gazdálkodási szakán, mint a 
KPM ösztöndíjasa. 

Varga György tehát mérnök 
lesz, Lajos fia az apja példá
ját követte és jegyvizsgáló 
Nagykanizsán. Ugyanitt tölti 
gyakorlati idejét János fia, 
akl tavaly végezte Szegeden a 
va.�útforgalml technikumot. 
Ma:;dj lánya ipari tanuló, Jós� 

Varga La.jos vonatvezető 

l«l, Kati és Ilona még á1talá
nos iskolások. 

A na(l11 család és a havi 
270-280 óra távolléttel járó 
utazó szolgálata mellett ho
gyan jut ideje Varga Lajosnak 
társadalmi munkára? Hiszen 
Nagykarúzsán az üzemi párt
bizottság gazdasági felelőse, s 
ugyanezt a tisztet tölti be az 
állomási párt-alapszervezetnél 
is. Szakszervezeti tisztsége is 
van :  társadalmi kereskedelmi 
ellenőr már évek óta. Politikai 
iskolát vezet, amelyre neki Is 
rendszeresen készülnie kell . . •  
Azután ott van az öttagú vo
natkísérő szocialista brigádja, 
amely már hatodik éve telje
síti vállalásait és tavaly meg-

Példát mutat Varga Lajos a 
fiatal vasutasok nevelésében 
is. A legtöbb fiatal vonatkísé
rőt az ő brigádjához osztják 
be tanulni. Nem tőle tudjuk, 
de tény, hogy olyan fiatawlc
bóZ is kötelességtudó vonatki
sérőt nevelt már, akikkel más 
brigádok nehezen boldogul
tak 

Mint szocialista brigádveze
t.ó, tapasztalatainak átadásá
val sokat segített már más 
brigádoknak is. 

- Szerintem minden ember
nek más és más a természete. 
Ennek megfelelően kell a ne
velés módszer-eit alkalmazni. 
Saját gyerekeimnél tapaszta
lom ezt a legjobban. Az egyik 
csendes, a másik virgonc, a 
harmadik zárkózott természe
tű. A legfontosabb, hogy meg
értsék, mit és miért kell ten
niök, miért törvény számunk
ra az u tasi tás. 

- A mi területünkön leg
fontosabb az utazás szervezé
se - magyarázta. - Ha ig71ek
szünk, csapatommal 20-25 

perces késést is be tudunk 
1i.ozni. Nálunk sok brigád ele
sik a kitüntető szocialista cím 
elnyerésétől a naplóvezetés 
hiánya miatt. Megmutattam 
nekik a ml naplónkat, amely 
nem dekoratív, de minden 
benne van, ami brigádunk éle
tében történik. Ez a legfonto
sabb . • •  

Lórhk:z János 

,: �-. .:- 4 ,• . 
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Kitüntetések 

április 4 alkalmából 
A miniszter els6 helyettese, a 
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kos Motorüzem Fc5n.; Winkler Jó
zsef ffünt„ meneürány!tó, Tal>Ol
ca1 Vonalfőn. ; GAspár LaJoo m. u;. 
Int., főelőadó. KPM I/6. szako.,,t.. 
Oroszlány Györgynó segéd!elV!gy ; 
könyvkötő, MA V Jegynyomc1& 
Főn. ; Tóth István m. fóint., fü
előadó, Szeg-ed ig, V. oozt. ; Ballt-q 
Bél.a tiszt, kills66 forg_ szotg. * 

vő, Záhony áll.; IstókoVics István 
eu., blokl::,akata,s, Jobbpal'tl BJz. 
tositóberend. Fennt. FéSn.j Uzso
rás Vince segéclíelvigy., gépkeze. 
ló, r.1Av Autófuv. Főn. :  Gre,l(<>
vits László ell., kőmü ves, l1A v Házkeu.lő Főn.; Dániel U.Josn,i 
ell. számadó és tl.z. pénztáros, Bp J'ó7.Setvároo áll.; Jani Viktor int; 
forg. szolg. tevő, Sárbogárd áll .• Czinkonczkl István fő1nté.z6. terv-! 
ellenőr, Debrecen áll. i Morva1 Jft,. 
nos fó,nt., f6előadó, KPM i,, 
sin.koszt. ; Rikk J' ózsefné segéct= 
munkoo, ltocsit,ilcarltó, Miskolc fth. � dr. Csaba Ferenc f6tan., fó
elóadó, Pécsi ig. m. aszt. ; tcts1 
János segédell., laka�;, szomba� 
hely Jj. OV.; Fa.ck� CS. Imréné 
lntézt5, szem. 'és Ugyvit. csop. vei. , 
Szeged áll ; Lukács Aurél ftiint:, főnyllv.tartó, Pécs lg l, oszt • 
Horváth András felvig'Y ., vonatje: 
lent6 tér!cöz6r, Om.i.skolct Pft. 
Főn. ;  Dombóvári Mityás el!., b!1-
gádvez., Szo!nok JJ. tJV. ; Szabó 
Bé.la fliell„ fóeloodó, MA V Gazd 
Hlv; I{arafa Sá.."ldor &egédfelvigy.: tolatásvez., Diósgyőr-Vasgyár áll.: 
dr. Baksa Fere.71.C tan., csop. vez .• 
Pécs ig. ; Borbély Béla munl<Jle. 
s:z:énté:r:l mun..1.cás, Bp. Ferenev 
Szertár-főn. ;  Boros Jenő főell.: 
mO'.!d. lakatos, Kiskunhalas tth ; 
Tóth S&nd->r f,e,!vfgy .• csap_ vei. 
e!ömunká.s, Hatvan-Filzesabo..,. 
Pft. Főn.; Lázár Pál mérnilk int., 
főelőadó, KPM L'l. szakosz:t.; özv 
Farkas Ká:mánné segédt;,:zt. ke,: 
t.és-z sz.:ikm.unlc:ás, I-I.atvan-Salgó,. 
tarjáni Pft Fón.;  Juhász Lásl:16 
fOi.nt.. szem. és üzemg.azd. csop. vez., Deb=ecen tg_ Anyagoozt.; Pö
l.örctl Sándor lel vtgy .• va.aűt-Or 
szolg. vez., Közp, SzertáLf6n. ; özv. 
Lukács Károlyn-,é segédlnunkds. 
lámpakeze16, Bp, Ferencv. álf.; 
:fAJ
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ti�i�. f�ő�·; :��1;;�1tn�i 
seglklell., villanys..�e:-elö. Szombat-
hc•y JJ. 11V.; Pálfalvl Sánd0< 
m..lrnöl<-int,, m<!roök, MÁV TBIQ'; 
l>óra Jö�et :tPJvi6)'., el6munkts, 
Bp. Teré..."V. Ptt. Főn.; Aranyos! 
J'ó-z:ref mé-!"nök-föint., tóe!6ndó. 
KPM I/8. sz.a.kos7.t.: �Iolnár Mihály 
fólnt.. selejtezési biz. , • .,,,., Buda
pesti ig. : Tátr<li .Tán06 főlnt., forg. 
o!:t. ti�st, Ege,- áll . ;  Bobl<ó Károly 
hegesztő, eegédell., Misko!M JJ. OV.: V1tár1us János m. ell., sz.a
k�zkez. pmester, BP. €,pületfennt.. 
Fön. ;  Kókány Liszló m. fólnt., pályamest., Dunaűjvf.iios Pft. F�n.; 
Andi.•::'lc;-sy L3.1osn<5 f6int.. e!őattó, 
Szeged lg. VI. oszt. ; DISrnyel Já• 
nos int., torg. szolg_ teva, Dom
bóvár áll. 

Baleseti h1·ó11iha 
Pu'lztavá.m állomáson ápri

lis 8-lÍ.ll t-Oll!Aás közben láb
r.sonkulásos üzemi balesete& 
sze-nvedett Forstner István 't'O
naf.fékezó. A balesete& az Idéz
te eló, ho;-y nevezett a rá.
akasztás& az illó kocsi csavar-
1;:apcsával szándékozott elvé
gezni, miközben hanyattesvo 
lába a sinszálr.i került. 

* 

Április 11-én Kis-r;árda, ál-
lomás= a 411 196 s.z. tarta
lékkal végzett tolatásnál sú
lyos l.á,bsérüléses üzemi bal
esetet szenvedett Márta József 
felügyelet alatti szolgálati-a 
kötelezett kocsirendező. A 
balesetet az idézte elő, hcg11 
nevezett váltó és keresztezés 
közötti vágányrészen akarta a 
kocsikat leakasztam. Sú'l.yo.s
bítja az esetet, hogy míg a 
kocsirendező a kocsik között 
volt, a tőle 20 méterre levő to
Iatásvezet.ó mozgásra adott jel
rest. 

* 

Április 11-én Moha-Rakodó 
állomásból kihaladó 1285. sz. 
V0111at egy kocsija a 101/102 
szelvényben a nyílt vonalon 
kisiklott. A ba1esetet egy el 
nem távolított faalátét okozta, 
melyet a kocsi a k:isiklásig 
maga előtt tolt. A mintegy 
6000 forint anyagi kárt okozó 
baleset miatt a vonalon 3 
órás forgalmi akadály kelet
kezetl 

* 
Április 12-én Budapest-Ke-

lenföld állomás IV. sz. vágá
nyáról kiinduló 829. sz. vona
tot vészfékkel kellett megáll!
tani, mert a 41 1 339. sz. daru
mozdony az V. sz. vágány biz
tonsági határjelzőjén belül 
nem állt meg, és a közeledő 
529. sz. vonat útjába került. 
A 411 339. sz. darumozdony 

<'ez.etóje ellen fegyelmi eljárá! 
indult, a 829. sz. vonat moz• 
donyvezetőiét, gép,kezelőjét és 
vonatvezetójét pedig éber és 
fig_ve.Jmes szolgálatellátástrk.ért 
a budapesti igazga.tóság veze
tójc 500-500 forint jutalom
ban részesítette. 

* 

Április 15-én 23 óra 26 
perckor Nyé1cládháza állomás 
i\Iegá Zlj ! állású bejárati jelző
je ellenére az előzetes értesf• 
tés nélkül behaladó 8478. sz. 
tehervonat minte071 30 kilam-é· 
teres sebességgel a Ill. vágá
nyon álló 498/a sz. vonatba ii.t
között. A baleset következté• 
ben Jedlicska József, a 498ia 
sz. vonat zárfékezóje halálos 
üzemi balesetet szenvedett. 
!tletét vesztette még egy pol
gári utas is, aki az álló teher
vonat egyik fékállásán keresz
tül a IV. vágányon álló sze• 
mély-vonathoz igyekezett. A 
baleset követ:-eztében 5 kocsi 
teljesen tönkrement, három 
vágányon forgalmi akadály 
keletkezett. A ,·izsgálat l)leg• 
állapítása szerint a balesetet 
a mozdonyszemélyzet elalvása 
idézte elő. 

* 

Április 16-án a dombóvári 
szertárfőnökség teherfelvonó
ián engedély és hozzáértés 
nélkül végzett javítás közben 
életveszélyes sérülést szenve
dE:tt Kovács Mihály srensze
relő munkás, Hegedüs János 
raktár1':ezeló pedig könnyeb· 
ben megsérült. A balesetet az 
idézte elő, hogy nevezettek 
egy, a teherfelvonó szerkeze
tébe szontlt szers7,ámnyelet 
szándékoztak eltávolítani, s 
közben a felvonó velük együtt 
lezuhant. 
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ttn. MAJ'US L MAGYAR VA�TlTA� 

Történelmi távlatból . . .  
Ötvös szckkör 

o járműjavítóban 

APRILIS 15-ÉN ÜNNEPELTÉK A JUGOSZL.4 V VASUTASOK NAPJÁT 
A debreceni járműjavító 

vállalatnál két évvel ezelőtt, 
1965 tavaszán alakUlt meg az 
ötvös szakkör. P1'im Zoltán 
ötvösművész vezetésével, he
tente két alkalommal gyako
rolnak, dolgoznak a fiatal öt

vösök. Kezdetben a rajz.Ls.me
reteket sajátították el, majd 
a kézügyesség fejlesztése kö
vetkezett, de több, mint egy 
éve már alak és motívumokat 
önállóan formálnak. 

A � Jugoszi!,áV!iá
t,a,i :rrúnden évben ápriMs 
15-én ünnepl,ik a vasutas
napot. Aprilis 15-e az a nap, 
a.melyen Ju,goszil,ávia v.asuta.._-.ai 
1920-ban, a Jug067J.áv Kommu
nista Pár.t vezetésével általá
noo sztrájkba 1éptek az ural.
Jiodó �a ellen. 

Elczmények 

Mizy'en előzményei VI01tak a 
-,;tirájik k:iirobha.n<tásáook? 

Jugosiűávia vasu tasai az 
ellső v.iiliá:ghá.banít l,övetooi, 
még 1918-bam. a,z Egységes 
Srocia1!51Ja Munucáspá.rt :i.rá
rryításáWlll mega,JaJcitottá,k sa
ját �ezetüket, a Ju
�vna,i K� és SzáJ.
�táe,;, D<ilgorok Szövetsé�. Ez 
'Mtt aa: eLsö és egyetilen, öss:z,.. 
�v vasutas szövetség. A 
töninelem e sziakaszába:n, Ju
gaJil!oá'Via munkáS062Jt.álya 
ba.rcba lépett a:z. urallkodó bur
� elJ.en, mely arra füre-
ke:lstAI, b,o.gy lromlyúS"Jlen'ei 
�odjék a klíméletlen 
�ás révén., a mun
� és a jugosz;l,áv dol
#TIÓ nép rovására. 

A Nagy Okllóberl S.zocialisba 
Fomldalom befollyással volt 
J\lg(lSZJ].áviára is. A munká&
amt:ály és a vasutasok elszán
tan vették ki részlüket a harc
ból a:rokbaln a fürténelmi. na
pokiban. A vasutasság t.örib!ru:ll
mét � hi<teles adat.o
liat ta.1á1unk arról is, hogy a 
�v vasutasok hogyan 
ieagáll,tJak a MagyG,1" Tanács
�g kii&iiá.'l.tására. Tün
iebélllekkel nyilvánitotit;áJk 1ci 
nilloor!szen,viJket a magyar 
�táily ha=itt aJbl
máva[ a fOIITSda,lom napja.i
oan. S amilror a j�v 
burzsoá2lia lllrl'a törekedett, 
hogy �t Magya,rarszágra 
killldje és a külföld:i inirerven
ciós csapatokkal együtt ellifojt
liMc a forradaftma,t, a vasuta
edk nemet kiiiáJ.tojltaik, megta
gad1'?k 4 Magyaromzág feíl>é 
irányi'tott C$apa\ok vonat&!kal 
va'ló fovfl:bbitásá.t. 

A �v � tö-
rekvéee aru-a irányu]Jt, hogy 
� a forradafrom gyó-

A:z. uralkodó bur:ziooázla ek
kor kezdlf.e meg vé-res lesalá
rnoJ,ását a vasutasoldkaJ. Kez
deret vette a bebörtön.2lés, a 
ldnzásolk, s a Jcivégzések � 
zarta. Nancsa!k a vru;utasakat, 
hanem csaJ:ádta.,ajillca.t és a 
gyermekeke<t is kín=ták.. Az 
álta.lános szbrájik, amely 14 na
pig t.artott, viss2ha,ngot vá,l tollt 
1ci nemcsak Jugos:zlláviába.n, 
hainem srertie a viilágan, 

JugomJl:ávia V'lWtltaoo,i ma a 
jugoszl!Jáv népek és nemzetdsé-
gek k&ö6regében teljesítik és 
felel<5&;éggel látják ell ban:yo
lu,]Jt feloo.artiaiikia,t a 5ZelDélly
és árus2Jáilll,ftásbam. A va.suta
solk airn-a töreiksrenek, hogy 
minél. sillooraiebbe<n tel-J,esi� 
a2Jt, a,mit a népgazd,aság és a 
� 1ól,ü[c �l. 

Hétéves terr, 

Mállrozben a jugas.zfüá'V vas
utasok a jobb eredmények el
�rt küroen.ek, nagy ero
f�-:tése'ket tesznek a nemzet
klöiz.i együt!nnűködés kiszélesí
tére -érdekében is. Az együtt
múködés kü1-:inösen eredmé
nyeren fejlődik J�via 
és a barati Magyarország 
vasurasali közötrt. Ez a:z. együtt
mű2<löclés ma már nemcsak a 
vasúti közlekedésben, hanem a 
ku1'turáilds és sportlk:apcsola
tdlroaJn :is rne.gta;iéJha,t:ó. Min
óe!neeebre ez a legjobb űtja 
a.nawJk, h� JugoS'll!ávia és 
Ma,gya=r=ág va:suta.SGi még 
jobbalil kö2leledjenek egymiis
hoz, jobba.n megismerjéik egy
más � munkájáJt. 

Braniwliv Sup.ica, 
a J�v Vasutak sajtó- és 
t&jékozt3bási OS2ltáilyának veze

tőie. 

A szakkör kétéves munká
;ából az elmúlt héten kiál• 
lítás nyílt. A járműjavító fia
tal ötvöseinek munkált a 
képwmúvésrek kelet-1'.Ilagyar
országi csoportjának Déry 
Múzeumában állították ki, 
ahol eddig több, mint 700 
járműjavító dolgozó tekintet
te meg a kollégák munkáit. 

A kiállítás sikerét mi sem 
bizonyítja jobban, mint az, 
hogy a megnyitás után 30 új 
jelentkező kopogtatott az öt
vös szakkör ajtaján. 

Voloslnovszki János 
A Jugcm.!lláv S� Ta-i------------------------

nács 1965 e1ején e1!ogadta a 
Jugcmjláv Vasumk rekonst
ruJroiój.áin,a,k és !korszerús:Msé
n,elk 7 éves tervét. A terv awap-
vetó feliad,ata., hogy �tae
remJtBék az ;inyagi és egyéb 
felJbéreil.ellret, majd biztosí<lsák 
a Jugooziliáv Vasutak gyorsabb 
be'kla,pcsa1ód: t a?.: ország 
gatlJCliaság,; élletébe. 

A pro,gimm eJro szakama a 
fóvana� korszerűsítését írja 
elő. Mj,g a �vetlrezó sz;a,kas.z 
célja az egész koolekedé& 
rendszer korsren'.ísí-tése. 

E2Je!lret a feladarokat vasuta
sa:ink silrereseül te!ljes!tik. �z 
mindenekelőtt .aalllllk talajqo
nithaitó hogy országunk tár
sadailml-poll.i ti.Jlmd oo garoa9ági 
rendsoore bi.ztiositj,a S'Zámuk:ra., 
'hogy maguJk hatá.t-ozz>ák meg 
WJ1eti, díjszabási pold-ti'k.ájulmt, 
s a tmmelés fe11tét:eleitt. Ter
� ez az önáillooág 
meghatározott fele1Ö$éggel 
jár. A jugoszl,áv varutasd< 
azonbalO tudatában vannak fe
llelőooég(llonek. E2lért � tö
relks:renek, hogy a munooa jobb 
�vet, a komz.erú 
technika a!lkalmitzásávail., a 
modem esi:kömk �tésé
vel minél jobb eredményeket 
érjenek el. 

1967. MÁ.JVS 19•29. 

Budapesti 
Nemzetközi Vásár 
Az idén májm 19-29 között 

kerül mewende;zésre a Buda· 
pesti Nemzetközi Vásár. A 
vásár főterén elhelyezett nem
zetközi zászlófalat ezúttal sem 
lesz könnyű összeállitanL An
nál is inkább, mivel mind a 
szocialista, mind a nyugati or
szágokból nagyszámú kiállító 
jelent.ette be részvételét. 

A Budapesti Nemzetközi 
Vásár tulajdonképpen árumin
ta vásár, mégis jelentős helyet 

kapnak az egyes iparágak, köz
tük a közlekedési és szállító
eszközöket gyártó iparágak is. 
Csak néhány példát: A svájci 
Drown Boveri cég mozdonyo
kat, a Davy and United Engi
neering cég vasúti kocsikerék
gyártó gépeket, a Kommandit 
Gesellschaft Wien-i cég vas
úti berendezéseket, a Tuchel
Kontakt NSZK cég vasúti be
rendezéseket és felszerelése
ket, a MAN Maschin.énfabtik 
közlekedési eszköroket vonul
tat fel majd a vásáron. 

Az idei Budapesti Nemzet_; 
közi Vásáron a látogatók a 
kiállított hazai termékek tük
rében lemét-hetik majd a ma
gyar ipar eredményeit, fejlő

21Blmét Magy,arors:zágon. Az r---------------------------------uralilrodó but"ZSOá:zda a2JODil:)ain 

Küfönös jelentőeéget ad a 
vásárna� hogy a ·  BNV ebben 
az évben ünnepli 125 é11es ju
bileumá.t. Más nemzetközi vá
sárok fennállást.hoz viszonyít
va nem nagy ez a szám, mégis 
bils7:keséggel tölt el bennünket, 
mert az a ma,g, amelyet 1842-
be.TJ. Kossuth La.;os el vetett, 
azóta nagy favá tere'lielyese
�tt. A:r. első magyar ipármú 
kiállítás jelszava: cs magyar 
ipar felvirágoztatása a Buda
pest, Nemzetközi Vás4r első
rendű felada.ta ffl4 is. dését is. 

nem né2lte s,zimpá tiával a 
'Vllstrlasok rolkonszenvtünteté
eeiit, mert félt és fél.elméb<m a 
munikásoszrt.á.1y és sre:rveretei 
eláen mind erote1jesel>b sz:!
� lépe11t fel. 

Személypénztárosok - édesanyák 

60000 vasutas és hajós 
s:rlrájl.ja 

Vá1aszul Ju�ávia külön
böoo vidékein fe!afulgoHak a 
sztrájkok. A 67..alkewrvezetek 
és az uroilkocló bunsoázna .kö
zötti eredménytelen 1,árgyailá
sok a vasutasok és hajósok ál
talános szt,rájkjához vezetett, 
mely 1920. ápri[is 15-ffl kez• 
dódött. A 621trajk, amelyben 
több, min� 60 OOO vasutas és 
r.aj<S& vett rés1Jt, teljesen meg
bérutotrta a vi:sutat. A mozdo
nyok a fútóhámkiban, a vona
tok az ál[omásokoTl vesmegel
teic, s m!a:idenife1é SIZi.inet:elt a 
forgailnm. 

A Nyugati pályaudvar sze
mélypénztár-főnöki irodájában 
egymásnak adják a kilincset 
a dolgozó asszonyok, pénztá
rosnők. Ketten aláírásért, egy 
másik pedig nagy halom szám
adással jön a íónökhöz. Egy 
töl'ékeny kis asszonyG;:a egyik 
utasra panaST..kodík, aki tíz 
forintot követel tőle, mond
ván : kevesebbet kapott visz
sza. A főnöknő, dr. Malatinsz
Tcy Jánosné, Csercsics József
né pén.ztárátadót l<üldl oqa 
igazságot tenmi. Kiderul, hogy 
a szórakozott utas a visszaka
pott pénzből a földre ejtett 
egy tízforintost. 

- Naponta előforduló 
eset • . .  ! - mondják egybe
hangzóan. Közben a fülkék-

K Ó S T O L J A  M E G  
.-_ nyári gyümölcs minden íze, zamata 

a GYOMOLCSLEVEKBENI 
A valódi gyümölcslé üdít, frissíti 

ben 117!Ünteleniil kopognak 
vasbélyegzök. 

a kérdezi, hogy krumpliból, 

Naponta 600 jegyet 
kezelnek 

Egy nagy könyv kerül eló. 
Azt forgatjuk. A számok hűen 
tükrözik azt a munkát, an1it 
a Buda.pest-Nyugati pályaud
vor személypénzt.áralban 25 
nődo1gozó végez. 

Márciusban 323 598 darab 
m:enetjegyet jldtak el 1 167 293 
Ft értékben. Ez azt jelenti, 
hogy egy ass=y 12 943 jegy
gyel és közel 300 OOO forinttal 
dolgozott. Tehát egy szolgálat
ban - 12/24-es fordulót te
kintve - naponta átlagosan és 
egyenként 600 jegyet kezel
nek. 600-szor néznek a menet
díjtáblázatba, nyűlnak a pén
zesfiókba és a vasbélyegzóhöz. 

Amíg a számokat nézeget
jük, belép Bali Sándorné. Egy 
nap szabadságot kér, mert a 
három közül az egyik kislá
nya gyengélk.edik. 

Megragadom az alkalmat. és 
megkérdezem, hogy a felelős
ségteeljes, nehéz s.zolgálata 
mellett mint családanya ho
gyan győzi a munkát. 

- Zsenge gyermek koromba.n egy nyomda fullasztó le
vegőjében dolgoztam - kezdte a beszélgetést. - Csak ké
sőbb kerültem a vasúthoz. Piliscsaba állomáson kezdtem. Nehezen, de megbarátkoztam a 12/24-es fordulós;zolgálattal. Azokban az években 1-2 esztendősek voltak a gyerekek. Ma már lényegesen könnyebb a helyzetem, mert a három 11:islány segít a házi munkában: takarítanak, főznek. Csak a nagy linnepek és a zárlatkészít.és idején vannak még zökkenók. llyenkor szinte "távirányítással" mozgatom a család életét. Gyakori eset. hogy egyik-másik gyerek itt, a pénztá.t·ban keres fel, és meg• 

lisztből, cukorból mennyit kell 
vásárolnia, vagy éppen azt, 
hogy a palacsintába hány to
jást tegyen. Kppen a közel• 
múltban fordult elő, hogy es
te otthon megbeszéltük a más
napi ten.nivalókat, köztük a 
hűsfeves elkészítését is. Mimt 
az iskolában a jó tanulók, úgy 
je&}'ezgettek a gyerekek. Bele 
is került minden, a;ak a só 
maradt ki. 

Színházra is jut idő 

Dóka Károlt/flé utáníizetési 
pénztárost, négy gyermek any
ját a számadások és százforin
tosok között találtam. 

- Nekem már könnyebb a 
helyzetem - válaszol. - A 
legidősebb lányom neg11edéues 
bó1csészhallgató, a fiam pedig 
most végez a. Műszaki Egyete
men. Veli.ik már nem sok ba
jom van. A két lósebbnek még 
S!>kszor hiányzom. Hosszű évek 
óta Csömörról járok be. A 
szolgálat is sok, az utazás is 
hos.•zú. Az elműlt néhány év 
aztán alaposan próbára tett: 
OTP-kölcsönnel házat építettünk. Ekkor az időm egy része 
itt, a pénztárba,n, másik pedig 
tég!ahotdással, malterkeveréssel telt el. Valósá�s megkönnyebbülés volt az, ha a gyerek ruháit mostam vagy 
javítgattam. 

Azt már dr. Körtvélyesi 
Gyuláné, a másik utánfizetési 
pénztáros mondta el, hogy Dó
káné jó pénztáros és jó munka
társ, s a nagy család mellett 
ó vásárolja a legtöbb színház
és hangversenyjegyeket. 

Hogy mindezt hogy csinál
ja.? A nehéz vasúti szolgálatot, 
a gyermekek nevelését, gondo
zását, a házépUést és a szín
házlátogatást . . .  ? 

Ez az ó titka. az éd�nyáé, 
aki fáradhatatlanul dolgozik 
családjáért, gyermekeiért. 

s 

! Minisrtrrtanár.s és a SZOT voros vándorzászlajávat 

kitüntetett szolgálati lmlff,k 
A Minisztertanács és a 

Szakszervezetek Országos Ta
nácsának elnöksége az 1966. 
évi kimagasló eredmények 
alapján az alábbi négy vasúti 
szolgálati helynek, illetve ü:zie.. 
mi vállalatnak ítélte oda a 
yörös vándorzászlót a vele já
ró pénzjutalommal: 

1. Miskolci csomópom. 
z.. Ha.tvani csomópont 
3. Ferencvárosi csomópont. 

4. MAV S7lOID�elyl JÚ• 
mújavító nv. 

A IX. pá.rtk.angresszu tisz.. 
telet.ér-e kezdeményezett koo,g
resszusi versenyben ki�elke� 
dő eredményt elél:t ,mskol()i 

csomópont a · Miniszt-erta.náes 
és a SZOT vörös vándorzászl;, 
mellett megkapta az MSZMJ> 
Központi Bizottsdgána.k eUs• 
.,.-aerö okleveUt ia. 

A VA S Ú T  É L Ü Z E M E I  

Az 1966. m eredmén11e� 
111<ip;án az 11lábbi $ZOlgálat, 
helyek üzemi vállalatok é& fó• 
nökséÚek n11erték el az élüzem 
címet a vele járó pénzjutalom· 
mai: 

Békéscsaba, Budapest Nyu
gati, Budapest Keleti, Debre
cen, Dombóvár, Szeged, Nagy
kanizsa, Celldömölk, Kiskun-

halas, Tapolca, G�. ltü:eit, 
Sopron vasúti csomópont, 
MA V Hatvan-8algótarjál'4 
Pályafenntartási Fónöksél'\, 
MAV Hatvan-Füzesabonyi 
Pályafenntartási F6nökl!ég, 
MAV Utasellátó Nagyvállalat, 
MA v Landler Jenó Járműja
vító ov. 

Vezérigazgatói elismerésben 

részesiilt szolgálati helyek 
Az 1966. évi 1!1"edmények 

a!tipján a.z alá.b_bi s;zolgála!i 
helvek, üzemi valla'latok es 
fónökségek részesü!tek vezé;
igazgatói eZismeresben es 
pénz�ban: 

BUDAPESTI 
IGAZGATÓSÁG 

más, Kecskemét, M� 
Bék,éscsa:ba Alföldi K!swsút 
fűtőház, Sregedi Távközlő és 
Biztosítőberende7.ési Fermtar
tási Főnökség, Kecskeméti Pá
lyafenntartási FóoökBég. 

PECSI . .  
IGAZGATÓSÁG 

Pécs, Kaposvár, Du!lla�j�
ros Balatom,zentgyörgy, Mu
rakeresztűr, Gyékényes, Koml6 
állomás, Pécs-bánya �' 
Pé<:s Kaposvár, Dunaújvár011, 
Bát�k fűtőház, PéeAi Tá.v
közlő és Biztosítóberende2fé&i 
Fenntartási Főnökség. 

Bp. Déli pu., Vác, Komá
rom, Balassagyarmat, K.istere
:nye, Almásfüziitó, Salgóta.rján
Külsó, Bp. Duna.part, S.zob, 
Bp. Kelenföld, Bp. Angyal
föld, Kóbá:nYa-teher, K�
nya-Felsó, Rákospalota-ÚJ
pest, Esztergom, Cegléd, Bp. 
Józsefváros, Tatabánya-Alsó, 
Tatabánya-Felső, Hegyesha-
lom állomás, Vác, B(>. Déli, SZOMBAT�E},YI 
Komárom, Balassagyarmat, IGAZGATOSAG Dorog fűtőház, Bp. Angyal-
földi PályafeN1tartásl Főnök- Szombathely V� ség, Bp. Józsefvárosi Pálya- Külső Zal�erszeg, Pápa, fenntartási Fónö� Távk�z: Várpitlota, Ajka, v� álló és • _Biztos�to�dezes, lomás, Veszprém-Kúll!6, 2JelaFenntart.ás1 Fónö'kség. egerszeg, Pápa fútóhál>:, Sr.ori,,,
nEBRECEJ'.IU 
IGAZGATÓSÁG 

Nyíregyháza állomás, Püs
pökladány fútóh.á.z.. 
�IlSKOLCI 
IGAZGATÓSÁG 

Berente szénpálr,iudwar, 
Nyékládháza, Sátoraljaújhely, 
Eger, Gyöngyös, Füzesabony, 
Sái:-ospatak, Kál-Kápolna, Vá
mosgitörk állomás, Berente, 
Eger, Kister�. Srerencs, 
Diósgyőr és Sáros.patak í(it.ó
ház. 
SZEGEDI 
IGAZGATÓSÁG 

!Gskunfélegyháza, Hódmező
vásárhely, Baja, Szentes állo-

bathelyi Szertár, Srombatha!Yi 
Távközlő és Bizt011íWben!inde-
2'Jé.si Fenn tartási F6nölkség. 

ÜZEl\11 V ÁLLALATOk 

MA V Gépjavító OV., M:A 'f 
Fatelító űV., MA V M�olu 
Járműjavító OV., MÁV K.H.é
rőgyártó OV. 

EGYEB 
SZOLGÁLATI HELYEK. 

MA V Hídépítési F�(i 
MA V Villamos Felsővezeté<� 
Építési Főnökség, MA V Há2-
kerelési Főnökség, MA V Jegy
nyomda Főnökség, MAV 
Anyagvizsgáló Főnökség, MA V 
Landler Jenő C►.sztÓQlert.ár; 
MA V t.sza.k:i Osztószert.ár. 

A vasutas KISZ-szervezetek versenyénel 
értékelése 

A KISZ Központi Bizottsá$a 
a Vasutasok Szakszervezete é.s 
a MAV Vezérigazgatósága 
1966-ban is meghirdette a 
vasutas KISZ-szervezetek 
munkaversenyét. A vasút terü
letén működő KISZ-szerveze
tek többsége csatlakozott a 
fell1íváshoz és munkájukkal 
szervez.etteb'o formában segí
tették a vasút 1966. évi szállí
tási feladatainak +.eljesítését. 

A mintegy 180 KISZ-szerve
zet versenye jól beilleszkedett 
a vasúti szolgálati helyek ter
melési versenyébe, hozzájárult 
az élüzem célkitűzések teljesí
téséhez. Az igazgatóságoktól és 
a Vasúti Főosztály felügyelete 
alá tartozó srolgálati helyek
t.ól beérkezett jelentések alap
ján a KISZ Központi Blzott�á
i:,:ának Ujúmunkás Osztálya, a 
Vasutasok Szaks7ervezefe, ,-a
!amlnt a Vasúti Főosztá,lv l /2. Sz;,s:os.+ál_va az eMrt E'rerlmé
nyek figyelembevételével az 

alábbi KISZ-szervézetek&t javasolta jutalmazásra: 
I. CSOPORT 

Miskolc, Nagykanl;ssa, Péés, Hatvan. Celldömölk, Szombat• hely, csomópont. 
II. CSOPORT 

Szombathely Jj. OV., Lan.ciler Jenő Jj. OV., Debreceni Jj. ÜV. 
fii. CSOPORT 

Kecskeméti Pft. F'ón., :0t.lnaújváros, Nyékládháza, Kaposvár állomás. 
A felsorolt szolgálati be!-vé!,: KISZ-szervezetei pénzjutálbm• ban részesültek, Béhésé84b'4 Ferencvá„os csomópont és f MAV A nyagL-tzsgál6 FISfl.ök:llélf K TS7,-s-zerve7'1te nedi� elisme-ró oklevelet kapott. 
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Nemzetközi Vasutas Kupa 
tájéko.zódási ve rseny 

A tá:tékou,cf.ási sport az 
északi országok.ban a I�ép-
11zerübb. Svédországban :n.em
:i:eti <.portnak számít, Fi.nmo-r
i;zágban iskolákban oktatjá,k 
Olehszlovátkiá'ban, Bulgáriá� 
ban, az NDK-ban és az utéJb
hi idoöen a Szovjetunióban is 
ttohamosan fejlődik. 

Hazárnikban a sportág fejlő
c!iése az utóbbi 10 éV'ben illldult 
meg. A modem tájékozódási 
futóversenyek hazai úttörői 
köwtt ;elentös szerepet ját
uott a. múltban és ;elenleg is 
a budapesti igazgatóság tájé
kozódási szakosztálya. Aktívái 
az országos és a 'budapesti szö
vetségben te�eny munkát 
végeznek. Dr. Vizkelethy 
László edzó szakavatott !reze 
alatt jÓ 111éhány válogatott ver
senyző 111Őtt fel és szerzett di
c:sőséget a magyar tájékozódá
i;i sporlmalk. Nagyobb verse
nyek rendezésére, térképek 
készítésére számtalanszor a 
szakosztály élversenyzőit ak
tíváit kérik fel a sports�vet
&égek. !gy történt ez a ha
gyományos felszabadulási tá
jékozódási futóversenYe111, ahol 
Bozán György által készített 
modem térképpel futott az I. 
o.sztályű Ill<!.ZÖny. 

A IV. Nemzetközi Vasutas Kupa győztese a svájci vasutas 
válogatott. 

i,asutasválogatott nyerte, a 
nöi dlj védője ismét a Prága.i 
Lokomotív együttese. 

A Budapesti MAV I.gazigató
sá.g tájékozódási szakosztálya 
ismét bebizonyította, hogy a 
versenyek rendezésében is az 

(Makk József felvétele) 

élen jár. Nem véletlenül lehe
tett hallani a sportolóklról az 
eredményhirdetésnél : a tava
szi szezon kiemelkedően leg
jobb versenyét rendezték a 
vasutasok. 

Makk Jó7..5ef 

Aprilis 23-án az évad egyik 
legjelentősebb hazai nemzet
közi versenyét rendezte az 
:igazgatóság tájékozódási szak
osztálya. Igen ina.gy érdeklődés 
mellett ezúttal negyedszer ke
rült lebonyolításra a Cserhát 
hegységben Penc környékén -
a Nemzetközi Vasutas Kupa 
és a szakosztály fiatalon el- .--------------------------
hunyt versenyzőnőjének emlé-
kére a Csik Judit tájékozódási 
futóverseny, Négy ország -
NDK, Csehszlovákia, Svájc és 
Jugoszlávia - kilenc klubcsa
pata 73 férfi- és női verseny
zővel indult. Részt vett a ver
senyen az elmúlt év női ver
senyének gyöztese, a P1-ágai 
Lokomotiv csapata és a sváj
ci vasutasválogatott, amely a 
férfiln1pa gyóztese volt. A tíz 
l;t:ategóriában megren.dezetl 
"1adalOIIl ott volt a teljes ma
gyar élgárda is, így összesen 
400 futó állt rajthoz, és SZÍ/Il
vonalas versenyen mérte ösz
sze erejét. 

Magyar siker az USIC női teke bajnokságán 

Az időjárás nagyon megne
hezítette a versenyt, a mély, 
sáros talajon az állók>épesség 
döntötte el a végeredményt. 
Ragyogó futással Schönviszky 
György (Bp. Spartacus) nyerte 
a férfi felnőttek I. osztályú 
küzdelmét, de nagy harc volt 
a �bbi helyezésekért is. A női 
I. osztályű versenyt Monspart 
Sarolta (Bp. Pedagógus) nyer
t.e. A legjobb külföldi férfi
csapat részére kiírt Nemzet
közi Vasuta.s Kupát a svájci 

A képen a magyar csapat tagjai Balról Jobbra: Nyúl Ilona, 
Meggyesi Istvánné, Sajtos Istvánné, Tóth Jó-zsef edző, Ung

vári E1'78ébet és Soós Györgyné. 

l' E L R ÍVÁ S 
Felnívjuk a vasutas dolgozók és nyugdíjasok figyelmét. 

hogy az 1967/68-as tüzelési év április 1� megkezdődött. A 
t'észletfizetéses tüzelóuta.lványokra a tüzelőanyagot 1967. 

augusztus 31-ig lehet beváltani. Akik a MAV Budapesti 
Házhoz.szállitá.si Főnökség útján kívánják a hazaszállítást. 
azok a torlódás elkerülése végett tüzelőjegyelket legkésőbb 
1967. ;únius 1-ig adjjk le. A szál-lítás a jelentkezks sorrend
jében történik. 

A szükségletek kielégítésére elegendő tüzelőanyag áll 
rendelkezésre. A zavartalan ellátás ennek ellenére is csak 
akkor biztosítható, ha az igényjogosultak nagyobb része a · 
tüzelőjét a nyári hónapokban vételezi ki, mert így elkerül
hető a huzamos tárolás és nem válik szükségessé, hogy 
friss érlcezésű szénhez rész,ben tárolt szenet is adjunk. Ennek 
éroekében kérjük igényjogosultjainkat, hogy vételezési szán
dfkukat a MÁV ellátó szertárakkal vagy állomásokkal . kö· 
zö!jék, mert csak így biztosítható a friss érkezésű tüzelő
anyag dolgozóink.hoz való juttatása. 

Háztartási célra mind kevesebb hulladékfa áll ren<lelke• 
zésünkre, ezért a httlladékfát elsősorban csak azok részére 
tudiule biztosítani, akik tüzelőjüket a nyári időszakban ki· 
vé:telezik, mert ezzel is elősegítik a vasutasság jobb tüzelő• 
anyag ellátását. 

A mindenkori készlettől függően mindazon 1genyjogo
sulttik, akik a készpénzes szén- és fajegyeiket, Illetve rész
letes utalványaikat 

r.60-14.:10 Ft értékben 1967. július 31-ig beváltják 8q 
480- 720 Ft értékben 1967. július 31-ig beváltjik 2q 
960-144.0 Ft értékben 1967. augusztus 31-ig beváltják (q 
480- 720 Ft értékben 1967. augusztus 31-ig beváltják lq 

hulladékfa me�zabáson felüli vételezésére jogosultak. Azok 
az igényjogosultak. akik a vasúttól egyáltalán nem vételez
nek, csak augusztu., 31 után kérik tüzelóanyaguka.t, azok ré
szére az 1 q httlladékfa sem szolgáltatható Tci. 

Kérjük a háztartási tilzelóanyag kiszo�áltatásával fog. 
laJkozó vasutas dol,rozókat, hogy a nyári időszakban történő 
vételezések lebonyolítását jó munkájukkal sep.füék elő, é� 
11. menetközben felmerülő nehézségek elhárítása iránt 
ln tkzkedjen ek. 

MA V Anyagellálásl Igazgatóság 

A Nemzetközi Vasutas 
Sportszövetség az USIC április 
12-16 között a jugoszláviai 
Celjében rendezte meg a nöi 
tekebajnokságot. A 9 nemzet 
vasutas sportolóinalc vetélke
désén Magyarországot 5 tagú 
vasutas-válogatott képviselte. 

A magyar_együtte& a csapat
bajnokságon nagyon mérsé
kelten szerepelt, mindössze a 
6. helyet szerezték csak meg. 
Ezután a gyenge szereplés 
után került sor az egyéni ver
senyekre. Itt már a várakozás
nak megfelelően startoltak és 
Soós Györgyné az első, Megy
gyesi Istvánné pedig a máso
dik helyen végzett. Ez a nagy
szerű teljesítmény mindenkit 
meglepett. 

Eredmények. Egyéniben : 1. 
Soós Györgyné 425, 2. Meggye
si Istvánné 424, 3. Schiffmann 
Frieda (Ausztria) 418, 4. Erski 
Gor!nka (Jugoszlávia) 416, 5. 
Ernst Friederike (Ausztria) 414 
fával. 

Csapatban : 1. Románia 1665, 
2. NDK 1607, 3. Ausztria 1589, 
. . .  6. Magyarország 1440 fával. 

llllAOV&B VASllTA.S 

• Vasutasolr Szalrnervezeté.rlt!l 
lap!• 

Szerkeszt, 11 1zerkesrt� bl'Zott!:6,r 
F6S1er1<etr..6: 0111:Vtl• .1'noo 

P'eJeJ6s nerkeszt6 : Vt!J Feren, 
Szerlre•rt6•�s, 

Budapf!st VI.. Benc-zór utca '1 
Telefon, vtl •o•I: 1121>-ffl 

Ozem11 t9-7't 
Kiadja ds terJeuu• 1 Néi,cnava 

úapkfacló Vllllalat. Budapest VII 
Rákó<'ZI dt St Telefon: 224--flP 
l!'e!elllt lrlacll'I: Gábor Márton. 
• N!onava l'.ooklacló Vtlllallt1 

, ..... �tói• 
Csekk,1llm1„c1áftl: '15 i:>n no1 -K  p 

llsil<ra l.apn7omda 

Máiu s i strófá k 
FEni,t, fénvt a Földnek, Májual - A hegyek 
01'1llt<Jira Wzd ki lobogóid; 
hirde8d ki mindenütt gl/Ő�l�d�t, 
tengertől a búvó, k4s foiyóig. 

A mu-nka honfoglal61 nyomán 
- néhány ka.sz6.s vágja már a rendet 
illattal száll, ;ár a szél, mint a lán11, 
1 levágott, kis virágok lebegnek. 

Vonul a táj, mint nawváros terén 
friss, de nyugalma.s, zárt rendben a nép. 
(A vonat ablakából nézem én 
a hazai föld teljes ünnepét.) 

Szép itt a béke; s mintha es,ak jelét 
akarná fölírni az égre, 
szinte úgy villan föl a mesS(Uség 
faUM �ll galamb tiszta képe. 

Köszönet a segítségért 
A Benczur utcai MA V óvo

da vezetői az el.múlt év végén 
azzal a kéréssel fordultak a 
Ferencvárosi Pályafenntartási 
Főnökség X-es pályamesteri 
sza.k'1$zához, hogy társadalmi 
)llunkában vállalják el az óvo
da patronálását, segítését, 
ugyanis a gyerekbútorok és a 
játékok eléggé kopott, elhasz
náíl: állapotban voltak. 

Az óvoda vezetőinek kérésé
re Molnár Arpád vona1tisztvi
seló, Szántó Péter csoportveze
tő, Regös János és Czigány Ist
ván alapszervi KISZ-titkárok 
a X-es pályamesteri szakasz 

szocialista brlgádjai,nak nevé
ben elvállalták a patronálást. 

A szocialista brigádok két 
hónap alatt az ósszes bútoro
kat, játékokat megjavították, 
átfestették, egyszóval újjá va
rázsolták az óvoda belső be
rendezését. A brigád tagjai ez
zel a munkával az óvoda két
évi játékkeret összegét takarí
tották meg. 

Az óvoda vezet.ól, a 167 
gyermek és a szülők ezúton is 
köszönetet mondanak azért a 
segítségért, amelyet a szocia
lista brigád tagjai az óvodának 
nyűjtottak. 

Kettős névadó 

Balassagyarmaton 
Balassa.gya.rma,too ls egy.e 

többel!l ves.zik igénybe a tár
sadalml névadó űrulepségeket. 
Az elmúlt esztendőben össze
s,en 26 névadó ü-:mepséget ren-

Egye:,k,én.t ötszáz forintos ta
karék betétkönyvet k,a,ptak el
ső nyilvános ,,=eplésük" al-
ka.Imával. - gáldonyl -

deoott a váro&I tanács. Az .-------------

idén már eddig több, mint tíz 
riévaáótiá került � a város
ban. Köztük nevezetes marad 
az elmúlt napokban megtar
tott vasutas névadó ünnepség, 
ahol egy kislánynak és egy 
kisfiúnak adtak nevet az egy
begyűltelc. A bala.ss.a,gyarmati 
MA V kultúrhá.zba,n Kemény 
János, a városi tanács végre
hajtó bizottságának titkára 
mondott szívhez szóló beszé
det. Kmetty Gábor, a KISZ 
aJaps.:rervezet ti tk:ára, Bala&sa
gya.rmat állomás dolgozója és 
Jancsó István foogalmi szol
gálattevő, valamint feles.égeik 
voltak az örömszülők. 

A városban a va.sut'1$0k kö
rében ez volt az elsö - és 
mindjárt kettős - társadalmi 
névadó ünnepség. A párt és 
tömegszervezetek ajándékkal 
kedveskedtek a kicsinyeknek. 

A Rivalalos J.apból 

A H.lvatalos Lapból a szakszer
vezeu bizottságok és a dolgozók 
f!gyelmébe ajánljuk a következll
ket: 

13, számból: 11)1 Gl!l/196'7. I/3. A, 
Egyenruhaellátásl és ruhatét1té61 
adatok feltünteté!e a keres,eti kl· 
mutatáson. 

14, ""4mból: 129 9G3/l!N;6. 1/f. B. 
Leltározói és rovancsolói szak\;zs• 
gák újbó!l szabályozása. 

15. 61Zámb6I: Jelentkezési felh!· 
vás az I9G7 /63. tanévben a Buda
pesU Müszald Egyetemen Induló 
gazdasági mérnökképzé6re, 

16. m::lmból: 193 f66/1967, Al. D. 
Felh!vás kibocsátása a há2tar1ás! 
tüze!őellá�ban résztvevő igény• 
jogosultakhoz. 

Nyugdíias 
búcsúztató 

Onnepélyes külsőségek kö
zött, munkatársak és bará
tok körében az elmúlt hé
ten búcsúztatták a Vasutasok 
Jótékonysági Országos Segé
lyező és Biz-tositó Egyesiileté
nek két dolgozóját, dr. Simá
nyi Józsefet é3 Balogh Józse
fet, akik 25 évi szolgálat után 
mentek nyugdíjba. 

Az egyesület vezetősége a 
két idős dolgozónak 1000-
1000 forint pénzjutalmat adott. 
A munkatársak pedig aján
dékkal kedveskedtek. A nyu
galomba vonulók több mint 
két évtizedes munkáját Rábai 
Ferenc ügyvezető elnök mél
tatta. 

A szerkesztőség 

üzeni 
Pintér Lajos, Vácrátót; Várfalvl 

Gyula, Gyékény e;; Volosinovsz.ld 
Ján06, Debrecen ; K:hs6 La.joo Alsó
őrs; Boldi:,_-,ár Gyula Békéscsaba; 
SzaN Józset Miskolc-Gömöri; 
Murányt Tibor Bánréve ; Vas 
Lstván Rálcosrendez6: Leveleiket 
lapunk anyagához telhaSZI?á!Juk, 

Zója ff.Ocűllsta brigád, Orosz
lány 41lomás: OrömmEI vesszük, 
hogy szru-etnének belépni lapunk 
levelez�fnek táborllba. Várjuk ie
veleilcet. 

- Fénysorompót helyeztek 
Gzembe Srenitlörincen a 6-oe 

főútronail és a Budapest-Pé(,q 
kö<lőtti vasúti fővonal k� 
tezódésénél. A fényoorompóval 
egyidőben félsorompó is mü
ködlik, a.mely a vonat lr.özelcd.
tére mmdlkét oldalon a menet
irány szeriJn ti jobb oldalt le
zárja. 

- 35 vasúti poggyáS7.kOC91t 
és 10 étkewxocsit szállít 1 067 
em felében a Győri Magyar 
Vagon- és Gépgyár lndonéziá
na.lc. A poggyáS2!kocsik � 
e1készültek. Gyártá..<.uknál fi
gyelembe vebtéik a trópusi ég
haj!lat különJeges követelmé
nyeiJt. Az acélszerkezeteket 
olyan festéhlrel vOillták be 
a.mely ellená!Jl a nagy páratar! 
talmú trópus,i klímának, a ko

�rélny belső falát pedig 
svéd farostlemezzel bélelléik. 

- Ankét a na.gyvas\lti ,.rn .. 

mosmozdonyok vontató motor. 
jairól. A Közlekep.éstudamányt 
Egyesület mnsikolci 57..ervezeté
nek vasút.gépéswti ezakcso. 
portja május 5� és 6-á:n a 
borsodi músza,k;i hetek kereté
ben ankétot rendez: a nagy. 
vasúti v;i;ID,amosrnozdooyok 
vantaioomotorjai tárgykörből 
az MTESZ székházába4'.!. 

- Elnyerték a ,,Kiváló vám• 
hivatal" címet Bánréve határ
átlllomás vámhivataaá:nak dol
gozói. A kiváll.ó cím elinyerésé
hez aro.k a vasutasolk is hozzá
járultak, alkik Bánrévén és a 
vonaJ.on 1Jeljesítenek szolgála
tot. 

- Tisztasági hónapot szer
veztek áprillsba.n a békéscsa
bai pályafenntartási főnökség 
dolgozói. Az volt a cél, rogy 
munkahelyüket és az álOomM 
kötmyé!két rendbe tegyék. A 
munkában a főnökség vafa
men,nyi dolgozója részt vet.t. 

- Unnepélyes külsőségek 
között adták áJt a szocialista 
brigád jel-vényeket és o'.kleve
lelret Miskolc Gömöri pálya
udvaron. A Rákóe2li brigád jel
vényt, a Petőfi és a Toldi bri
gád ped,ig olk:Jevelet kapott. 

- A pártkongTesszus tiszte
letére indított mun,Jcaverseny
ben elért jó eredményükért a 
bak:éscsabai fútóház dolgOCl.ái 
megkapták a Békés m,;,gyei 
pá,rtbizottság kongresszusi ok
levelét. Az oklevelet ünnepé
lyes kü� között adták 
át. 

- Ba.Jes-eti Híradót adott ki 
a MÁV Magasépítési 1:őnök
sl�. A hiradó r�-zletesen <>Jem
zi a főnökség baleseti helyze
tét, a srolgálati helyek munka
védelmi tevékenységét. D1cré
ret,ben részesíti a ba,J,ese1men
tes, jól dolg07.,ó vezetők� é.1 
dalgozókat, ugyanakkoc a bí
rálattal sem fukarkodik. 

HELYRE IGAZÍT ÁS 
A Magyar Vasutas legutób

bi számában közöltük a vasút 
és a MAV üzemi vállalatok 
üzemi, i11 etve nyereségrészese
dését. A közleménybe téve, 

információ alapjá n került be, 
hogy a Vasúttervező OV. 8.4 
na.p nyereségrészesedést fizet. 
A fennálló rendelkezések értel
mében a Vasúttervező ÜV. a 
nyereségrészesedés rendszeré
be be nem vont vállalatok kö
zé tartozik, tehát nem fizet 
nyereséget. 

DÍSZÍTÉ S MÁJUS  1 

- Pistának vannak a legszebb kitüntetései 
és PiT!ke maga a legszebb az állomáson. 

- A férjem éjszakás volt, de nem akart ki
maradni a felvonulásból. 

(Pusztai Pál rajzai) 



Május 28-án /ép életbe az új menetrend 

Új expresszvonatok 
a nemzetközi és belföldi forgalomban 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZET�NEK LAPJA 

A MA V új menetrendje, 
amely május 28-án lép életbe, 
ezúttal is figyelembe veszi a 
megnövekedett feladatokat. A 

nemzetközi vonatok menet
rendje újább két évig, 1969-ig, 
a belföldi vonatoké pedig 1 
évig lesz érvényben. A menet
rend változásról a vasút e!,őtt 
álló szállítási feladatokról Rö
dönyi Karoly minJszterhelyet
tes, a MA V vezkrigazgatója 
május 12-én az Autóklub �ó-. 
mer Flóris utcai székházában 
sajtótájékoztatón számolt be 
az újságíróknak. 

éven át közlekedik. Mentesíté
sére a nyári főidényben a Bu
dapest- Nyugati pályaudvar
Sturovó-Drezda-Karl-Marx
Stadt, illetve Lipcse között 
új gyotsvónatként a Favorit 
expressz közlekedik. 

egyháza, Szombathely-Nagy
kanizsa-Pécs, továbbá Buda
pest és a Balaton között. 

A Budapest Keleti pályaud
varról Miskolcon át Nyíregy
házáig új reprezentatív gyors
vonat, a Tokaj expressz köz
lekedik. Az expressz 2302-es 
számú vonatként 7,02 órakor 
indul a Keletiből, s csak a 
Miskolc-Tiszai pályaudvaron, 
Szerencsen és Tokaj állomáson 
áll meg. Menettartama 2,56 
óra. A szerelvény érdekessége, 
hogy valamennyi kocsija a 
3000 lóerős, szilícium egyen
irányítós villamoomozdonyhoz 
hasonlóan kék színű lesz. 
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A szakszervezetek 
XXL kongresszusa után A miniszterhelyettes elmon

dotta, hogy az idén a nemzet
közi utasforgalom számottevő 
emelkedésével kell számolni. 
A MA V ennek megfelelően 
több in tézkedé..<sel javította a 
nemzetközi és a belföldi vo
natok közlekedését. Hosszúra 
nyúlna az új menetrendben 
közlekedő valamennyi vonatot 
felsorolni. Néhány jelentó.sebb 
változás azonban ide kívánko
zik. 

A Budapest-Wien expressz 
motorvonat továbbítását az 
ÖBB helyett, a MA V veszi át. 
Ezzel -a vonattal hétközben az 
ötrészes nwtorvonat, hétvégén 
pedig a -Wien-Siófok között 
TOURÓPA kocsik továbbítása 
miatt nagyteljesítményű Die
sel-mozdony közlekedik. 

A Budapest-Hidasnéme.ti
K�sa-Poprád Tatry közvetlen 
nemzetközi kocsijáratot a BOT
sod expressz megváltozott me
netrendje miatt a Budapest 
Keleti pályaudvarról 7,40 óra
kor induló 402-es számú vonat 
továbbítja. 

Négy napig tanácskozott a 
XXI. kongresszus, a ma

gyar szakszervezetek legfel
sőbb szerve. Olyan négy év 
munkáját összegezte, amely 
egyaránt gazdag volt kül- és 
belpolitikai eseményekben. 
Ami a belpolitikát illeti, egyet
len mondattal így lehetne jel
lemezni: ,,Az elmúlt négy esz
iendó szocialista fejlődésünk 
sikeres időszaka volt, tovább 
erősödött szocialista társadal
mi rendünk, szilárdult a mun
kásosztály hatalma, a munká
tok és parasztok szövetsége." 
Igy fogalmazta meg Blaha 
Béla elvtárs, a SZOT elnöke 
megnyitó beszédében. így 
1ummázhatjuk legrövidebben 
a kongresszus elé terjesztett 
lrásos beszámoló értékelését 
i.s. 

A kongresszus azonban el
sősorban arra volt hivatott, 
hogy következtetéseket levon
va a múltból, irányt szabjon a 
jövőt illetően. Segítette az 
irányvonal megvonását, hogy 
alig fél év telt el az MSZMP 
IX. kongresszusa óta, amely 
összegezte fejlődésünk jellem
zőit és elénk tárta az elkövet
kezendő évek tennivalóit. 

Gáspár Sándor elvtárs, a 
SZOT főtitkára előadói beszé
dében ebből a gondolatból in
clult ki, anúkor hangsúlyozta: 
,.A Magyar Szocialista Mun
káspárt IX. kongresszusának 
programját a szakszervezetek, 
a szervezett dolgozók magu
kévá teszik és végrehajtását, 
minden lehetőségüket széles
körí:en felhasználva, maximá
lisan elősegítik." 

A szóbeli beszámoló három 
témakört ölelt fel: 

1. A szakszervezetek felada
tai a gazdaságirányítási rend
szer reformjának megvalósí
tásában. 

2. A szakszervezetek felada
tai az életszínvonal, az élet
és munkakörülmények javí
tásában, az érdekvédelmi te
vékenység fejlesztésében. 

3. A szakszervezetek meg
növekedett szerepe, felelőssé
ge társadalmi fejlődésünk je
lenlegi szakaszában. 

Az első kérdést az előadó 
abból a szempontból fej

tegette, hogy legfontosabb a 
gazdaságirányítási rendszer 
legfőbb vonásainak egységes 
értelmezése. Közös nevezőre 
jutni a végrehajtás megszer
Yezésében, a· reánk háruló fel
adatokban. A reform célja a 
termelőerők fejles/?.tése, a sw
cialista termelési viszonyok
ban rejlő lehetőségek jobb ki
használása, az életszínvonal 
gyorsabb emelése érdekében 
- fogalmazta meg Gáspár 
elvtárs. A reform a dolgozók 
érdekeit szolgálja. Lehetővé 
teszi a reálbérek emelését, a 
munkaidő csökkentését, jobb 
feltételeket teremt a lakásigé
nyek kielégítésében, a szociá
lis, kulturális ellátás javítá
sában, egészségügyi intézmé
nyeink feilesz�<é•ben. 

A munkaversennyel kap
csolatban elmondotta, hogy a 
vállalati önállóságnak érvé
nyesülnie kell a verseny irá
nyításában, céljainak megje
lölésében, értékelésében is. 
Azt várjuk a munkaverseny 
új formáitól, hogy az anyagi 
és erkölcsi ösztönzők helyes 
alkalmazásával még inkább 
egybeesik majd a „jó mun
kás" és a „jól kereső munkás" 
fogalma. 

A munkaerőgazdálkodás · és 
a lakáshelyzet elemzése, 

a javítását szolgáló célkitűzé
sek ismertetése után a szo
ciális gondoskodásról beszélt 
Gáspár elvtárs. A nyugdíj
kérdéssel kapcsolatban el
mondotta, hogy tovább kell 
csökkenteni a régebben és az 
újonnan megállapított nyugdí
jak közötti különbségeket. 

A beszámoló harmadik ré
sze a szakszervezetek megnö
vekedett szerepével, felelőssé
gével foglalkozott. A prole
tárdiktat-úra államát és a szak
szervezeteket azonos elvek és 
érdekek vezérlik. A szakszer
vezetek az államhatalommal 
egyetértésben működnek, mert 
közös osztálycélokat szolgál
nak. A munkásosztály állama 
a szakszervezeteket fontos tá
maszának tekinti, ennek meg
felelően jogaikat tiszteletben 
tartja. 

Nemzetközi forgalom 
Az évről évre erősödő ten

gerparti üdülőforgalom követ
keztében a Varsóból Várnába 
közlekedő NOTd-Orient ex
pressz és a Berlinből Burgas
ba közlekedő Pannónia ex
pressz eddig a maximális ten
gelyszámon felül is állandóan 
zsúfolt volt. A vonatok ten
gelyszámának csökkent.ésére és 
a férőhelyek növelésére a 
Nord-Orient expresszel pár
huzamosan Prága-Sturovó
Bu.dapest Nyugati-pályaudvar 

-Biharkeresztes-Bukarest 
között új gyorsvonatként a 

Belföldi forgalom 

A belföldi távolsági forga
lomban a vasút jelenlegi üze
mi helyzetét és a gazdaságos
ságot figyelembe véve újabb 
vonatpárokat csak minimális 
mértékben helyeznek forga
lomba. A menetrendi intézke
déseket nagyon helyesen a 

gazdaságosság fokozása jellem
zi. Ez főként a korszerű moz
donyok és a személykocsipark 
optimális felhasználásában ér
vényesül. A vonatforgalom 
gyorsítását a villamos- és die
sel-vontatás további kiterjesz
tésével érjük el. 

A városközi gyors, vasúti 
összeköttet-ések érdekében to
vá:bb javul az összeköttetés 
Budapest-Szeged, Budapest
Pécs, Budapest-Miskolc-Ny!1'-

Említést érdemel még a ba
latoni vonalak dieselesítése. A 
Balaton nyári hétköznapi sze
mélyforgalmának mintegy 40 
százalékos dieselesítésével Bu-

dapest-Balatonszentgyörgy 
között általában 10-15 perc
cel rövidül a személyvonatok 
menettartama. Arról nem is 
szólva, hogy a kulturált uta
zás szempontjából milyen 
nagy jelentősége van a diese
lesítésnek a gőzvontatással 
szemben. 

A menetrend változás, núnt 
minden évben, ezúttal is na, 
gyobb követelményeket tá
maszt a vasutasokkal szemben. 
Ezeknek a követelményeknek 
csak akkor tudunk megfelelni, 
ha a budapesti személypálya
udvarok, a határállomások 
dolgozói gyorsan, pontosan 
dolgoznak, ha az egész vasút 
területén ki-ki a maga beosz
tásában mbdent elkövet a 

menetTendszerű közlekedésért, 
a kultúrált utazás feltételeinek 
biztosításáért. 

Visi Ferenc 

A szóbeli beszámoló másik 
fő gondolata a szakszerveze
tek érdekvédelmi feladata 
volt. A következő években 
még határozottabban akarjuk 
érvényesíteni, azt az elvet, 
hogy a bérek és pénzjövedel
mek a munka társadalmi 
hasznosságától, az egyén tel
jesítményétlll, a. kollektíva 
eredményétől függjenek 
mondotta az előadó. Nagy 
gondot kell fordítani az ipar
ági arányok helyes kialakítá
sára, egyes szakszervezetek
nek pedig a szakmán belüli 
arányokra. 

A kongresszuson megjelent 
és felszólalt Kádár János elv
társ. A párt és a szakszerve
zet viszonyáról elmondotta, 

Mamaia expressz közlekedik. ,---------------------------
Az új gyorsvonatpár Prágából 

Ezután arról beszélt, hogy hogy mindkettő az egész dal-
a jövőben a bérek gyor- gozó nép érdekeit képviseli és 

sabban növekednek majd, fejezi ki, eredetét, lényegét 
mint a juttatások. De ez nem tekintve mindkettő a munkás
jelenti azt, hogy a társa,;lalmi osztály osztályszervezete. Ak
és üzenú juttatásokra fordí- kor tölthetik be hivatásukat 
tott összegek csölckenni fug-:-fegészségesen é.s jól, csak úgy 
nak. Sőt: a népgazdaság, a vál- láthatják el sajátos feladatu
lalatok helyzetének javításá- kat, ha legszorosabba1i és a 
val, amint arra lehetőség van, lehető legjobb módon együtt 
a juttatásokat tovább kell dolgoznak. 
fejleszteni. Beszéde további részében a 

A szolgáltatások fejlesztése szakszervezet feladatairól, fe
az életszínvonal igen fontos lelósségéről, s arról beszélt, 
eleme - állapította meg a hogy a párt mindenkor szá
beszámolő -, annál is inkább mít a szakszervezetek, a szer
fontos ezzel foglalkozni, mert vezett dolgozók támogatására. 
fejlődésük nem kielégítő. A A IX. pártkongresszus határa
SZOT javaslatot készül a kor- zatából olyan mértékben lesz 
mány elé terjeszteni, hogy az valóság, amilyen mértékben 
illetékes állami szervek dal- azt a dolgozók magukévá te
gozzanak ki megfelelő intéz- szik és dolgoznak megvalósí

207/502, Bukarest felől pedig 
503/206-os számú vonatként 
közlekedik. 

A Nord-Orient expressz 
Varsóból Várnába 205/504, el
lenirányban 501/208 számú vo
natként közlekedik. Mindkét 
vonatban az átmenő kocsikon 
kívül Budapestről Constanzá
ba, illetve Várnába és észak 
felé Prágába, továbbá Varsó
ba közvetlen kocsik közleked
nek. A Nord-Orient Budapest 
-VaTsó között egész éven át 
közlekedik. 

A Pannónia expres.sz terhe
lésének csökkentésére a Belg
rád-Bu.dapest-1\lfoszkva kö
zött közlekedő hálókocsi jára
tokat mindkét irányban a Po
lonia expressz továbbítja. A 
Budapest-Moszkva között 
egész éven át közlekedő gyors
vonat ennek megfelelően az 
eddigi 19 óra helyett 2502-es 

lTgyanezt a gondolatot a számú vonatként 7,57 órakor 

Komarov ezredes nevét vették fel ... 
A debreceni járműjavító 

lég!éklakatos szocialista üzem
részé_n,e,k dolgozói 1967. ápri
lis 25..-én délben rendkívüli 
szocialista üzemrész értekez
letet tartottak. 

Az értekezleten Husi József 
az 56 fős üzemrész társadalmi 
vezetője ismertette a Szojuz 
1. kü.ldetésének tudományos 
jelen.tőségét és azt a sajnálatos 
hírt, hogy a repülési feladat 
befejezése utáni leszállás köz
ben hősi halált halt Vlagyimir 
Komarov repülő ezredes. 

Ismertette a hős repülő élet
rajzát és azt a tevékenységet, 
amelyet az űrkutatásban eddig 
kifejtett, majd,_ javn.slatot tett 
arra, hogy az üzemrész dolgo
zói vegyék fel Vlagyimir Ko
marov szovjet űrpilóta nevét. 

Az üzemrész dolgozói a ja
vaslattal egyetértettek és rész
vétük kifejezéseképpen távira
tot juttattak el a Szovjetunió 
magyarországi nagykövetségé
hez és felvették a hlls űrpilóta 
nevét. 

Volosinovszkl János 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
50. évforduló ja tiszteletére 

kedéseket az ipari szolgáltatá- tásán. 
sok fejlesztésére, következe
tesebben ellenőrizzék a szol
gáltatási árak betartását és 
lépjenek fel az árakat túllépő 
kisiparosokkal, szövetkezetek

szakszervezetek kong- indul a Keleti pályaudvarról 
resszusára vonatkozóan is el- és 22,40 árakor érkezik Moszk-
mondhati·uk. Ha a szakszer- vából. 

A n k · .. - · • • és A Budapest, Keleti páZ,iaud- -,una eszi Jarmu,avito tervet maradéktalanul teljesí-
kel szemben. vezeti funkcionáriusok helye- var-Belgrád között eddig a Záhony állomás dolgozói is tik. Ennek érdekében vállalsen élnek megnövekedett jog- nyári főidényben közlekedett csatlakoztak a Nagy Októberi ták, hogy a Tokaj expressz Az árak kérdésében úgy körükkel, mozgósítják válasz- Budapest expressz motorvonat Szocialista Forradalom 50. év- kocsijait május 31-re átadják. foglalt állást a beszámoló, tóikat a határozatok végre- megfelelő igénybevétel hiánya fordulója tiszteletére kibonta- A szerelvényhez tartozó 1 db hogy az árszínvonal alakulása hajtására, nem marad el a si- miatt megszűnik. kozott munkavnsenyhez. étkezőkocsit szeptember 30-ra - mint a reáljövedelem és a ker, amelynek végső célja a Tovább javul az összekötte- A dunakeszi járműjavító készítik el. A vállalat kollek-reálbér egyik tényezllje - je- dolgozók �let- és munkakö- tés Budapest és Berlin között. vállalat dolgozói a jubileumi tívája ezen kívül szeptember lentős befolyást gyakorol az rülményeinek a lehetőségek- A Metropol expressz a téli munkaverseny keretében célul 30-ig elkészíti 2 db villamos életszínvonalra. Az árak el- hez mért folyamatos emelése. zord időszak kivételével egész tűzték ki, hogy az 1967. évi fűtőberendezés kocsiszekrélenőrzésében való részvétel nyét és 1 db hangszerszállító ezért fontos érdekvédelem. A 1-------------------------------------------rkocsit. 
szakszervezeteknek is felada-
ta, hogy figyelemmel kísérjék A jubileumi év tiszteletére 
az árszínvonal alakulását, elő- a szocialista brigádmozgalom 
segítsék, hogy az ármódosítá- széleskörű szervezését is cé-
sok összhangban legyenek a lul tűzték ki. A minőségi mun-
dolgozók élet- és munkakö- kálta tási rendszer bevezetésé-
rülményeinek rendszeres ja- vel a szocialista brigádok ön-
vítására vonatkozó politikai meózással végzik munkájukat. 
célkitűzésekkel. Az árak mó- Záhony állomás kollektívá-
dosításakor következetesen ja az elmúlt évben is figye-
kell érvényesíteni azt az el- lemre méltó eredményeket ért 
vet hogy az esetleges hatósá- el. A kongresszusi versenyben 
gi áremelést olyan áruk árá- 136 szocialista brigád vett 
nak leszállításával kell ellen- részt, akik közül többen 
súlyozni, amelyeket az ár- ezüst, illetve bronz plakettet 
emelés által érintett rétegek kaptak. A jubileumi évforduló 

Továbbiakban a dolgozók 
bevonásáról a termelés irá
nyításába és ellenőrzésébe, ál
talában az üzenú demokrácia 
érvényesülésének lehetőségei
ről beszélt az előadó. A gaz
dasági vezető akkor jár el he
lyesen, ha döntés előtt kikéri 
a dolgozók véleményét. Ez az 
üzemi demokrácia követelmé
nye és a vezetll biztonságát is 
növeli. Amilyen mértél'tben a 
dolgozók megismerik a felada
tokat és kikérik véleményü
ket, olyan mértékben éreznek 
felelősséget megvalósításukért. 
Az egyszemélyi felelős veze
tés, az üzemi demokrácia nö
velése tehát kiegészíti, felté
telezi egymást - mondotta. 

fogyasztanak. �iszteletére elhatározták, hogy 
eves tervüket maradéktalanul A munkaidő-csökkentéssel teljesítik. Ennek érdekében kapcsolatban egy gondolatot már április hónapban a havi ragadunk ki: ,,Jelenleg egyes célkitűzést l--'2 százalékkal területeken - például a köz- m�gemelték úgy, hogy ez a fe-lekedésben - a munkaidő sz1tett tempó a munka minő-meghaladja a havi 210 órát. ségének rovására nem ment. Itt is törekedni kell a jelenle- Vállalták azonkívül, hogy ne-ginél rövidebb munkaidő be- gyedéves szinten a tehervona-vezetésére. Jól tudjuk, hogy ez t�k ter_helését 2,1, a kocsitar-nem lesz könnyű, mert külö- tozkodast 1,7, a gépi munkák nösen a közlekedési vállala- kihasználását pedig 12 1 száza-toknál a munkaszervezés je- lékkal növelik. ' 

lenlegi rendszere is befolyá- Az állomás párt, gazdasági solja ezt. De a gazdasági ve- és szakszervezeti vezetői a ju-zetésnek és a szakszerveze- bi!eu�i munkaversenyt ne-teknek mindent meg kell A MAV a múlt év végén 'I darab középteIJesítméoyú Diesel-mozdonyt kapott a ma- gyedevenként értékelik és az tenniök annak érdekében, gyar ipartóL Az 1200 lóerős mozdonyok, gyorsvonatok továbbítására is alkalmasak. A eredményekről a dolgozókat hogy a munkaidőt e terüle- nyiri balatoni forgalomba belépő úJ M 40-es gépek Jelentósen Javítják majd a kulturált �unkacsapatokat tájékoztat� teken is csökke�. :.sék.- utazást. <MTI Foto Gá.rdQs Katalin felv.) Jak. 



, 
MAGYAR VASUTA!, 196'1. MA.J'US 18. 

Kongresszustól - kongresszusig 
IV. 

A VI. kongressZ!t.1 h4tároza
la /011,tcs feladatként jelöL-w t1ieg a baJesetek, foglallrozá.si 
megbetegedések és betegségek 
megelazését s.rolgáló eUenór
ző, nevelő, felvilágosító mun
ka színvonal-ának emelését, a 
dolgozók élet- és mwnkaki:i
rü.Lményeinek :i<J,vítását. 

sád,teehnikai N!!IM!fflek meg� 
szerzését, mely a 34/1963. évi 
1:ör-vé!l1)'<l1'ejű rendelet vasúti 
végrehajtási trtasítása alapián 
bizton..cágteohn.ikai V'.i,mgaköte
lezett:.5ég.gel jár. 

JJfunkavédelmi 

történt, elsósor'ban a forgalmi 
szakszolgálat területén. Az 
esetek túlnyomó többsége alap.. 
wtó munkavédehmi szabályok 
megszegéséből, a ;árművek 
gyorsaságának helyteüm fel
méréséből, gyorsan mozgó jár
művek közé egyenes wstta1·tás
Ml oolépesbóL, tiltott területe
ken történő Táakasztási kí• Munkánk alapján a vasút 

területén érvényben lévő óvó
rendszabályok, Magyar Szab
ványok, vonatkozó határozatok 
végrehajtásának szervezése 
ellenőrzése és a szaikszervezetÍ 
szervek munkájána,k segítése 
képezte. 

Gondot forditotturJt arra 
hogy az új és felújftásra kerülő 
létesítmények és berendezések 
tervei a biztonságtechnikai és 
\izemegészségügyi, valamint 
..wciális vonatkozá5ú követel
ményeket kielégítsék. Ennek 
érdekében rendszeresen rászt 
vettünk a programtárgyaló ér
tekezleteken, észrevételeinket 
javaslatailllkat jegyzőkönyvileg 
Jnegtettü.k. 

A tervek felülvizsgálata 

Felülvizsgáltuk a vasútépí
té�i és pályafenntartási kis- és 
nagygépek biztonságtechnikai 
állapotát, a személyi :CeHktelek 
biztosítását. Kiemelten foglal
koztunk a járműjavítókban al
kalmazott gépek, termelőbe
rendezések biztonsá..,,atechnikai 
állapotával, a munkakörülmé
nyek alakulásával, az egész 
vasút területén a műszaki 
megelőzés módozataival - kü
lönös tekintettel azokra a 
munlcahelyekre, ahol a balese
ti veszélyforrás fokozott mér
tékű ( anyagszállítás, gépesített 
vágá,nyf-ektetés, tolatási műve
letek stb.) 

Elkészítettük a vasútépítés
nél, pályafenn tartás.niáJ alkal
mazott kis- és nagygépek, a 
vasúti járművek, valamint az 
Anyagellátási Igazgatósá,g ál
'tal beszerzésre került fonto
sabb �k nyilvántartását, a 
rendszeres ellenőrzés bizfusí-
1:ása érdekében. 

A tervezések munkavédelmi 
1:rempontból való jobbá tétel-e 
érdekében valamennyi terve
zésre feljogosított szerv dolg-0-
zóitól megköveteltük a bizton-

beruházások 

A MAV Vasútter•-�-" �•v- sérletekból, i!let-ve késői sarú
-~ "' zásból származik. 

naL hosszú időn át nem volt Az Uyen természetű balese-
kijelöl ve munkavédelmi szak- tek magas száma ismételten 
tanácsadó, ez.ért a gépészeti felveti az önműködő kocsikap
tervelt felülvi.-..sgálata munka- csalási rendszerre való áttérés 
védelmi szempontból a tervező sürgető igényét. űrszelvény és 
vállalaton belül nem törtém térvilágítás hiánya miatt is 
meg. sok a súlyos baleset. Ilyen ok-

Amióta a tervező mu:nkavé- ból 46 halálw és 22 csonkulá
de1mi nyilakozatot köteles ad- SOS baleset következett be. 
ni, jelent.ó5 a javulás, az ész· Gyakran előfordul, hogy irá
revetelezhew hibák egyre ke· nyílást végző tolatásvezetök és 
vesebbek. elömunkások vagy a téren tar-

A megye! bizottl9ágok munka-
tózkodó forgalmi szolgálatte

védelmi felügyelóinek önálló-
vők egy a.dott mozgás iTányítá-
r;;a vagy Jiigyelése közben fi

ságát növeltük azzal, hogy a gyelmen kívül hagyják az egy
megyében létesítendő beruhá- "dőbe tö"bb · "- ban f l ó 
zási tervelt felülbírálatát rájuk 1 n JI=•Y O Y 

bíztuk. Ugyanakkor a mun- �ozgásokat. 

kák elvégzésében segítséget A vasút szállítási és rrukodá-
nyújto.tunk számukra. si tevékenysége okozza a bal

esetek 26 százalékát. Jelentős 
A beszámolási időszakban vesZJélyforrást képez a jármű

az igazga.ióságok 80 376 0-00 vek, mozdonyok, kocsik javí
fonnt ertekben végeztek mun- tása. Itt történi.k a balesetek 
ka.védelInet célzó munkát. El- közel 15 százaléka. Ezeknél a 
sősorban az volt a cél, hogy balereteknél jelent&en közre
minél több helyen javuljon a hat a mUillkahelyi rend hiánya. 
dolgozók szociális ellát.ott.ságá- Fel kell figyelni ana a ba.lese
nak normája. ti veszélyforrásra., amely a pá-

A munkavédelmi, egészség- lyafenntartá.sná! alkalmazott 
ügyi, szociális ellátottság (öl- , kiskocsik szabályta.lan közl.e
tözó, fürdő, ivóvíz, melegedő, kedésébül, sebességtúllépésé
WC stb.) hiánya bár ma is Ml, metve személyek szabály
gondot okoz, a VI. kongresszus talan száJlitá.3ábó! származik. 
óta ebben a vonatkozásban oi- A fenti tények alapján ismé
zonyos fejlődés lemérhető. Eh- telten a megelőzésre vonatko
hez nagymértéitben hozzájá- zó hatékony intézkedések, va
rult az Elnöki Tanács 34/1963. lrurunt a felelósségre vonás kö
sz. törvényerejű rendelete, vetkezetesebb, fokozottabb al· 
mely a szociális téren mutat- kalmazása vetődilt feL 
kozó lemaradások nagyobb 
ütemű felszámolását írja elő. 
Sza.kszervezeti vezet&zerveink Szembetúnó jelenség 

ki-t.ar�ó, szivós mun�ja, s 11<:.� A beszámoláEi id&zakban utol.so SOTban a vasut vezetői- - . . 
nik ja Jw.wá.l{á$lr fl�eket . tgrtént ?1 _85_8 üze7!t1 baleset 

• •t - -kő •·z • - .,,_ meilett rendklviil kevé�nek nyu,3 mar a · ze :JOVv,e vo- tartjuk az utooitás és Ót,'Ó• na.tkozóan,. rendszabály e!.óírásának meg-
A harmadik ö"':éves terv idő- szegése miatt alkalmazott 953 

szakára ilyen célokra irásbeU és 15 530 s.?óbe!i fi-
1 129 900 OOO forint az előirány- gyelmeztetést. Az ilyen jelle
zat. Elosztása a következőkép- gú intézkedések hatékonysága 
pen történik: (Ezer forintban) nem kielégítő, mert ezek nem 

munkavédelmi és egéS'zségügyi célra 
jlz�i s:rociá.lis ellá.tott.,ág javítására 
l'itkodásgépesitésre ,1 

225 900 
26 700 

169 600 
707 700 

járnak anyagi következmény-
11yel. 

Balesetek miatt 1 1  371 eset
ben indult fegyelmi eljárás. 
Ebból 3792 felmentő, illetve 
megszűnő határozat született. 
Büntetés kiszabásával zárult 
7579 fegyelmi eljárás során 
3119 esetben a sérültet, 1229 
esetben munkatársat, 92 eset
ben csoportvezetőt, művezetőt, 
100 esetben swlgálati vezetőt 
vontak felelősségre. Szembe
tűnően magas a sérültekkel 
szemben hozott fegyelmi bün
tetések számw, az összes eset
nek közel 50 szá.zaléka. Ha fi
gyelembe vesszük, hogy a fe
gyelmi. büntetés általában 
anyagi következményeket (év
vég; üzemi jutalék csökkené
se stb.) von maga után, ért
hetó, hogy néhány nap kiesés
sel járó üzemi baleset beje
lentése meggondolásra készteti 
a dolgozókat. 

nehéz fizikai munka felszámolá.sára 

A beszámolás időszak.ában az 
előző időknél nagyobb ütem
ben folyt a nehéz fizikai mun
kát kiküswbölő gépesít.és. El-

összesen: 1 129 900 

sősorban a pályaépítési és 
pályafenntartá.si szol,gálatr.ál 
örvendetes a javulás. Lassúbb 
az ütem a rakodás gépesítésé
néL 

Pályaépítési mnnká.k gépesítésének aránya: 
1963 1964 1965 1966 

580/o 65% '10% 72"/o 
Pá.lyafennta.rtási munkák gépesítésének aránya: 

1963 196" 1965 1966 

30% 350/o 40% 430/o 
A földmunkák gépesítése az A második ötéves terv folya-

1963. évi 40.5 szá.zalékról 1966- mán gépbeszerzé.sekre az aláb
ban 53.8 százalékra emelkedett. bi összeget fordítottuk: 

1961 
1962 
1963 
196-1 
1965 

összesen: 

Az 1966. évi tervszám 98 
n1.Ft, amely az 1965. évi tény
számmal szemben 30 százalé
kos emelkedés. A kereken 380 
mFt-<>s második ötéves tervj 
tényszámmal szemb--<>n az 580 
mFt--0s harmadi,k ötéves terv
száma 53 százalékos emelke
dést jelent. 

A rakodásg-épesftés foka 
1963-ban 45.6 százalékos volt, 
az 1970-re tervezett: 70 száza
Jék. 

A baleseti helyzet 

A beszámolási idoozakrol 
adott statisztikai értékelésün...�
ben némileg javuló baleseti 
helyzetről adhatunk számot. 
Mint a vasutas dolgozók élet
és munkakörülményeinek ala
kulásában tapasztalható foko
tódó javuláshoz, úgy a bal
J seti helyzetben bekövetkezett 
lét éve javuló tendenciához 
ls elsősorban az 1963-ban és 

68,2 r.iFt 
52,5 mFt 
96,1 mFt 
87,0 mFt 
76,0 mfi 

379,8 mFt 

az azóta hozott kormányintéz
kedések, nevezetesen a 
33/1963., 34/1963., 3911963. sz. 
törvényerejű rendeletek terem
tettek kellő alapot. 

Évenként a va.s·utas dolgo
zók.nak mintegy 3 szá.wléka 
szenved 3 napon túl gyógyuló 
üzemi balesetet. Rontja ezt a 
viszonylag kedvező helyzetet a 
kiesett munkanapok magas 
száma, mely éves átlagban 
egy-egy sérült esetében egy 
havi munka kieséssel egyenlő. 
A 4 év alatt üzemi baleset 
következtében kiesett több 
mint félmillió munkanap 
21 164 dol.gozó egy havi mun
kaidejének elvesztésével 
egyenló. 

A legtöbb halálos é:i cson
kulásos baleset járművek to
latásánál, gurítá.mál, közleke
désnél történik. f:venként ezek 
S7Jáma átlagosan 15-18. Négy 
év alatt fenti okból 58 halá
los és 61 CllOnkulásol baleset 

A 39/1963. sz. törvényerejű 
rendelet kedvező intézkedése
ket hozott a dolgozó egészsége, 
testi épsége sérelméből eredö 
károk megtérítésére, A rendel
kezés 1961. április 1-i vissza
menőleges hatállyal lépett ér
vénybe. 

A kártalanítási törvény ér
telmében 4653 kártalanítási 
igényt nyújtottak be a dolgo
zók. Ebből 345,3-at fogadtak el 
és kártalanitcttak, több mint 
3 miUió forintot fizettek ki a 
sériiLteknek. Néhány eljárás 
jelenleg js folyamatban van, 
illetve felJebbezé6 alatt áll. 

Mint a fentiekből kitúnik, a 
balesetnek mindössze 15 szá
zalékát kártalanították. Ha fi
gyelembe vesszük, hogy a 
munkaadó csupán két esetben 
mentesül a kártérítési köte
lezettség alól (a dolgozó elhá
ríthatatlan magatartása esetén, 
illetve ha a baleset működési 
körén kívül történik\ a ká,rta
lanított esetek számát rendlcí
vül av.icsonynak taTtjuk. Ezt a 
megállapítást támasztja alá az 
is, hogy a vonatkozó törvény 
értelmében az előfordult ese
tekben a vállalatot terhelí a 
bizonyítás terhe saját vétlen
ségét illetően. 

Törődjünk· többet a nyugdíja$ 
csoportokkal 

A kispesti croport 320 nyug.; 
díjast számláló alapszervezet. 
A kilenctagú vezetőséget öt
tagú beteglátogató csoport 
egészíti ki. 

A vezetőség min&en hétfó-n 
tartja fogad6nap;át. Ekkor 
kerül sor az esetleges rendkí
vüli vezetőségi és bizalmiér
tekezletre is. A vezetőség 
egyébként a taggyűlés által jó
váhagyott munkaterv alapján 
vé,,"Zi feladatát és negyedéven
ként vezetőségi ülést, bizalmi
értekezletet és taggyűlést is 
tart. 

Élő kapcsolat a bizalmi es 
a tagság köiött 

A bizalmi hálózatot, ill.etve 
a s2iakszervezeti csoportokat 
úgy szervezték meg, ho<'.,Y egy
egy bízalmihoz 10-14 tag tar
tozik. Ha egy ta,n,ácstagi kör
zetben kevés vasutas nyugdí
jas lakik, úgy 2-3 tanácstagi 
körzet alkot egy szakszerveze
ti csoportot. A bizalmi és a 
tagság között állandó, jó a 
kapcsolat. A bizalmi a bete
gek és a nagyon öregek kivé
telével nem viszi házhoz a bé
lyeget, azt a hétfő délutáni hi· 
vatalos idő alatt vásárolja 
meg mindenki. Ez a renwzer 
jól bevált. A tagsá:g mi.n· 
denról tájékozódhat. Ilyen-
kor elbeszélgetnek, talál-
komiak barátaikkal, régi 
munkatáirsai'kkal is. Előkerül 
a sakk, a k:á.rty,a és hosszú órá
kon át folyik a „csata". A 
könyvtárban olvasni! is lehet, 
estén.ként pedig a televízió 
nyújt szóra.kozást. 

A bizalmi a tagság problé
máiról nemcsak a rendszeres 
értekez1etel,en tájékoztatta a 
vezetőséget, hanem az ügytől 
függően esetleg azonnal is. 

Megtörtént, hogy Pestimre 
nyugdíjas vasutasai önhibáiu• 
kon kívül kimaradtak a tiizt1• 
lőanyag kedvezményes vásar• 
lásából. A bizalmi jelentette 
és a szakseeri,ez�i - központ 
közmegelégedésre elintézte az 
ügyet. 

A csoport segélyezési bi
zottsága szükség szerint, de 
legalább havonta egyszer ülést 
tart és határozatait a szak
szervezeti központ által meg
adott irányelvek alapján hozza 
me,g. A bizottság működését 
a csoport ellenőrző bizottsága 
havonta ellenőrzi, 

Jól dolgozik a beteglá,to,gató 
csoport. Elsórendii célja az, 
hogy a beteg érezze a szak
szervezet tagságának és veze
tőségének őszinte együttérzé
sét és segítőkészségét. Sokat, 
nagyon sokat jele'lltenek ezek 
a beteglátogatás,ok. 

Gondosabb f elvi!ágosító 
munkát 

Külön kell szólni arról, 
hogy nagy a szakszervezeti ta
gok lemorzsolódása. Kispest 
állomáshoz nyilvántartás sze
rint több mint 900 nyugdi;as 
tartozik és annak ellenére, 
hogy többségük alctiv dolgozó 
korában tagja volt a szakszer
vezetnek, a nyugdtjas csoport 
mindössze 320 tagot számlál. 

EnMk oka, hogy a nyugdíjba- zett a s.z.akszervezeti temetke

menők nem kapják meg a zésí segélyért, de mivel már 
megfelelő eligazítást arról, évek óta nem volt tag, nem 
hogy a lakóterületeken hol kaphatott segélyt. 
működnek a nyugdíjas szak- A munka megjavítása ér� 
szeroezeti csoportok. Ha a kében helyes volna, ha a szol. 
nyugdíjas önakar-atából nem gál,a,ti helyeken gondosabb fel
kutatja fel a csoportot, akkor világosítást végeznének 4 
már le is morzsolódott, mert nyugdíjba vonulók között. Jó 
senki nem törődik többé vele. le:l.ne, ha a szolgálati helyek 

El1illek következménye, hogy szakszervezeti bizottságaj a 

azok is, .. akik hosszú 1dőn át nyugdíjba vonulók szakszer-
vezeti tagságának ka.rtotékját szakszervezeti tagok voltak, megküldenék az illetékes te

elye,;;z;tik tagságukat. Ezért rületi alapszervezetnek, vagy 
előfordult már, hogy a nyug- nyilván.tartó állomásnak. 
díjas hozzátartozója jelentke- S7:ékely Ignác 

ti j fogászati perendezést kapott 
a MAV Kórház 

A fogíny betegségek - kű
lönösen a vasutas áolgozóknál 
- nagyon gyakoriak. A gyó
gyítás, a gyulladás megszün
tetése, az eddigi kezelés
sel - ecseteléssel - ered
ménnyel járt ugyan, de ez 
a módszer hatását illetően 
sem felelt meg mindenben a 
modem orvostudomány által 
támasztott követeLményelrnek. 
Éppen ezért az orvostudósok, 
fogászok - különösen itt ná
lunk, Magyarországon - már 
hosszú idő óta kisérLeteztek a 
fogínygyull.adások gyógyításá
nál az úgynevezett vízsugár� 
masszázzsal. 

Ennek lényege, hogy a 4-6 
atmoszférás nyomású vi2'Jet 
egy csőrendszer segítségével 
a fogkeféhez hasonló lyuka
csos végű kis szórófejjel a be
teg szájüregébe juttatják és 
ott 5-6 percen át - ezt álta
lában a beteg maga végZii - a 
vízsugár erejével a fogínyt 
masszírozzák. 

Nálunk Magyarorsl!ágon, el
sőnek. a világon, még az 1930-
as években Hévízen kísérle
teztek szájtus-füráóvel, de 
igazi eredményeket ott is csak 
1951 után értek el. Héviz után 
második helyen az országban, 
a MÁV Kórház fogászatán 
készült el ez a berendezés és 
az elmúlt héten történt hiva
talos átadás után már meg
kezdődött a rendelés is. Az 
egyszerre két beteg kezelésére 
alkalmas berendezést a MA V 
Kórház műszaki személyzete, 
Szeniczei Dezső gazdasági 
igazgató irányításával, saját 
terveik és elgondolásaik alap
ján készítették el. 

Dr. Kovách Sándor ÍÓQ!"VOS, 
az átadás alkalmából a követ-

kezo"ket. mondotta az űj togá •. 
szati berendezésről: 

- A szájtusfüráő alkalma
zásával ennek az új tudo

mányagnak úttörői vagyunk. 
A világon e1Bó helyen állunk, 
s utánuk Csehszlovákia, NDK, 
Svájc zárkózott csak fel. A 
tudományos érdeklődés nagy, 
nincs 017.an nap, hogy ne kaP
nánk ki.llföldról levelet. Leg
utóbb a berlini Humbold 
egyetem egyik professzora Irt, 
amelyben érdeklődik a bereir 
dezés iránt. 

Milyen eredményeket 
várnak a szájtusfürdőtól? 

- Meggyőződésünk - foly
tatja a főorv<>S -, hogy hatá
sos és eredményes gyógyító 
munk.át végezhetünk. A 

gyógyvíz -, amelyet egyéb
ként a Széchenyi fürdő forrá
sából kapunk -, ásványi sók
ba.n gazdag, különösen ma
gas a fluor ta.rtalma, s ez azt 
jelenti, hogy nemesek a víz 
nyomásával -, tehát a. masz
százzsa.l -, hane-m. lcémiai ha
tásokkal is gyógyíthatunk. Az 
eddigi tapa.sztalatok azt mu
tatják, hogy egy-egy kúra 
után - amely 8-10 kezelés
ből áli - egy évig teljes-en pa,
naszmente3 a beteg. 

Arra a kérdésre, hogy éven
te hány fogínygyulladásos be
teget kezelnek, a főorvos el
mondta: 18-20 ezer embernél 
tapasztalta/e az elmúlt év
ben gyulladást. Ez naponta 
átlagban 60 beteget jelent. 
Ezzel a berendezéssel gyorsít
ják a kezelést és növelik a 
panaszme'll,tes napok számát. 
A rendelést megkezdték. és 
várják a betegeket. 

(Szerényi) 

Jó munkál végeztek 
a KISl-ffla'lalok 

Tapolca állomás KISZ-veze.. 
tósége nemrég értékelte az 
Ifjú gárda KISZ-alapszerve
zet munkáját. A KISZ-szerve
zet az elmúlt évben jól dolgo
zott. A fiatalok mind a gazda
sági, mind a szervezeti mun
kából aktívan kivették részü
ket. A Szakma ifjú mestere 

mozgalomba 15-en jelentkez
tek, s közülük 10 fiatal okle• 
velet s jelvényt kapott. 

A szakvonali munkájuk 
jobb elvégzése érdekében ket
ten, a győri segédtiszti tan!o
lyamra iratkoztak, négyen pe
dig középiskolába járnak. 

Bognár Károly 

Mii/ok néni nem sírt 
1941-ben, a Népszava. ffr 

szerkesztője lett. Ezután kö
vetkezett Ma.uthausen, ahon-
nan súlyos betegen tér haza. 
Lakásuk nincs, beutalják s 
Fasor Szanatóriumba, ott lak
nak feleségével és lányaival. 
Gyógyulasa után a BSZKRT 
elnöke lesz, majd mint haza. 
hozatali kormánybiztos, sok• 
sol, tarsának segítségére van .• 
Később, mint államtitkár do!• 
gozilc. A sok szenvedés és az 
ernjé-n feliil vállalt munka új• 
ból megrontja egé3zségét. Be• 
utalják a soproni Pedagógu1 
üdüfőbe, ott halt meg 1959. 
június 18-án. Kezéből kiesett 
az égő fáklya, a hűség tüzéne1' 
lobogása. 

A 
Közlek.edési Múzeum 
üvegajtajában botra tá

maszkodó, őszhajú, idős asz
szony alakja tűnik fel. Egy 
pillanatra k.öriilnéz, majd 
tipegő léptekkel megindul az 
emeletre vezető lépcsőlc felé. 
Sokan, nagyon sokan jönnek 
megtekinteni a múzeum mun
kásmozgalmi kiállítását, olya• 
nok, akik rokonuk, gyerme• 
kük, vagy éppen férjük. emlé• 
két keresik. 0 is azok közé 
tartozik. 

Annál a vitrinnél áll, ahol 
Mmok Sándor emlékei, fény• 
képei, cikkei, fotói Láthatók. 

- Nem sírok - mondta 
kedves, hallc hangon - meg
ígértem a lányomnak, hogy 
erős leszek. Látja, ilyen volt. 

A hangja megrebbent, mint• 
ha sebzett fehér galamb re• 
pült volna felettünk. 

- Ilyen voLt. a.mikor 1944. 
márciusában elvitték a néme
tek és így jött haza 1945 m.á
,iusában :-, mutat a két fén11� 

képre. - Végigszenvedte a 

mauthauseni tábor borzal
mait. 

MiLlok Sándor 1904-ben 
részt vett a vasutas sztrájk
ban. Megbüntették. EkJ,or már 
a Szociáldemokrata Párt tag
ja volt. Minden erejével har
colt a vasutasok jogaiért. 
1910-ben kötött házasságot. Az 
őszirózsás forradalom után 
keresték, a sógora, Rácz 
György bújtatta több társá1.,a,l 
együtt Orczy úti lakásában. 18 
hónapig volt egy szobába be
zárva, de megmenekült to
vább folytatta az újsá�írást. 
1928-ban a székesfehérvári 
vasutasok május 1-i ünnepé
lyéről ő irt. Büntetést kap ér
te, majd 1931-ben a Nép�zava 
különkiadásának vezércikkét 
írja.: .,Miért nem engedélyezik 
a Magyar vasutas című lap 
megjel.enését" cimmel. Ismét 
büntetést kap, de a tollat nem 
teszi le, egyre erősebben har
col a munkások, a vasutasok 
jogaiért. 

Millok Sándorné ,r.ost a Jó
zsef AttiLa telep egyik napfé• 
nyes garzon lakásában lakik. 
Ott élvezi a napsütést, leánya 
gondoskodását és kormá
nyunk segítségét. 

- Fáj, hogy férjem máf 
nincs velem - mondja -, de 
emléke megszépíti életem utol• 
só napjait. 

PuJQ, Gálíorú 
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A vasutas dolgozók nevében Két éve élüzem szinten 
Gulyás János felszólalása a szakszervezetek XXL kongresszusán Korszerű teherkocsi-javító bázis létesül a Landler Járműjavítóban 

A szakszervezetek XXI. 
kongresszusán a vasutAs--sza.k
szervezet nevében Gulyás Já
nos titkár szólalt fel Az aláb
biakban részleteket közlünk 
hozzászólásából. 

Bevezetőjében olyan élet- és 
munkakörülményeket érintő 
kérdésekről beszélt, amelyek 
megoldása jórészt túlnő a vas
út és a szakszervezet hatáskö
rén, lehetóségein. Ezután vá
zolta a vasutas dolgozók négy 
év alatt végzett munkáját, a 
vasút jövőbeni feladatait. majd 
a gépesítéssel, modernizálással 
kapcsolatban a következőket 
mondotta: 

Sajátos feladatok 

dési - s így a vasutas dolgo
zok munkakörüJ.ménye termé
szeténél fogva rosszabb a nép
gazdaság más ágazataioo.n dol
gozókénál - foly;tatta. - Az 
éjjel-nappali, ünnep-hétközna
pi folyamatosság mellett 
gyakran a változó munka
hely is nehezíti ezt. A nép
gazdaság nagy részében a 
munkaidő csökkentést úgy 
lcivánják elérni, hogy áJ.tailá
ban a heti munkaidőt csök
kentik. Ez tov'.íibb fQgja 
nehezíteni a folyamatos fog
lalkoztatást követelő vasút 
murrtkaeró utánpót.Lását. 

gúek helyz.etév,el kapcsolat
ban elmondotta, hogy a kor
mányhatározat nagy segítséget 
jelent a probléma megoldásá
hoz. Nincs azonban egyértel
műen tisztázva a foglalkozási 
megbetegedések fogalma és 
köre. A vasúton jelentős 
azoknak a száma, akik a kor
mányrendelet szerin.t nem 
csökkent munkaképességűek, 
a hosszú szolgálati idő után 
azon,b� - elsősorban a fog
lalkozási ártalmak következ
ményeként - látásuk, hallásuk 
annyira megromlott, hogy nem 
fo,glalkoztathaiták , korábbi 
munkakörükben. - HozzájáruJ,na a vasutas 

dolgozók munkaidő és bér-
ügyi problémáinak :megoldá- Jogos kérés 

A jánnűjavftó vállalatok 
általában • kiválóan oldották 
meg a vasút műszaki fejlesz
tésével, a berendezések töké
letesítésével együtt növekvő 
feladatai·kat. Már az elmúlt 
évben 1965-höz viszonyítva az 
iparág 9 százalékkal maga
sabb termelési eredményt ért 
el és a nyolc jármú,iavító vál-
1-alat közül a Landler Jenő 
Jármií.;avító OV. immár má
sodik éve tartja eredményei
vel az élüzem szintet. 

Különösen fontos a vasút 
számára 

a gőzmozdony-, a teher
és hűtőkocsi darabszá.mos 
javítási tervének teljesí-

tése. 
sához, ha. az új Mun.ka Tör- A gyorsan és jó minőségben 

- A technikai fejlődés pozi- vénykönyvben kevesebb lenne - Az ilyenek átképzés után javított hűtőkocsik az Inter-
fív irányban ha.t ugyan a v

as- a vMutas dolgozókra vonatko- má., munkakörben ugyan tel- frigóban nagyszerűen megá.11-
utasdolgozók élet- és munka.vi- zó megkülönböztetés. Ha ;es értéku. d-Olgozók lehetnek, ták helyüket és jelentős meny
szonyaira, helytelen volna egyenlő elbírálásban része- bérük azonban nem egyszer nyiségű devizát hoztak a nép-
4zonoon csak egyértelműen si.ilnének például a készenléti több száz forinttal is alacso- gazdaság számára. 

A kocsiosztál7 festo brlgádjána.k 4 tagja egy hútókocsi be
fejező festési munkáit végzi. 

(Hemző Károl7 felvétele) 

értékelni a mii.szaki fejlödés, a díja,t, az éjjeli pótlékot, a kü- nyabb, mint eredeti munka- Ennél a vállalatnál készítik 
mechanizáció hatását. A gőz- lönélési díjat ille� a n,ép- körükben volt, - hangsúlyoz- a járműjavításhoz szükséges mozdonyok helyett munkába gazdaság más ágazatában ta. - Súlyosbítja a helyzetü- csapágycsés2léket valamennyi 
állított modern járművek pél- dolgozókkal. s mindenekelött ket, hogy legtöbbször nyugdí- járműjavító és a vontatási 
dául kétségtelenül jobb mun- megszűnne az olyan kitétel, jazásuk előtt 5-10 évvel ke- szolgálat fontosabb telepei szá
kakörülményeket teremtenek hogy például a vasu.tM do!- rü1nek alacsonyabb kereset- mára. A megfelelö technoló
a mozdonyvezetőknek, a zaj- gozók egy részének munkaide- tel járó munka.körbe. giával történö csapágyöntés 
ártalom, a monoton zúgás je havi 240, illetve távolléti A probléma másik vonása, hozzájárult ahhoz, hogy a vas
azonban mind egészségileg, órákkal a havi 300 óra is tör- hagy ilyenek főleg az utazó- úton csökkent a hönfutásdJG 
mind pszichikailag káros kö- vényesen elismert legyen. szolgálatot ellátók közül ke- száma és elegendő mennyisé- herkocsijavftó részleg feladata tésre is mód nyfllk. Ezek a fel-vetkezményeket rejt. rülnek ki, akik 55 éves koruk- gű csapágycsészével tudták lesz a jövőben a nyitott két- adatok határozzák meg a A gépesítés révén felszaba- ban ,nyugdíj·ba mehetnek, ha ellátni a vasúti jármújaivító• , k sík , dl - · duló munkaerőt más munka- 242. millió, szociális a ko�kedvezményes munka- ipart. 

tengelyes te,1er oc · szalws1- Lan er Jeno Jarműjavító ez 
k" b k u át rt ·ta · • tott javítása. Emellett kiala- évi munkáját is, ahol már ja-or e e c.sopo os, 01• beruházásokra körben 25 évet eltöltöttek. De Ugyanilyen értelemben szól- lrul a hűtőkocsik korszerű ja- nuár elseje óta bevezették az 
� amellett, hogy más n��k�- ha csal, néhány hónap hiány- hatunk a kormányszelepek ja- vításának lehetősége is. új gazdálkodási és munkálta-örülményt, esetleg az igi- A músza!ti fejlesztés el- zik is a 25 évböl 60 éves koTig vltásában elért eredménye..l{ről A járműjavító iparnak mun- tási rendszert. tól eltérő időbeosztást követel, marad,ásához hasonlóan a ko- kell szolí7álniok. Javasoljuk is. Az elmúlt esztendó második kaórában mérve nemegyszer la.lchelyváltozással 

rábbi é-vekben elmaradtak a olyan rendelkezés kidolgozá- felére olyan szintre fejlesztet- az 
idé
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is járhat, hosszabb kiképzési 
szociális beruházások is. A sát, hogy ha a dolgozó a 25 ték a kormányszelep javítást, = �• 

időt. esetleg keresetveszteséget 
felszabadul.ás előtti állapotok évet nem töltötte le korked- hogy már valamennyi jármú.- gyobb tennelési feladatoi nemcsak belső szervezeti vál-

is előidézhet. 
mellett ez a tény odavezetett, vezménye; munkakörben, de javítót központilag javított kell ml':zoldani, mint az el- tozást, a gazdálkodási rend át-

A negatív von.ások ellensú-
hogy a vasút szociális ellátott- !egalább 20-at igen, akkor k,ormányszeleppel tudták eL!át- rutí:t esztendőben. szervezését hoztA magával, ha-

lyozása, a dolgozói. köwetlen sága a népgazdaság egyéb annyi évvel hosszabbodjon ni. Ez a minőségi előnyökön Ennek háromnegyed részét a nem megköveteli a jármújavf� 
védelme sajátos feladatot ró ágaitól is elmaradt. Súlyosbí- meg 55 év után a teljes nyug- kívül jelentős gazdasági si- termeléTcenység növelésével 
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L s:aakszervezetünkre, A gőzvon-
totta a helyzetet, hogy az új lé- díj elél"éséhez szükséges mun- kert is howtt, mert a többi keU elérni. Némi létszámbőví-

ta
tás arányainak változása tesítmé:1yekkel együtt gyak- kaideje amennyivel a korked- járműjavítóbrut meg lehetett i----------------------------például azt jelenti, hogy 10 év 

ran nem ke-rült sor a szociális vezményes munkakörben el- .szüntetni a korszerűtlen kere-
alatt ötszörösére növekedett a 

lé
lesfünények építésére. Ál- töltött s:rolgálati éve kevesebb tek között folyó kormánysze-

Diesel-mozdonnyal lebonyolí- a 25-néL Ugy véljük, hogy a lep javítást. 
tott vonatösszeállítási művele- talános jelenség volt az is, dolgozóknak jogos az a kéré• A Landler Jenő Jármújaví
tek száma. A to1atószolgálatot hogy kapacitás, vagy anyag- si/,k is, hogy leglcedvezőbb öt tó OV-re nagy feladatok várellátó dolgozól< inten7Jtása h.iány miatt elsö.sorban a szo- évet vegyék figyelembe a nak az eJkövetlkező években is. 
·1 · 1 1 kk 1 ciá1is 3'efü�!!Ú beruházások d'  ·•z ·•� --�• h 1 yen g,w me ett so · a na-

maradtak el:'"""  nyug ,;  mega. apiw.sana•, a Itt . épül fel az elsö.. korszeríi 
gyobb, ' rrlint a gőzmózdony önhibájukon klviil kerültek modern, minden igényt kielé-

A szocialista brigádokra 
--�-Somogyban is lehet számítani 

meUeLt. ,Eppen .ezért fela.da- - Gyökeres változást ho- alacsonyabb munkakörbe. gítő teherkocsi javítóbázis, 
tunk, hogy a kocsirendezők ed- zott ebben a tekintetben a Gulyás János a következők- amelyre közel 180 millió fo- Az elmúlt -évben a Somogy körű bevonásával, termelési 
digi havi 240 órás törvényes 34/1963. évi törvényerejű ren- kel fejezte be hozzászólását: rintot irányoztak elő. Ebből :negyei vasúti szolgálati he- tanácskozásokon vitatták meg 
munkaidej�t legfeljebb 210-re d.ele-t. Megjelenését követően _ Az elkövetkezendő évek- az ö&szegből lyeken több beruházás jelle- a vezetők a tervek teljesítésé-
csökkentsük. felmértük a s:z;ociális ellátott- ben a szakszervezeti mo7.ga- gú munka elvégzésére került nek módjait. A munkában, az 

Feladatunk megkeresni a fel- ságot. Eszerint a hf.ányok pót- lom gazdasági, politikai és mintegy SO millió forintot sor. A múlt évben fejeződött ál.doza.tvállalásban a szocialis-
szabaduló munkaerő cNtuda- lcísára 600 millió forint be- ideológiai munkájának alapját & harmadik ötéves terv be a Dombóvár-Kaposvár, a ta brigáaok ;ártak az élen, de 
tos alkalmazásának lehetősé- invesztálása szükséges, Ilyen a XXI. kongresszus dokumen- idós=ká.ba.n használnak Kaposvár-Gyékényes ,és a kivétel nélkül minden dolgozó 
gét: a lehető legmesszebbmenö összeget rövid időn belül b.iz- tumafüan fogla1tak megszab- fel. Kaposvár-Fonyód közötti vo- a tudása legjavát adta. 4.me-
humanitással végrehajtani az tosítan:i nem tudunk. Jelentős ják, azokkal egyetértünk. A Ezzel egyidőben korszerú 6ltö- oal átépítése, korszerűsítése, gye minden állomásán, iii&,zá
átcsoportosítást. Ez sokkal azonban az. hogy núg a máso- célok világosak. A szak.szer- ző, mosdó, orvosi rendelő. ét- amely ma már lehetővé teszi lati helyén egyre növ1kvő 
több, mint egysze1·ú átirányí- dik ötéves terv során csak vezeti aktivisták helytállása, kező és más szociális jellegű. a nagyobb terhelésű vonatok számban dolgoznak szocialistA 
tás. A szakszervezet csak olyan évi 5-6 mill'.ó forint jutott párosulva a vasutas dolgozók létesítmény is megvalósul. közlekedtetését. brigádok, A megye vasutas 
áliránJitást támogathat, amely ilyen célra, a harmadik ötéves áldozatos munkájával, biztosi- A rekonstrukció i<lőszaká- Ezek a rekonstrultciók áldo- dolgozói magukévá tették a 
figyelembe veszi a dolgozó ér- tervben a sweiáíis létesitmé- fék arra, hogy a j�okkal élve ban a dolgozók belátásá- zatos munkát, lelkiismeretes célkitűzéseket, és igyekeztek 
dekeit, családi kö�ülményeit nyekre elóiránywtt összeg 242 sikerrel megoldjuk az elkö- ra, türelmére van szük'l>é,r. helytállást követeltek és lkö- tudásuk Jegjavá.t nyújtani. Kii-
és egési:ségi állapotát. Ar- vetkezendő években a szak- mert addig a munkahelyi ,.,;_ vetelnek minden somogyi Uin kell szólni arról a ;ó k<>Z-
ról is gondo<;kodn! kell az álla- miHió forint. szervezetre. a vasútra és a vas- szonyok változatlanok lesznek. vasutastól. lektiv szellemről, kollektíu 
mi S7..ervekkel egyetemben, A csökkent munka.képessé- utasokra há.ruló feladatokat. A rekonstrukció alá vont te- A vasutas dolgozók széles munkáról, amely egész évben 
hogy elsósorban a székhelyvál- jellemezte a szoci.a.lista brigá.-
tozást elfogadni nem tudó. ré- >--------------------------------------------------------, dokat, munkab

rigúdokat. 
gi munkahely-én lét.számfölös- Kaposvár állom.ds szocialls-
� váló dolgozót új munkahely SZOCIALIST A JIÓDON •••  Szívesen gondolnak vissza ta brigádiainak munkája is 
felajánlásával, szükség esetén az építkezésekre. Wágner Ti- hozzájárult ahhoz, hogy az ál-
átképzéssel 'segítsük adottsá- bornak sem kellett kétszer lomás a múlt évi tervet egy 
gainak megfelelő munkakör- kérnie munkatársai segítségét tényező kivételével túlteljesl-
höz. A ba1·ban ,·s segz'ti·k egyma' st 1964-ben, amikor Új-Hatvan- tette. Egyedül a személyvona-brut kétszobás családi házát ti m"netrendszerűséget nem 
Törvényes munkaidőt igyekezett mielőbb tető alá szárnyalták túl, ennek oka a 

hozni. Délután 4 óra után és k.a.posvá.r-gyékényesi vonal 
. A következőkben a munka- Arról puhatolózom, hogy va- ban elsilk között tűzték célul tizenkét tAgja van. A brigád- vasárnaponként kerekedtek átépítése volt. Ugyanakkor 
idő-csökkentéssel kapcsolatoo jon a közös rendezvények va- a szocialista brigád cím elnye- vezető és Pecze István szer- fel a brigádtagok, hogy részt azcnban a tehervonati menethatározatnak a vasutasokra lóban összébb kovácsolnak-e rését. A munkaszellemmel számlakatos, Kólcai József és vállaljanak társuk fészekra- rendszerűségnél a tervben 
vonatkozó hatásáról beszélt. egy brigádot, közelebb hoz- nem is volt baj, csak a ta- Papp János lánghegesztő, Bé- kásából. S obt voltak Pohánka meghatározott 80 százalék be-

- Erkölcsi kötelességünk zák-e egymáshoz a naponta 8 paszta.lat hiányzott, res László és Godó János fv- Gyula házépítkezés,énél is épp- lyett 89,25 százalékos, a kocsi-
megkeresni annak lehetőségét, órán át amúgyis együtt dolgo- - Jobb munkaszervezéssel hegesztó, Pohánka Gyula, úgy, mint ahogy Regös Jáno- kihasználásnál 98 százalék be-hogy a vasút minden szolgá- zókat? pr6báU-unk eredményesebben Szabó II. László és Tari Jó- sékhoz is ellátogattak. lyett 100,46 százalékos ered• lati ágában legalá b b  210 órára dolgozni - emlékszik vissza a zsef kovács, Sáfrán András és Márciusban nehéz körülmé- ményt értek el. 
csökkentsük a munkaidőt a Jobb munkaszervezéssel kezdeti sikerekre a brigádve- Wágner Tibor bádoa0os, Ju- Ered · teljesítmények és a keres�tek 

nyek között kellett dolgozni- menyes munkát végez• 
csökkenése nélkül - mondot-

zető, alti egyben múhelybizott- hász György pedig esztergá- uk, egyszerre öt brigádtag tek a kaposvári fűtöhá.znál is. 
ta. _ Ennek eléréséhez az 

Regős János szerszámlaka- sági titkár is. - Például, ha lyos - a jelenlegi beosztása nyomta a betegágyat. Kókai A gazdaságos mozdonyfelhasz-
&zükséges, hogy korszerűbb 

tos, a hatvani fűtőház kocsi- egy oldaloszlop úgy elgörbUI, szerint. De nyolcuknak több József önként ajánlkozott a nálásnál 104,48. a kocsijavítá• 
munkálta"~t vezessu"nk be, 

javító műhelye „N�ve.>nber 7" hogy csak melegen lehet kija- szakmája is van, s így, ha brigádvezetőnél: üljenek be si tervnél pedig 101,79 száza. 
= szocialista brigádjanak veze- vitani, nem szereljük le, ha- · kell, bármikor más munkára d �, · T b t 'áb léko ed • yt · .. , el emelkedi'e' J• a muni•a ter=e!e· _ va ona,u3 ·ra an 1 a s er men er ,eK . • • ,.. tője határozott igennel felel és nem gázolajlámpával a hely- Is beoszthatják őket. · ·t k tt k · A agy bb f lm · áll 
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- saját példájukkal hozakodik színen hozzuk helyre. !gy ren- Amire legbüs7Jkébbek: hogy ;���t :::t;,i�r:k;árj��
Sir

:u: máso� kö�ül e;;r�!st �rdem� 
improduktív idő. A szervezési 

elő: geteg időt nyerünk. 6 ú.jítójuk van. Hogy ki újító, el, hogy autót vehessen - és Fonyód állomás, ahol a da-
intézkedések azonban nem 

- Mi senkit sem erőltet-
0·k tizenketten 

s ki nem, azt nem árulják el keressék fel valamennyi beteg rabáru-szállítási tervet 101 21 
lesznek elegendo-k a probléma 

tünk, hogy velünk tartson; a - márciusban döntöttek úgy, társukat. Egy délutánba telt és százalékra teljesítebték 'és 
megoldása·hoz. Ne'

pgaz-'--ág; kocsivizsgálókkal és család- hogy a jövőben nem egyénileg még a vidéken lakók ajtaján több mint 813 OOO mázs� árul 
= , tagjaikkal együtt mégis szá- Visszakanyarodunk be· adják be újírtásaikat, hanem mozgattak mea A b Lat •egítségre is szükség lesz: e!.<ó- zan vettünk részt első közös szédkezdő témánkhoz, a kö- minden javaslatukra azt ír- is bezörgettek. • .,. a on-

•orban a bérarányok javítása, • ekh á 
szentgyórgyi vasutasok a sze-

r,z tttazószolgála.tot teljesítők-
kirándulásunkon. Apcra men- zös rendezveny ez. Klr· n- ják: .,November 7" szocialista _ Nekem is jól esett, ami- mélyvonatok menetrend sze-

né' a keresetves�tese' n el'-·er·u" -
tünk, a Széleskőtóhoz . .  

k
. �zt dulásaiko

l
n t�ás játékokat brigád! S az újítási díjak 50 kor beteg voltam, ho(IIJ a töb- rintl indítását 98,18 százalék

lé;e nem lesz b-,.ztos�,·tL·t•··o, 
n a kirándulást az utánun a,a- rendezne c, maskor meg !gye- százalékát a közös pénztárba biek ellátogattak hozzám - ra, a tehervonatokét 81 41 szá

vn•u·t rendel.ke�e·se're ál•�� be'r".: 
ku!t „Május l" brigáddal kö- keznek tartalmasan eltölteni adják, ebből fedezik közös emlékezik vissza �ős János. zalékra teljesítették, � a te-

f;-'3,lesztési kere-tbo"l. 
w zösen rendeztük. a rendelkezésükre álló időt. programjaik költségeit. - hervonatok átlagos terhel-ésé-Az említett kirándulást Háromszor jártak a főváros- S ez fgy is van rendjén. Szo- nt<I 102,19 százalékot értek el. A bére2"ás kérdéséről szólva fennállásuk második évében ban - mindig a ,.nagy rivá- Mindenben összetartanak cialista brigád tagjai, akik De ugyanilyen elismerő többek között elmondotta, rendezték. De addig is, amíg lissa.1". s egyben a legkészsé- h hogy egl/Ík legégetőbb problé- erre sor került. sok víz folyt gesebb segítőtársakkal: a A Nagy Ok!tóberl Szocialista 

nemcsak a munkában, meg a 
f 

angon szólhatnánk Balaton-
ma a pályafenntartási dolga- le a Hatvant átszelő Zagyván. .,Május l" szocialista brigád Forradalom 50. évfordulójára szórakoztató programokban .:_nvves. 
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a'��nboglár, So-

zók helyzetén 3'nvftnn,·. Ha nem ül b' - ' á 'kk k · • l i d l k ' k v 1 vesznek részt közösen, hanem ogyszo ' Y =nyes és Barcs " " A k' ön ózo ujs gc1 e en tag3a,va n u ta utna . o - tett nyolcpontos felajánlásuk ·n · k 11 kti áina akal'J.Uk, hogy ez az 1·gen fon- · 1960 '--- k má N f. L• a gondban, a bajban is ,·gye- a omas O e v · k mun-
felbuzdulva, mar · -..,_, tA r a emzeti Sz n,ouz- legértékesebb része is újítással kájáról, hiszen a vasutasok tos szolgálati ág elnéptelened- megpróbálkozott 15 kovács, ban. a Szépművészeti Mú.ze- kapcsolatos : a legnehezebb keznek összetartani. S segítik ezeken a swlgálatl helyeken is jen, sürgősen javítanunk kell bognár. hege5zt6, bádogos és umban, megtekintették az · fizikai munkákat szeretnék egymást - amennyire erejük- becsülettel helytálltak. Külö-kereseti lehetőségükön, szerszám lakatos, hogy közös eg_viptomi tárlatot . . • teljesen felszámolni, vagy je- ból telik. nösen kiemelkedő munkát vJ. - Ismerews, hogy a köz:leke- brigádot alakítson. A fűtőház- A jelenlegi k.ollektívának Zentösen megkönnyiteni. Földes Tamás geztek a szocial.ista bri&ádok. 
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Somogyszobon' nem gond az utánpótlás _28 évig volt pályaőr Tanácskoztak 
A pé:5i igazgatóság területén eveK óta a legjobban dolgozó szolgálati helyek közé tartozott Somogyszob állomás. 1965-ben még élüzem kitün

tetést is kaptak. A következő évük mégis „kritikus" eszten
dő volt, mert az egyik so
mogyszobi forgalmista közfel
tűnést kel tó balesetet okozott. 
Egy ember hibája - amint 
az már ilyenkor lenni szokott 
- kihatott az egész kollektí
v�ra és a hangulat nyugtalan
na, idegessé vált olyannyira, 
hogy azok a forgalmi szolgá-
11i::tevók sem mertek a helyü
kon maradni, akik semmiféle 
hibát nem követtek el . . .  

Aki teljesített már szolgála
tot ilyen helyen, annak nem 
kell magyarázni, mit jelent 
ez. 

JÓ AZ UTÁNPÓTLÁS 

moii:i:szo1;:>on jártunk, éppen 
Pápai Sándor teljesített szol
gálatot a forgalmi irodában. 

- Csak két idősebb váltó
kezelőnk van, brigádunk többi 
tagja csupa fiata1 ember -
mondta a 28 eszte'lldős forgal
mista. - Munkánk alapté-te
lének a pontos együttműkö
dést tartjuk. Szolgálatunk át
vételekor elemezzük a várha
tó feladatoka,t. Igy csak elvét
ve fordul elő, hogy a bejárati 
jelzőnél kell feltartóztatnunk 
érkező vonatot. 

- Mit vállaltak a jubileu
mi munkaverseny keretében? 

- Politikai és szakvonali 
képzettségünk fejlesztését to
vábbá azt, hogy eredményein
ket egy-egy százalékkal javít
juk - mo111dta Pápai Sándor. 
- Nem maradhat el a közös 
kirándulásunk sem, melyre 
bizonyára ismét velünk jön
nek „tiszteletbeli" brigádtag
jaink, a kereskedelmi szolgá
lat dolgozói is. 

A 77 somogyszobi vonatkí
sérő - amint Miha Mihály 
intéző, vezénylő- és oktató
tiszt elmondotta - megannyi 
jól képzett. hivatását szerető 
vasutas. Többen nem is utaz
hatnak a képzettségük,nek 
megfelelő beosztásban, hiszen 
nincsen annyi vonatuk, ahá
nyan letették már a vonatve
zetói vizsgát. A 77 vonatkísé
rő között mindössze egy nő 
található, a 21 éves Prókai 
Ferencné, Pálfi Teréz szemé
lyében. Vasutas családból va
ló: apja kocsirendező volt, 
anyja takarítónő az állomá
son, bátyja nemrég dicséret
tel végezte a vor.atvezetói 
tanfolyamot. 

A somogyszobi vasutasok 
napról napra jó munkával 
igyekeznek kiérdemelni a meg
becsülést, öregbítve ezáltal a 
vasu tas.ság jó hírét. 

L. J. 

Szabó Lajos 

30 évi vasúti szolgálat után 
nyugdíjba vonult Szabó Lajos 
pályaőr, Alsóőrs állomás dol
gozója. A 30 évi szolgálatból 
28 évet mint pályaőr szolgált. 
Az elmúlt évek során két ki
váló dolgozó oklevelet kapott. 

a vasutas eszperantisták 
A Magyar Eszperantó Szö

vetség Vasutas Szakosztálya 
április hó 16-án tartotta veze
tőségválasztó és éves munka
értekezletét. A küldöttel;:en 
kívül a SZOT részéról Keve
vári Béla, a Magyar Eszperan
tó Szövetsé,g elnöksége részé
ről Koós Antal és Cseszkó Je
nő vettek részt az értekezle
ten. 

Dr. Bácskai István, a szak
osztály elnöke beszédében 
hangsúlyozta, hogy a szakosz
tály munkája az idén a Nagy 
Októberi Szocialista Forrada
lom 50 éves jubileuma, az esz
perantó nyelv megjelenésének 
80 és annak alkotója és szer
vezője Zámenhof Lajos halá
lának 50. évfordulója, vala-

mint az Idegenforgalmi év je
gyében folyik. 

Dr. Pethes Imre, a szakosz. 
tály titkára a küldöttek részé
re írásban eljuttatott beszámo
ló lényegesebb részeit egész!. 
tette ki, majd Koós Antal a 
MESZ-ügyvezetó titkára tar
tott ismertetést a magyarorszá. 
gi eszperantó mozgalom idő
szerű problémáiról. 

Kevevári Béla üdvözlő sza
vaiban kifejezte elismerését a 
vasutas eszperantisták mun
kájával kapcsolatban és kü
lönösen a kongresszus alatt ki
fejtett tevékenységüket emel
te ki. 

Az éves munkaülés az Ili 
vezetőség megválasztásával 
ért véget. 

Ilyen körülmények között 
nehéz dolga volt Palotai Ká
roly állomásfőnöknek, amíg 
megnyugtatta az embereket: ,------------------------- Németh Árpád állomásfő

nök megható, meleg szavak
kal köszönte meg három év
tizedes munkáját, majd nyu
godt, boldog nyugdíjas életet 
kívánt Szabó Lajos bácsinak. 

az utasítások következetes be
tartása a biztonsáqos forgalom 
pillére! Hetek múltak el mire 
�sill

_
apodott a nyugtalan�ág, és 

1smet a korábban megszokott 
lendülettel ment a munka 
Somogyszob állomáson. 

- Nehezítette a helyzetün
ket - hallottuk az állomáson 
tett látogatásunk alkalmával 
Palotai Károlytól -, hogy ré
gi dolgozóink közül sokan el
érték a nyugdijkorhatárt. Sze
rencsére készültünk erre és az 
utóbbi években nagy gonddal 
neveltük, erősítettük az után
pótlást. 

Az erre való törekvés nem 
volt hiábavaló. Az új forgal
mi szolgálattevők mellett a 
11 kocsirendezőből 7 egészen 
fiatal, de jól megállják a he
lyüket a munkában. Az állo
más vezetői sokat foglalkoz
nak velük és őszintén vall
ják, hogy megéri a fáradtsá
got. Tegyük hozzá mindjárt: 
Somogyszobon volt és van is 
vasutas bázis, melyre az után
pótlás szempontjából építeni 
lehet. A 3500 lakosú község
nek mintegy húsz százaléka 
vasutas dolgozó és nyugdíjas 
vasutas . . . A fiúk apáik és 
nagyapáik példáját követik, 
amikor magukra öltik a sötét
kék egyenruhát. Előttük a jö
vő ! Látják, hogy érdemes 
igyekezni, tanulni. Imre Atti
la, az állomásvezető raktámo
ka 24 éves. Az átmenesztó 
rakt4rnok, Dombi József 26 
esz�ndős. Egy 23 éves kocsi
rendező, Szabó József önszor
galomból tette le a váltó keze-

' Jói vizsgát és nincs akadálya 
- annak, hogy a most nyugdíjba 

vonuló Springár Jánostól át
vegye a „stafétabotot". 

MÁR BIZONYÍTOTTAK 
Tavaly óta jó eredmények

kel bizonyították a somogy
szobiak, hogy az az emlékeze
tes baleset csak pillanatnyi ki
hagyás következménye volt. 
Kocsitartózkodásban az él-

' üzem szintet jelentő 92 száza
lék helyett 96 százalékot értek 
el a múlt évben. Kocsikihasz
nálásban az előírt 98 száza
lék helyeit 101 százalékot tel
jesítettek, míg a vonatkísérők 
104 százalékos eredménnyel 
zárták az 1966-os esztendőt. 
Az idei első negyedév után is 
a tavalyihoz hasonló, kiváló 
eredményeket mondhatnak a 
magukénak. 

Pelőcz János vonatvezető, 
·• valamint Csiszár József és 
· Pápai Sándor forgalmi szol

gálattevők brigádjai múlt évi 
munkájuk alapján elnyerték a 
szocialista címet. Amikor So-

A DÉLI PÁLYA UDVARON 

felkészülten várják 
a nyári csúcsforgalmat 

Kedves, b2111sőséges ünnep
ségen vették át a Déli pálya
udvar, a fútóház és a műszaki 
kocsiszolgálati főnökség dol
gozói az 1966. évi munkáju
kért kapott vezérigazgatói el
ismerést. Ez a kitüntetés a Dé
li pályaudvart ezúttal tizen
kettedszer érte. 

- A kitüntetést elsősorban 
annak köszönhetjük, hogy a 
tervet folyamatosan teljesítet
tük, s mind a személyvonatok 
menetrend szerinti indítása, 
mind az önköltség csök!centé
se szempontjából eredményes 
munkát végeztünk, s Jcözben 

hetó a jó kollektív szellem. 
A párt-, a szakszervezet, a 
szakvonal és az egyes szolgá
lati ágak együttműködése jó. 

örvendetes az is, hogy a köz
lekedő vonatokon 1966-ban 
nem fordult elő baleset. Ez a 
tény a körültekintő, alapos 
oktatómunkát dicséri, amely
nek a szakvonal a gazdája. S 
ahogy a felelősségteljes mun
kát látjuk, bizhatunk abban, 
hogy a jövő is szép eredmé
nyeket hoz Budapest e fontos 
vasúti csomópontján . . .  

llfaros László 

Kiss Lajos 

Szépül 
Keszthely állomás 

Az idegenforgalmi év alkal
mából, a nyaralási i dény kez
detére Keszthely állomás dol
gozói több száz óra társadal
mi munkával állomásuk kör
nyékét széppé „varázsolták". 
A dolgozók mintegy 1200 köb
méter földet mozgattak meo, 
hogy a régi rakodóterület he
lyén parkot építse:iek. Mun
kájuk eredménnyel járt, má
jus l-re a parképítést befe
jezték. 

Dancs József 

A múlt év végére elkészült a képen látható Ikerház Kun• nentmár�on _ állomás 
_
kö�lében, amelynek építését Horváth Ferenc ko_m�ves �zoc1ahsta bri_g�ja határidő előtt fejezte 

be. A felepult hazban két mastelszobás és egy ké&szobál 
lakás va.n. 

(Tő7JSér Ernő felv.) 

nagy figyelmet fordítottunk ,--------------------------
az utazás kulturáltságának

! 

Április 28-án Rákos állo- - elgurított kocsisor eiütöt-
fokozásáTa, - kezdte a be- , máson halálos kimenetelű te. 
������ Ra�

. 
Ií';álmán

:;:
állo

_: . . A MAV 1·1sztke' �z
'"

o"n maradt a va'ndorserlP.,g , üzemi bales.et\!t. szenvedett Néhány perccel később az 
fll Ma)'ilr Isfvárr sants. A vizsgá- üzem IV. sz. - tartálykocsi-

- A Déli pályaudvar 5:lá- lat szerint a belesetet az okoz- javítóvágányán _ a javít!\s 
mára évről évre nagy fel- A Közlekedés- és Postaügyi hallgató nyerte. A kultuTális ta, hogy nevezett a kocsik kö- alatt álló 7,500 118. szám\Í 
adat a nyári csúcsforgalom Minisztérium felügyelete alá seregszemlén a MAV Tiszt- zé egyenes testtartással lépett gázolajszállító tartálykocsiban 
lebonyolítása. Milyen kilátá- tartozó tiszt.lcépző intézetek, képző Intézet kultúrgárdája be. hegesztés közben robbanó, 
sokkal nézu·k az idei nyár 1967. április 25-én harmad- II. helyezést ért el Róna Ti- * történt. A robbanás követ-
elé? - kérdeztük. szor tartották meg a közös bor: ,,Budapesti en{ber tragé- keztében a kocsiban tartóz-

- Az már bizonyos, hoqy a május 1-i ünnepségüket és a diája" e. művének elóadásá- A Debreceni Járműjavító kodó Szemán László vil-
múlt évinél nem lesz több vo- hagyományos kulturális sereg- val. UV. területén április 29-én lanyhegesztő, Ungvári Sándor 
natunk - hangzott a válasz. szemlét. A zsüri értékelésében _!ti- 7 óra 40 perckor halálos üze- lakatos, valamint a töltónyí
- Az állomás te!jesitóképessé- A közlekedés- és postaügyi emelte az ötletes modern mi balesetet szenvedett Tan- !ásná! figvelószolgálatot tel• 
ge már eléi'te a maximumot. A miniszter vándorserlegét to- rendezést, valamint ' Knapecz Ica István targoncavezető. A jesítő Seleznyák László la
július 15-től szeptember 5-ig vábbra is a MAV Tisztképző PiToska (Lucifer) és Schütz halálos balesetet az Idézte katos súlyos égési sérülést 
tartó csúcsforgalom i dején az Intézet védi. Az irodalmi pá- Károly (Adám) alakítását. elő, hogy a villásemeló tar- szenvedett. A baleset azért 

átlagban 6-7 percenként tör- Jyázat 800 forintos első dí- Mindketten arany oklevelet goncát a javító vágányon - következett be, mert a tar• 
ténó vonatindiítást a meg- ját Wolf Mihály tanfolyam- nyertek. szalaszíási tilalom ellenére tálykocsi előzetes tisztítástU 

levő kocsiparkkal kell lebo- ------------------------------------------, nem végezték el. 
nyolita,;iunk. Az állomás nyári 
forgalmi terve már elkészült, s 
nyomás alatt vannak a menet
rendek is. 

Ha több vonattal nem is szá
molhatunk, az feltétlenül po
zitívum, hogy a személykocsik 
állapota javul, s folyamgtosan 
kap a pályaudvar új építésű 
I. és II. osztályú, négytenge
lyes kocsikat. Ezek lényegesen 
kényelmesebbek, mint a forga
lomból lassan kiszoruló két
te;i.gelyes kocsik. 

- Mibe,n lehebne még előre
lépni?  

- Régi erőfeszítésünk a 
jegyárusítás meggyorsításának 
elősegítése. Nagy segítséget 
jelentene, ha mi is kapnánk 
jegynyomó gépeket. Ezek a 
gépek azt is elősegítenék, hogy 
csökkentsük a dolgozók mun
kaidejét. 

A Déli csomópont eredmé
nyes munkája mögött felfedez-

A folytatás nem rossz 

Túlteljesítették első negyedévi tervüket G_yőr állomás dolgozói 

A Rába parti vároo, Győr 
vasutasai az elmúlt évbe,n de
rekasan dolgootak. Jó munká
jukkal SOtTendben harmadsz.or 
szerezték meg az élüz.em címet. 

- Kongresszusi vállalásain
kat a f,ltőházzal közösen készí
tettük el - kezdte a beszélge
tést Iványi Ede állomásfőnök 
- s ez az együttműködés na
gyon jól sikerült. A tehervo
natok átlagos terhelését 103,2 
százalékra teljesítettük, s ez 
egyben azt is jelentette, hogy 
132 vonatot takarítottunik meg. 
Ez a csaknem félmillió forint 
értékű megtakarítás elsősorban 
a kocsirendezők és a tolatócsa
patok jó munkáját bizo,nyítja 

pozgatva örömmel nyugtázható 
az a tény is, hogy a balesetek 
csökkentek. Míg 1965-ben a 23 
baleset 674 kiesett munkanapot 
okozott, addig 1966-ban .történt 
17 baleset következtében mind
össze 287 munkanap veszett 
kárba. Ezt a javulást a jól meg
szervezett munkavédelmi háló
zattal sikerült elérniük. Min
den munkaterületen van egy 
munkavédelmi őr, aki a gond
jára bízott értékekért, embe• 
rekért felel. 

2,3 milliós megtakaritás 

A csomópont kollek,tívája 
tehát jó eredményt mondhat 
magáénak, de hogy ezt az ered
ményt tartani tudják, legalább 
ilyen jól, vagy még jobban kell 
dolgozniuk. 

Az első negyedév 
mérlege is jó 

A köimyelv úgy tartja, 
hogy a jó eredmény kötelez, 
vagy úgy is mondhatnók, hogy 
a jótól még jobbat várnak. Ez
zel egyetértenek-e? - tett.ük 
fel a kérdést a két VezP.tőnek. 

* 

Május 3-án Székesfehérvá, 
állomáson a X. sz. vágányon 
körüljáró 424 024 psz. moz• 
dony a tilos jelzőt megha
ladva beleütközött a IX. sz. 
vágány biztonsági határjel
zójén kívül álló 2258. sz. vo
nat szolgálati kocsijába. Aa 
ütközés következtében a 2258. 
sz. vonat szolgálati kocsija 
megrongálódott. A balesetet 
a tilos jelzés figyelmen ki• 
vül hagyása idézte elő. 

* 

A Budapest-Keleti pálye1ucl• 
var külső B-vágányára be
járó 935. sz. vonat május 3-
án nekiütközött a vágányzáró 
baknak, melyet mintegy 20 
centiméterrel elmozdított. Az 
erős ütközés következtében 
8 utas könnyebb sérülést szen
vedett. A balesetet a késól 
fékezés idézte elő. 

* 

Jó eredménnyel zárták 

az első negyedévet 

Gazdaságos 
kocsikihasználás 

A kocsik gazdaságos kihasz
nálása azt jelentette, hogy 44 
ezer tonnával többet szállítot
tak el, mint ahogyan azt a 
tervben meghatározták. iEz a 
teljesítményük egyébként 120 
százaléknak felel meg. 

Az élüzem cím eléréséért a 
fűtőház dol!;O'ZÓi is sokat tet
tek, hiszen az állomás.iak jó 
munkája nagymértélkben füg
gött és függ ma Is a fűtőháziak 
jó munkájától 

- A személyvonatok menet
rendszerü.ségét 0,38 százalék
kal, a tehervonat.okét pedig 
6,9 százalékkal teljesítettük túl 
- mondotta Matusz András 
fútőházfőnök. A százelegytcxn
nakilométer tervnél 105,4 szá
zalékos eredményt értünk el, 
ez 200 ezer 100 elegytonna
kilométer túlteljesftést jelent. 
Jól dolgoztak a kocsijavítók is. 
Részlegvizsga tervüket 101, se
lejtezési tervüket 143, futójaví
tási tervüket pedig 107 száza
lékra teljesítették. 

- Feltétlen - hangzott a 
válasz. - Nem szeretnénk le
maradni. A legjobbakra min
dig figyelnek és hibájukat is 
nagyobbnak látják. Mi min
denesetre azon leszünk, hogy a 
csomópont ebben az évben i., 
eredményesen dolgozzon. 

Ami igaz, az !.gaz, az első 
negyedévi tervteljesítés nagyon 
hízelgő a győriekre. A teher
vonatok terhelésénél a 101 szá
zalékos eredménnyel szemben 
103, a kocslkihasználásnál 99,2 
százalékos, a kocsitartózkodás
nál pedig 90,14 százalékos ered
ményt értek el. Az élüzem 
szintet minden tényezőnél túl
teljesítették, s ebben az első 
negyedévben gazdaságos mun
kájukkal 26 vonatot takarítot
tak meg. 

Május 3-án a Szeghalom-
Cserepes közötti vonalon ki
siklott é$ a szabványárokba 
dőlt a 3633. sz. szerel vényvo
nat 50-5715. psz. motorko• 
csija és kisiklott az utána 
besorozott első kocsi is. A 
baleset következtében a mo
tor vezetője könnyebb séril
lést szenvedett. A vizsgálat 
szerint a balesetet a motor• 
kocsi hordrugó fólapjának 
korábbi törése !déz'..e elő. 

Szeged állomáson - az 
üzemrészenként megtartott 
termelési tanácskozásokon - a 
gazdasági vezetők jó ered
ményről számolhattak be. Be
rényi József főintéző állomás
főnök-helyettes Szeged-Rende• 
ző pályaudvar termelési ta-

,, nácskozásán örömmel állapí
totta meg, hogy az e!só ne• 
gyedévben jól dolgoztak és 
hét versenytényezőt túlteljesf
tettek. 

A tehervonatok átlagos ter
helését 9, a vonatközlekedés! 
tervet pedig 6 százalékkal 

szárnyalták túl. Kiválóan dol
goztak a szocialista brigádok. 
Kovács László és Daróczi 
László szocialista brigádja 
106,8 százalékos teljesítményt 
ért el. 

A termelési tanácskozáson 
szó esett arról is, hogy a szál
líttató felek részére kiállított 
kocsikra nagyobb gonddal kell 
ügyelni. Korábban ugyanis 
megtörtént, hogy a kisebb rak
súlyú kocsik helyett nagy rak
súlyú kocsikat állítottak ki. 

Dr. Bánkfalvy Gyula, 
Szeged 

- Kiváló munkát végeztek 
szocialista brigádjaink is 
folytatta az állomásfőnök. 
Eredményes gazdasági munká
jukon felü.l társadalmi munká
val 100 ezer forinttal csökken
tették a most épülő szociális lé
tesítményeink beruházási ösz
szeg�t. Egy régi benzines tar
tályt emeltek ki a földből, ar
ról a helyről, ahová az épület 
kerül. A tartály értéke is 40 OOO 
forint. 

A múlt évi jelentéseket la-

Eredményes munkájuk mel
lett a fűtőháziak a srz.ínes fém
mel, a szénnel is takarékoskod
tak. Az elmúlt évben a fűtő
ház dolgozói 2,3 millió forintot 
takarítottak meg. 

Kezdetnek nem rossz. S hogy 
a folytatás milyen lesz, az a 
győrieken múlik. 

Szerényi József 

* 

Fiízesabony állomáson má• 
Jus 5-én halálos üzemi bal• 
esetet szenvedett Lukácsi 
Barnabás vonatkfséró. A bal• 
esetet az idézte eló, hogy 
nevezett még mozgásban levő 
vonatról lengroit és a vo• 
nat kerekei alá került. 



tsn. MAJ1JS 16. MAGYAR VASUTAS 

Harcba indul 
a 357. SZ'ámú gózmozdony 

Vietnam egén naponta több
ször is megjelennek az ameri• 
kai légi kalózok repülőgépei, 
és tízezer tonna számra szór
ják le halált hozó terheiket a 
lakosságra. a fő közlekedési 
vonalakra. fgy akarják meg
akadályozni a városoknak élel
miszerekkel, az üzemeknek pe
dig nyersanyaggal és felszere
léssel való ellátását. 

Alig csendesednek el a bom
bák robbanásai, és hallgatnak 
el a légvédelmi ütegek: a 
"asútvonalakon máris pezseg 
az élet, a tehervonatok folytat
;ák nehéz útjukat. l!yenkor 
elindul veszélyes útjára a 
157-es számú harci mozdony is. 
Bátor személyzetét már szám
talanszor támadta és lőtte az 
ellenség, de a hősies vasutasok 
mindannyiszor győzelmesen 
kerültek ki a légi banditákkal 
vívott párviadalból 

A szénben gazdag Kuan-Atin 
területe közel fekszik a tenger
parthoz. Az USA VII. flottájá
nak hajói gyakori „vendégek" 
a Tonkini-öbölben. Minden 
,,látogatásuk" alkalmából ke• 
gyetlen ágyú.tűz aiá veszik a 
bányászkerületet. De a vasuta
sok jól tudják. hogy az ország• 
nak na_gy szűksége van a szén
re. Ezért vállalva a veszélyt, a 
repülőtámadásokat, s a tenger 
felől jövő tüzérségi tűzre való 
tekintet nélkül, egymást köve
tik a szénnel rakott szerelvé
nyek. 

A hős vietnami vasutasok 
biztosítják a vasút megszakítás 
nélküli forgalmát. S lehet, 
hogy amikor ezeket a sorokat 
dolgozóink olvassák., a 357-es 
számú. gőzmozdony személy
zete éppen készülődik vagy el· 
indul a soron k.övetkező harci 
útjára. 

Az. európai vasútalt músz.aki fejlődésének seregszemléje 

a zágrábi Közlekedési Kiállításon 
Jugoszlávia egyik legnagyobb 

városa a Száva partján elterü
lő Zágráb 1909 óta ad otthont 
a nemzet.közi kiállításoknak, 
v-ásároknak. A várooban az el
múlt hetekben ismét megélén
kült az idegenforgalom: április 
15-23-ig tartották a.z európai 
oo.mtak műszaki fejlődésének 
nagyarányú seregszemlé;ét, a 
Közlekedési Kiá11ítást. 

A várostól délre, a folyón 
túl elterülő síkságon épült ki 
a hatalmas vá,árváros, amely. 
nek különböző rendezvényeit 
évente 1 700 OOO látogató kere
si fel. Az idei Kömekedési Ki
állításon 187 ;ugoszláv, 54 kül
földi kiállító mutatta be leg
szebb tennékelt. 

vagy hordozható jegynycm.ógé
pe, melyek közül a l�k=e
rűbbek zárJ,a,t és vi&7.mlylati 
statisztika elkészítésére is al
kalmasak.. 

Az NSZK-beli Plasser
Theurer-cég különböző tipusú 
pályafenntartási és építési gé
peket mutatott be a záflrábi 
kiállításon. A szakemberek kö
rében feltűné.-t keltett az AL 
203 típusú. szabályozó és tömö
rítő gép, az USP 3000 típusú 
ágvazati anyag tömörítő gép, 
és a, WE 75 típusú váltóaljak 
alM·erésére alkalmas kii.lönle
gesen megoldott gépegység_ 

A magyar járműgyártó ipart 
a Ganz-MA V AG korszerű M 
40-es 800 LE-ás Diesel-villa
mosmoz.donya .kiépviselte. mely 
elismerést aratott a külföldi 
szakemberek körében. 

Bermann István 

Fiatal műszakiak 

tanácsa 
S:i,eged állomás KISZ-szer

veZleltlén.ek kezdeményezésére 
fiatal mGs.zakiaJk és köz
gazdászok részvételével. meg
alakult a KISZ-fiatalok mű
szaki és közgazdász tanácsa. A 
fiatal szakembe:rel, vállalták, 
hogy azokban a műszaki és 
közgazdász feladatokban és 
problémákban segítséget nyúj
tanak, amelyek a mbdennapl 
életben munka közben fel
s-&nre bukkannak. Program -
jukhoz tartozik még a kiváló 
ifjú. mérnök, kiváló 'Ifjú köz
gazdász és a kiváló ifjú. techni
kus mozgalom népszerú&ité
se, valamint a szakma ifjú 
mestere mozgalom továbbfej
lestése. 

Több segítséget 

a fiataloknak 

A szegedi igazgatóság fiatal
jai az elmúlt napokban közös 
tariácskozáson besz.élték meg 
az :igazgatóság szállítási fel
adatait. A tan.áestkozás megál
lapította. hO"oY a KISZ�zerve
zetek, m1J111kacsapatok felnót
tek a felada,tok végrehajtásá
hoz, és számí;tani lehetett 'mlllil
klájukra. 

Szó esett azokról a hiányos
ságokról is, amelye.1<:et ebben 
az évben m:ír szeretnének fel
számolru. !gy többek között 
növeln,! kívánják a szakmai és 
politikai munkát és célul tűz
ték ki, hQfil7 növelik a fiatal 
munka.brigádok számát. Az 
igazgatóság területén ugyanis 
kevés KISZ-munkabrigád, il· 
letve ifjú.sági szociaUsro bri
gád dolgozik. Az igazgatós:íg 
területén dolgozó 8 KISZ-bri
gádból csak 4 nyerte el a szo
c.ialista címet. 

Szllidi Sándor 

HARAPÓS KOCSTME:STKRr. 

él; ttp,,.su· 
„illanyvoHat 

Fiatalodik a legöregebb vasutvonal 
Nagyszabiisú' pályakorszerüsítési munkák' 

kezdódtek a budapesti igazgatóság területén: 
Az elmúlt heteklben inagy

szabású pályakorszerúsítési 
munkálatok kezdődtek a bu
dapesti igazgat.óság fővona
lain. A magyar vasútháló
zat legrégibb vohalán, a Rá
kospalota-Újpest és Vác kö
zötti szakaszon a Budapesti 
Építési Főnökség újonnan 
alakított váci építésvezetősé
ge és a honvédség egyik 
pályaépítő alakulata kezdte 
meg a munkát. A tervek sze
rint ebben az évben közel 
30 kilométer hosszú vágány 
korszerűsítését kell elvégez
ni. Ennek során az új úr- ' 
szelvényi előírásoknak meg
felelően 

a kettősvágányú pályán 
4,10 méter vágánytengely
iávolságot kell kialakí-

tani. M1Dlkában az aláverőgép 

Emiatt a korszerűsítés jelen
tös földmunkálatokkal jár. A 
pályaépítóknek mintegy 80 
ezer k,öbméter földmunkát 
kell elvégezni. 

A pályaépítők a múlt év
ben Szerencs és Nyíregyhá
za között jó eredménnyel al
kalmazott nagygépJáncos tech
nológiát a helyi viszonyokra 
alkalmazva végzik a felépít
ménycserét. Hazánkban ez
úttal először fordul elő, hogy 
a na.gygép!áncos felépítmény
cserét kettős vágányú pá
lyán alkalmazzák. Ez a vá
ci vonalon jelenleg meglevő 
3,60 méteres vágánytengely
távolság miatt nem kis prob
lémát jelent. Nehezíti a mun
kát, hogy Göd és Vác k?
zött vasaljak vannak a pa
lyatestben. Emiatt a géplán
cot olyan gépekkel kellett ki
egészíteni, amelyek a vágány 
eltolására is alkalmasak. 

A vonal átépítésének meg
felelő kiszolgálására 

a legkorszerűbb gépesi-

teU 
épül 

központi kötótelcp 
Rákosrendező állo-

máson. 
Ezen a telepen történik a 
már felbontott régi vágány
mezők szétbontása és az új 
sí.nmezók előregyártása. 

Meg/cezdődtek a ceglédi vo
nal villamosításának elő
munkálatai is. Ezen a vona
lon legfontosabb feladat Kő
bánya teherpályaudvar süly
lyesztése, valamint a Kőbánya, 
teherpályaudvar-Kőbánya
Kispest állomás közötti vá
gány építése. A villamos űr
szelvény biztosításához Kő
bánya teherpályaudvar Ceg
léd felőli végében 

mintegy 60-80 centimé• 
teres süllyesztésre van 

szükség. 
Külön tanulmányt igényel 

a Budapest Nyugati pályaud
var és Kőbánya teherpálya
udvar közötti rész átépíté
se. Mivel ezen a vonalszaka
szon magas töltésen húzó-

dik a vasút, szükségessé vált 
az áthidaló műtárgyak át
építése, szélesítése. 

A villamosítással együtt 
járó vonalátbocsátó képes
ség növelése érdekében ez 
év közepén megkezdődik Ve

csés állomás bővítése. űl16 
és Monor között pedig a 
Terézvárosi Pályafennt.artád 
Főnökség megkezdte a 7,4 
kilométer hosszú pálya kor
szerúsít.ését. 

A vonalvillamosítással kap
csolatban nagy fel.adatot je
lent Cegléd állomás átépí
tése. Különösen az állomás 
Szolnok felőli végének át
alaki tása és víztelenítése 
okoz sok gondot, a munkála
tokat, a kitérő és a vágány
cserék elvégzését ugyanis a 
forgalom fenntartása mellett 
kell végrehajtani. Az állo
más Budapest felőli végé
ben pedig az új felüljáró 
építése nehezíti a munkát, 
mivel a közbeeső pillér a 
jobb vágány tengelyébe esik. 

Gépesített vágányfoktetési bemutatót tartottak a balatoni vonalon 

lauzolt, Bata.tonaliga és a Ba
latonszabadi-Sóstó közötti vo
nalszakaszon volt alkalmuk 
látni a gépsoros felépítmény
csere munkálata.it. Jegyezzük 
meg mindjárt: szó sem volt 
protokoll jell.egú "bemutatóról! 
A „szuperszóni-kus" gé]'.J'SOr -
melyet nagy teljesítóképessége, 
gyors haladása miatt nevezik 
így a pályaépítők - minden
nap ugyanúgy dolgozik, mint 
akkor, amikor látogatói érkez• 
tek. 

Tetszett a bemutató 

szélyes is. A n.aga.s nyomás 
következtében az olajhidrau
lika csövei 70-80 fokra fel
melegszenek és a gépvezetó
nek ott kell ül!nie a csőrend
szer kellős közepén .. J'!� mo
torzúgás a hallásunkat teszi 
tönkre, olyannyira, hogy a 
hangtompító készülékünkkel 
sem tudjuk kikii.szöböi-n.i káros 
hatását. Nem véletlenül kap
juk a 10 százalék veszélyessé
gi pótlékot. Két munkatár• 
sammal: Bokányi Dénessel és 
Demaák Lászlúval 100-150 
méterenként váltjuk egymást_ 
de még így is nehéz a dol
gunk. 

- Milyen lesz az új bala
toni vonal? - a kérdésre Bél
di Lászlótól, a Dombóvári 11:pí
tési Főnökség főmérnökétől 
kaptunk választ: 

- A hézag nélküli pályán 
kényelmesebb lesz az utazá& 
és a gyorsvonatok Balatonsza
badi-Sóstótól Na.gykanizsa fe
lé 125 kilométeres legna.gyobb 
sebességgel hal.adhatnak ma;a. 

Lepsénynél már megvan 

- Az idén 42 kilo!Mtn 

hosszba.n fektetjük le a hézag 
nélküli pályát ezen a vonalon 
- vette át a szót Ge-resdi Ist
ván, a főnekség vezetője. 
Lepsénytől indultunk és Sió
fok állomás kihagyásával • 
nyári forgalom megkezdéséig 
elérjük Zamárdit a hézag ?tél
kü_U sínekkel. A nyár fol)·a
man a vonal kevésbé terhelt 
déli szakaszára tesszük át 
munkánk súlypontját. Az első 
negyedévben 4 millió forint
tal túlteljesítettük a tervün
ket és az előirányzott 6 kilo
méter helyett már 8,7 kilomé
ter hosszban korszenlsUettük • 
vona.lat. Szeretnénk tartani 
s<'it tovább növelni ezt � 
előnyt. 

A bemutatón látott lendüle
tes munka alapján bízvást ál
líthatjuk, hogy ez a kívánság 
teljesülni fog és a Dombóvári 
Epitési Főnökség dolgozói a 
jubileumi munkaverseny ered
ményeként a tavalyinál i., 
szebb silcereket mondhatnalll 
magukénak az év végére. 
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Tizenkét szakosztá lyban 
több nl int 500 sportoló 

Látogatás a Szegedi VSE-ben 
Nem akarom elkiabálni. de 

kissé büszke vagyok valamire. 
Arra, hogy a tavaszi latxlarú
gó idény indulása előtt meg
írtam: az NB II. Keleti cso
portjában a Szegedi Vasutas 
Sport Egyesület csapatát a baj
noki cím megszerzésére is l!.llé

lyesnek tartom. :E:s most vég
telenül örülök, hogy jóslatsze
rú megállapításomat ezideig 
teljes erejükből igyekeztek 
alátámasztani a Tisz.a-parti 
vasutas fiúk. 

Cél: 
az élcsoportban végezni 

Dr. Kalocsay Géza a csapat 
edzője azonban óvatooságra 
fot és szerényen figyelmeztet: 

''f/'"'f 

- Még a bajnokság elején 
tartunk, az eddigi szereplés
ből nem szabad messzemenő 
következtetéseket levonni. 
Tény: nagyon szeretnénk az 

élcsoportban végezni. A baj
noki cún elnyerése? Az rop
pant nehéz dolog ebben a me
zőnyben, ahol a két kitúnő 
szolnoki csapat, aztán a Bu
dai Spartacus, a Pénzügyőr, a 
Kecskeméti TE, meg a Jászbe
rény szerepel. 

Belmlegító futás az atléták edzésén. A kép jobb oldalá.n az 
Ujúsági vllágcsúcswtó Tégla Ferenc látható. 

Vörös, a Keleti csoport ed
dig legeredményesebb csatára 
is mértéktartó: 

Kétségtelen, hogy jól 
együtt van a gárda, kitúnő a 
közösségi szellem, s mellettünk 
vannak a lelkes szurkolóink, 
akik közül sokszázan még a 
vidéki meccseinkre is dkísér
nek. Mégis azt mondom: na
gyon nehéz feladat előtt ál
lunk. Mi igyekszünk úgy ját
szani minden mérkőzésen, 
hogy ne lehessen ránk pa
nasz. Előfordulhat majd gyen
gébb játék, de az akarás, a lel
kesedés akkor sem fog hiá
nyozni belőlünk. 

Ma az SZVSE Szeged legna
gyobb sportegyesülete, tizenkét 
múködő szakosztállyal, egy se
reg NB I-es és NB II-es csa
pattal, gyönyörú stadionnal. 
Virágh Mihály sportköri el
nök, aki 10 éve áll az egyesü
let élén, ugyancsak kiönti a 
szívét, amikor a klubról be
szél: 

- Komoly gondokkal küsz
ködünk, mert anyagi nehézsé
geink egyelőre még nem ol
dódtak meg. Nincs elegendő 
pénzünk a létesítmények kar
bantartására, pályamunkások
ra, felszerelésre. -Szolgálati fó
nökségeink sokat segítenek, de 
a m.egyei TS-tól is több támo
gatásra lenne szükségünk. 

Hát igen . . .  Több mint fél
ezer sportoló, 12 szakosztály, 
a szakosztályok öntevékeny�é-

ge, de m<!g mind,Lg fennáll az 
öltöző-probléma, a kézilabda 
pálya építésének ügye, a ket
tes tekepálya átépítése négyes
re, az atlétikai szakosztály kü
lön problémája, hogy 4---5 ver
senyre el tudnak menru, aztán 
nincs több pénzük. A kerékpá
rosok, a birkózók gondja sem 
kisebb. 

Az egyesület kitúnően kép
viseli a minőségi sportot -
ami az elsődleges feladata -, 
de nem feledkezik meg az 
„aprómunkáról" sem. Tavaly 

.aául ezer, úszni egyálta
lán n.em tudó fiatalt tanítot
tak meg. Aligha akad még 
úszószakosztály, amelyik ilyes
mivel büszkélkedhetne. S a 
legtehetiségesebbeket természe
tesen kiválog·atták közülük, a 
szakosztály számára 

1300 pártoló tag 

Az elnök aztán jogos '€lége
dettséggel említi a többi ered
ményt. Azt, hogy a labdarúg�k 
például legutóbb elsők lettek 
az NB II. sportszerűségi ver
senyében, hogy a tekepályát 
jórészt társadalmi munkával 
hozták rendbe, hogy már 1300 

körül jár a pártoló tagok szá
ma, hogy az atlétikai szakosz: 
tály,ban, Tégla Feri személyé
ben ifjúsági világcsúcs-tartó 
diszkoszvetóVel rendelkeznek, 
hogy a gyalogló-csapat 20 km
en országos bajnokságot nyert, 
hogy a tanulásban és a mun
kában egyaránt megállják a 
helyüket a sportolók. 

- A szolgálati fónökök jel
zik, ha valakinél mégis baj 
van a munkával, vagy a tanu-

(Almási László felvétele) 

lással. Azonnal intézkedünk 
ilyenkor, öarati beszélgetés, 
figyelmeztetés következik, 
majd eltiltás a sportolástól. 
Ilyesmire azonban eddig nem
igen került sor. 

A férfi atléták és a tekézők 
szerepelnek különben ielenleg 
az NB I-ben, a női atléták az 
NB !/B-ben, a labdarúgók, a 
kerékpárosok, a sakkozók, a 
birkozólr, a teniszezők az NB 
!I-ben, az úszók az OB II
ben. Sok kitúnó sportembert 
adott már az 1919-ben alakult 
sportegyesület az egyetemes 
magyar sportnak. 

A szegedi igazgatóság veze
tői, párt- és szakszervezete, 
KISZ�bizottsága elismeri és 
támogatja az egyesület mun
káját. A szurkolók szeretik a 
sPQrtolókat, az elnökség pe
dig legjobb tudásával és igye
kezetével fáradozik a Itl<}g 'si
keresebb szereplésért, a még 
jobb sporteredményekért. 

Szücs László 

l( E R E  S Z T R  E JTVÉ NY 
Vízszintes: 1. Az új gazdasági VllághirG sz.lnmavészn5. 33. Dover 

mechanizmus fontos vonása. (Foly- a szélei nélkül. 34. Finom szem
ta.tá.sa a függ. 39. és vl7.sz. 27. so- cse. 36. Poharat klilritő. 3D. Az ar• 
rokba.n.) 9. Hegység Németország- gon vegyjele. 40. Régi magyar 
ban. is. Hatalmas, dús, latinul. 14. pengetős hangszer. 42. A barát a 
A Rajna baloldali mellélc!olyója. cselekvésben. 43. Ez perceg a 
15. Kettős beta. 17. Meggyőzés. 18. szemöldökfában. 45. Fsz,me. gon
Magyarokkal rokon nép a Szov- dolat. 47 . • • •  Uzis, elemzés. 48. Ve
jetunlóban. 19. Történytartó. 21. der kétötöde. 49. Veszprém me
Egymást követ5 betük. 23. Hatos gyet község. 51. Becézett nöt név. 
magánhangzói. 24. Község Komá- 53. A ló hfmJe. 54. Emlók. 56. sze. 
rom megyében. 26. Alvás alatti mély� névmás. 58. Magaslat. 59. 
szellemi működés. 30. Kacat. 32. A kobalt kémial Jele. 61. A sza-

badsághao-c l<>ngyel tábornoka. 62. 
B-vel a végén az Atlanti óceán 
beltenge.re. 64. Kanapé azanos �
tűi. 65. Kenyere az irodalom. 67. 
Arengedmény. 69. R. N. 70. Az 
egyik gyermek. 72. A legjobb hi
szemlAOn (latin). 

Függőleges: 1. Hagyományoz. 2. 
Fed. 3. Belsc5 szervünk. 4. Város a 
Szovjetunióban. s. Elmetsz. 6. Til
tó szó. 7. Tehén-antilop formájú 
afrikai áltat. 8. Kimondott betú. 

9.Vivé. 10. Olasz város. 11. Skála
hang. 12. Zálog hangtafanul. 14. 
Mai nap. 16. A követetés biztosí
tására átadott Ingatlan vagy tárgy. 
18. Bibliai semita néptörzs. 20. 
Epület maradvány. 22. Község 
Pest megyében. 23. Tenger. 25. 
ünnepelt mavésznö, latinul. 28. 
Betapótlással, férfi ruhadarab. 29. 
Zörög a csontja. 31. Azsia1 siva
tag. 34. Olasz folyó. 35. A plati
nával rokon fém. 37. Id5mér6. 40. 
Tolna megyei község. 41. Neves 
magya,r !ró-költő. 44. Az elején zi
zeg!. 46. Az arany vegy1ele. 48. 
Borsod megyei község. 50. Egy
fogatú bérkocsi (angol). 52. Szi
lárd. állandó. 53. Enyém, latinul. 
55. Király. s egyben f5pap volt a 
:római.aknái. 57. Lendülete. 6-0. or
szágos Reuma és FUrdőigaz�atóság 
62. Végtelen katlan! 63. Szomjat 
oltó nedv. 66. Vissza: dunántúli 
csatorna. 67. Kevert pár. 68. EcM:
fa végei 71. Járunk rajta. 72. Véd. 
73. A Vizsz. 56. fordítottja. 

Bekfildendli: Vízszintes 1.  és 
folytatásaként a fügl!őlel?es 39. és 
vizszlntes 27. sorok. BekaJdési ha· 
tárid6: 1967. Június 10. 

Az &lözö keresztrejtvény helyes 
megfejtése: A dolgozók bevonása 
a végrehajtás ellen5rzésébe. 

Könyvet nyertek : Baki Elemér, 
Szombathely. Marx Károly u. 30., 
ifj. Kasts Sándorné, Hatvan. Tál
tos u. 23. Nagy István Péc,,I Jó
zsef Attila u. 20. Nagy Ildikó Bp. 
XI., Kubikus u. 1/c., Budai Lász· 
16 Bicske; Ady Endre u. 28. 

Kircbmayer Károly szobrászművész 

kiállítása a Rákospalotai Múzenmb11n 
Rákospalota többezer vas

utas család szűkebb hazája, 
otthona. Huszonegy évvel ez
előtt Rákospalota adott ott
hont az egyik budapesti vas
utas képzőmúvészeti körnek. 
Most két hétre pedig Kirch
mayer Károly szobrász- és 
Mohácsi Ferenc festőmúvész 
alkotásai láthatók a palotai 
múzeum kiállító helyiségeiben. 

Kirchmayer Károly szob
rászm úvész, szakszerveze
tünk budapesti képzőmúvésze
ti iskolájának vezetője és 
szobrásztanára 1946-ban fejez
te be tanulmányait. Egy évvel 
később, 1947-ben pedig már 
szobrásztanára és vezetője lett 
a vasutasok képzőmúvészeti 
iskolájának, ahol évente mint
egy százan részesülnek szak
mai és elméleti képzésben. Je
lenleg 25-30 vasutas és hoz
zátartozója vallja szobrászta
nárának, mesterének. 

A mostani kiállítás, a több 
mint harminc fa, nemesfém és 
galvanozott szobor, dombor
mú bizonyítja, hogy nemcsak 
tehetséges, hanem szorgalmas 
művész is Kirchmayer Károly. 
Kiállított munkáiból - úgy
szólván az utóbbi 3 esztendő 
termése - különösen a Ka
zánkovács, az úttörő, Magda, a 
Pihenő emelkedik ki. 

Kétszáznál is több alkotás 
tanúskodik hí vatásszereteté
ról alkotókedvéről. Munkáját, 
művészetét hirdeti a Nyugati 
pályaudvar indulási oldalán 
Hámán Kató mellszobra, az 
Egyetem utcai Benedek Elek 
emléktábla, a Deareceni DVSC 
sporttelepén felállított Sporto
ló szobra, melynek vázlata a 
kiállításon is látható, csakúgy 
mint a Marx szoborpályázatra 
készült és díjazott alkotása. 

Aki ismeri, tudja róla, hogy 
zárkózottsága, szerénysége, a 
múvészet szerelmesét rejti. 
Eddigi múveit szakszerveze
tünk megbízása alapján készí
tette. Szüntelen alkotó-lendü
letében Medgyessy Ferenc 
életszemlélete vezérli : ,,A szo
borcsinálás: önvallomás, ön
életrajz, amit lapozni nem 
kell. Szempillantás alatt átte
kinthető, holott az egész élet
folyás alatt összeszedett emlé
kekből él. Egyszerre érzi ma
gát az ember kisgyereknek és 
felnőttnek. Csak épp öregnek 
nem." 

E kiállítás nemcsak jubileu
ma Kirchmayer Károly két 
évtizedes munkásságának, ha
nem a múvész állásfoglalása 
is kora és a kor alkotó embe
re mellett. 

Kovács János 

H Á LÓ. K O C S I  K Í S É R Ő 

- Maga is alvajáró? 
- Dehogy. En csak vigyázok rá., hogy le ne essen. 

A szerkesztőség 
üzeni 

Perlald Gyula, Sopron; Marlcos 
József Zalaegerszeg ; Bognár Ká
roly. Dancs J'ózse1 Tnpolca; Szücs 
Ferenc Hatvan ; Szentgáli István 
Gyöngyös; Czeglédi Sándor, Ma
rosán Pál Debrecen; Boldlz&ér 
Gyula Békéscsaba: Május l•rúl és 
az élüzem ünnepségekről szóló le• 
veleiket, tud6s1tásukat helyszűke 
miatt közölni nem tudjuk. 

Szücs Ferenc Hatvan ; Vas Ist

ván Rákosrendező ; Szllád1 Sándor, 
dr. Bá.nktalvy Gyula Szeged; 
Dancs József, Bognár Károly Ta
Polca; Révay Sándor Dunakeszi : 
UgJ.yat Sándor Nyékládháui; Volo
sinovs2:ld János, Czeglécli Sándor 
Debrecen; Kiss Lajos Alsóörs: Le
veleiket la.punk anyagához fcl
hasznAljuk. 

Szatmárt N. Sándor Szentes, Tótb 
Tibor Kiskunhalas: Leveleiket il
letékes helyre továbbítottuk. 

Dr. Horváth Lehel Budapest: A 
,.Kikapcsolódás" e. írását felületes 
írásmódja és nyelvezete miatt 
sz<>rkeszt5bizottságunk közlése-e 
aL1<almatlannak találta. 

Dunai Flnom.lW állomás dolgo
zót: A Dunai K5olajipart Vállalat 
az engedélyezési eljárás kapcsán 
összesen 17 drb lakást vállalt meg
épltenl. A felvét<>ll épület átadásá
val teljesítették 2 clrb lakás épí
tésére vonatkozó kötelezettségü
ket, a további 15 lakás átadásá
val azonban késedelembe estek. 
A kérdés elllmozdítása éTdekében 
m,egkerestilk az Országos Kőolaj
és Gázipari Trösztöt. és felkértük 
a még hiá.nyzó lakások biztosltá
sára� 

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapból a szakszer-

vezet! bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

17. számból: 107 852/1967. I/3. A. 
A különleges nyárt egyeMUhaeI
látás egyes kérdései. 

109 368/1967. I/3. A. Pályázati hir
detmény a békéscsabai, a bodrog
olaszi. a kőszegi, a répceszent
györgyl és a szegedi MAV neveHl
intézetekbe történ� növendék fel
vételekre az 1967 /68. tanévre. 

18. számból : 
Gazdasági mérnöki továbbkép

zés az Epítfüpari és KözlekP.dést 
Maszald és a Marx Károly Köz
gazd�ságtudományi Egyetemen az 
l:%1 /68. tanévben. 

(Pusztai Pál rajza) 

Lakáscsere 
Elcserélném Marx térnél levő 

2 szobás komfortos, n.agymérEttl, 
olcsóbé-ra MAV lakásomat budai, 
vagy v.-VI. kerületi másfél. es,,t
leg egyszobás tanácsi lakásra. &-
<rekl6dés : 118-974 telefonon egész 
nap. 

- Obudal magasföldszintes, na
pos, autógejzeres, nagy ganono
mat elcserélném szoba-hallos, 
vagy szoba-személyzetis összkom
fortos lakásra, csak budai olda
lon. �rdeklödés a 17-.28-as üzemi 
telefonon, Ferencz Tibornénál. 

- Elcserélném Bp. VI., Szív u. 
31. I. 6. sz. alatti 3 szoba. kis sz.e
mélyZeti szobás, összkomfortos, 
dél!keleti fekvésú tanács.! rendel
kezésa, olcsó bérú lakásomat két 
lakásra. Cserébe kérek : 1. utcai 1 
szoba + személyzeti szobás, 
vagy 2 szobás komfortos, világos, 
n. emeletnél magasabban csak UI
tes házban; 2. belterületen (V., VI., 
vn. ker.) 1 szoba konyhás lakást, 
l,ehetöleg földszinten vagy I. eme
leten. Erdekl5dés: Koltai Sándor, 
telefon: 326-557, üzemi 22-28. 

196'7. MAJUS 18. 

- Befejezödtek a szakszer. 
vezeti politikai iskolák Deb• 
recen állomáson. Az 1966/67-
es oktatási évben 286 vas
utas látogatta az előadáso
kat. Az utolsó előadást össze
vontan tartották, amelyen 
248-an jelentek meg. Az ünne
pélyes évfolyamzáró után le
vetítették a Parlamenter e. 
filmet. 

- KORSZERO tnllan1,1sze
relő-műhely épült Alsóörs ál
lomáson. A modern gépekkel 
felszerelt műhelyhez öltözőt, 
mosdót is építettek. · 

- Százhúsz munkavédelmi 
őr részvételével egész napos 
munkavédelmi továbbképzést 
tartottak Debrecen állomá
son. A továbbképzésen Or
gován László, a területi bi
zottság munkavédelmi fel
ügyelője, Farkas Lajos mun
kavédelmi megbízott és Ká
dár János, a szakszervezeti 
bizottság munkavédelmi fel
ügyelője tartott előadást. 

- TAPOLCA V ÁROSFEJ
LESZTF:SI tervében szerepel 
egy 12 lakásos vasutasház 
építése is. Az építési össze
get a szombathelyi igazgató
ság már átutaita a város fo
lyószámlájára. 

- 75 éves a székesfehérvári 
MAY-énekkar. A jubileum 
alkalmából az Alba Régia 
napok keretében május 13-án 
és 14-én országos dalostalál
kozót rendeztek a megyei 
múvelődési ház István-ter
mében. 

- A Vasutasok Jótéliony
sági Országos Segélyzö és 
Biztosító Egyesülete május 
28-án, vasárnap délelőtt 11 

órakor a Keleti pályaudvar 
klubtermében tartja 73. kül
döttközgyűlését. Az ülés na
pirendjén az elmúlt évi mun
ka értékelése és az ez évi 
feladatok megvitatása szere
pel. 

- úJ, !ZLF:SES Utase!Zát6 
pavilont állítottak fel Alsó
örs állomás második és har
madik vágánya között. Ezzel 
egy régi probléma oldódott 
meg, a vonattal érkezőknek, 
átutazóknak, most már nem 
kell a hűsítő italért, vagy bü
féáruért a távol eső felvételi 
épülethez gyalogolni. 

Iparvágányt létesít a 
mátramindszenti vasútállo
másnál a Mátrai Allami Er
dőgazdaság. A tervezést a 
KPM I. Vasúti Főosztálya vé
gezte. 

QalAlozá.s. A MA V Tisztképző In
tézet tudatja mindazokkal, aJtik 
Jsmerték és szerették, hogy Ba
rabás Imre, ald 1921-1964-lg ll2 in
tézet pedellusa volt, 1967. májWt 
5-én elhunyt. 

Köszönetnyilvánftis. l\tlndazok
nak, akik Bérczi László főintéző, 
a Nyugdíj Hivatal revi.z.orAnak el• 
hunyta alkalmából részvétük ki
fejezésével fájdalmurü:at enyhíte
ni törekedtek, köszönetet mon
dunk. A gyászoló család. 

I 

&lAGYAB VASUTAS 

1 Va3utasok szakszervezeUntl 
IBPI• 

37erkes"Zt1 a uerkeut6 btz,,tts•t 
F-0•nerkeszt0: Gu.Jyé, Jlln01 

B'eJelO! !:UerkentO: VtsJ Ferenc 
9zerke5?t6!!'t!M : 

Budapest Vt •. Benc7\lr otea tt. 
Telefon · vérost· 229-872 

Ozemt: 1&-'17 
Kiadja é9 re: 1enu • Népszava 

l..<iPkfadO Véllalat. Budap�s• vu .• 
R�k0"7l 01 54 relefon: t2t-Blt. 

P'.elPfő� k1ad0: Gábor Márton, 
1 NéOIZ1'Y14 Laok"tadó Vállalat 

U!11teatöta 
Csekks1dmlll:S7án, 75 915.001-K-11 

Sztitra t,,tnnv--md'a 

A nyári gyümölcs 

minden íze, 

zamata 

megtalálható a 

gyümölcslevekben 

EGYIK JOBB, 
MINT A MASIK! 

A l m u s k a, 

B i r s  l é, 

H i r ö s  
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Kongresszus előtt 
Írta: Szabó Antal főtitkár 

Vasutas 
békenagygyúlés 
Füzesabonyban 

J 
űnius 6-án összeill sza'k
szervezefühk VII. kong

resszusa, hogy megvitassa az 
elmúlt négy év munkájáról 
S1J6ló beszámolóka,t, s meg
szabja az elköve11kezó idők 
legfonto.sabb tennivalóit. 
Olyan idóben kerül wr szer
vezetünk legfontosabb tanács
kozástíTa, amikor mind a gaz
dasági életben, mind a szak
szeTvezet tevékenységében új
szenl tionások, újszerű felada
tok Jelentkeznek. 

Egyrészt a gazdaságirányítás 
új rendszerére való áttérés, 
másrészt az egységes közleke
déspoUtik;a a szakszervezet 
munkájának átértékelését ve
ti fel. Bonyolítja teendóinket 
az is, hogy a vasút egyidőben 
kettoo jellegű feladatot lát el: 
segíti a termelés és fogyasztás 
zavartalanságát, s ezzeZ egy
idóben fontos szolgáltatásokat 
nyújt a lakosság részé-re. A 
gazdasági irányelv�, új rend
szerének megfelelően az a tö
rekvés kell, hogy vezérelje a 
v-..sút irán:i,itóit, a vasutas dol
gozókat, hogy minél termelé
lcenyebben, minél gazdaságo
sabban, egyszóval minél na
gyobb haszonnal munikál
kodjar,.ak, ugyanakkor egyre 
kulturáltabban, magasabb 
színvonalon, tehát egyre na
gyobb ráfordítással kell ellát
ni a szolgáltatási teendőket. 

ezt a dolgozók megelégedésére 
akarjuk végrehajtani. Márpe
dig így akarjuk, mert kötelez 
bennünket céljaink helyessé
gébe vetett hitünk, a.z ember
szeretet, és a tagság bizalma. 
Az eddiginél magasabb köve
telményt állít elénk az élet és 
kell, hogy állítsunk mi is ma
gunk elé. 

A kongresszus aDralmas ar
ra, hogy a küldöttek elmond
ják választóik véleményét, 
problémáit, alapját szolgáltas
sák a helyes határozatok 
meghozatalának. 

A 
tennivalók megvonásá
ban nagy segítségünkre 

van az a körülmény, hogy 
alig fél évvel ezelőtt ülése
zett pái-tunk IX. kongresszusa, 
amelynek dokumentumai ala
pul szolgáltak a szakszerveze
tek XXI. kongresszusa hatá
rozatainak, amely kányelve
ket ad a mi tanácskozásunk
nak is. 

A XXI. kongresszus termé
szetszerűleg általános irányel
veket ado'at az egész mozga
lom részére. A szakmai kong-
resszusoknak lesz feladatuk 

A miskolci igazgatóság kü
lönböző szolgádati helyeiről 
május 23-án délután hatszáz. 
nál több dolgozó gyűlt egybe 
a füzesa'bonyi járasi művelő
dési házbal!l, hogy hitet tegyen 
békeakairata mellett. A nagy
gyűlés ek,ökségében képvisel
tette magát a KPM, a miskol
ci iga.zgatáság, helyet foglal
tak a járás és a község testü
leteinek vezetői. 

A békenagygyillésen Rimó
czi László, a Vasúti Főosztály 
párbbizottságának tiúkára be
szélt az ewrÓ!pai béke és biz
tonság kérdéseiről. Elítélte az 
ameri:kaialk .szell/llyes vietinarni 
háborúját, szolidaritásu.ndm-61 
biztooította a szabadságharco
sokat, majd a továbbiaiklbaJn. a 
vasu�k munikájával, soron 
következő feladataival foglal
kozott. 

A részoetiók befejezésül til

takozó táviratot küldtek az 
amerikci nag,Jkövetségne k, i 
egyii,ttérzésü,ket üzenték meg 
wvirati.lag a DNFF-nek, vala
mint a vietnami 1U1.gylcövetség-
,w k. (szicetvá,ry) 

A MÁV május 28-án életbe 
lépett új menetrendjétól a 
belföldi forgalomban új szín
foltot jelent a Tokaj-e:1:pressz. 
A repre-,:entatív gyorsvonat 
Budapest és Nyíregyháza kö
zött naponta közlekedik. A Bu
dapest Keleti pályaudvartól 
Nyíregyházáig menetrend sze
rint csak Miskolc Tiszai pá
lyaudvaron, Szerencsen és To• 
kaj állomáson áll meg. 

A Tokaj-expressz szerelvé
nye 8 másodosztályú Ba, 2 el
sőosztályú Aa és 1 étkezőko
csiból áll Tekintettel arra, 
hogy 

a:11 expressz átlagos utazá.. 
si sebessége 100-120 km/ 

óra, 
a szerelvény a legújabb, a 
Gyóri Magyar Vagon- és Gép
gyá:rban gyártott 24,5 méter 
hosszú Aa 1300 és Ba 3300 so

folytatni, sajátos módszereit 
adni a szakma jellegéből fa- Baráti látouatás kadó tennivaléJkmak. A fel- o· 

rozatú, a nemzetközi előírások
nak megfelelő négytengelyes 
kocsikból áll 

adat megszabás kiinduló pont
ja egyrészt a XXI. kongresz
szus dokumentumaiban meg
jelöltek, másrészt az, hogy mit 
vár a tagság tanác.sikozásu11k
tól. Az utóbbit a felszólalók 
elmondották az alapsze.1:Vezeti 
és középszervi választásokon. 
Most ezek.re a kérdésekre vár
nak választ a szakszervezet 
legíel.sóbb szervétől. 

A budapesti igazgatóság Az expressz szerelvényének 
KISZ-szervezetének meghivá- érdekessége, hogy az I. és IL 
&ára április végén 60 tagú osztályú kocsik a 3000 lóerős 
csehszlovák vasutas ifjúsági szilícium egyenirányítós vil
küldfüt.ség - a pozaonyi vas- lamosmozdony színével meg
útigazgatóság fiataljai - ér- egyező úgynevezett tavaszikék 
keztek Budapestre, a Rakéta színűek, galambszürke tetővel 
csehszlovák szárnyashajón. A Másik érdekesség: 
baráti légkörben eltöltött két- a kocsiknál elöször jelent 
napos látogatást a budapesti meg a nemzetközileg elóirl 
igazgatóság fiataljai május kö- egységes kocsiszámozás, 
zepén vi.6zonozták. 48 V(lSUtas 

A szerelvény l-es számú kocsija 
(MTl Foto Ha.da$ Jáno, feZ.Vételef.) 

büfét munkaasztallal, t\1zhely
lyel, mosogatóval és hűtőszek
rényekkel szerelik fel. A fo
gyasztók részére a kocsifalak 
mentén létesítendő polcszen1 
asztalkák szolgálnak étkező
helyül 

A Tokaj-expressz a Keleti 

pályaudvarról 7,0l 6rakor in
dul és 9,58 órakor érkezik 
Nyíregyházára, tehát a 270 Tci
lométeres távot 2 &ra 56 pere 
alatt teszi meg. Ez a teljesít
mény már nemzetközi viszony� 
latban is figyelemre méltó. 

('f'isi) 

Ilyen körülmén;-ek között 
kcll a szakS'zenezetnek min
den szinten eleget tennie ket
tős feladatának. Egyrészt szer
vezni, mozgósítani a dolgozó
k.at a l!!gfej1ettebb munka
módszerekkel végzendó, ter
melékenyebb munkára, hogy 
az anyagi javaJc egyre na
gyobb mennyisége és válasz
téka jusson a dolgozóknak. 
Másrészt segítséget nyújtani 
az elosztás, a munkakörülmé
nyek javítása, a bérezés és ál
talában a dolgozókat érintő 
kérdések megoldásához, a 
szocialista törvényesség betar
tásához és betartatásához. 
Közreműködni a társadalom 
politikai, kulturális és szak
mai haladásában. Intenzíven 
foglalkozni a közösség és az 
egyének problémáival. 

Nem elégedhetünk meg -
mirrt ahogyan a dolgozók sem 
elégednek meg - általánossá
gokkal. Konkrétan kell meg
szabni a tennivalókat a.z élet
és munkakörülmények javítá
sa, közelebb-ról a munkaidő, 
az anuagi érdekeltség, a köz
vetlen érdekvédelem különbö
zó kérdései, a szakszervezet 
munkamódszere, i1'ányító, 
szervezó tevékenusége tekinte
tében egyaránt. S mindezt 
úgy, hogy találkozzon a tag
ság egyetértésével, hogy ké
szek legyenek megvalósításu
kért legjobb tudásuk szerint 

KISZ-fiatal látogatott el amely utal a megengedett se-
Csehszlovákidba. A magyar bességre, a kocsi jellegére, s.-:--------------------------

fiatalok jártak Poprádon, el- az ülőhelyek számára. 
látogattak a Csorba tóhoz és a A reprezentatív szerelvény 
festői szépségű Tátra Lomni.c- kialakfü\sát, a kocsik kiilsó fé
ra is. nyezését a Dunakeszi Jármíl-

H
a elemezzük a fent vázol
takat - hozzávéve a 

gazdaságirányítási rendszer új 
elemeit - nem kell nagy kép
zelő erő, hogy megértsük, mi
l11en összetett és milyen jelen
tós a kongresszus feladata, a 
legfóbb tennivalók vázolása, a 
legjobb módszerek ldválasztá
sa. 

A sza1{Szervezeti tevékeny
�égnek ugyanis akikor teljese
dik ki az értelme, ha a szer
,·erotbe tömörült dolgozók ra
�ionálisan végezhetik munká
jukat s ennek eredményekép
pen fokozatosan jobb körül
mények között élnek és tevé
kenykednek. 

A szakszervezeti tisztségvi
,ielők előtt jóval nagyobb kö
vetelmények állnak, mint ko
rábban bármikor. Alaposan is
merniök kell társadalmj és 
gazdasági fejlődésünk legfon
tosabb Jelenségeit, a dolgozók 
helyzetét, a feladatokat és 
azok megoldásának módját. 
Sajátos szakszervezeti mód
szerekkel el kell érni, hogy 
mindim dolgozó megismerje, 
megér.se saját tevékenységé
nek célját, értelmét és hatá
sát. A munkahely kulturálttá 
tétele érdekében maximális 
erőkifejtést kell tenni. Arra 
kell törekedni, hogy mind a 
környezet, mind a légkör 
olyan legyen, hogy az öntuda
tos munkafegyelem és szocia
lista együttélés érvényesüljön : 
a dolgozó elégedett lei:,yen, ;ól 
é1'ezi:e maqát a m1rnkahelyén. 

Alapos felké�zültséget és ta
pasztalatot igényel, ha mind-

munkálkodni. 
A kockázatvállalás, olcsó 

népszerűség hajhászás, meg
alapozatlan igérg#..s nem 
méltó a kongresszushoz. Hely
telen lenne az is, ha nem 
olyan feladatokat szabnánk 
meg, amely a dolgozók vá
lasztotta tisztségviselőktől nem 
a legjobb munkát, a legna
gyobb erőfeszítést követelné. 

A két szomszédos !gaz.,"lltó- javítóban végezték eL A vég
ság fiataljainak baráti talál- leges szerelvény kialakítására 
kozása, a közös élmény, még �zep�mbe�g kerü� sor. �z új 
közelebb hozta őket egymás- etkezokoc_s1 ui;yarus -:- len)·e
h-Oz. A találkozó jó alkalom 

l 
gese!1 e_lter a Jelenlegi, étk1_!ZC�

volt arra, hogy megismerjék, kocsikt?,l - csak,� nyar _vege: 
kicseréljék tapasztalataikat. A re �ész�l el. Az UJ étkezoko� 
gazdag élményeken túl ezeket egyik veg� �egmar'.'-d utaster
a tapasztalatokat mindkét or- n�k, a mas1k végepen �;:er 
szág yasutas fiataljai haszno- kialakítást az étkezo hely1seg. 
síthatjá.k munt.á.julroan. Itt kap helyet egy bárpult, 

Szabó György pre5szógéppel és vitrinnel A 

Sokgyermekes 
édesanyák köszön,tése 

A határozatok meghozatala Hagyomány már, hogy min-
után a tisztségviselőkön lesz a den év tavaszán, an;·ák napja 
sor. A dolgozókkal együtt, tó- alkalmából szakszervezetünk 
!ük tanulva, véleményüket elnölcsége vendégül látja és 
messzemenően figyelembe vé- megjutalmaz,;a a sokgyerme
ve kell szervezniök, segíteniök 

I 
kes édesanyákat. Ez évben 25 

a végrehajtást. S ha igényes több gyermekes édesanya 
hatál'ozatolkat hozunk, ez azt vett részt szal;:szervezetünk 
is jelenti hogy egyre igénye- Benczur utcai sz.ékházának 
sebbnelc kell lennünk a ma- tanácstermében rendezett ün
gZLnk munkája iTánt is. •Csak nepségen. Az édesanyákat Rét
akkor tudjuk megnövekedett 

fa.lm Tibor, a szerve7.ésl és 
nevelési osztály munkatársa 
köszöntötte, majd átadta ré
szükre a jutalmakat. 

hatáskörünkkel járó felada
tainkat ellátni, ha minden 
funkcionárius felnő a felada
tokhoz, önzetlenül munkálko
dik vázolt céljaink valóravál
tásáért. 

,l szakszervezet! tagságban 
1\ óriási erő rejlik. Hogy 

ezt az erőt hogyan bontakoz
tatjuk ki, az elsősorban raj
tunk múlik. Céljat-nJk világo
sak és egybeesnek a dolgozók 
érdekeivel. Követeik, a lmng
resszus küldöttel akkor vé
geznek közmegelégedésre szá
mottartó munkát, ha olyan 
határozatok kialakítását segí
tik megfogalmazni, amelyek 
egyaránt szolgálják az egyén 
és a közösség érdekeit. 

A bensőséges kis ünnepség 
után a megjelent 25 édesanyát, 
a1cikne1: i'sszesen 116 gyerme
kük va.n, szakszervezetünk el
nöksége fehér asztalnál is v111-
dégül látta. 

Június 6-án ül össze szakszervezet�nk 
VII. kongresszusa 

.Tú.nius 6-7-é„1. Budapesten 
az 1!:szaki .1á1'műjavító Törek
vés Múvelódési Házának nagy
termében kerül lebonyolításra 
szakszervezetünk VII. kong
resszusa. A nagyjelentóségú 
tanácskozás napirendjén a kö
vetkező témák szerepelnek: 

1. A központi vezetőség be
számolója a VI. kongresszus 
óta végzett munkáról és a so
ron következő feladatokról. 
Előadó: Szabó Antal főtitkár. 

2. A számvizsgáló bizottság 
jelentése. Előadó: Csóti lstv{m. 

3. A fél százalékos ÖTA 
alapszabályának módosítása. 
Előadó : Gulyás János titkár. 

4. A Vasutasok Szakszerveze
te Központi Vezetőségének és 
számvizsgáló bizottságának 
megválasztása. 

A kongreSSZ'U,S◊n a. mintegy 
170 OOO szervezett vasutast 221 
szavazati jogú küldött képvi
seli. 

2,7 M I LLiOÉRT 

csinosítás a Balaton déli partján 
Hazánk nemzetközi és bel

földi idegenforgalma a nyári 
idényben döntően a Bala
tonra irányul. Nem csoda, 
hogy a magyar tenger part
ján húzódó vasútvonalak ter
helése májustól szeptemberig· 
minden évben újabb és újabb 
csűcsokat ér el. Ez a nagy 
forgalom megfelelő kereteket, 
csinos külsőt is kíván. 

Az idényvárás előkészületei
ről a péés! igazgatósághoz tar
tozó déli part központjában, 
Siófokon, dr. S=abó Tibor 
igazgató május 15-én tájékoz
tatta a sajtó és a rádió mun
katársait. Részt vett a sajtó
tájékoztatón Kinezli József, 
szakszervezetünk pécsi terü
leti bizottságának titkára is, 
az Utasellátót Hidas József 
kereskedelmi igazgató kép
viselte. 

Tőle tudjuk, hogy a feb. 
ruártól májusig tartott csino
sítási munkálatokban 740 va.s
uta.s dolgozó vett részt. Ez a 
munka 'kiterjedt a vonal min
den részére, tartozékára Sza� 
badbattyántól Balatonszent-
györgyig, 110 kilométeres 
hosszúságban. A csinosítás 
keretében például átmeszeltek 
26 263 méter vasbeton kerí
tést, újra.mázoltak 9204 méter 
dró!Jcerítést, 5945 korlátot és a 
pályatarloz.ék-Okon 14 265 négy. 
zetméter felületet. A sttgéJy. 
rostálást 26 922 négyzetmétel' 
területen wgezték, szegé!yki• 
rakás 53 844 m&t:er hosszú. 
ságban volt. 

222 600 né,,o-yzetmétcr fe
lfileire 1250 köbméter 
gyöngybvicsot teríiettek 

szét. 
Egy, kissé már a tájékozta-

tás helye is jelezte, hogy A magasépítményeken 12 72t 
_ a:& elóké<Születek központ-

négyzetméter . felületet feste�
tek át, má,zolási munkát 5584 ;iában a Balaton, ponto- négyzetméte1·en végeztek. A aab�n ll3l ott 'ild�ó, PÍ• cs.L-i<;>Sí.tási munká:latokhoz töb--heno ember áll. bek között feTJi.asználtak 147/J 

A Balaton partjára érkező kD porfestéket, 2516 kg oLaj
utast az Idegenforgalom szak- festéket. Parkosítottak 43 378 
emberei - akik ugyancsak négyzetméter területet, ami
részt vették a sajtótájékozta- �l 30 OOO négyzetméter a pá
tón - ,.vendég"-nek nevezik. zs1t. 
�Iárpedig a vendég�� ú�y il- A Balaton-part! állomá„olik . fogadni, hogy ,  Jol erezze kat és megállóhelyeket 64 magát. fajta, szám szm-int 190 ez2r N_os, a kedves vendéget csi- virág, köztük 3700 rózsatő dinositL-a t.'á�ják �r a ·magyar szitl. A csinosítás! munkálat�';{l�T déli ,t'<;rt1a�k á.ll�- tokra a déli parton 287 36!1 stáa�

ék
es meg�ohelyei. A sajtó- munkaórát és a ko'"ltségeket "J oztató részvevőinek a!- . .. . 

kalmuk volt személyesen is tek!ntve tobb mint 2,7 millió 
meggyőzódniök a szorgos eló- fonntot forditottak és a nyár 
készületi munkákról, s ezek folyamán mindvégig gondos
részleteiről éroekes adatokat kodnak arról, hogy a rend és 
h�llhattak Varga István mér- tisztaság, a virágok tarka 
n?k taz:ácsostól, a nagyka- pompája és a pázsit üde zöldje nizsal palyafenntartási főnök- megm�radjon 
ség vezetójétöL " · (Lórincz) 



,1AGYAR VASUTAS 

Kongresszustól-kongresszusig 
A VI. kongresszus ha.tározat.ában, jelentőségéhez mérten helyet kapott a dolgozók közvetlen érdekvédelmét szolgáló �U?,kásellátás, a gyermekmtezmények, a lakáshelyzet, a ri;�aellátás, a társadalombizto-1ntás problémája. 

MUNKÁSELLÁTÁS 
A beszámolás időszakában a v_asutas dolgozók életszínvonal.áruik javulását, a bér- és munkaügyi intézkedések mel

!ett _számos szociális intézkedés is novelte, Több új szociális létesítmény, a meglévők korsze-. ,:úsítése segítette a dolgozók pihenését, munkakörülm.ényeipek javítását. 

V. 
z6k is igénybe vehessék az 
üzemi étkezést, akik gyomor-, 
vagy egyéb betegségben szen
vednek. 

Az UJ<>nnan épült üzemi 
konyhákon önkiszolgálás van. 
Ezzel kiküszöbölődött a feles
leges várakozás, lerövidült az 
étkezési idő. Az adottságok 
figyelembe vételével szorgal
mazzuk az önkiszolgáló rend
szer szélesítését. 

LAKÁSHELYZET 

sére elsődlegesen az ellátás 
korszerűsítésével volt lehető
ség. A Ruházati Utasitás sze
rint egyenruhával a forgalom 
közvetlen lebonyolítását vég
zők vannak ellátva. 

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 

A beszámolás időszakában 
gondosan ügyeltünk a vasutas 
biztosítottak és családtagjaik 
társadalombiztosítási igényei
nek lehetőségeken belüli leg
teljesebb kielégítésére. A2. el-
múlt négy év alatt bővültek a 
társadalombiztosítási szolgál
tatások, fejlődött az egészség
ügyi ellátás. 1967 -ben má1' 7 90 
millió a társadalombiztosítás-
ra előirányzott összeg. 

sok száma. és ennél lényege
sen nagyobb mértékben a 
nyugdíjakra fizetett összegek, 
Ennek oka, hogy a jelenleg 
érvényes törvény alapján a 
dolgozók magasabb összegű 
nyugdíjat kapnak, mint a meg
előző törvények alapján nyug
díjazbttak. Ehhez járult még, 
hogy két ízben került sor az 
1959. január 1-ét megelőző 
időben nyugellátás alá vontak 
alacsony összegű nyugdíjának 
emelésére, valamint az özvegyi 
nyugdíjak és az árvaellátás 
összegének az emelésére. 

A MÁV Nyugdíj Hiootal 
munkája minőségileg tovább 
javult, ami a hivatal munkájá: 

Tíz éves a Magyar Vasutas 

Szabó Anta! föütkár méltatja a lap lt éves mankájái 
(Hemző Kán»11 fdvéteie.) 

Tíz évvel ezelőtt, 1957. máju-A beszámolási időszak alatt korszerű munkásszállás épült JJebrecenben 156, Tapolcán 108 és Kelenföldön 338 férőhellyel. 
Annak ellenére, hogy a 

munkásszállások és laktanyák korszerűsítésében jelentős eredményeket értünk el a pá
lyafenntartásnál az elő�ala
dás üteme lassú. A szak.szolgá
lat területén végbemenő 
,,nagyüzemi" tennelésre való 
átállás következtében egymás 
után jöttek létre a GMPSZ-ek. 
,A termelés átszervezésével 
nem minden esetben történt 
gondoskod?.s megfelelő szál
láshelyekről. 

Kormányzatunk nagy erőfe
szítéseket tesz a lakáshiány 
enyhítésére. Nyilvánvaló azon
ban, hogy kizárólag állami erő
ből belátható időn belül a la
káshiányt megszüntetni nem 
lehet. Ezért rendkívül nagy 
jel-entósége van a lakásépítés
nél a magánerő bevonásának. 

Az elt.elt időszakban a vas,. 
utas dolgozók lakáshelyzeté
nek javításához elsősorban a 
kislakás építési akción belül 
tudtunk segítséget nyújtani. A 
családiház-építkezést kor
mányzatunk nagy összegű 
hosszú lejáratú hit.el biztosí
tásával segíti. Dolgozóink él
ne!� is a lehetőséggel és nincs 
arról tudomásunk, hogy épít
kezni kívánó vasutas dolgozó 
kölcsönkérelmét hitel hiányá
ban elutasították volna. 

A központi vezató.ség hozzá
járulásával valósult meg a 
MAV-kórház ágylétszámának 
növelése, a szombathelyi ren
delőintézet bővítése, hat új 
üzemi orvosi rendelő építése. 
három új üzemi fogászat léte
sítése. Jelentős anyagi eszkö
zökkel segítjük a szolnoki 
M...-'\ V-kórház üzembe helyezé
sét, a debreceni és a kiskun
halasi rendelőintézet és a 
MA V Budakeszi Tüdőszanató
rium rehabilitációs pavilonjá
nak építését. 

va1 kapcsolatban benyújtott 
panaszlevelek számának csök
kenésével a nyugdíjmegálla- sában jelent meg a Magya1' 
pitás időtar.tamának megrövi- V�su.tas. első száma. Az első 
dülésével és az emberségesség ket szam havonta egyszer, 
nagyobb fokú érvényesülésével I majd 1961. végéig h�vont;a ké�
bizonyítható. A munkát gyor- szer: 4 oldal, 1962. �anuarjátol 
sította ezenkívül a nyugdíj- pedig 6 oldal terJedelemben 
számfejtés gépesítése. jelenik meg. . . 

igazgatóhel:,�, Gul11.ú lé-. 
no, titkár, df', Sop1'oni Józs� 
a KPM l,13. szakosztály vezető
je és Rimóczi Lá.szl6 a Vasúti 
Főosztály Pártbizottságának 
titkára. 

A jubilemn alkalmából 87.a
bó Antal főtitkár, majd Rödö
nyi Károly miniszterhelyettes 
méltatta a lap munkásságát. 
Mindketten elismerésüket fe
jezték ki a szerkesztőség mun
katársainak és a szerkesztőbi
zottság tagjainak a lap érde
kéhen végzett eredményes 
munkájukért. 

A lak1anyát igénybevevő 
dolgozók elhelyezése - közbe
váltós rendszer bevezetése óta 

javult. Nem megoldott 
,c;onban még mindenhol a 
rendszeres ágyneműcsere. 

A munkásszállásokon lakók 
,;zárna 10 197. A 486 lakta.nya
lrncsihan 2'.!00 dolgozó nyer 
elhelyezést. A kocsik túlzsú
foltak, felszerelésülc hiányos. 
./'>. tisztálkodásra kevés a für
dőkocsi. Mivel a lakókocs.ik 
pem felelnek meg teljes egé
szében a szociális és egészség
ügyi követelményeknek, ja
�·aslatunk.ra 1966. szeptember 
l-től eltörölték a lakókocsik
ban a térítés fizetését. 

WEVELÓ INTÉZETEK 
A nevelöintézetek féróhelyei

l!lek száma az 1964-65. iskolai 
é,·ben 1344 főről 1360 főre 
emelkedett. Az intézetekben a 
:unegfelelő tanulási, k-ulturális 
is sportolási lehetőség biztosí-
1lott. 

A VI. kongresszus óta két 
l!levelóintézet korszert'.'lsítése 
történt meg. Népgazdasági be
ruházásból épült a szegedi ne
-velóintézethen a központi fű
�berendezés. felújítási hitel
ből a kaposvári intézet közpon
;;;_ fűtőherendezése. A nevelő
.intézetekben elhelyezett gyer
mekek ecy fő.re eső költsége 
évi 12 005 forint. 

BÖLCSŐDÉK, 
NAPKÖZI OTTHONOK 

A hét bölcsődében a férőhe
lyek száma 399. A gyermekek 
ellátásáról, gondozásáról szak
képzett óvónők gondoskodnak. 
Valamennyi intézménynek van 
<>rvosa, alti a gyermekek rend
szeres orvosi felügyeletén kí
vül szakn1ai tanáccsal is segí
ti a bölcsődék dolgozóit és a 
szülőket. 

A napközi otthonok száma 
14, a férőhelyeké 1085. A 
gyermekek net•clését korszerű 
pedagógiai követelmények al
kalmazásával s;:;akképzett óvó
r>.,ók végzilG. Általános tapasz
talat, hogy az intézmények ne
,,elómunkája megfelel a köve
telményeknek. 

A szülői térítési díj rende
zése a MÁV-intézmények fé-
1-óhely kihasználtságát lénye
gesen ne.TTt befolyásolta. 

ÜZEMI KONYHÁK 

Az elmúlt négy év alatt új 
üzemi konyha épült Nyíregy
házán, Kaposvárott és a szol
noki jármi!javítóban. Jelenleg 
76 üzemi konyha működik a 
vasút terüleUn. Az étkezésben 
f'észt vevők száma 4.7 692 fő. 
Az üzemi konyhák csak rész
ben elégítik ki az igényeket. 
ezért több ezer dolgozó idegen 
vá!lalatck üzemi konyháját 
veszi igénybe. 

A beszámolás! időszakban 
löbb üzemi konvhán vezették 
be a r1iétfs étrendet. Ezzei le
hetővé vált, hogy olyan dolgo-

A tanácsi szervektől a vas
utas dolgozók nagyon ritkán 
kapnak lakást. Máig sem tud
tuk elérni, h-ogy megváltozzon 
az a szemlélet, miszerin.t a 
MAV o!dja meg saját maga 
dolgozói l,akásü{l1Jeit. A2. el
nökség hozzájárult, a zárt la
kótelepek kivételével, a MÁV
házak tanácsi kezelésbe adásá
hoz. tekintettel arra. hogy ezek 
lényegében már megszűntek 
mint a vasutasok lakásigé
nyét szolgáló épületek. Ezek
ben a lakásokban többségében 
nyugdíjasok és nem vasutasok 
laknak. A kiutalható lakások 
száma egyre csökken. 

A vasutas dolgozók lakás
helyzetének javítása érdekében 
a magt'inerőből megvalósítható 
lal�ásakciót szervezettebbé Tcí
vánjuk tenni .. Ennek érdekéhen 

az elkö\·etkezendő időkben, a 
jogszabályokon belül bizto
sított !ehetóségek felhasználá
sával nyúitand·ó kectvezménvek 
körét a KPM tovább bővíti. 

TÜZELÓELLÁT ÁS 

A háztartási tüzelóellátás
ban 1966-os tüzelési évben, a 
mennyiregi hiányosságok telje
sen megszűntek. Minőségi ki
fogások több helyen merültek 
fel, mivel a vasút által ren
delkezésre bocsátott tüzelő 
választéka gyengébb, mint a 
helyi TÜZÉP-telepeké. 

Az 1967-es tüzelési évben 
intézkedés történt a vasutas 
dolgozók részletfizetésének 
rendezésére. 

RUHAELLÁTÁS 
A beszámolás időszakában a 

vasutas dolgozók ruhaellátása 
javult. Ez elsősorban abban 
jut kifejezésre, hogy mind
azok. akik legalább 2-3 evi 
szolgálati idővel rendelkeznek, 
az esedékesség évében meg
kapják a megillető ruhafélesé
geket. 

A ruha. beszerzésér,e a pénz
ügyi fedezet biztosított. Ha 
időnként a kiszolgáltatásban 
volt fennakadás, ez elsőso!"ban 
az ipar kapa:itáshiánvának 
következménye volt. Jelentő
sebb ellátási zavart ok.ozott 
1965-ig a nagyarányú léts:::ám
ingadozás. Sok kilépő dolgozó 
megváltotta a részére biz
tosított ruhaféleségeket. Az új 
dolgozók részére csak évköz
ben, pótigényléssel. késve le
hetett ruhát biztosítani .  

Több panasz merült fel a 
ruhaanyagok minőségét:el, és 
a viselési idővel szemben. 
az ipar kapacitáshiányának 

A Ruházati Utasítás felül
vizsgálatának és módosításá
nak szükségességét már a VI. 
kongresszus is felvetette. En
nek kapcsán került sor 1965-
66-os években a mintegy 8 évig 
érvényben volt ruházati utasí
tás átdolgozására, korszerűsí
tésére. 

Mivel a módosítást adott 
pénzügyi kereten belül kellett 
<",Zközölni. az ellentmondásolc 
és eltyenlótif.'nsf'qek. va!amint 
a jogos panaszok megszünteté-

A beszámolási időszakban 
80 órával emelkedett az üzem
orvosi, 52-vel a szakorvosi óra
szám. Az 1962. évi 22 üzemi 
fogászat helyett. ma 29 ren
delő szolgálja a dolgozók és 
családtagjaik fogászati ellátá
sát. 

A táppénzes arányszám 
minden évben kedvezőtlenül 
alakult. Ennek vannak objek· 
tív okai, például az időközön
ként fellépő járványok, a vas
utas dolgozók kiszolgáltatott
sága az időjárásnak, a rend
szeres étkezés és egyfajta víz 
fogyasztásának szűkebb lehe
tősége. A munkahelytől való 
távol lakás miatt a dolgozók
nak mintegy 50 százaléka na
ponta, a szolgálat megkezdése 
eló::t, illetve annak letelte után 
órákat kénytelen utazni. 

Vannak azonban olvan okok 
is, amelyek elkerülhetők. A 
központi vezetőség foglalko
zott az utazószemélyzet igény
bevételének kérdéseivel, mert 
a jelenlegi magas szolgálati 
órák nemcsak a rossz személy
zet-gazdállwdást tükrözik, ha
nem a betegszázalék. emelke
désénelc egyik okát is képe
zik. Az utóbbi időben van 
némi javulás, de ez korántsem 
kielégítő. 

A hetegszázalék kedvezőtlen 

alakulása vonta maga után, 
hogy minden évben mintegy 
15-20 millió forinttal túllép
tük a táppénzre előirányzott 
kiadásokat. 

Befolyásolja a betegszázalék 
alakulását az üzemegészség
ügy. E téren legrosszabb a 
helyzet; pedig a felszabadulás 
ótá sok szociális és egészség
ügyi létesítmény épült. Az el
maradottság felszámolása 
hosszabb időt vesz igénybe. 

Nagyobb gondot kell fordí
tani az idült betegei, és a csök
kent munkaképességú.ek gon
dozására. Az üzemi orvosok és 
az egészségügyi albizottságok 
tevékenységét jobban a meg
előző gondozómunkára kell 
irányítani. 

A gyógyászati szolgáltatások
ra előirányzott kiadásolt is 
emelkedtek. Legnagyobb az 
emelkedés a gyógyszerkiadá
soknál, ami a gyógyszerárak 
és a vénydarabszámok emel
l�edésével van összefüggésben. 

A családi pótlékra előirány
zott kiadá.<lok emelkedtek a 
legnagyobb mértékben. annak 
ellenére, hogy a beszámolási 
időszakban - bár lassan -. de 
állandóan csökkent a családi 
pótÍékban részesülól� száma. 
Amíg 1963-ban 130 millió fo
rint volt a családi pótlékra 
előirányzott kiadás, 1967 -re 
már 222 millió forintot ter-vez
tünk. A kiadások emelkedésé
nek oka, hogy a beszámolási 
időszakban kormányintézk.e
d.ás folytán három ízben került 
sor a családi pótlék emelésé
re. 

NYUGDÍJ 

A két kongresszus között to• 
vább emelkedett a nyugdíja-

A munka minőségi javulásá
ban nagy szerepe van a szak
szervezeti bizottságok társada
lombiztosítási tanácsain belül 
működő nyugdíj-előkészítő al
bizottságokna.k is. 

Mint tudott, 1966. február 
l-től a nyugdíjjárulék ösz
szege, kereseti ka�góriák sze-. 
rint, progresszíven emelkedik 
3-10 százalék között. Sokak 
állítása szerint a dolgozóktól 
levont nyugdíjjárulék összege 
fedezi a kifizetett nyugdíjakat. 
Ennek cáfolatául közöljük, 
hogy az 1966-ban a vas
utas nyu,gdíjakra kifizetett 
709 713 204 forinttal szemben 
a vasutasoktól levont jámlék 
311 279 277 forint volt. Az ál
lam által átvállalt összeg pedig 
398 433 927 fo1'int. 

A ½t!/o-OS ÖNKÉNTES 

TÁMOGATÁSI ALAP 

A lap tíz eves Jubileumáról 
május 20-án „házi ünnepségen" 
errlékeztek meg szakszerveze
tünk székházának elnökségi 
tanácstermében. Az ünnepsé
gen jelen volt Röd.önvi Ká.roly 
miniszterhelyettes, a MA V 
vezérigazgatója, Szabó Antal 
főtitkár, Lindner József vezér-

Felavatták a vasutas-postás vörös katonák 

tmlék.múvét 
A Tanácsköztársaság északi 

hadjáratában részt vevő vörös
hadsereg alakulatai hósic&Ségé
ről tanúskodik a Felsózsolcá
nál lezajlott véres ütközet, 
melyben példamutatóa..-i helyt
álltak a vasutas-postás vörös
katonákból alakult zászlóal
jak. A csatában elesett vas
utas-postás vöröskatoná/.. tisz
teleté'fe, a, véres ütközet szí1t
helyén, Felső::solcánál má,;us 

Az l!l57-ben újból megindult 21-én emlék.művet avattak fel. 
1/�°to-os önkéntes Támogatási Az ünnepségen megjelentek 
Alap tovább működik. Az I az egykori csatában részt vett 
alapnak a vasutas dolgozók zászlóaljak veteránjai, a mis-
970/o-a tagja. 

koki vasut.ru;◊k és di&sgyóri 
üzemek munkásai, Felsőzsolca 
és a környező községek lako
sai. Jelen volt Horn Dezső, a 
közlekedés- és postaügyi mi
niszter első helyettese, Liml.
n.er József MAV vezérigazga
tóhelyettes, Szabó Antal, 
szakszervezetünk főtitkára, dr. 
Zsu.ffa Szabolcs, a Postás Dol
gozók Szakszervezetének főtit
kára és a miskolci igazgatóság 
vezetőt 

Az �inlékínúvet HO'l'!'l Dézs<j 
miniszterhelyettes avatta fel. 

A központi vezetőség gonda,!; 
fordított arra. hogy az alap 
jól szolgálja a vasutas dolgo
zók társadalombiztosítási és 
egészségügyi ellátásának kiegé
szítését, és hogy a járulékfize
tés ne jelentsen megterhelést a 
kisjövedelműeknek. Ezért ha
tározatot hozott, hogy nem fi
zetnek jár-ulékot azok. a nyug
eliátottak. akiknek az ellátása 
a havi 350 fori·n.tot nem halad
ja meg. Egységesen 1 forintm 
fizetnek '¾�k. akiknek nyug-
díja az 500 forintot, 2 forintot 
azok. akiknek az ellátása a 
800 forintot nem haladja meg. 

Az alapbevétel 1966. decem
ber 3l-ig 160 072 755, közvet
len kiadás 108 341 598 forint. 
A központi vezetőséf? közve- j 
tett jutta,tásokra 4� 083 OOO fo
rint összeget engedélyezett le
köt.ni, ít?y 1966. év végén 
8 796 739 forint segélyezési tar
taléka volt az alapnak. 

A központi vezetőség jelen
tős összegekkel segíti az alap
ból a dolgozók és családtagjaik 
egészségügyi ellátásának javí
tását. Hozzájárult üzemorvosi 
rendelők, üzemi fogászatok 
építéséhez, 1'endelóintézetek lé
tesítéséhez és bővítéséhez. azok 
felszereléseinek korszerűsíté
séhez. valamint a kórházi ágy
létszám emeléséhez. 

A két ko1'lgresszus között 
közvetett r..tttatáso"ltra engedé
lyezett ÖS$Zeg 38 597 370 forint 
volt. Ebből épült a szombat
helyi. a Landler. a miskolci, a 
dunakeszi. a ctebreceni jármű
javító, valamint Celldömölk 
és Veszprém csomópont üzt>m
ori.·osi rendelője. a kanosvári 

1 üzemi fogászat. Jelentős ösz
s?.eggel járultunk hozzá a 
szombathel:i,i rendelőintézet 
bővítéséhez, a debreceni ren
delőintézet építéséhez. a sza
badság-hegyi gyermek.gyógy
ház felszereléséhez, a budake
szi rehabilitációs pavilon épí
téséhez, a központi kórház 
ágylétszámának bővítéséhez. 

A VII. kongresszust megeló· 
ző Időszakban 15 OOO OOO forint 
hozzájárulást jóváhagyott a 
központi vezetósée' a szolnoki 
MAV-kóriláz építésére. 

Hangverseny a �seppköbarlaugban 
A Borsod megyei Idegenfor

galmi Hivatal május 21-én 
vasárnap nagyszabású hang
vel'Eenyt re::idezett az aggtele
ki cseppkőbarlangban, A kon
c::t keretében a MÁV Szim
foniktt!! Z<?nekar Beethoven : 

moll SZim!óniát adta elő, Lu, 
káes Ervin vezényletével. 

Coriolan-nyitányát és az V. e-

A barlangkoncerten részt 
vevő, mintegy 700 főnyi kö
zönséget valósággal ámulatba 
ejtette a cseppkövekkel csip· 
kézett óriási barlangterem 
csodálatos akusztikája. 

Akár a mesékben . . .  
,,Politikus em

bertől" sem hall
hat�am volna kü· 
lönb hitM!!ást, 
mint az ö-nmagát 
,,nem politizáló''
nak mondó Lu
kács Mihálytól, 
Nuiregyháza áll.o
más nyugdíjba ké
szülő áruá.tvevőjé
től. 

- Kéf'em, ami 
ulem és a mi 
egész családunk
kal történt, a,z 
olyan. aká.1' a me
sékben . .  . Ha va
laki G /iá.ború 
előtt azt mondta 
volna, hDgy ilyen 
világ is van, mint 
a mostani annak 
én akkor azt fe
lelem: ugrMM azt, 
aki arra .-áér és 
akine1r ahhoz ked
ve van! . • •  

Földművelő llzil
leinek h.at gy,ir
mekük volt, s a 
hat éhes száj el
tarlásá.hoz mind
össze hat hold 
föld.fük. Luk.ács 
Mihálynak is na
gyon fiaUJ,l.on 
munkába kellett 
á.llnia. Dolgozott 
vácóhídon, fog
lalkozta.tta. tim.ár, 
de a.mikor alkalmi 
munkát sem tu
dott taLálni - és 
sajnos ez vott a 
gyakc1"ibb eset 

eggyel .'I.Z4:poritot
ta, a nyírségi d-0-
lcgtalanok szám;ít. 
Egg-yet? 1937-be-n 
há.za.s.odott, s még 
a f elsza.ba.du!ás 
előtt hMom fitl. 
meg efrJ lány.a 
szüLetett - 11.épes 
családot kellett el
tartania.. 

Negyve'ff.éves el
múLt, amikor ,H-
1.a.-rnió állást ka
pott 4 vasútlUil. 
1948-ban Nyi1'egy
ház4 á!lomás-On 
alkalmazták f'(Lk
tári munkásnak. 

Hogy mire 
'Vittük? Testvé
reim közül az 
egyik boltvezető 
Nyírszőllősön. a 
másik Bogdá.ny
ba;n vezető beosz-
tásban dolgozik. 
idősebb bátyám 
nyttgdíjazásá¾, a, 
tejcs.a-rnokot ve
zette, két l.ánvtest
vérem jó körül
mények között él 
csalAíd;á.eal. Sem
mire sem jutot
tunk oolna, kérem 
a múltb4'n, sem
mi1'el '& az é1t 
gyermekeim? A 
lányom titkárnő 
egy vá.ll4la.tná.l, 4 
ve;em outállfVe
zető az erdőga,z
d<!sáo-nál: 1 . rom
szobás hmzat @!
tettek! A fia.ím 

közül az egy& 
traktoros, B máJri.k 
építőmunkás, a 
leg1eisebb pedig 
még tanul. 

A 'l'dktá.rba.n ha
tan dot.gozta.k egv 
músza.kban. Miir 
1948-ban úgy ha-
táTozwk, hogy 
b!"Ígádot alakí, 
tanak és Lukács 
Mihályt választ• 
ják vezetőjüknek, 
Nem sokloal ké• 
sőbb ők lettek elő• 
ször sztaha11ovist41 
brigád NyíTegyhá• 
zán. Ez idő tájt 
lépett be a. sza½-
szervezetbe is. K!
sőbb a raktM 
á,ruátvevóje lett. 
Ezt a, munkakört 
látj4 el ma is. 

Amikor m·unká,, 
;Mól kérdezem. 
így vall: 

_ Felelősség-
teljes munka.�ör 
ez. Nálunk mm
dig 1'endnek kell 
lenni. EZőjordu1., 
hogy a.nnyira zsú
folt a. f'(Lktá.r: az 
embe'I' azt hihetné, 
több áru m.áf' nem 
fér el benne, _

dtt 
ilye'l'lkM is mi1t
dent piila.natol: 
a.la.tt mea /,ehet 
találni. Ha érkezik 
a;z áru, mtndig tu-
tlom hor,y mit h.0-
vá kell tenni. 

- földes -
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Nyolc vasutast kérdeztünk rr,eg : 

Mit. várnak a V/L kongresszustól? 

Jól halad a ,nunl.a n 
rál..os-újs§ásJZÍ „onalon 

Két évvel eze16tt ke7.dték 
meg Rákos állomásnál a rákos 
-újszászi vonal máso<ü>k vá
gányának építését. A legna
gyobb és egyben a legnehe
zebb feladat Rá/wshegy állo
más süllyesztése volt, az 5 ez
relékes emelkedőt a forgalom 
biztonsága miatt 2,5 ez;relékre 
kellett csökkenteni. 

Munkaprogramjuk a terY 
szerint folyik. A pártlkongresz• 
szus tiszteletére indított ver
senyben sikeresen helytálltak. 
Az építésben részt vev6 sza,k
ágak vezetői a Nagy Októberi 
Szocialista FoTTadal-Om .SO. év
fordulója, tiszteletére vállalták, 
hogv átlagosan 5-6 százalék
kal feszítik tervüket. A vál· 
lalást szerződésbe foglalták. 

Június 6-án ül össze szak� 
szervezetünk VII. kongresszu. 
sa. A vasutasok nagy várako
zassal tekintenek a kétnapos 
tanácskozás elé. Ez csendült 
ki abból a beszélgetésből is, 
amelyet az elmúlt napokban 
nyolc különböző beosztásban 
le\'Ó vasutassal folytattunk. A 
kérdés, amelyre vála�zt kér
·tünk, így hangzott : mit várnak 
a VII. kongresszustól? 

fme a válaszok: 
DR. PÁLMAI ISTVAN, 

a MA V Magasépítési Fő• 
nökség vezetője, a buda
pesti területi bizottság 

elnöke: 
- Mint szolgálati főnök, azt 

jZeretném, ha szakszerveze
tünk VII. kongresszusa beha
tóan foglalkozna azokkal a 
problémakkal, amelyek a vas
utnál, beleértve az építési 
szolgálatot is, akadalyozzák a 
tervszerú munkát. Az új léte
sítmények építésénél csakis 
ú:n, tudunk előbbre lépni, ha 
4 szakosztál11ok reális igénye
ket támasztanak fónökségünlc• 
kel szemben. Mlvel az igé
nyek jóval nagyobbak, mint a 
kapacitás, feltétle11ül rangso
rolni kellene az új létesítmé
nyek kivllelezését. Jelenleg 
ugyanis sok a megrendelő, és 
mindenki a maga területén 
építendő letesítményt tartja 
elsődlegesen fontosnak. Gátol
ja a kivitelezési kapacitást az 
is, hot111 a többlépcsős rendszer 
miatt nincs lehetőség megfele
lő kooperációra. A másik nagy 
probléma az anyaghiány. Ha 
ezen a jövőben nem változtat
nak, hiába teremtik meg a 
megfelelő tervezési és ki vitele
zé.i kapacitást, a kivitelezési 
határidőket nem lehet betar
tani. 

Ami pedig a gazdasági ve
zetők és a szakszervezeti szer
vek jövőbeni kapcsolatát illeti, 
véleményem szerint a jó mun
kakapcsolatnak kell előtérbe 
kerülni. A legtöbb helyen hi
vatalos a vezetők és a társa
dalmi szervek kapcsolata. Én 
ai,>ellett, hogy gazdasági ve
zetői beosztásban dolgozom, a 
szakszerve.letnek is tisztség
vlselöje vagyok. tgy már ed
dig is volt alkalmam tapasz
talni a fentiekből adódó prob
lémákat. EU.smerem, hogy az 
új pazdasági irányítási rend
szerben nem lesz könnyű fel-
11dlltuk a szakszervezeti szer
veknek, de ha jó munkakap
csolatot alakítanak ki a veze
téssel, ha mindkét oldalról 
megjavul az együttműködés, 
könnyebben át lehet hidalni a 
munka közben előforduló ne
hézségeket. 

SZONYI LAJOS, 
a MAV Dunakeszi Jármú
javitó OV. szakszervezeti 
bizottságának termelési 

felelőse: 
- Az új gazdaságirányítási 

?endszer bevezetése üzemünk
ben Is új feladat elé állítja a 
szakszernezeti bizottságot. Ép. pen ezért elsősorban az ér
dekvédelemmel összefüggő új 
feladatokhoz várunk a kong
resszustól segítséget. A dol
�ozók érdekeit csakis úgy tud
Juk közmegelégedésre képvi
selni, ha mindenről időben 
tájékozottak vagyunk. 

Nálunk a szakszervezeti bi
zottság és a vállalatvezetés 
ka9csolata Jo. Arra törek
szfink, hogy ezen a jövőben se 
essen csorba. Bár a vétójog 
alkalmazása foglalkoztat ben
nünket. Annál is inkább, mivel ezzel kapcsolatban a ma
gyar szakszervezetek XXI. 
kongresszusán sem hangzottak el részletes útmutatások. Jó 
Volna. ha ebben a kérdésben szakszervezetünk VII. kongresszusa, vagy a későbbiek során vezető szerveink messzemenő segítséget nyújtanának. 

A jövőben a szakszervezetek e�yik fontos feladata lesz a IX. 
partkongresszus munkaidő 
esökkentéséről hozott hagro-
2atának végrehajtása. Üze
münkben öt bizottság alakult 
30 tage:al a munkaidő-csökkentés5el kapcsolatos kérdések tanulrnanyozására. Sokoldalúan !elmérjük. hogvan léphetnénk úgv előre, hogy a termelés sem csökkenjen, s a dolgozók keresete sem legyen keve�ehb a ielenlee:inél. 

MF.GGYES ISTV AN, 
a Keleti fütóház mozdony
,..ezetóje, szakszervezetünk 
központi vezetőségének 

tagja: 
- Már a VI. kongresszus is 

foglalkozott az utazószemély-

zet munkaidejének csökken• 
tésével. Sajnos, az elmúlt négy 
esztendőben e tekintetben nem 
sok változás történt. Pedig a 
dolgozók régóta igénylik ezt. 
Az igény jogos, mert az utazó
személyzetnél is megvan a le
hetősége annak, hogy csök
kentsék a munkaidöt. Jó pél
da erre a Keleti fútőház hely
zete. Amióta nálunk bevezet� 
ték a személyzeti fordulót, a 
vonathoz való vezénylést, az
óta sokat javult a helyzet. 

Kétségtelen igaz, nem ment 
simán az új bevezetése. A moz
do11.y1.·ezet6k többsége görcsö
sen ragaszkodott a „saját" gé
péhez. A szakszervezeti bizott
ság segítségével azonban sike
rült a régi szemléleten változ
tatni. Ma már mindenki tud
ja, mikor szabad, lehet tervez
ni a családdal programot. 
Egyszóval több idő jut a kul
turálódásra, a művelődésre. 
Ezzel kapcsolatban még any
nyit, hogy amióta a személy
zeti fordulót bevezették, fűtó
há:mnknál átlagosan 8 száza
lékkal csökkent a szolgálati 
órák száma. Szeretnénk a for
da5zolgálaLos dolgozóknál js 
hasonló megoldásokat találni. 

A hosszú szolgálati idö mel
lett van még egy fájó pontunk. 
Még mindig sok az önköltséges 
menet. Ez pedig. mint ismere
tes, kedvezőtlenül befolyásolja 
a mozdonyszemélyzet kerese
tét. Mi azt szeretnénk, ha a 
korszerű villamos- és Diesel
mozdonyokkal nagyobb telje
sítményt érhetnénk el. Ez pe
dig csak úgy lehetséges, ha az 
emberekkel t's gépekkel job
ban gadalkodnak. 

SZÁSZ GERGELY, 
Budapest-Ferencváros ál
lomás szakszen•czeti bi· 

zettságá.nak titkára.: 

PETO KÁROLY, 
a pécsi TBFF dolgozója., a 
helyi szakszervezeti bi
:wttság mellett múködö 
közgazdasági bizottság 

tagja: 
- A külső munkákon dol

kozó szakembereink lakóko
csikban töltik életük nagyobb 
részét. Munkakörülményeik 
viszonylag jók, különösen ta
vasztól őszig. Problémát je
lent viszont, hogy azok a dol
gozóink, akiket a központi mű
helybe kell berendelnünk, bár 
nem Pécsett laknak, nem kap
hatnak kiküldetzsi díjat. Pa.1·éj 
Jenő betanított mü:;zerészt 
péld(tUl Balatonöszödról kel
lett berendelnünk Pécsre az 
eg_vik fénysorompó automati
kájának szereléséhez. és mi
vel fónökségünk székhelye Pé• 
csett van. Paréj Jenő család· 
jától távol nem kapja a ki
küldetési díjat. Sok múszeré
szünk havonta több mint 240 
órát dolgozik és nagyon idő
sz!'rii volna náluk is megvaló• 
sítani a közbeváltást, hiszen 
pihenésük és a növelwő mű• 
szaki követelményeknek meg
felelően tovább tanulásuk egy
aránt megköveteli ezt. 

BARNA JÖZSEF, 
Pécs állomás koeslmestere: 
- A közbeváltó túrhoz tar

tozom. Másfél éve dolgozunk 
így, és elmondhatom, hogy a 

közbeváltás, melyet szakszer
vezetünk kezdeményezett. Pécs 
állor.iáson teljes mértékben 
bevált. Problémát jelent i.i
szont, hogy anyagi nehézségek 
miatt a közbeváltó túr létszá
ma ma még nem teljes. Szak• 
szervezeti bizottságunk és ál
lomásunk vezetőségének kö
szönhető, hogv dolgozóink kö• 
rében viszonylag kevés a meg
oldatlan probléma. A termelé
si tanácskozásokon elhangzó 
javaslatok minden esetben 
megvalósításra, a panaszok or-

voslásra klerülnek. De azért 
nálunk is van olyan dolgozó, 
aki utazó �::olgálatban eltöltött 
már 24 évet és 140 napot, de 
mivel nem. éi·te el a 25 évet, 
teljes nyu1,1díjra nem jogosult. 
Jó lenne, i•1a szakszervezetünk 
VII. kcng1 •esszusa állást fog
lalna az ii uen ügyek igazságos 
rendezése iekintetében és meg
teremtené a lehetőséget a 
munkában megfáradt vasutas 
dolgo:::ók Jíokozott megbecsü
lésére. 

P i\L TIBOR, 
a pécsi I ü tollá.z szakszerve
zeti bi.:,,ttságának tenne

i.,ísi felelőse: 
- Az uutazó szolgálatot tel

jesítők bér·-rendszere bonyolult. 
A munka) cöri bérek vonatko
zásában n.agyok az eltérések, 
mert a b éren kívüli juttatá
sok esetrr 51 esetre változnak. 
Fútóház11,11,,k dolgozói körében 
általános ,z kívánság, hogy a 
vá!t!'zó ill'etménuek helyett a 
munkaköri béreket „erősítsék" 
felsőbb sz crveink. 

Mozdon::rvezetóinknél igen 
nagy probléma, hogy a szolgá
lat megte rhelésével nincsenek 
arányban a kereseti lehetősé
gek. Ebből származik, hogy 
fiatal lah·atosaink kő:,ül úgy
s,ólt,án s,,mki sem akar moz
donyveze1 ö lenni. Annak elle
nére így �ran ez, hogy a pécsi 
igazgatóss,g területén nálunk a 

J legalacsonyabb a szolgálati és 
a távollét l órák átlaga. 

Fütőház.unknál az utazó 
szolgálata t teljesítők munka
idejének csökkentése eddig 
nem jelentett keresetcsökke
nE'st Reméljük. hogy szakszer
vezetünk soronkövetkezó, VII. 
kongresszusa a további fejlő
dést seg:ít:l és szorgalmazója 
lesz a k01·szerű vontatás ki
terje<sztés1"1ek. ami a vontatá
si. dolgoz{,1< <:7.ámára napjaink
ban a lerrfőbb kívánság! 
Vlsi Ferunc-Lórincz János 

Az ebmúlt két év alatt az 
építkezés során gépi erővel 
1 12 OOO, kézi erővel peclig 
42 OOO köbméter- földet moz• 
gattak meg. A vágányépftéssel 
és a szigeteléssel az év elején 
elérték Mende határát. Gvöm
rő állomás vágánY'hálózat.á,f;, 
peronját és felvételt épület 
építését a pálya- és �sépí
t.ók már befejezték. 

A vonalépírest Mendéig 
március közepéig !befejezték, 
ennek következtében a forga.• 
lom Rákos és Mende közőtt 
mindkét vágányon megindult. 
M06t Maglód és Mende állo
mások teljes á tépí t.ésé:n dolgo.z.
na:k a pályaépítők. 

Tőzsér Enlit 

Báko.sheu állorníeon e!J.és:riilt az új gyalogos aluljáró 
(Tőzsér Ernő fe1.vétele.) 

Az első negyedév után . e .  
felekkel. Ez elsősorban abban 
n,ilvá.nult meg, hogy az egu 
kocsira eső átlagos tartó:ko• 
dast 1 O óra al.á szorították. 

- Meggyőződésem, hogy a 
kongresszus sokat foglalirnzik 
majd a vasutasok élet- és 
munkakörülményei �·el. Annál 
is inkább, mivel a dolgozók
nak ez a legfájóbb pontja. ,-----------------------------

A szegedi igazgatóság első 
negyedé\"i munkáját vizsgálva, 
két szolgálati helyről külön 
kell szólni. Ez a két szolgálati 
hely Békéscsaba és Kislcunho.• 
las, ahol nemcsak a hel,i fo1·
galom lebonyolításában jár

nak élen. hanem jelentős a tran
zitforgalmuk is. Ahhoz, hogy 
a szegedi igazgatóság az el.só 
negyedévi tervét 102.81 szá=a
lékra teljesítette, a többi szol
gála ti helyek mellett ez a két 
vasúti csomópont nagyban 
hozzájárult. 

Ugyanilyen jól dolgoztak 
Kiskunhalason is. Az egy �-o
natra eső átlagos tonnaten•et 
1350 tonná1·a, az egy kocs;ra 
eső átlagos tartózkodási idot 
pedig 7,6 órára teljesítették. 
A kocsiforgalom itt is nagy. 
Az első negyedévben 65 ezer 
kocsi fordult meg az állomá
son. 

Erthető, hiszen a:: utazósze
mélyzetnél még a törvén11es 
munkaidőt sem tudjuk bizto
sita1>i. i.liem beszétvc az egyéb
ként is nehéz vasúti szolgá
latról, s az ezzeL párosuló 
mostoha, szociális körülmé
nyekróL, Még Ferencvárosban, 
az ország legnagyobb pálya
udvarán is zsúfoltak az öltö
zők és a mosdók. Ha ezeket az 
égető problémákat az elkövet
kezendő időkben nem oldják 
meg, még kevesebb fiatal vá
lasztja élethivatásának a vas
utat. 

Ami a bérezé,;t illeti, az 
utóbbi években sokat javult a 
helyzet, emiatt elvétve hal
lunk panaszt. Annál többet 
beszélnek a forgatmi nem uta
zók a prémium 1"endszerrő1. 
Nekiink is az a véleményünk, 
hogy az nem ösztönző. Helyes-
nek tartanánk, ha a kongresz
szus az új premizálási rend
szerrel is többet foglalkozna. 
Mi a magunk munkaterületén 
a szolgálati főnökséggel közö
sen sok apró problémát meg
oldottunk már, a fentiek meg
oldásához azonban a felsőbb 
szakszervezeti szerveknek kell 
hathatósabb segítséget nyúj
taniuk. 

NAGY Gll:ZA 
előmnnkás, a. pécsi pálya
fenntartási főnökség do!• 

gozója; 
- Nálunk a munkaidőt te

kintve nincs probléma. Havon
ta a 210 óra mellett 1200-1300 

forintot ke·resünk. Ez bízony 
nem nagy kereset. Alapjában 
véve ebből erednek a mi prob
lémáink. Eszközeink hagyomá
nyosak. Azt értem ez alatt, 
hog�• alapvető szerszámunk a 
kavicshányó villa és az alá
verő csákány. Ezekkel bizony 
nem könnyű a munka. Különö
sen akkor vagyunk nehéz 
helyzetben, ha a vágányszabá
lyozás mellett kitérőt is kell 
cserélnünk. Tavaly öt esetben 
került sor erre. A munkaerő
hiány (őnökségünk alapvető 
problémája. 

Szakszervezetünk VII. kong
rcsszusától azt várjuk, hogy 
járuljon hozzá a páL11afenn
tartási munka nagyobb meg
becsüléséhez. A mi munkánk 
mindenütt alapfeltételét jelen
ti a vasúti közlekedés zavar
talanságának, viszont bérezé
sünk elmaradottsága hovato
vább a fenntartási tervek tel
jesítésének korlátjává válik a 
mindiobban mutatkozó mun
kaerőhiány következtébe:1. 

Tizennyolcezer jegy elő11tételben . . .  
dés a Mc•;szejev együttes ven
dégjátéka, valamint a Hunva
di Lás:t6, a Hami!et, a Ci
gánybaró és a Don Carlos elő
adásai ir,int. Már eddig mint
egy 18 e:ter jegymegrendelés 

A szegedi szabadtéri játé
kok iránt az elmúlt évben is 
igen nagy volt az érdeklődés. 
S csak a vasutas dolgozók kö
zül 1600-an tekintették meg a 
Dóm téri előadásokat. A sze• 
gedi szabadtéri ;átékok igaz• 
gatósága ebben az évben még 
sze·rvezettebb formában kíván
ja a vasutas dolgozók jeQ11el
látását megoldani. Allomások
ra, szolgálati helyekre, jegy
megrendelő nyomtatványokat 
juttatott el, s ezeken a nyom
tatványokon lehet a jero,igé
nyeket bejelenteni. 

érkezett ,a szabadtéri játékok Békésesaba csomóponton 
jegyirodlijához. mint tranzitáló helyen, az 

Már most nagy az érdeklő-

Azok a vasutas, dolgozók elmúlt negyedévben 125 ezer 
tehát, aklillc ebben az évben a kocsit mozgattak meg, ez egy
szegedi sr:abadtéri játékok va- magában véve is kimagasló 
!amelyik előadását meg kí- eredmény. A m unkában je
vánják trc,kinteni. a szolgálati I lentós részt váUa.ltak a szocia
helyre érkezett hivatalos '

! 

lista brigádok, de dicséretes 
nyomtatv ányon már most je- munkát végzett az állomás 
lentsék lx? igényüket. minden dolgozója. Jó kapcso-

Sziládi Sándor latot alakítottak ki a szállító 

SZOCIALIST A MÓDON . . .  

A Diesel-mozdon!f ok „tüdejének" orvosai 
Van már öt esztendeje an- Benkó L.!iszló a többszörösen 

nak, hogy az Északi Jármúja- kitüntetet;t brigádvezető na
vitó nagy szerelőcsarnokában gyon jól ,emlékszik mindenre. 
egy csoportrnegbeszélésen a - Mi ·vagyunk a Diesel-
170 centiméternél magasabb mozdon1JQk „tüdejének" e>rvo
és 100 kilogrammnál súlyo- sai . • •  - jegyzi meg mo.so-
sabb Benkő Lá$zló vitte a lyogva B enkó László, majd 
szót. hozzátesz i :  - Nincs szere• 

- Nézzétek, munkatársak -
kezdte - az újságokban mind
annyian olvashattuk, hogy a 
termelésben egy nemes mozga
lom indult, amely a szocialista 
brigádok éLetrehívását szorga.l
m.azza. Mit szólnátok ahhoz, 
ha mi is csatlakoznánk? • . •  

Szóba került az is, hogy kik 
nem végezték el a nyolc álta
lánost. Kiderült, hogy Stefkó 
József, Szántó István és Sima 
Ferenc lakatosoknak -van pó
tolnivalójuk. Megfogadták a 
tanácsot, bár Sima Ferencet 
két évig kérlelni kellett , 
hogy iratkozzanak be a brigád
mozgalom keretében induló 
iskolába. 

25 éve az üzemben 

A ma már 27 tagú légveze
tékszereló, vagy ahogy az 
l!:szakiban hfvják, a „levegős 
brigád" rajtjának izgalmas 
napjaira t"Inlékeziinls az üzem 
szb-irodá.ián, ahol K•ssai Jó
zsef munkavf.d,..Tmi felfü!velő 
i.s segíti a múlt fpJ ;rJA,:.f><;ét. 
Nincs sok feladata, hiszen 

pünle abl,an, hogy a Diesel
mozdony elinduljon, de azért, 
hogy ott, ahol akarják ponto
san és z,warmentesen megáll
jon, mi vagyunk a felelősök ... 

Benkő 1942 óta, tehát éppen 
25 esztendeje dolgozik az Esza• 
ki Jármű javítóban. Pályafutá
sát a kocsijavító részlegnél 
kezdte, mint lakatossegéd. 
Negyve'O/;t éves. Mielőtt ide 
ketiilt, a Magyar Radiátor
gyárban dolgozott. 

- Na,g_!JOn örülök, hagy ide
jöttem. - folytatja. - A bá
tyám is ,tt dolgozik a X. osz
tályon, mint mázsamester. Le· 
het, hogt1 a ma még csak III. 
gim.nazista E!va lányom is egy
szer idekerül . . •  

A brigáddáérés els6 évei 
nem men•ek könnyen. Ahogy 
említettii k: Sima Ferencnek 
sehogysem ízlett az iskolapad. 
,,TeqyéL meg mindent. lwgy 
vaióra 1:&.ltsd elképzeléseinleet, 
- mond! ák, magyarázták neki 
a brigád tagjai - hiszen ez 
'lhhoz is fontos lépés. hoqy ;6 
To,katos t-áljék bel'lled . . .  " Az
óta Sima is letette a vizsgát, 
most mái: szívesen, különösebb 

lrerlelés nélkül iratkozik be a 
.szakmunkás iskolába. Ha lete
szi újabb vizsgáját, mint la.lca
tossegéd, többet kereshet. 

Családi légkör 
- Vannak hibák i& 4 bri• 

gád munkájában - ismeri el 
önkritikusan Benkó László. -
Főleg a munkafegyelem és 4 
magánélet szorul még jav!tás
ra néhány do!gozótársunknál. 
De ezt nagyon eredményesen 
szolgálja az a családias légkör, 
amelyet megvaló.sítottunk a 
brigád életében. Az idei sop
roni, kétnapos kirándulás mé
reteivel messze túlszárnyalta 
az eddigi ilyen jellegű meg
mozdulásokat. Felnőttek, és 
gyerekek együttesen, negy
venketten utaztunk el ebbe a 
szép ódon .áro5ba. Az április 
2-3-án megrendezett kirándu
lás szenzációsan sikerült. Ta
valy Dunaújvárosban voltunk, 
idén még tervezünk néhány 
közös lát.ogatást a Balaton 
partjaira. 

A jó hangulatot szolgálják a 
.,fehér asztal konferenciále" is. 
A Törekvés Művelődési Ház
ban rendezett ilyen összejöve
tel anyagi alapja az az újítási 
díj volt. amit Benkó László és 
Stefkó József kaoott a homok
sv'>rócsó-megoldá.sáért. 

Benkó László fára<lhatatlan. 
Most három újítási javaslatá• 

Az első negyedév tehát 
igazgatósági szinten is ered• 
ményesen zárult. Ahhoz azon
ban, hogy az év hátralevő 
részében is ilyen sikeresen és 
jól dolgozzanak a sz€gedi 
igazgatóság területén, arra 
van szükség, hogy ugyanilyen 
lelkesen, lelkiismeretesen vé
gezzék munkájukat. 

Sz. S. 

ttak eredményét "6,,-ja; 1:ala, 
mennyinek ő a szeUE?"mi atyja, 
a. gyakorlati megvalósitás pe
dig legjobb dolgozótársaíé. A 
A NOHAB Dlesel-mozdonyok
nál a levegő vezérlésnyomas 
szabályozójának egyszerűsítése 
mellett sokat foglalkozott az 
AB-kocsik légszívó kosara le
egyszerűsítésének feladatával 
is. Fejtörése eredményesnek 
bizonyult. Nem kis gondot je
lentett a féknyomásszabályo-
zók sürún előforduló elpiszko
lódása is. Ezzel kapcsolatban 
olyan átalakítást végeztek, 
amelynek révén a nyomócsö
vet szúró elé helyezik, s így a 
féknyomás-szabályozás üzem. 
biztooabbá válik. 

Szeretik munkajukat 
- Nálunk mindig van mun. ka - mondja a brigád felada. tairól. - Az úgynevezett 6-

os" javításokat végezzük. "A karambolos javító.sokat soha nem adjuk lit másnak. S=erctjük szép é.s változatos munkánkat, s az a tervünk hoo11 bTigádunkat még egység�sebbé kovácsoljuk. A fiatalok körében vannak Visszatérő pan.a. szok: .. Kevés a fizetés . . .  " Gyakran magyarázzuk: dolgoz. zanak többet. több lesz a kereset. Az én példám is hatásos hiszen amikor idejöttem, sok� kal kevesebb volt az órabérem, mint most. 
A négy esztend6 tapasztala• tal. mint a példák bizonvfüák kedvezőek. A „levegős brigád,; 

jó úton jár. 
Maros Lá8zl6 
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Amit a baleseti sérülteknek tudni kell r A felelőtlenség ára 

196'7. JONius 2. 

A vasúti balesetek a munkavédelmi tevékenység fokozá
sával 1966..,ban csökkentek, s ez a tény feltétlen örvendetes. Nem mondl1ató el ugyanez a 
súlyosabb kimenetelű és a csonkulflso6 balesetelcról. 

rnegemlitünk néhány példát, 
melyekben a balereti sérültek 
- kellő tájéko:oottság hiánya 
a szolgál,ati főnökségek, illetve 
a helyi szenrek kellő felvilá
gosítása miatt - jelentős 
anyagi kárt szenvedtek. 

1 halá los baleset és 3 súlyos sérülés 

Ez a körülmény is idoozerú
vé teszi, hogy a sérültek bal
eseti kártérítésével, anyagi 
kaveteléseivel ismételten fog
lalkozzunk. Tapasztalataink 
szerint a sériiltek. - sokszor 
tájékozatlanság m.wtt - nem 
minden esetben kapják, meg 
nitnda.zt a fufl()a,tást, a.mit a vo
,rw.tkozó ;ogszabályok számuT,
ra biztosítanak. 

Mikor kell bejelenteni 

az igényt? 

A felsorolt társadalombizto
sítási ellátások megállapítása 
határidőhöz kötött. Az igényt 
a baleset napjától, illetve az 
e!só táppén.zsegélyezés meg
szűnésének napjától számított 
két éven belül lehet bejelen
teni. A záros határidők elmu
lasztása azt 5e1enti., hoiy a 
baleseti sérült részére a társa
dalombiztosítási baleseti ellá
tás nem állapítható meg. A 
baleseti járadékot, valamint a 
baleseti rokkantsági nyug?!iat 
az igénybejelentés napJatól 
legfeljebb 3 hónapra, vissza
menően lehet megállapítani. 
Ha a baleset napja óta, illetve 
a táppénz első alkalomm�l 
történt megszüntetése óta mar 
több mint három hónap telt el, 
a 3 hónapot mer,holadó időre, 
tehát a késés idejére -

_
bal� 

eseti eUátht megálVtpit�m 
11em lehet. Tanulságképpen 

Ez a nap is úgy kezdődött, 
mint a többi. Mégis 4 dolgozó, 
4 családapa, férj és kenyérke
reső aznap nem ment haza a 
debreceni jármújavítóból. A 
négy kiiziil egy soha többé nem 

tér mssza. csa.ládjához. Ápri
lis 29-én a szabálytalan, fele
lőtlen munkának egy halálos 
áldozata és három súl�·os sé
rültje lett. 

Mi okozta a szomorú tragédiát ? 

!s szükség volt. Ugyanis jó
formán híre sem terjedt a 
halálos balesetnek, amikor a 
tartálykocsi javító részlegben 
robbanás �övetl.eztében 3 dol
gozó súlyos égési sérülést 
s=envedett. 

Sorozatos 
mulasztások 

Ez a baleset is sorozat,�s 
mulasztús miatt történt. A:z 
egyik tartálykocsi jótállásos 
hibával visszakerült a válla
lathoz. Mózes Imre fóműveze
tó, a javítási program alapján 
elrendelte Kovács VIII. Sán
dor művezetőnek, hogy a ko
csi hibáját állapítsa meg. A 

múvezető az előírások.a.t ji
'111elme,i k.ivül hagyva, a íe
clett IV. sz. javító vágányra 
helyeztette a, kocsit tolópaddaZ 
anéU.itl, hogy azt előzőleg lcel
lően kitisztították volna. A ta1·
tályltocsi tisztítása és a tlszlf
tásból való átvétele Kovács 
Sándor művezető hatásköré
be ta1·tozik, alti ezúttal elmu
lasztotta figyelmeztetni cso
portvezetőjét és a dolgozókat, 
hogy a kocsit nem lehet javí
tani, mert még tisztit,�tlan. 

Arra is van elóírás, hogy :i 
tisztított kocsikra ,,A kocsi 
tiszittott" táqlát kell elhelyez
ni. A klala!rnlt gyakorlat sze
rint csatt tisztított kocsik .ke
rü!hetnelt erre a helyre. A 
do1gozók is úgy tudják, hogy 
az oda beállított kocsikat javí
tásba lehet venni. A baleset 
előtt is ennek a gyakorlatnak 
megfelelően cselekedtek. 

A tartálykocsit ,.folyik" 
megjelöléssel küldttllk ja'l-itás
ra. Ezért Seleznyálc László b
katos a kocsit megtöltötte '1-Tl'.
zel, hogy a !oll'ás helyét és 
mértékét megállapíthassa. F.zt 
követően Szemán László vil
lanvhe"esztőnek és Ungvári 
Sá:1Üior

0 

lakatosna� eng�délyt 
adott, hogy a hiba megj�lölérn 
alapján a hegesztést el vége�-

zék. A két dolgozó a s>.üksé
ges munkaeszközökkel a kOOli 
belsejében helyezkedett el. 
Seleznyák László pedig ,1 töl. 
tö nyílásnál, míg Kiss Kahnó.n 
lakatos a dinamó indító kap
csolójánál volt. Az ivhúzás Pii• 
lanatában a kocsiban keletke
zett gáz berobbant, és a tar. 
tál11ban tartózkodó Szema11 

László és Ung-i;ári Sá,;d�r 
dolgozói: súlyos égést sérüié3c. 
ket s=envedtel,. Seleznyá� 
László figyelő, akit a robba
nás ereje ledobott a kocsi te
tejéről, erős zúzódásos sérUlé
seket szenvedett. 

A vizsgálat elsődlegesen K0-
vács VIII. Sándor művezető 
súlyos felelősségét állapította 
meg, de a balesetért Baumann 
J enó csoport vezet.ő és l'.-Iózes 
Imre fómúvezetó is felelős. 

A mulasxtókat 

felelősségre vonják 

Ez a baleset is elkerülhetö 
lett volna, ha a tartálykoc,it 
beérkezés után a gőzölő-vá
gányra állítják és csak ezu!r.n 
intézkednek a javításos vá
gányra való beállításra. A 
művezető mindezeket e:mu
lasztotta és ezzel elsőd!egesei1 
előidézójévé vált a balesetne!.. 

A Debreceni Rendörfőka-
pitányság mindkét baleset 
ügyében nyomozást tolrt:H. 
Nem kétséges, hogy a mula;;:;
tól.; nzm kerüli/;. el megéT<ll• 
melt bün.tetésiiket. 

A szakvizsgálat alapján a 
járműjavító osztály is lev.-inta 
a tanulságokat és mindkét bal
eset ügyében a szükséges :nú
szaki és egyéb intézkedés:,::et 
folyamatba tette. 

Le kell vonni a tanulságot a 
debreceni járműjavító ve2e
tőinelc és dolgozóino.k is. Leg
fóbl.> tanulság :  nem elég a bal
eset megelőzését oktatni, az 
előírásokat be is kell tartani. 

A helytelen, a rossz munlta
módszerek, a hanyag, fe!elö,
len emberek e!len mindig és 
mindenütt !el kell lépni, u:1c�t 
a balesetek elleni -h:üzdele:n 
nemcsak államérdek, hanem 
rendkívül fontos család\·édcl
mi érdeke is mindenlcinek, n
zetónek és beosztottnak egya
ránt. 

Sándor István 

Baleseti kronika 

A vasutasokért dolgoznak 
1966.ban 3,3 ntlUió forintot fizetett "issza tagjainak 

a Vasuta!Jok Jótékonysági Egyesülete 

A Vasutasok Jót,fü:onysági 
OTszágos Segélyzö és Biztosító 
Egyesülete május 28--;in a Ke
leti pályaudvar kullúrtenné
ben tartotta 73. évi rendes kül
döttközgyűlését. A me gjelente
ket dr. Földesi J'lizsef, az 
egyesület elnöke kiif;zöntötte, 
majd az írásos beszámolót Rá
bai Ferenc ügyvezet/5 elnök és 
dr. Szávai Tibor f,5·könyvelő 
felszólalása egészíteUe ki. 

A:z egyesületnek 84 eze,· tag
ja van. Az elmúlt esztendőben 
a biztosítottaknak különböző 
juttatások - balese!tl segély, 
rendkívüli segély, ösztöndíj 
stb. - formájában 

3,3 millió forintot l'lzeteU 
vissza az egyesiltlet. 

A cél : tovább növelni a tagok
nak nyújtott juttatá 9okat. Z::n
nek érdekében 7,5 11-iillió fo
rintos költséggel még ebben az 
évben megkezdik a, b�ilatonfü
redi üdiilő építését. J\ tervek 
szerint 1969 januárj:Hól az 
ecyesület tagjai egy teljesen 
modern, minden kényelemmel 
be•E'ndezett ildülóben pihenhe
tik ki az éves munka fáradal
mait. 

A küldötbközgyűlé=l sz.6 

esett aITól is, hogy a katona
idejüket szolgáló va.sutasfiata
lok egyesületi tagságukat meg
tarthatják. Eddig ugyarus aki 
bevonult katonának, azt töröl
ték a nyilvántartásból. Ez az 
intéz.1<edés a fiatal biztosítot
taknak nagy előnyt jelent. 

Új rendiszert vezettek be a 
betegállományban lévő egye
sületi tagok tagdíj!izetésére is. 
A havi tagdíjat a biztosított 
hozzájárulásá v-al a fi2et.ésből 
vonták le, a táppénzből azon
ban levonni nem lehet a tag
díjat. Emiatt nagyon sok eset
ben elmaradt a befizetés, és 
így megszűnt a tagság is. A 
küldöttközgyúlésen határozat 
született arról, hogy a huza
mosabb ideig betegállomány
ban levő egyesületi tagokat le
vélben felkeresik, befizetési 
csekket küldenek számukra, 
ho�y a tagdíjat rendezz.ék. 

Ör-vendetes az is - állapí
totta meg a ki.izgyúlés -, hogy 
a taglét.�zám állandóan emel
kedik, és így minden remény 
megvan arra. hogy az 1969-ben 
7 5 éves jubileumát tlnneplő 
eoyesiilet eléri majd a százez
res taglétszámot. 

Május 5-<l,n 1\•agytoldipuszta 
és Karád állomások között egy 
távíróoszlop-!eszító huzal a 
mozdonyból kirántotta Tóth 
Millály mozdonyvezetőt. A 
balesetet az idézte elő, hogy 
nevezett körültekinté5 nélkül 
és szabályellenesen a moz
donyból erősen kihajolt. Sé
rülése nem életveszélyes. 

* 

Május 11-én Martfü állomá
son a 7708. s.z. vonat előzetes 
értesítés né1kül a foglalt II. 
sz. vágányu.1 járt. A ves:zélyez
tetést azt okozta, hogy Szajol 
állomás forgalmi szolgálatte
vője feHtérés ellenére elmu
lasztotta értesíteni a 7708. sz. 
vonat személyzetét. 

* 

Május 1 1-én Szombathely ál
lomás rendező pályaudvarán 
a 324-790. psz. tartalélonoz
dony tolatás közben kímélet
lenül ráütközött a 23. és 39. 
sz. váltók közötti vágányré
szen tárolt hegesztószerel
vényre. Az ütközés következ
tében 3 lakókocsi kisiklott, és 
erősen megsérült. A kocsiban 
tartózkodó dolgozók közül öten 
könnyebb sérülést szenvedtek. 
A balesetet a mozdonysze
mélyzet figyelmetlensége idéz
te elő. 

* 

Május 13-:in Békés állomá
son tolatás közben kézcsonlm
láso.s üzemi balesetet szenve
dett Kiss Gyula Békéscsaba 
honállomású vonatfékező. A 
balesetet az Idézte elő, hogy 
nevezett váltóállítás után an
nak a, vágánynak a tengelyébe 
lépett, a.melyre a, betolást elő-
1.:észftette és jelzéseivel irá
nyította. 

Májns 13-án Budapest-Fe• 
rencv&ros Nyugati gurítójá.nak 
24. sz. vágá.nyán halálos ü:r.emi 
balesetet szen't'edett Mosoni 
Ferenc sarus. A balesetet az 
idézte elő, hogy nevezett gyor· 
sa.n mozgó járművek kii7,é lé• 
pett, és az álló ko�i csa,,ar• 
ka.pcs.U akasztotta a mozgó ko• 
csira, miközben megbotloti, ti! 
a síns7álra esett. 

* 

Május 18-án Nagyecsed és 
Mátészalka, állomások között 
a nyilt vonali egyenes pálya
részen kisiklott az V. pm. sza
kasz állagába tartozó pálya
mesteri motoros ki.,;kocsi. A 
kisiklás következtében Veres 
Sándor szakaszkezeló pálya
mester könnyebb sérüléseket 
szenvedett. A balesetet az el
ső kerél< egyik felfogócsavar
jának leesése idézte em. A 
pvg. alig két hete érkezett 
vissza a debreceni gépállomás
ról ahol főjavítást végeztek 
rajta. A főjavítást követően 
közvetlen a baleset előtt újabb 
helyszíni javítás vált szüksé• 
gessé. 

* 

Május 16-án Békéscsaba il• 
lomáson a 623. sz. vonat előre• 
húzása. közben a mozgó szerel
vényről leugrott és a kocsi ke• 
rekel alá került Albert Bálint
né, a helyi utasellátó dolgozó. 
ja. Nevezett súlyos sérülései 
következtében életét vesztette. 

* 

Május 22-én Aszód állomá-
son a 44 077 psz. Diesel-moz
dony vonatra járás közben el
ütötte a vágány úrszelvényé
be helyezE'tt létrát, melyről le
esve, zúzódásos sérüléseket 
szenvedett Kátai Sándor, a 
hatvani villamos alállomás 
dolgozója. 



MAGYAn VASUTAS 

Úgy érzik, egyedül  maradtak l A budapestiek elhatározták : 

vissza hódítják a vándorzászlót A sátoraljaújhelyi fútóh.áz 
január elsejével megszűnt üze

melni. Ezt a fűtőház dolgozói 
tudomásul vették. Bár nehéz 
volt megválni a régi munka
helytől, a megszokott műhely
től, hiszen az a 160 vasutas, aJti 
a fűt&háznál dolgoz.ott, élete 
javát ott, az ódon falak kőzött 
töltötte el. 

Ami igaz, az igaz, az át.szer
vezéssel az itt dolgozók nyu
goiitabb munkakörülmények 
közé kerü1tek. Tágasabb a2 
öltözőjük, a mosdójuk, csende
sebb a munkahelyük. Gond
juk, sérelmük azért van elég. 

a bontás miatt 2-3 hónap 
alatt tönkremegy. 

0 gy érzik és a ta.pa.sztalat 
is azt mutatja, mi11tha a sáto,-- Az igazgatóságok közötti 
al:,aújhelyiekről megfeledkez- 1 versenyben az első negyedévi 
te:k, volna. Az átszervezés, az eredmények alapján a buda
új munkakörülmény kialakí- pesti igazgatóság vezet. Az 
tása sok gondot, nehézséget igazgatóság vezetői számos ín
jelent. De nem szabad megfe- tézkedést tettek, hogy a má
ledkezni arról, hogy egy 70 sodik negyedben is megszerez
éves munkahelyet szüntettek z.ék az első helyet. 
meg, ahol csak adminisztrativ Az első negyedév jó teljesít
intézkedéssel nem lehet egytk ményei ellenére a szállítási 

szükségességének mérlegelésé
re. Ennek nyomán a 16/32 órás 
szolgálatok közel 50 százalé
kát máris átszervezték 12/24-
re, vagy ahol a lehetőségek 
engedték, nappalos mUIJJkakör
re. A megmaradt 16/32 6rás 
szolgálat jelentős részénél be
vezették a ha.vi 1-2 szabadna• 
pot. 

Vezetők és dolgozók össze
fogva lelkesen készülnek a 
forradalom évfordulójára, a 
vándorzászló visszahódításá
ra. Jól tudják, ésszerűbb, ru
galmasabb, hatékonyabb mun� 
kával törekvésük kellő' ered
ményt hozhat. 

K. J. 
Fél éve annak, hogy Sze

rencsre költözött a fűtőház. 
Arota a sátoraljaújhelyiek ma
guk - vagy ahogy ők mond
ják - egyedül maradtak. 

- Az átszervezésbe már be
lenyugodtunk - veszi át a szót 
a párttitkár. - De azt sehogy• 
sem értjük, mi.ért kezelnek 
bennünket mostoha. gyermek
ként. Csak egy példát említek. 
Az á.Uomás vezérigazgatói di
cséretet kapott, rólunk meg 
sem emlékeztek. Még jutalmat 
sem kaptu.nk, pedig az elmúlt 
gazdasági é vben jól dolgoz
tunk az állomással együtt. 

napról a másikra új életior- ton.naterv teljesítésében a rak- �---------------------------mát teremteni. súlynorma alakulásában azon-
A megváltozott körülmé

riyekről, az új munkalehetősé
gekről beszélgetünk Deszatnik 
Sá:nd01' kirendeltségvezetővel, 
Iván Miklós szl:>-titkárral, és 
Váradi Andor párttitkárral 

- Az átszervezés 11tdn a 
1>o!t fűtőházoa,n kocstselejte
zést végzünk - kezdi a be
szélgetést a k.irendeltségvezetö. 
- összesen 100 dolgozónka.t 
helyezték el különböző szolgá
lati helyekre. Sokan kffli.ltek 
Szerencsre és a t)()ft4J má& áL
lomá.,aira. A többiek itt dol
g0:?l!4k. 

A párttitkár mondanivalóját 
az szb-titkár a következímkel 
egészítette ki :  

- Hosszas vitát folytattunk 
azért, hogy a kocsiselejtezők 
védőételt és bakancsot kapja
nak. Azzal utasítottak el ben
nünket, hogy védőétel nem 
jár, mert szabadban dolgoz
nak. Ez igaz! De még így is 
n,a.gyon egészségre.len a mun
kakörülményük. Lábbelijük 
pedig éppen a kocsiselejtezés, 

Hiányolják azt .is. hogy pél- ban kedvezőtlen jelenségek 
dául a szertárhoz felvett új mutatkoztak. Ezért a módosult 
dolgozók majdnem annyi óra- közlekedési, szállítási elképze
bért kapnak, mint az a fűtő- léseknek megfelelően elsősor
házi szakmunkás, aki 15-20 ' ban a kereskedelmi szolgálat 
évet a s7.a.kmájában dolgozott. \ tevékenységét szorgalmazták. 
E_gy �e1!en ool,g�z.nak. __ s ';Z a 

! 
Kidolgoztá� a 

, 
k_ereskedelmi 

visszassag bérfeszult.séget, dolgozók uj premiumrendsze• 
rossz hangulatot okoz. rét, amely összl1angot teremt 

A helyi vezetők ez ellen te- j a népgazdaság vasúti és válla
hetetlenek. Segíteni kellene 

I 
lati érdekei között. A gyors 

rajtuk, mert ma még kétsze- be- és kirakás szemléletét a 
resen fáj minden kis sérelem, gyors továbbítással egészitet-
s ez emberileg érthető :is. ték ki. !gy érték el, hogy 

Segíteni rajtuk pedig embe- a célkitűzésnél 3,76 kilo• 
ri kötelesség! méterrel emelkedett a köz-

(SZJ) vetlen és irányvonatok 
közlekedési sebessége. 

Az igazgatóság szervezési in-
tézkedésének hatékonyságát 

Hat éve a munliás-m üvelödés 
szolgálatában 

növeli a Nagy Ok-tóberi Szo
cialista Forradalom 50. évfor
dulójára tett szocialista mun
kavállalás is. Több csomópont 
és szolgálati hely tett figyel
met érdemlő vállalást a kocsi
tartózkodás és az idegen ko
csik tartózkodásának csökken

A Lafl.i!� Jenö Já.rmú;aví
tóban az elmúlt napokban ösz
szegezték a tudományos isme
retterjesztést, a munkása.kadé
rrua eredményeit, tapasztala
tait. Sikeres munka számadá• 
sa volt a május 25-én tartott 
akadémiai :záróünnepély. Az 
üzem négyszáz dolgozója gaz
dagította tudományos műszaki, 
technikai, állalános, irodalmi 
és művészeti ismereteit. !gy 
van ez má,.- hat év 6ta. Az 
üzem dolgozóinak jó része ez
alatt megkedvelte és megsze
rette a tudományos ismeretek 
terjesztésének k<>'l'szerú fo1"
máit. Tíz különböw érdeklődé
si körben közel száz előadás. 
játék-. SU\k- és tudományos 
film vetítése, megannyi vita 
zajlik és·ente e szakszervezeti 
bizottság szervezésében a mű
velődési házban. 

Egyetemi és középisklOlal 
tanárok. egy-egy műszaki 
szakterület tudominyoo képvi
selői tartanak előadást és szö
''ód..'le.lc tartós barátságok a 
foglalkozások keretében. Is
meretlen területek, anyagok, 
Világrészek és művészetek tá• 
rulkoznak fel kíváncsi. tudás• 
ra szom� emberek előtt. Új 
könyvek százai kerütnek kéz
be tudatosan, hogy tovább ha
ladjanak az előadások. tudo
mányos és szakfilmek indHot• 
ta úton. 

Most. hogy befejeződtek a 
11anfolyamok. készülnek a nyá-

Vereczkei János 

sukat, nyerte meg őket közös 
célok érdekében. 

János bácsi - ma már így 
hívják - helyt állt a huszon• 
két évvel ezelőtti romeltaka
rításban. Keményen dolgozott 

már a javítóműhelyben, ami- tésére. 
A Nyugati pályaudvaron a kor Budán még dörögtek az műszaki normákhoz mért koágyúk_ Szakmából és ember- csitartózkodá.s 30 perces csök

ségből .sokszor állt már a mér- kentését vállalták. Ugyanak
legen. fgy nemcsak elismert kor a szállítmányozási dolgo
esmergályos, ha.nem az újon-

, 
zók az egy óra alatt mozdított 

nan szervezett vasutas-szak- súlyt növelik. 
szervezet bizalmija, majd az A_ f�rencvá.rosi fútf:� k<>l
osztály főbizalmija; lett. A 

l 
lekt1".aJa a vontatási. _uzem

munkásbizalom Ö\le"Zlre, amikor k?l:Seg 2 szá�lékos csokken: 

be "--zt-.... ·'k állal .. tésére tett vallalást. A keleti 
_v=_ v.....

. 
a v at uze. műszak dolgozói vállalták, nn, maJd pedig a szakszerveze. hogy a használtanyag-felúji

ti bizottságba. Tíz esztendőn tásból közel egymillió forintot 
át bér-, termelési és verseny• takarítanak meg. Nyolcszáz
felelősként :is kitartóan dolgo- ezer forintot meghaladó ön
zott. Mik.ént másfél évtizeddel költség-megtakarításra tettek 
ezelótt százak szereztek az ál- ,-állalást a VH!a mosvonal 
t,ua -zer,éZ.ett mÚl;'m-ki körben _ fenntartási_ Főnökség dolgozói 

S . . lS. szakma_!:, magasabb s� Az igazgatóság forgalmi és retet, ,gy most évente korel kere...<.kedelml dolgozói a 19.5 
féle?Een ismerik meg a tudo- tonnás kocsiklhasználási cél
mány új eredményeit. °'3.k- ltitúzéssel szemben 
úgy, mint húsz évvel ezelött. a éve6 átlagban 19,62 tonnát 
szabad és új élet küszöbén, ma vállaltak, ez tízezer kocsi 
is minden felada.t végrehajtá- megta.ka.ritásái jelenti. 
sában fáradhatatlan. A tehervonatok átlagos terhe

Az esztendők múlnak, gyer
mekei is felnőttek, sz(ve, ere
je, lendülete azonban fiatal 
maradt, 11 munkásmúvelődés 
szolgálatában is. Tevékenysé
gének másik gyümölcse, hogy 
az általa szolgált ügy ma köz
üggyé vállt a Laodla- Já,rmú
javítóban. 

Kovács János 

lésének negyedéven.ként egy
százalékos túlt>eljesitésével 
3200 tehervonat indítását ta
karítják meg. 

A növekvő teljesítmények 
mellett az igazgatóság vezetői 
a szociális helyzet javítására, 
a munkal'iszonyok kedvezőb
bé tételére is törekszenek. Te
vékeny munka indult a vesz
teségidók felmérésére, kikü
szöbölésére, a jelenléti idők 

Kapuvár állomás fiatalodik 
Kapuvár az elmúlt két év• 

tized alatt sokat változott. Aki 
csak a régi nagy falut i.s,m.er
te, bizonyára álmé1kodlna, hi
szen a régi községből egy új, 
kulturált, modern település 
lett. Afféle iparosodó nagy
község, amely húsfeldolgozó
val, lenárugyá.rral, gabonafel
dolgozóval büszkélkedhet, 
hogy csak néhányat említsünk_ 
A szénsavtelep, az erdészet, az 
építőipari yálJalatok, a Tű
ZÉP, a műszaki ktsz és a kör
nyék termelőszövetkezetei még 
csak növelik e több é\>"száza
dos falu tekintélyét, s bizo
nyítják a Rábaközben végbe
ment változásokat. 

Egyszóval rangos hely lett 
Győr-Sopro11 megyében Ka
puvár. S ezzel a fejlődéssel lé
pést kell tartania a vasútnak, 
az állomásnak is, hiszen a 93 
évvel ezelőtt épült felvételi 
épület és az ugyanilyen idós 
vasút már nem felel meg a 
jelenlegi követelményeknek. 

- A felvételi épület tataro
zása már megkezdödött 
mondja Kovacsics Vilmos ál
lomásfőnök_ - A tervek sze
rint 1 millió forintos költség
gel még ebben az évben tel
jesen újjáépítik. A munkála
tokat a Soproni Pály,..fe-,,ntar
tási Főnökség végzi. Spül két 
új fogad6vágá.ny is. 

- Szükség van a-re a nagy
arányú" rekonstrukcióra azért 
is - kapcsolódik a beszélge
tésbe Boros Jenő párttitkár -, 
mert állomásunk most az át
s=n'ezéS uf.án körzeti állomás 
lett, s mint ilyennek. megnőt
tek feladatai. 26 község tarto
zik hoozánk. s ezek kiszolgá
lása sok munkát, szeroezett
séget kíván_ Naponta két te
her-autóval járjuk a falvakat, 
és hozzuik-'Visszük az árut. 

A napi fo,r,galmUillk 40-50 

kocsi, de volt olyan nap, hogy 
60-at raktak meg. UtasforgaJ
muk pedig eléri a napi ezres 
létszámot. Nagyon sokan jár
nak be dolgoz.ni Győrbe, Sop
ronba. 

Sok az átrakás a kisvasútra 
is, amely a Hanságba szállít. 
A gazdasági vasút is egyre ín• 
lcább jelentős szerephez Ju.t 
Kapuvár környékén. 

Az állomás szakszervezeti 
bizottsága egyik soron követ
kezó feladatának. tekinti, ho..oY 
az átrakószolgálat szociáll.s 
körülményeit rendezze. Nyesö 
Imre szb-titkár erről a követ
kezo7'et mondott.a : 

- A ga::dasági vasút, illetve 
a nagyvasút átra.kómunkásai 
mostoha körülmények között 
végzik munkájukat. Nyá1"011. 
még csak rendben van, bár a.z 
eső elő! nincs hova elhúzódni. 
de télen a hidegben szinte em
berfeletti munkát végeznek, s 
nincs ahol melegedjenek. Van 
ugyan melegedó, de az egyben 
raktár és szerszámtároló is. 
Most, hogy megkezdődött a 
rekonstrukció, így módunk 1esz 
öltözőt. mosdót és melegedőt 
is építeni. Ezzel az átraú.,ószol
gálat jogos panaszát és kéré
sét orvosolni tudjuk. 

S ha már a szakszervezeti 
bizottsá:g munkájánál tartunk, 
hadd említsük meg. hogy az 
újonnan választott szakszerve
zeti bizottság ebben az évben 
közmegelégedésre szervezte 
mea az üzemi étkeztetést. 

Kapuvár állomás dolgozói az 
éoítkezés ellenére is ez év el-1 
ső negyedében kimagasló ered
ményt értek el. Kocsikihasz
nálást a 99 százalékos ten·vel 
s?.ernben 106. a kocsitartózko
dást pt>dig 93.2 zázalékra t<"l 
iesílették. Az idef{en koc0'-k 
tartózkodási idejét pedi f{ S.8 
órával cso"kkentették. Sz. J. 

Megbecsült pályamunkás volt 

Budai Károly pályaőr a 
veszprémi pályafenntartási fő
nökség balatonalmádi VI-os 
pályamesteri szakaszának dol
gozója, 32 évi vasúti szolgálat 
után nyugalomba vonult. Sze
rény, megbecsült munkása volt 
a pályamesteri szakasznak. 
Munkáját mindig példamuta-

tóan, lelltiismeretesen végezte 
el. Többször kapott Ki,-áló 
dolgozó oklevelet és 6 volt az 
első élmunkása ennek a sza
kasznak. Nyugdíjazása alkal
mával a pályafenntartási fő
nökség Kiváló dolgozó jel
vénnyel tüntette ki. 

Kiss La.jos 
ri terve-k. Nyári programok a \"""""'\l\.-v<""'"-".,.,.""""'""'""',._."",v,""'"",.,.""""""Y\fVw'\I\.-.J<""'"-".,.,.'\1\.-v'""'""'.,.,.""""'""'""',._.""""'""'"",._."'-"'V'.AIV\fVV\,"'V'.AIV\"""""",..,."""""""'"",,..,.""'""'""'""',..,.""'""'"" 
gyermekei:, a KISZ-tagok, a 
•zocialista brigádok számára. 
HajókiránduHsok. országjárás 
a történelmi helyekre. Tárgya
lások kezdődtek a Tudományos 
Ismeretterjesztő Társulattal is, 
hogy ősszel rnég tovább lépje
nek. esetleg a József Attila 
Szabadegyetem üzemi tagoza
tát helyben szervezzék, indít
sák. Mindez a szakszervezeti 
bizottság és a művelődési ház 
közös rendezésében. 

E ltiterjedit munkásműve
lódés szervezésének legfőbb 
motorja ma is Vereczkei Já
nos. Hat esztendő,·el ezelőtt 
kapta a megbízást: szerYe?..zen 
munkásakadémiát az üzem
ben. 

- Nehezen ment. különösen 
az elején - mo11dja, és ho!!V 
fáradhatatlan mu11kájáról el
hárítsa a figyeL'"l1et. hozzáte
szi : - egyre ket•e�ebb nálunk 
az érdektelen munká.�. A mun-
1;,a szervezésében pedig 11 mun-
1cásitkadémiai tagozat titkárai. 
bizalmijai. 11 múhelybizottságok 
1<ultúrfeteU5sei és 11 szak.�zer
t,ezeti l>izalmia.k is egyre ha
tékont,abb segítséget nyújtot
tak az évek során. A párts::er
t,ezet és a t,álllllat tiezetői is 
sokat seir,tettek. 

Aki Ismeri, jól tudja, hogy 
ll kulturális nevelőmunka szer
� minden jóindulat és te
vékeny segítség mellett is nt!
héz, nagy odaadást és sokszor 
ll szabad idóról való lemon
dást Is követel. Vereczkei Já
nos a.zonbon sokszor vizsqázott 
11z üzem dolaoz6i l'lőtt. Gyak
ran kérte és kapta támoga,tá-

BOY VBfBRÁN PORTRÉJA 
Székely Ignic nyugdíjast 

- k l\iA V Jegynyomda volt 
főm<ivezetójét - a haza és 
a nép szolgálatában eltöltött 
több évtizedes munkásmoz
galmi tevékenység�ért Nép
köztársaságunk Elnöki Ta
nácsa a Szociatist.a Hazáért 
'E:rdemrenddel tüntette k.1. 

Ez volt a nyolcadik kor
mányk.itüntetése, amit a fel
szabadulás óta mellére tűztek. 
Regényes, példamutató élet 
az ö1:é. Fiatal éveiben a mcg
próbáltatásból, a kínból több 
jutott számára, mint a ke
n�·érből. De zokszó nélkül vi
selte mindezt, mert tudta: 
az eszm-e, a.melyért minden 
áldozatot vállal, győzni fog. 
A sok keserűség és kín ma 
már a múlté. Élete, rendíthe
tetlen hite, azonban példaként 
állhat minden fiatal előtt. 

Mindössze 8 éves volt, ami
kor édesapja, Székely Mór 
szervezett munkás, az egyik 
nagybudapesti konfekciós 
üzem szabója, a Szociálde
mokl-ata Párt tagja, 1912-ben 
magával vitte a felvonulásra, 
a szebb és boldogabb életért, 
az emberi jogokért síkra szál· 
ló munkások demonstrációjára 
Ezt a napot a7.óta - a törté
nelemkönyvekber, is - véres 
csütörtökként ismerik. Szem
tanúja és szenvedő részese 
volt még gyermekfejjel a 
megtorlásnak, a csendőrsortűz-

nek. S ez az első borzalmas él
mény a munkásvértől pirosló 
pesti kockakő, egész életében 
mementóként végig kísérte. 

Gyermek volt, mindössze 12 
éves, amikor a nélkülözés és a 
megélhetés dolgozni kényszer,
tette. Először kifutó fiú lett. 
Majd két év múlva Hor
nyánszky Viktor nyomdájába 
inasna.l< jelentkezett. Ekko, 
került először kapcsolatba fi 
vasúttal. A Hh•a talos Lap és u 
menetrend korrektúráit ó 
hordta a vasútigazgatóságra. 

A nyomdában szen·eze·: 
munkások dolgoztak és lassan 
ő is felfigyelt azokra a tanok
ra. eszmékre. amel)·et környe
zete vallott. Az első szabad 
május else.ién a 19-es nagy 
seregszemlén a többi lfjúmun
kással együtt ő is részt vett. 

Még dühöngött és tobzódott 
a fehér terror, amikor fivéré
vel tagja lett az antialkoholis
ták mu11kás szövetségének. Ez 
a kibontakozó kommunist!J. 
mozgalom fedőszerve volt. A 
Horányi csárdában. a gödi fé
szekben, az illegális kom
munisták találkozó helyén -
érlelődött, formálódott jelle
me. Az 1924-es nyomdász• 

Székely J gnác, 

gye]ték, de lebuktatniuk nem 
sikerült. Küldetését sikerrel 
végezte el. Ebben az időben 
erősödött kommunista hite, 
mint ahogy erősödött a meg
gyötört, kisemnúzett munkás
ság is. 

Hatan voltak testvérek. ue 
mind a hat Székely-gyerek a 
szülőkkel együtt a szebb, a sza
badabb életért küzdött. 

Az 1930 szeptember 1-i 
nagy tüntetés előkészitésébf'n, 
megszervezésében már részt 
vett. Erre így emlékezik: 

sztrq.jkban már jelentős szere- - Amerre csak ment;!nk, 
pet vállalt. Összekötő volt a kart karba öltve, végig a kör
sztrájkoló munkások és a úton, mint az áradat. -.iőtt a 
szakszervezet között. Napa- tömeg. Munkát! Kenveret! 
kan keresztül detektl\ ek fi- Zúgott e�cr es e�er torokból, 

majd felcsendült az Interna
cionálé dallama is. Ott mene
teltünk az első sorokban Pal
kó Sándorral, az ifjú nyomdá
s;;ok eg11ik ve:::etőjével. Ma ő 
a Baranya megyei ta.Tl<ÍCS VB 
elnöke. Vele együtt, közósen 
hoztuk ki az utcára, a tünte
tők közé a MODIANO Szi
varka- és Papírgyár munkás• 
leányait, s ez akkor nagy do
lognak számított. Felejthe\ct
len nap volt. Ennek emlékét a 
kardlapozás, a fájdalom sem 
szürkíthett.e el soha. 

Emlék ! Milyen messze van 
már mindez és mégis milyen 
közelnek tűnik. Nézem öt, a 
nyugdíjas nyomdászt, a nyug
díjas vasutast, aki szenvedé
lyesen bes7.él a múltról és mo
�olyogva a jelenról, mert ő 
örülni tud a jelennek, örülni 
tud mai életünknek, amelvért 
minden kínzást és megpróbál
tatást vállalt. A megpróbálta
tásokból neki is kijutott. 

45 éve párttag, s ugyaneny
nyt idő óta tagja a szakszerve
zetnek is. 1944-ig elnöke volt 
a Wekerle-telepi Szociálde
mokrata Pártnak. A fasisz
ták 1944-ben onnan hur
colták el a jugoszláviai 
bori rézbányába. A lágerben, 
ahol együtt volt Radnóti Mik
lóssal, a mártír halált halt 
költővel, a kínok-kínját élte 
át. De hite. hazaszeretete r.ap
ról napra újabb és újabb erőt 
adott. 

Számára - mint nagvon 
sok elhurcolt, meggyötört em-

ber számára - a szabadságot 
a szovjet hadsereg hozta meg. 
Jugoszlávia területén szaba
dult fel, s nyomban jelen.tke
zett partizánnak. A Petőfi-bri
gádba osztottá1G be. Később a 
felszabadító csapatokkal együtt 
haza érkezett. Hazatérése 
ulán már másnap, 1945. feb
ruár 20-án a kispesti nyom
dában a szovjet hadserei 
front újságját készítette. Dol
gozott és pártot szervezett, 
agitált, részt vállalt az újjá
építésből. Fáradhatatlanul 
dolgozott szocialista hazánk 
építésén. a szebb életért. So
káig tagja volt a Nyomdá.iz 
Szakszeri:ezet központi -veze
tőségének. majd 1954-ben a 
MAV Jegynyomdá.hoz kerúlt 
főművezetőnek. Innen me,1. t  
nyugdijba 1964-ben. 

Három éve már. hogy hiva
talosan is pihennie kel!ene. 
De Ignác bácsi ma sem pihen. 
Munkásőr, pártalapszerveze• 
tében vezetőségi tag. a vasutas
szakszervezet kispesti nyu"
díjas csoportjában az ellenő;
ző bizottság elnöke, a Typog
ráfia cfmG szakszervezeti lap 
szerkesztő bizottságának ta" -
ja. s a Magyar Vasutas m•on';
dal előállításánál is rendszeresen segédkezik.. 

Pihennie kellene, így lenne 
illó és jussa is van rá. De ő 
nem pihen. mert a köznek 
szentelte életét. s gazda" 
múlttal és mé,: ga7dagabb ta: 
paszta!�ttal a tar olyában, nyugd1Jasként i · a jörnt epiti. 
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Számvetés a jegeseknél 
A felnőtt esapat az első, az ilili a nuísod.ik helyen wégeztek 

BVSC-ú. Dózsa Z:Z, BVSC 
�FTC 6:Z, BVSC-V. Me
teor 13:4. 

TOLATÓS TEHER 

1957. 10NIUS !. 

- Békehónapot tartanak a 
békéscsabai csomópont dolgo. 
zói. Az egyhónapos időszals; 
alatt 40 röpgyűlésen ismerte-
tik a Vietnamért, a Világbé. 
kéért akció jelentőségét. Eddig 
már több mint 30 röpgyúlé, 

Ilyen eredményekkel induJ.t 
az 1966-67. évi magyar jégko
rongbajnokság. És mégis, a 
bajnokságot az FTC nyerte -
jobb gólarányával - az azo
nos ponotszámot elért BVSC 
előtt. 

érni - az új idényben. Az 
FTC elleni I. fordulóbeli mér
kőzésen például amikor 
még" nem éleződött ki annyira 
a bajnoki címért folyó küzde
lem - könnyed, szeLlemes já
tékkal győzött a BVSC 6 :2-re. 
A III. fordulóban, amikor éles
sé vált a küzdelem, ugyanaz a 
FTC 6 :2-re tudott visszavág
ni az idegesen, ro.s.szul játszó 
BVSC-nek. 

jelenséget Is hozott a bajnok
ság, amely komoly pozitívum
ként könyvelhető el. Tovább 
növekedett a csapat hazai és a 
nemzetközi tekintélye, s meg
nőtt szurkolótábora. BaLogli 
János kapus személyében 
újabb játékost adott az egye
sület a magyar válogatott szá
mára, a leülföldi és hazai 
nemzetközi klubmérkőzéseken 
pedig vitathatatlanul a BVSC
jégkorongozók értélc el a leg
jobb eredményeket. Ami ezen 
felül különösen örvendetes -
és bi2ltató- is a jövő szempont
jából -, veretlenül, mindösz
sze két döntetlennel. fölénye
sen nyerte az 1 966-67. évi if
júsági bajnokságot a vasutas
utá.np6tlá.s. 

I sen fejezték ki tilta,kozásuka,t 
a vietnami agresszió és a gö
rög hazafiak bebörtönzése el
len. 

A csapatok már az újahb 
bajnokságra készülődnek. Azon 
a tényen azonban, hogy a vas

utas jégkorongozóknak - az 
utóbbi évekhez hasonlóan -
ismét csak a második hely 
jutott, érdemes néhány gon
dolatot felvetni. Elsősorban 
azt, hogy a jó idénykezdet 
utiín miért nem bírja a csa
pat a hajrát, miért nem si
kerül akkor meggyőző játékot, 
eredményt elérnie, amikor ar
ra a legnagyobb szükség vol
r.a? 

Lelkes gárda 

Nehéz erre a kérdésre meg
felelő választ találni, hiszen a 
magyar jégkorongsport színvo
nalának állandó - bár las
súbb ütemű - fejlődésével a 
BVSC minden tekintetben lé
pést tudott és tud tartani. Itt 
nevelődik a legtöbb tehetséges 
fiatal, itt sikerült egymást 
buzdítani tudó, harcos, lelkes 
gárdát kialaldtani, s a meglé
vő gárda technikai-fülikai ké
pességeit fejleszteni talán a 
legjobban, az összes magyar -
sok szempontból jobb helyzet
ben levő - jégkorong-szak
osztály között. 

A jégkorong azonban nem 
e.mpán fizikai mozgást igé
�yel, hanem idegsport is. Ta
lán ezen a téren lehetne és 
kelZene elsősorban javulást el-

Elpártolt a szerencse 

Igaz, a szerencse sem ked
vez az utóbbi években a szak
osztálynak. Rozgonyi György
nek, a kitűnő képességű kö
zépcsatárnak ki kelletit vár,nia 
a teljes átigazolási esztendőt 
és amikor végre bajnoki mér
kőzést is jáitszhatott már, egy 
szerencsétlen véletlen folytán 
kéztörést szenvedett - edzé
sen . . . Hiányát nemcsak a 
BVSC, de a magyar váloga
tott is erősen megérezte, a 
balul végződött bécsi világbaj
nokságon. A másik erősítés, 
Gyöngyösi Jenő is majdn.em 
egy teljes es2itendőt várt, amíg 
a BVSC színeiben korcsolyáz
hatott a pályára. A kiesett hó
napokat az ugyancsak átlagon 
felüli képességekkel rendelke
ző csatár természetesen nem 
tudta néhány mérkőzésen be
hozni. Tőle az új bajnoki év
ben joggal várható jobb telje
sítmény ! 

A magyar bajnokság máso
dik helye azonban - ahova 
csak gólaránnyal szorult a 
csapa,t - egyáltalán nem le
becsülendő, még akkor sem, 
ha ez a szakosztály évek óta 
jogos esélyesként indul a baj
noki címért. Nagyon sok olyan 

Adjon szerszámot szakikám, hadd ássuk fel a kertjét, 
mert a várakozásban betegre unjuk magunkat. 

( Puszta,i Pál rajza.) 

Új bajnoki év előtt 

A jégkorongozók, a legsajá
tosabban téli sportág verseny
zői már megkezdték az alapo
zó edzéseket, részben a Szőnyi 

Gyermeknap, 1967 
úti sporttelepen, részben a Május utolsó vasárnapja, 
Jégszínház néhány négyzetmé- mint minden évben, az idén 
terrel megnagyobbodott jegén. is a gyennekeké volt. Az ut
Korai volna még az esélyeket, cák, a parkok, a játszóterek 
a reményeket latolgatni. ln- ezen a napon még zajosab
kább a szakosztály hangula- bak, még vidámabbak vol
tát szeretnénk érzékeltetni. tak. 
Babán József - az öröldfjú A Vasúti Főosztályon má
veterán hátvéd és Hiúsági ne- jus 27-én, szombaton Rödönyi 
velő - szavain keresztül. 

1 
Károly miniszterhelyettes, a 

- Köszönjük azt a segitsé- MA V vezérigazgatója, a gyer
get, azt a szeretetet, amelyet meknap alkalmával 28 telje
a vasutas-szakszervezettől, a sen árva kisfiút és kislányt 
Vasúti Főosztálytól, a BVSC - a MAV nevelőintézetek ta
elnökségétól, gyarapodó szur- nulóit - fogadott és megaján
kolótáborunktó! kapunk. Úgy dékozta őket. Az ünnepeltek 
készülünk az új bajnokságra, nevében Varga Júlia, a békés
hogy lehetőleg még több örö- csabai intézet növendéke mon
met szerezzünk nekik és még dott köszönetet a miniszterhe
több megbecsülést a BVSC-szí- lyettesnek és egy hatalmas 
neknekl vörös rózsacsokor kíséretében 

Vedres József -amelyet Békésc.sabáról hoz-

tak fel a gyerekek - átadta 
az árvák sajátkezűleg készí
tett kis ajándéktárgyai t, ké
zimunkáit. 

A gyermeknapi ünnepség 
másnap, vasárnap délelőtt 
folytatódott a főosztály kul
túrtermében, ahol közel 300 
gyermeket láttak vendégül. 

Meghalt 

Ficzere László 
57 éves korában tragikus 

hirtelenséggel elhunyt Ficzere 
László festöművész, a miskol
ci igazgatóság volt dolgozója. 
A köztiszteletben álló, neves 
embert a művészi élet és a 

--------------, vasutas dolgozók nagy rész

Sötétböl a nap/ ényre F E L H Í V Á S  

A MAV lszaki Járműjavító 
OV. ebben az évben ünnepli 
fennállásának 100. évforduló
ját. A jubileum alkalmából 
,.100 éves a MAV lszaki Jár-
7!'újavíió" címmel kiállítást 
rendeznek az üzem Törekvés 
Művelődési Otthonában. A ki
állítás rendezői kérik a jár
műjavító dolgozóit, családtag
jait és mindazokat, akik az 
üzem múltjával kapcsolatos 
dokumentumokkal rendelkez
nek (fényképek, igazolványok, 
sajtócikkek stb.) 1967. június 
l{l-ig juttassák el az üzem 
munkaügyi osztályára, Buda
pest, x� Kőbányai út ao. 

véte kísérte el utolsó útjára. 
Ficzere László 35 éves vasúti 
szolgálat után, 1963-ban vo
nult nyugalomba. IIosszú szol
gálati idejének nagy részét 
tulnt mozdonyvezetó, majd 
mozdonyirányítóként töltötte 
a miskolci fütőház, illetve az 
igazgatóság vezetésének min
denkori teljes megelégedésé
re. 

Bemutatjuk Pest megye legjobb úazószakosztályát 

Le a lépcsőn az alagsorba. 
Egy alagúton jobbra, majd bal
ra, végül újra lépcsőkön fel
felé. Ez a ceglédi „fedett uszo
da". Itt találtam meg Gáti 
Károlyt, a Ceglédi VSE főfog
lalkozású úszóedzójét. 

- Négy évvel ezelőtt kezdő
dött új élet az úszószakosz
tályban - kezdi a beszélgetést 
az edző. - A megye,i TS al
kalma.-;oo.k találta egyesüLetün
ket az ú.sz6élet kiaLll.kítására. 
A főjogla1kozású edző a lkal
mazása mellett egyéb jelentős 
intézkedéseket is foganatosí
tottak. Igy lényeges változás 
történt a szakosztály életében. 

Megkezdődött a szervezett 
oktatás. A korábbi - heti há
romszori - és sötétiben tartott 
edzéseket a mindennapos nap
pali edzések váltották fel. 

1965-ben újabb fordulat kö
vetkezett be, a meleg vízhez 
hideget is kaptak. Fúrtak 
ugyanis két kutat, így k:elló 
mentlyiségű hideg vizet tud
nak biztosítani a meleg víz hű
téséhez. Megfelelően haszno
sítják is ezt a lehetőséget. A 
napi egyszeri edzés helyett 
kétszer edzenek. 

A négy éve tartó átszerve
zésnek és alapos munkának 
már mutatkoznak az eredmé
nyei. Jelenleg öt korosztályban 
versenyeznek a s,portolók. Míg 
1963-ban 15 úszó és 15 vízilab
dázó, igazolt versenyzőt m'?_

nd
hatott magáénak az egyesulet, 
ma 100 úszójuk és 25 vízilab
dá:;ójule van. 

Pest megye legjobb úszó
szakosztályává lépett elő a 
CVSE. Vasutas viszonylatban 
a gyermekeknél a BVSC és a 
DVSC, a felnőtteknél a BVSC 
és az MVSC mögött a harma
dik helyen állnak. Országosan 
a 142 nevelő egyesület közül 
mind a leányokat, mind a fi�
kat illetően a huszonharmadik 
helyet foglalják e!. A nyilvá1�
ta-rtott megyei csucsok 85 sza
zalékát a ceglédiek viszik el 
mind az öt korosztályban. Az 
50 fős országos úszóranglistán 
1965-ig a ceglédiek neve nem 
:szerepelt. Az utóbbi időben 
mmd többen iratkoznak fel a 
ranglistára. Jelenleg minden 
lrorosztályban megtalálhatók a 
CVSE versenyzői. 

Egyéniben Tukács Katalin 
az elmúlt évi úttörő Olimpián 
qz 50 mé�res hátúszásban ne: gye<lik lett. A fi;;k között Rost 
Viktor az országos 4,5 km-es 

A szerkesztóség üzeni 

Szilád! Sándor Szeged; Csabai 
Ferenc Bp. Déli pu., Boldizsár 
Gyula Békéscsaba; Fekete László 
Miskolc; Szücs Ferenc Hatvan ; 
Bognár Károly, Dancs József Ta
Polca: Leveleiket lapunk anyagá• 
ho• felhasználjuk. 

Az utánpótlás népes csoportja e<Jzés közben, a rajtot gyak.o- Chovanecz Ferenc, Kunmadaras: 
Bársonyosi József, Miskolc Tiszai 
pu. ;  Molnár Arpád Bp. Ferencvá
ros ; Gellér István Debrecen ; Szücs 
Ferenc Hatvan: Levetelket Uleté• 
kes helyre továhbftottu.k. 

rolja, 
(Tőzsér E,-n,5 felvétele.) 

h0552lÚtávú .iti.bajnokságon a _________________________ _ második helyen végzett. Eb-
ben a számban a fiúk váltója 
a harmadik lett. 

- Az elért sikerekben 1ULgY 
része van Zsíros Mik!.ósné és 
Kelecsényi Gáborné szakosz
tályvezetők szervező munká
jának is - veszi át a szót 
Utassy József, az egyesület el
nöke. - A tagdíjfizetés 100 
százalékos. Ez is a szakosz
tályvezetés jó munkáját dicsé
ri. Nem mehetünle el szó nél
kül a jó kollektfv szellem ki
alakítása mellett sem, amely
nek jó híre vonzza az úszni 
vágyókat. 

Az úszókira jellemző egyen
letes fejlődés sajnos, a vízi-
1.abdázóknál már nincs meg. 
1964-ben ugyan feljutottak az 
"OB !I-be, de nem sikerült 
megkapaszkodniuk. 

Azóta átszervezték a csapa
tot, egészséges fia talosítást 
hajtattak végre. Az idősebbek 
jól megértik egymást a fiata
lokkal. Ennek kezdeti ered
ményei már jelentkeznek. A 

Té/.i Kupában 16 csapat között 
a második helyen végeztek.. 
Elindultak az MNK-ban is, 
ahol a legjobb nyolc közé ju
tottak. Ott azonban az Egri 
Dózsától vereséget szenvedtek. 

Minden igyekezetük arra 
irányul, hogy megnyerjék a 
vidéki bajnokságot és vissza
kerüljenek az OB II-be. Erre 
minden adottságuk megvan. 

Tőzsér Ernő 

Pályázati felhívás 
A Szakszervezetek Országos Tanácsa 

Könyvkiadó részvételével - pályázatot hirdet 
(szakszervezeti) könyvtárak olvasói részére, a 
beri Sz.ocialista Forradalom 50. évfordulójának 

MIERT TETSZETT? 

az Európa 
az üzemi 

Nagy Októ
tiszteletére. 

címmel. A pályázók írják le, hogy a szovjet szépirodalom 
mely alkotása (vers, próza, dráma) és miért nyerte meg leg
jobban tetszésüket. A pályázatCllll rés7lt vehet a szakszervezeti 
könyvtára,k minden olvasója. A pályamunkák nem lehetnek 
hOS6mbbak 5 rit'kán gépelt oldalnál. Beküldési határidő: 
1967. augusztu.s 1. Cím: SZOT Budapest, VI., Dózisa György 
út 84/ib. A borítékon fel kell tüntetni a „Miért tetszett?" 
megjelölést. A pá�yázat jeligés. Zárt Jeligés borítékban mel
lékelni kell a pályázó nevét, foglalkozását, életkorát és lak
címét, valamint, hogy melyik szakszervezeti könyvtár 
olvasója. 

A pályamunkákat szakértőkből álló zsüri bírálja el. 
Eredményhirdetés és a pá,lyadíjak kiosztása 1967. november 
elején. 

Pályadíjak: 
I. dij: 2 személyes társasutazás a Szovjetunióba (10 

napos); 
n. díj: Szovjet gyártmányú filmfelvevógép és 300 forint 

értékű könyv; 
m. diJ: Szovjet gyártmányú fényképewgép és 200 forint 

ért.é'kű könyv; 
IV.-V, díj: Elgy-egy Sokol táskarádió és 200 forint érté

kű könyv; 
VI.-X. díj: Egyenként 300 forint értékű könyvutalvány 

és 200 forint értékű könyv. 
SZOT Kulturálls, Agitációs és 

Propaganda Osztály 

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapból a szakszer-

vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

1,. számból : A könyvtári fele
lősség, leltárhiány és kártérítés 
egyes kérdései. 

211. számból : 111 798/lll67. I/2. B. 
A gyermekgondozási segélyról 
szóló 3/1967. (I. 29.) sz. kormány
rendelet végrehajtása. 

- 480 kílométer hosszú vo
nalszakasz villamosítását fejez
ték be az elmúlt évben a Szov
jetunió dél-urali körzetében. 
Ezzel a villanymozdonyok szá
mára átjáró létesült a Szarba
ji és Kartalln bányáktól Mag
nitogorszkba és Cseljabinszk
ba. A nyersanyaggal megrakott 
tehervonatok most egy órával 
előbb megérk.ieznek rendelte
tési helyükre. 

EZ A SLÁGER ! 
Meggy, 
ananász. 

és málna 

KRÉM• 
CSOKOLÁDÉ !  

- Az elmúlt napokban feje. 
zódött be Hatvan állomáson 
az állomási és az utazósze. 
mélyzet termelési tanácskozá. 
sa. A dolgozók megvitatták ais 
elmúlt negyedévben végzett 
munkát és az elkövetkezendó 
idók feladatát. Ezeken a ter. 
melési tanácskozásokon vették 
át a szociaJista brigádok az 
őket megilletó brigádzászlót él 
jel vényeket. 

- EGYSlNO V ASúT. Fran

ciaországban 1969-ben üzem
be helyezik a világ első e1111-
símí vasútját. A kísérleti sze
relvény és az egysínű vasút
vonal kí.sérleti szakasza máP 
ellcészült. A szerelvényt turbi
na hajtómű hozza mozgásba, 
és a légpárna elvén alapuló 
egysfníi. vonat sebessége órán
ként a 300 kilométert i3 eléri. 

- Négy és félml1116 forintot 
takarítottak meg eddig a nyír. 
egyházi fúlöház dolgozói a ju
bileumi verseny során. Az 
anyagtakarékosságban elsó 
helyen a Diesel-járművek sze
repelnek. A motorvezetők 
csaknem félmi11ió forint érté
kű gázolajjal használtak keve
sebbet az elmúlt negyedévben, 
mint azt a tervben meghatá
rozták. 

- A vietnami nép megsegt. 
tésére máju,;.i fizetésük 3 szfi
zalékát ajánlották fel a domb
óvári vasúti csomópont fiatal
jai. Az előzetesen végzett kal. 
lnlláció szerint a szolidaritási 
alapra a csomópont dolgozé( 
60 ezer forintot fizetnelk be. 

- A Vasutasok Szakszerve
zete turai nyugdíjas alapszer
vezetének legutóbbi iaggyűlé
sén a párt és $ tan�cs �lyt 
képviselőin k;ívül megjelent 
Gódor János, a választókerület 
országgyűlési képviselője is. 
Az alapszervezet vezetői írás
ban nyújtották áit részére • 
nyugdíjas vasutasok kérései,t. 

- A MAV Budapesti Ma
gasépítési Főnökség szakszer
vezeti és KISZ-bizottsága 1967. 
június 15-én 17 órakor a köz
pont kultúrtermében (Bp., VI� 
Bajcsy-Zsilinszky út 25.) nyug
díjas találkozót rendez, mely
re minden nyugalomba vonult 
és áthelyezett dolgozóját szie.. 
retettel vá,rja. 

MAGYA& VASUTAS 
a Vasutasok Szall:uervezetltlell 

lap!a 
s,.,rlren;U a nerl<e.."Zttl blwttdf 

Flisrerke•zU!: GuJyAs lAnoe 
Felelős 57erl<eszt6: VISS Feren1 

Szerlre.-zt6ttg, 
Budap�!-t Vl.. Benezór utea a. 

Telefon, "'"""'' 221-m 
Ozemt, tt-'l'I 

!Cla"la l!s ,e,tesztl· 1 N�P""•n 
bapl<tadO Vállalat. Budape!1 Vll.i 
RAkóC21 llt H Telefon: :!2f-llt. 
Felelő• kiadó, Gábor Mirton, 
• Né9sz1v-a '-epldadO VIIJ!alat 

Csekt!ZAffllA��!�
téJ:S.01s.1l111-1t-• 

l!ltllua E.apn:vomda 
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szakszervezetünk 
VII. kongresszusa 

A Vasutasok Szakszervezetének VII. kong
resszusára jú.níus 6-án és 7-én került sor az 
� Járműjavító Törekvés Művelődési 
Házában. Az elnökségben helyet foglalt Pul
lai Arpád, az MSZMP Központi Bizottságá
nak titkára, Somoskéi Gábor, az MSZMP 
Központi Bizottságának tagja, a Szakszerve
zetek Országos tanácsának ti•tkára, dr. Csa
nádi G11ör{J1J közlekedés- és postaügyi mi
ni6Zter, Ho-rn Dezső, a közlekedés- és posta
ügyi miniszter első helyettese, Rödönyi Ká
roly miniszterhelyettes, a MA V vezérigazga
tója, Vezio Biyagli, a Szállítási, Kákötói és 
Halászatipari Dolgozók Szakszervezetei Nem
zetközi Szövetségének titkára, Pánti Béla al
elnök, Szabó Antal főtitkár, Gulyás János 
titkár, dr. Soproni József, a KiPM I/3. szak
osztályának vezetője, Hajnal Györgyné, az 

MSZMP VI. kerületi Pártbirottságá:n;ak titká
ra, Rimóczi László, a Vasúti Főosztály Párt
bizottságának titkára, Csóti István, a Vas
utasok Szakszervezete számvizsgáló Bizottsá
gának elnöke, Feleki Pál, a kec.si.1<:eméti pá
lyafenntartási főnökség vezetője, Gyócsi Jenő, 
a kereskedelmi szakosztály helyettes vezető
je, dr. Pálmai István, a MA V Budapesti !Ma
gasépítési Főnökség vezetője, a budapesti te
rületi bizottsá� elnöke, Kiss Józsefné, a Mis
kolc Tiszai pályaudvar dolgozója, szocialista 
brigádtag, Simon György, Bátaszék áJ.l.omás 
szakszervezeti bizottságának titkára, Ládi 
Ka�lin, a MA V Debreceni Északi Pályafenn
tartási Főnökség szakszervezeti bizottságának 
titkára, Takó Erzsébet, a szombathelyi TBFF 
müsze-része, szocialista brigádtag. 

Elnöki megnyitó 
A kongresszust dr. Pálmai 

István, sza•kszerveze-tü.nk bu
dapesti területi bizottságának 
elnöke nyitotta meg. üdvözölte 
a párt és a Szakszervezetek 
Országos Tanácsa, a Közleke
dés- és Postaügyi Miniszté-

; rium képviselőit, a küldötte
k�t és a meghívott venMge
ket. Ezután megemlékezett a 
VI. kongresszus óta elhUJnyt 
központi vezetőségi tagokról. 
A:z. elhunytak tiszteletének a 

kongresszus egyperces néma 
felállással adózott. 

- A Vasutasok Szaksze'l've
zete VII. kongresszusát meg
elózó időszakban társadalmi 
életünkben nagy jelentőségű 
események zajlottak le 
hangsúlyozta. - Az elmúlt év 
végén tartotta IX. kongresszu
sát a Magyar Szocialista Mun
káspárt. A kongresszus után 
került sor a szakszervezeti 
alap- és középszervek válasz-

tására. Ezeken a választásokom 
a szervezett vasutasok a párt 
politikája, a IX. kongresszu
son hozott határozatok végre
hajtása mellett foglaltak ál-
1.á.ft" 

Nagy érdeklődés nyilvánult 
meg a magyar szakszerveze
tek május első hetében meg
tartott XXI. kongresszusa 
iránt is. A vasutas dolgozók 
pozitivan értékelik a. XXI. 

kongresszus állásfoglal.ásait 

mind a gazdasági mechainiz
mus, mind az élet- és mun'ka
körülmények, valamint a szaik
szervezetek helyének és sze
repének meghatározását ílle
tően. 

A VII. kongresszusnak az a 
feladata, hogy elemezze, érté
kelje szakszervezetünk előző 
kongresszus óta végzett mun
káját, s a kongresszus határo
za tai alapján konikrétan je
lölje meg a szakszervezeti 
szervek feladatait az új gaz
daságirányítási rendszer beve
zetésében, a vasút elótt álló 
szállítási feladatok végrehaj
tásában, a dolgozók élet- és 
munkakörülményeinek javftá
sában, a szocialista tudat és az 
üzemi demokrácia fejlesztésé
ben. 

A kon.,"resSZUS napirendjé
nek elfogadása, a jelölő, a 
mandátumvizsgáló, a szavazat
szedő és a határnzatszövegezó 
bizottság megválasztása után 
Szabó Antal főtitkár ismertet
te a központi vezetőség szóbeli 
be6zámolóját. 

A központi vez916ség beszámo.óla, 
Szabó Antal főtitkár beszéde 

• A központi vezet&ség által 
kijelölt bizottság írásos jelen
tést készített a VI. kongresz
szus óta eltelt négy év mun
kájáról. Ebben a jelentésben 
igyekeztünk összefoglalni, ho
gyan hajtottuk végre a kong
resszus határozatából adódó 
feladatokat. Jelenthetem a 
kongresszusnak, hogy a ha
tározatok túlnyomó többségét 
t>égrehajtottuk. Van azonban 
néhány olyan pont - elsósor
ban a dolgozók közvetlen ér
dekvédelmére vonatkozóak -, 
&melyeket jórészt objektív 
okok miatt nem sikerült telje-
1,tenünk. Ezek egy része olyan 
természetű, amely a mi hatás
körünket meghaladó intéZJke
dést követel. Kötelességwnk, 
hogy mvndaddig harcoljunk 
megvalósításukért, ameddig 
megnyugtató megoldásra nem 
kerülhe€ sor. 

Az a tény. hogy kitűzött cél
jainkat néhány pont kivételé
vel elértük, elsősorban arunak 
köszönhető, hogy a VI. kong
resszus határozatai túlnyomó 
részben reálisain foglalták ösz
sze szakszervezetünk tenni
valóit. Az alapszervezetekben 
és a középszervek mellett te
vékenykedő aktivisták magu
kénak érezték a határozatok
ban foglaltakat, és szorgalma
san munkálkodtak azok meg
valósításáért. Négyéves ered
ményes r.,unkájukért e helyről 
u elvtársi köszönetünket fe
jezzük ki mindazoknak, akik
nek szorgalma, dolgozó né
pünk iránt érzett felelóssége 
lehetóvé tette, hogy munkán
kat eredményesnek értékelhes
•ük. 

Szabó Antal főtitkár beszámolóját tartja 

hogy a szóbeli 
három alapvető 
lalkozun:k: 

beszámolóban lata, ezen belül a vasút hely
kérdéssel fog- zete. 

0 A közlekedéspolitikai 
irányelvek és a gazda

ságirányítási rendszer kapcso-

I. 

• A vasutas dolgozók 
élet- és munkakörül

ményei. 

• Szakszervezetünk belső 
élete. 

A vasút helyzete 

Hazánk társadalmi fejlődé
se, a nagyarányú iparosítás, a 
mezőgazdaság szocialista át

A kiküldött írásos jelentés alakulása, a nemzetközi mun
alapot ad szak.szervezetünk kamegosztás minden évben 

magas követelményeket állímunkájának megítéléséhez. A tott és állít a közlekedés elé. 
határozati javaslat pedig a leg- A szocialista országokban 
fontosabb tennivalókat tartal- ezeknek a követelményeknek 
mazza. Ezért úgy döntöttünk, csak összehangoltan lehet ele• 

get tenni. A közlekedés fej
lesztésének fő irányait megha
tározó közlekedéspolitikán•k 
valamennyi ágazat együttes 
munkáját feltételezi, s meg
szabja feladatait is. Magába 
foglalja a körzeti állomási 
rendszer kialakítását, a kis 
forgalmú vasútvonalak és ál
lomások megszüntetését, az 

úthálózat és a közúti közleke
dés jelentiis ki.építését, a vas
út törzshálózatának magas 
színvonalon történő kialakítá
sát, a főútvonalak további kor
szerűsítését, a vasút és más 
közlekedési ágak állandó, ha
tékony mUIIllkamegosztását. 

A közlekedési ágak közül 
hazánkban a vasút ma is és 
a jövóben is döntő mértékben 
rés;:esedik a szállítási teZjesit
ményekból. 1967-ben az összes 
árutonna.kilométer-teljesítmé
nyekből 90 százalék esik a. 

vasútra. Még 1970-ben is mint
egy 80 százalékos lesz ez az 
arány. Az áruszállításnál 
1970-ig 15, a személyszállítás
nál pedig 11,2 százalékos nö
vekedéssel kell számolni. 
1970-ben a tranzit- és export-, 
valamint irnportszállítások a 
vasút összforgalmának közel 
50 százalékát képezik. 

Hogy a vasút a belföldi és a 
nemzetközi szállításokinak ele
get tehessen, tovább kell foly
tatni a korszerűsítést. Tudott 
dolog, hogy a második ötéves 
tervet megelőző Időben a vas
út szállítási feladatainak nö
vekedésével nem fejlődött 
együtt a műszaki, techmikai el
látás. Az utóbbi évektben azon
ban örvendetes javulás követ
kezett be. Ennek eredménye
ként a Diesel- és villamos von
tatás aránya 1970-ig eléri a 78 
-80 szcwa!ékot . 

1967 a gazdaságirányítási 
rendszer reformjának elókészí
tési éve. Ez az egész közleke
désre jelentős feladatokat, há
rít. Figyelembe kell venni az 
ipar, a mezőgazdaság, vala
mint a szolgáltatások szem
pontjából bekövetkező új vo
násokat. Gazdasági vonatko
zásban legfőbb tennivalónk 
keresni és érvényre juttatni 
azokat a lehetőségeket, ame
lyekkel a vasúti közlekedésnek 
a reform bevezetésével szá
molni kell. Néhány körülmény, 
amelyre fokozatosan fel kell 
készülni, már most látható. 
Ilyenek: 

- A szállitófelek nagyobb 
igényessége a közlekedéssel, 
ezen belül a vasúttal szem
ben. Legfőbb érdekük, hogy az 

alapanyagok és késztennékek 
gyorsabban kerüljenek rendel
tetési helyükre; 

- a gazdasági élet várható, 
erőteljesebb mozgása mennyi
ségileg is nagyobb követelmé
nyeket hárít a vasútra; 

- a nemzetközi személy- és 
áruforgalom növekedése, a 
tranzit-, az export-import és 
az idegenforgalom fellendülé-

II. 

se fokozottabb felada toka.t je
lent. 

A vasút vezetőinek és szak
szervezetünklllek közös felada
ta, egyrészt műszakilag és 
üzemszervezési intézkedések
kel biztosítsa a mUillka feltéte
leit, másrészt a vastitasoklkal 
meg kell ismertetni fejlődő or• 
szágunk.nak a közlekedés.se! és 
a szállítással kapcsolatos igé
nyeit. 

A vasutas dolgozók élei• 

és munkakörülményei 

Mint már említettük, a VI. zóknak a jövedelmében, akik 
kongresszus határozataiból né- nagyobb mértékben járultak 
hány pontot csak részben tud- hozzá a nyereség alakulásá
tl.llllk megvalósítani. Ain.nak el- hoz. Szakítan.i kell a jelenleg 
le-nére, hogy a VI. komgresz- kielégítőnek látszó egyenlósdi
szus óta kedvezően alakult a vel, mivel ez igazságtalan, s a 
vasutasok jövedelme, a bére- becsületesen dolgozókat há.trá
zés, a munkaidő, a szociális nyosan érinti. 
ellátottság és a balesetvédelem Jelenleg előírás szabja meg, 
tekintetében kitűzött céljain- hogy csak a vállalat, intéz
kat nem tudtuk teljes mérték- mény renáelkezésére álló bér
ben megvalósftaini. Az 1964. alapból lehet béremelést, bér
február elsején bevezetett ál- korrekciót végrehajtani. A 
ta!.ános, majd 1966. február el- szakvonali vezetéssel közösen 
sején alkalmazott részleges megvizsgáltuk, hogy 1967-ben 
bérkorrekció, továbbá az mennyi az az összeg, ami ilyen 
évenként eszközölt bérfejlesz- címen felhasználható. Olyan 
tés eredményeképpen a vas- határozat született, hogy 
utasok átlagbé'l'e 1966-ba.n tartalékból és a tartós lét-
1490-ról 1737 forintra emelke- számcsökkenésból rendelkezés
dett. re álló összegból 1961. július 

A technikai fejlődés követ- 1-tól az utazószolgálatot tel• 
kezt.ében a vasúti munka jel- jesítók éjjeli pótlékot kapnak. 
!egében nagyarányú változá- Az az utazó dolgozó, aki este 
sok következtek be. Különö- 22 és reggel 6 óra között dol• 
sen elmondható ez az építési gozik, óránként 80 fillér, 3 
és pályaferuntartási szolgálatra. órára tehát 6,40 forint éjjeli 
A korábbi években kézi erő- pótlékot kap. Az éjjeli pótlék 
vel dolgozó pályamunkások je- bérkihatása év•; 15 millió fo
lentós része ma már bonyo- rint. 
lult gépeket kezel. Éppen Ez az első lépés az utazóezért ezen a területen kétirá- szolgálatot teljesítők bérkor• nyú kötelezettségünk van.: rekciójára, amelyet egyrészt a 

illPlt1 A pályafenntartás és vasút, másr.észt a népgazdaság 
.,, �pítés területén dolgo- teherbíró képességét figyelem

zók munkáját átfogó elemzés- be véve, folytatni fogunk 
nek kell alávetni, s ahol a fel- együtt, a szolgálati órák c.sök
tételek olyanok, a különböző kentésével, amelynek alapvető 
munkaköröket speciális szak- kritériuma, hogy a csökken• 
munkás mun,ka,kfu,ként kell téssel sem a teljesítmény, s,•m 
rangsorolni. a kereset nem csökkenhet, 

• A lehetőségek figye- A nem utazószolgálatot tel• 
lembevételével .a bér- jesítók megtakarított béralap

szinteket is a fentieme.k meg- jából nyer fedezetet 152 ezer 
felelően kell kialakítani. A forintos negyedévi kihatással 
fejlesztésre szánt összegek na- . a vezénylési munkát végzó és 
gyobb részét kell erre fordí- azt befolyásolni tudó dolgozók 
tani, hogy a pályafenntartási premizálása, amellyel a hosz
dolgozók elérjék a szakmun- szú szolgálati idő csökkenése 
kás szintet a bérezés tekinte- mellett elsősorban az egyenle
tében is. tesebb leterhelést kívánjuk el, 

Ha nem akarjuk, hogy az érni. 
építés és a pályafenntartás, ez Pártunk IX. és a SZOT XXI 
a klasszikus munkaterület el- kongresszusa egyaránt leszi 
néptelenedjen, megfelelően gezi, hogy az elkövetkezendő 
keU foglalkozni az ott dolgo- években az eddiginél beha
zókkal, s mindent el kell kö- tóbban kell foglalkozni ,a 
vetni helyzetük megjavításá- ~ munkaerő-gazdálkodással és 
ért. Ez azonban csak egy . a munkaidő-csökkentéssel. munkaterület. Erőfeszítéseink- Többek között kimondja hogy nek arra kell irányulni, hogy a bérből és fizetésből' élók 
a vasutas dolgozók bérszintje munkaidejét fokozatosan _ az azonos, Illetve az azonosít- az ipari dolgozókét 1970-ig -ható munkakörökben elérje heti 44 órára kell csöltkel}az iparban dolgozók átlagos teni. 
bérszintjét. A vasút területén ennek A bérezéssel kapcsolatban megoldása nagyon nehéz felkét feladatot tartunk szüksé- adatot ró mind a gazdasági gesnek megoldani: . vezetésre, mind a szakszerve-1. Az ösztönzési rendszert zetre. Annál is inkább saját� olyanná kell tenni, hogy az san jelentkezik ez a probléelsósorban a gazdaságosság és ma, mert a vasúton megtalála nyereség növelése irányába hatjuk az ipar többi ágaihoz hasson. hasonló munkabeosztással dol• 2. Az eredményes munka gozókat. a folyamatos közlekealapján képződő részesedési dés biztosítása érdekében az alapból kifizethetó személyi utaz6szo1gálat különleges r&szesedés nagyobb hánvadot munk�l;,eosztását. a forgalmat képviseljen azoknak a dolgo- ellátó és kise�tó szolgálati be-
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lyeken pedig a 1M!4-es szol&álati időt. 
A többféle munkabeosztás mellett az a jellemző hogy a Na1itnál teki11.télyes �lrnak a uá�, akik a népgazdaságban altalánoa Mpi 8 illetve havi 210 óránál zlnyegesen aöbbet teljentenek. Ez arra kötelez bennünket, hogy a rneglevó munkaidókereteket és munkaldőbeosztást úgy alkal

mazzuk, hogy minél előbb meg�özelítsük a népgazdaság általanos munkaidókeretét majd a népgazdaság többi ágá� \'al párhuzamosan csökkent
z,ük azokat. 

Szabó Anta l főtitkár beszéde 
túlléptük a táppénz előiTlinv-, 
zatot. 

A táppénz.százalék kedvezőt
len alalrnlásának okai köZÖtt 
sok objektív is van. Ilyen pél
dául a dolgozók egyrésze te1-· 

A jelenlegi heti 48 órát dolgozó MAV ipari munkások 
és alkalmazottak létszáma -
tehát azoké, akiknél a csök-

kentést az ellífeltételek meg
teremtése mellett 1970-!g vég
re kell hajtani -, több, mint 
20 ezer fó. Az ipari jellegű te
vékenységet folytató - pálya
fenntartási, építő- és javító
ipari - jelenleg szintén 48 
órát dolgozók létszáma meg
közelíti az 50 ezret. Az utazó.. 
szolgálatot teljesítlí, mintegy 
23 ezer dolgozó havi munka
ideje még 1967 -ben is 236, il
letve 252 órára tervezett. Tár
gyilagosan meg kell monda
nunk, hogy általában az utazó-

szolgálatot teljesítők munka
ideje ennél Is hosszabb. 

A felsoroltakon kívül még 
közel 35 ezer azoknak a szá
ma, akiknek napi 8 óránál 
hosszabb, átlagosan havi 240 
óra a munkaidejük. Kötelessé
günk megkeresni minden le
hetőséget arra, hogy a vasút 
minden szolgálati ágában fo
kozatosan legalább 210 órára 
csökkentsük a munkaidőt, a 
teljesítmények és a keresetei: 
csökkenése, valamint a ráfor• 
dítások növelése nélkül. 

az 

l.egsürgősebb leladal 
alazószemélyzel mankaldeJének 

rendezése 
Az utazószemélyzet munka

Idejének rendezése ma a leg
égetőbb probléma. Magas szol
gálati órájukat lényegesen 
csökkenthetjük a vezénylés 
megjavításával. Különösen so
kat lehet és kell tenni a leter
helés egyenetlenségének meg
azüntetése érdekében. Alapo
sabb elemző munkával, jobb 
munkaszervezéssel elsősorban 
a munkaldlín belül jelentkező 
improduktív idót kell csök-
1!:enteni. A készenléti órák 
száma, az önköltségi utazásra 
fordított idó a dolgozók mun
kaidejének több mint 10 szá
zalékát teszi ki. Az a törekvé
sünk, hogy valamennyi utazó-
szolgálatot teljesítlí dolgozó 
munkaideje a 210 órát ne ha
ladja meg, ez jelenleg nem a 
munkaidő csökkentését, ha
nem csupán a túlmunka meg
;züntetését jelenti. Legsürgő
sebb feladatunk, hogy a for
galmi utazószemélyzet terve
zett átlagos munkaidejét havi 
26, a vontatdsi személyzetét 
pedig hat.>i 42 óráva.l csökkent
aük. A közelmúltban központi 
vezetőségünk és elnökségünk 
foglalkozott az utazószemély
Mt munkaidejével, s a követ
kezlíket állapította meg: 

1. Az utazószemél�t jelen
legi, magas szolgálatLóráit if 
sósorban belső erőből lehet es 
kell csökkenteni. 

munkaidlível teljesítik a köve
telményeket, ne csökkenjen. 

Ehhez kapcsolódva, három 
javaslatunk van: 
0 A munkaidő csökken

tésének programját a 
kijelölt bizottság úgy készítse 
elő, hogy az 1967. negyedik 
negyedévében megvitatásra 
kerülhessen. Kérjük a SZOT 
és a Munkaügyi Minisztérium 
hatékony közreműködését, 
hogy a ml sajátos körülmé
nyeink miatt meglevő bonyo
lultabb helyzetben se szen
vedjen az ügy késedelmet. 

munkaerlí foglalkoztatásáról, 
felhasználásáról is. ll:spedig 
újszerűen, olyan szempontból, 
amellyel eddig nemigen fog
lalkoztunk, de a modernizálás 
egyre égetőbben veti fel a 
kérdést. 

A technikai fejlődés első
sorban pozitív irányban hat 
ugyan a vasutas dolgozók élet
és munkaviszonyára, helytelen 
volna azonban egyértelműen 
csak pozitívan értékelni a mű
szaki fejlődés, a mechanizá
ció hatását. A gőzmozdonyok 
helyett munkába állított, mo
dern járművek kétségtelenül 
jobb munkakörülményeket te
remtenek a mozdonyvezetők
nek. A zajártalom, a monoton 
zúgás azonban mind egészségi
leg, mind pszichikailag káros 
következményeket rejt magá
ban. 

A gépesítés revén felszaba
duló munkaerőt más muruca
körbe kell átcsoportositani. Ez 
amellett, hogy más munkakö
rllményt, esetleg az eddigit61 
el térő időbeosztást követel, 
nemegyszer l.akhelyváltozással 
ls járhat, hoss:w,bb kiiképzési 
Időt, esetleg kereseweszteséget 
is előidézhet:. 

A negatív vonások ellensú
lyozása, a dolgozók közvetlen 
védelme sajátos feladatokahó 
�Wlllkce, >A góZ.VQll•. 

.,. 

tatás arányainak változása 
például a?,t jelenti, hogy 10 
év alatt ötszörösére növeke
dett a Dlesel-mozdonnyal le
bonyolított vonat-összeállítási 
műveletek száma. A tolató-
szolgálatot ellátó dolgozó1t in
tenzitása ilyen gép mellett 
sokkal nagyobb, mint a góz
mozdony mellett. J;!ppen ezért 
feladatunk, hogy a kocsiren
dezők eddigi havi 240 órás 
törvényes munkaidejét, ahol ez 
még nem történt meg, legfel
jebb 210-re csökkentsük. 

A töl:>bletlétszám éppen a 
gépesítés, a mechanizáció út
ján felszabaduló dolgozók át
irányításával pótolható. 

Feladatunk megkeresni a 
felszabadult munkaerő céltu
datos alkalmazásának lehető
ségét, a lehető legmesszebb
menő humanitással végrehaj
tani az átcsoportositást. Ez 
sokkal több, mint egyszerií. át
irányítás. Anklkü.l, hogy kü
lön-külön, minden dolgozó ér
dekeit - családt TGörülményett, 
egészségi állapotát - ne mér
legelnénk, az átirányítást meg 
kell akadályoznunk. Arról is 
gondoskodni kell az állami 
szervekkel egyetemben, hogy 
elsősorban a szék.helyváltozást 
elfogadni nem tudó, régi mun
kahelyén létszámfölössé váló 
dolgozót új m.unlcahely fel
afánlását>al, szükség esetén át
képzéssel segítsük adottságai
nak megfelelő munkakörhöz. 

fi,. műszaki fejlesz;tés elma
radásához hasonlóan a koráb
bi években elmaradtak a szo
ciális beruházások is. A fel
szabadulás előtti állapotok 
miatt ez oda ,,ezetett, hogy a 
vasűt szociális ellátottsága a 
népgazdaság egyéb ágaitól is 
elmaradt. Súlyosbította a 
helyzetet, hogy az ú; létesít
ményekkel együtt nem mindig 
került sor a szociális létesít
mények építésére. Altalános 
jelenség volt az is, hogy ka
pacitás, vagy anyag.hiány miatt 
elsősorban a szociális jellegű 
beruházások maradtak el. Saj
nos a korábbi években nem 
sok tö�tént a lemaradások fel
�lására.. ' 

2. Az utazók munkaidejének 
tisztázása halaszthatatlan fel
adat. Jelenleg ugyanis nincs 
egyértelműen tisztázva, hogy 
rni számít munkaidőnek és ml 
nem számítható annak. 

• Szükségesnek tartjuk 
behatóan megvizsgálni, 

hogy a most tervezett munka
idő-csökkentés szorgalmazása 
mellett nem volna-e helyes 
néhány területen havi munka• 
időkeretról az éves munkaidó
kerette áttérni, hogy az év
szakokhoz, a szállítási ige
nyekhez rugalmasabban lehes
sen alkalmazkodni. Ilyen terü
let például a pályafenntartás 
és építés és még több, más 
szolgálati ág is. Természete
sen csak űgy és akkor, ha en,
nek bérügyi és munkaügyi ki
hatása a dolgozókra nézve 
hátrányok nélkül rendezhető. 
Másrészt foglalkozni kell az
zal a lehetósé�gel is, hogy � 
mé_gis elkerillhetet!enül szük
séges tűlinunkát egyéb, ked
vezmények (pótszabadság, ösz
szevont pihenőnapok stb.) elő
írásával is ellensúlyozzuk. A 
nagy szállíttatók munkaidó
csökkentése az áru- és sze
mélyszállitásra is komoly ha
tással lesz. Ezt is figyelembe 
kell venni, mert esetenként a 
szállítáoo!k igénye összetorló
dik. 

242 millió forint 

szociális beruházásokra 
3. A készenléti szolgálat az 

utatóknál ne legyen külön 
szabályozva, hanem a Munka 
Törvénykönyve szerinti szabá
lyok legyenek alkalmazva. 

Az általános munkaidő 
csökkentéséhez tartozik a 12/24 
beosztásban dolgozók munka
idejének csökkentése. Ezt el
!<OOorban a közbeválló rend
szer ki terjesztésével szeret
hénk megoldani olyképpen, 
hogy először a nagyobb for
galmú állomásokon. ké
sőbb valamennyi szolgálati he
lyen elérjük a 21 O órát. 

Ahhoz, hogy a vasúton Is 
elérhessük a népgazdaság más 
ágaiban törvényesen előírt 
tnunkaidlíkereteket az szüksé
g�, hogy korszerűbb munkál
tatást vezessünk be, emeli<ed-
3ék a munka termelékenysé
ge, csökkenjen a készenlétben 
töltött meddő !dó. A szerve
zési intézkedések azonban 
nem lesz=k elegendők a prob
léma megoldásdhoz. Népgaz
daságunk segfüégére is szük
ségünk lesz. Azt is meg kell 
mondani, hogy addig, amíg a 
vasút maga erejéből minden 
erőfeszítést meg nem tesz, 
minden lehetlíséget ki nem 
használ a munkaidő csökken
tésre, a jobb munkaszervezés
re, nincs megfelelő indokunk 
népgazdasági erőforrásokból 
részt kérni problémáink meg
·t>ldására. 

Támogatjuk a tárca vezeté
sének néhány héttel ezelőtt ki
adott intézkedését, amelyben 
részletes program kidolgozását 
rendelte el a különbözlí ágaza
tok munkaidő-csökkentésének 
-megoldására. 

Eszerint nekünk is meg kell 
határozni : 

- mely területeken, mely 
időpontig, milyen mértékű 
munkaidő-csökkentést keU el
érni 1970-ig; 

- mt!yen szervezeti intéz
kedéseket, milyen munkálta
tási rendet kel! kialakítani 
egyes munkaterületeken. 

Milyen bérezési és ösztön
zési formákat kell bevezetni, 
hogy a munkaidő csökkenjen, 
de a teljesítmények és a dol
gozók keresete, ha rövidebb 

• A közlekedésben, !gy a 
vasúton is, a szolgálat 

jellegéből adódóan a munka
idócsökkentés nem egyszerűen 
munkaügyi kérdés. Szoros kap. 
csolatban van a forgalom és 
üzemszervezési, bérezési, ösz
tönzési rendszerünkkel is. 
Ezért, összehangoltan sok meg
szokott munkáltatási formától, 
üzemeltetési és jövedelemel
osztási gyakorlattól is el kell 
tekinteni, új formákat kell al
kalmazni. Nem árt, ha a fej
lődésnek ezt az útját már 
megjárt vasűtrendszereknek 
ilyen irányú tapasztalatait ta
nulmányozzuk és felhasznál
juk. Természetesen csakis azo
kat, amelyek a mi viszonyaink 
között hasznosíthatók. 

Az egész munkaidőprohlé
ma - ha nagyon nehezen is 
- megoldható, ha a vasút ve• 
zetése és szakszervezetünk át
gondoltan és következetesen 
törekszile a megoldásra_ ha a 
párt, a SZOT és állami vezetés 
a segítségünkre siet. s ha 
;obban támaszkodunk a szol
gálati helye/e hasznos kezde
ményezésére és az egyes mu11-
kahelye k sajátos lehetőségei
nek kihasználására. Sok mun
kahelyünkön a központi in
tézkedések mellett számtalan 
helyi lehetőség is elősegítheti 
ennek a problémának meg
nyugtató megoldását. Ez 
hasznos lesz a népgazdaság
nak, a vasútnalt és a vasutas
nak egyaránt. 

A népgazdaság nagy részé
ben a munkaidlí csökkentését 
úgy kívánják elérni, hogy ál
talában a heti munkaidőt 
csökkentik. Ez tovább nehe
zíti a folyamatos foglalkozta
tást követelő vasút munkaerő
utánpótlását. Ha hozzávesszük, 
hogy évente hány ezer dolgozó 
megy nyugdíjba, láthatjuk, 
hogv a nehezebb munkaerlí
pótlási követelményekkel egy
idlíben kell csökkenteni a vas
utasok munkaidejét. 

A munkaidővel kapcsolat
ban s�ót 1<:ell ejtenünk egv 
kapcsolódó problémáról. a 

Gyökere.1 változást hozott 
ebben a tekintetben a 34/1963. 
évi törvényerejű rendelet. 
Megjelenését követően felmér
tük .a szociális ellá lottságot. 
Eszerint 4 hiányok pótlására 
600 millió forint 1"áfordttás 
volna szükséges. Ilyen össze
get rövid időn belül biztosíta
ni nem tudunk. Jelentős azon
ban az, hogy míg a második 
öt.éves terv során csak évi 5-
6 millió forint jutott Ilyen cél
ra, a harmadik ötéves tervben 
a szocidli.t létesítmén•1ekre elő
irányzott összeg 242 millió fo
rint. Az összeg biztosítása után 
voltak, akik az elsó pillanatban 
úgy vetették fel; itt van a 
pénz, majd meglátjuk mit tud
t.ok vele kezdeni. Dicséretére 
legyen mondva területi szer
veinknek, az igazgatóságok ve
zetői többségének, akik min
den erővel aron munkálkod
tak, hogy a későn kapott fel
adatok tervdokumentációt el
készítsék, kapacitást és kivite
lezőt biztosítsanak. 

Sajna. a kivitelezést újabb 
nehézségek akadályozzák. A 
tervek előkészítetlensége, terv
múdasftások utólagos eszközlé
se veszélyeztetik sok, nagyon 
szükséges fejlesztés elkezdését 
és elkészítését. Különösen a 
bud.apecti és szegedi igazgató
iág területén nem megnyugta
tó a. helyzet. 

Kormányhatározat teszi kö
teles.ségünkké, hogy a minisz
terrel egyetértésben kísérjük 
figyelemmel és ellenőrizzük, 
hogy a betervezett szociális 
létesítmények megvalósulja
nak. Új létesítményeknél, r-e
konstrukcióknál, továbbá min
len létszámbővítéssel járó fe;
lesztésnkl 4 beruházási prog
ram ;óváhagyásána':, valamint 
a beruházás üzembe helyezésé
nek feltételét kell hogy ké
pezze az előírásoknal( megfe
lelő szociális létesítmény be
tervezése, illetve megvalósítá
sa. A minisztériummal közö
sen meg kell határozni - rész
leteiben is - a szociális el
maradottság fokozatos felszá
molásának vég-só határidejét. 
Amennyiben ezeket a határo-

zatokat az illetékes szervek 
nem hajtják végre, a határo
zat értelmében pénzügyi 
szankciókat k-e!! alkalmazni. 
Ezt a jövőben figyelemmel kí
sérjük és a jogainkkal élve 
odahatunk, hogy a határozat
nak minden vonatkozásban ér
vényt szerezzünk. 

Nagy jelentőségű és évtize
des nrobléma me�oldását segí
ti a Minisztertanácsnak a csök
kent munkaképességű dolgozók 
foglalkoztatásának, illetve szo
ciális ellátásának egységes 
rendszerére vonatkozó 1967. 
március 24-i határl'�ot0

• A ha
tározat kim0111dja: ki kell dol
gozni a szakmai rehabilitáció
ra vonatkozó határozato1cat 
úgy, ho�•, a végrehajtást 1968. 
január 1-én meg lehessen kez
deni. A szakmai, tanácsi és 
társadalombiztosítási tevé
kenység összehangolásával en
nek a súlyos prohl�mának a 
megoldása jó úton halad. Nem 
i]ven egyértelműen pozitív 
awnban a helyzet. ha figye
lembe vesszük, hogy nincs 
megnyugtatóan tisztázva a foa
lalkozásí megbetegedések fo
galma és köre. Pedig a foglal
kozási betegségben szenvedők 
nagv része nem foglalkoztat
ható a betegség kialakulása 
után eredeti munkakörében. 
Ilyenek nálunk az ízületi és 
gyomor megbetegedésben szen
vedők, vagy a nagyon gyakori 
látás- és hallásosökkentek. 

Az ilyenek átképzés után 
más munkakörben ugyan t.el
jes értékű dolgozók lehetnek, 
itt azonban bérülr nemegyszer 
többszáz forinttal is alacso
nyabb. mint eredeti munkakö
rükben volt. A munkabérben 
megrövidültek úgy nyilatkoz
na.le, hogy csak addig kellettek 
a vasútnak, míg teljesen egész
ségesek volta.Te, utána már 
nincs rájuk szükség, holott a 
megeróltetó vasúµ munkában 
rokkant meg az egés�gük. 
Elkeseredettségük é�thető. Sú
lyosbítja a helyzetüket, hogy 
legtöbbször a nyugdíjazásuk 
előtt 5-10 évvel kerülnek ala
csmwabb keresettel járó mun
kakörbe. 

' jes mértékben ki van szolgái-· 
A probléma másik vonat- tatva az időjárás viszontagsá-· 

kozása, hogy az ilyen látás-, gainak, a foglalkozási ártal
va.gy ha1l.áscsökkenésben maknak. Van azonban számos 
szenvedők főleg az utazó szol- olyan eredő, an1elyet hanyag. 
gálatot ellátók közül kerülnek ság, felelőtlenség, a túlzott 
ki, akik 55 éves korukban igénybevétel, a nem kielégítő 
nyugdí;ba mehetnek, ha a munkakörülmény, a nemtörö-' 
korkedvezményes munkakör- dömség szil!. 
ben 25 évet eltöltöttek. fgy Gyakran szóvá t.eszik a v1111-
például azok, akik orvosi" utas dolgozó!<, hogy a helyi 
szempontból már nem első cso- tanácsok egyrésze elu'..u;ítja' 
portosak, nem dolgozha·,nak Lak.k;kéreLmüket azzal, hogy a 
tovább a korkedvezményes MAV-nak saját Jakásk,,ntin• 
munkakörben. Ha csale néhány gense van. A vasútnak való
hónap hiányzik is a 25 évből ban van korlátozott menny:-· 
nem 5S, hanem cnk 60 éves ségű lakása, ezek azonban túl� 
korukban vonulhatnak nyug- nyomórészt szolgálati la.Kás•Jk_
állományba. Javasoljuk olya.'1 kiutalásuknál csa.k: a szol�lati 
rendelkezés kidolgozását, h'>UY érdek lehet mérvadó. Az, -;ár
ha a dolgozó a 25 évet nem ják dolgozóink, hogy a lukas. 
töltötte le korkedvezményes elosztásnál ugyanolyan eil.má
munkakörben, de legalább 20- lásban részesüljenek, rm,lt, a 
at igen, akkor amiyi évvel többi magyar állampol;;ar. .i( 
hosszabbodna meg 55 év után szakszervezetek és így mi fa 
a teljes nyugdíj eléréséhez szükségesnek tartjuk, .'i-:>gy 
szükséges munkaideje, ame1.y- szervez;zék meg az állami ,n-ö
nyivel a korkedvezmén11cs ből épült lakások elosztásánJk 
munkakörben eltöltött szolgá- megnyugtató társadalmi elLr. .. 
!ati éve kevl?$ebb a 25 évnél. éirzését. li:rvényt kell szeren, 

A jelenlegi rendelkezés a annak, hogy el.sősorban az :i!a
nyugdíjakra is ki:hatással van. csonykeresetúek jussanak áU:;. 
úgy véljük, hogy a dolgozók- m�er::J�i:�.:! 1tr�

k

!
o

� nak jogos az a kérésük is, belül a vasat az utóbbi év�\t. hogy a legkedvezőbb 5 évet ben egyre nagyobb összegel vegyék figyelembe a nyu;}:líj fordít lakásépítkezésekre, bo megállapításánál, ha önhibaJu- csát a tanácsi szervek renúel. kon kívül kerültek alacso- kezésére azzal a k""iköté&Mll, nyabb keresettel járó munka- hogy az első bérló kijelöléri körbe. ;oga, a vasutat messe. Mindez 
A ket kongresszus közötti azonban kevés ahhoz, hogy a 

idöben sokat foglalkoztunk a vasutas dolgozók lakáskérdé
táppénzes százalék alakulá.sá- sét rövid időn belül megnYug
vaL Az erőfeszítések nem i>i- tatóan rendezni tudjuk. É:ppen 
ronyultak elég hatékonynak. ezért támogatjuk a legmesz
A beteglétuám az 1963. évi 5,4 szebbmenóen a tárca hat4ro
százalékról 1966-ban 5,8 száza- zatát, miszerint a vasút s-i;át 
lékra emelkedett. Az emelke- anyagi uzközeivel, szervezeté
dés következtében évente vel segíti a ;övóben a !ak<h
mintegi,, 15-20 millió forintta.l ,pítési akciókat. 

A munkaverseny 
szervezése az üzemek 

leladala lesz 
A gazdaságirányítási reud

szer reformja szükségessé :,;.. 
szi, hQgy a mun.kavetseny• irt
nyításában és a szervellé.s rerlci-· 
szerében olyan változáso k-ő-
vetkezzenek be, amelyek Iga
zodnak a megváltozott köve
telményekhez. Mindazokat a 
feladatokat, amelyekkel eddig 
a gazdasági és szakszervezeti 
felső irányító szervek foglal
koztak - sokszor oly rész:e
tek,be menően, hogy ezált�l a 
helyi kezdeményezést, a konk• 
rét .sajátos feladatokhoz iga
zodó verseny, s az irányító és 
szervező munka felelősségét 
csökkentették - az üzeme� 
szolgálati helyek hatáskö··é
be kell utalni. A felső :.zak
szervezeh és g,azdasági irányí
tó szerveic felaita.ta a szocialis
ta munkaverseny elvi 11 dnyí
tá3a és főleg segítése. � ver
seny konkrét céljait - a gaz
dasági feladatok Ismeretében 
- a vállaltl""..ok mozgalm; és 
gazdasági szervei a dnlgozó 
kollektíváK bevonásával ha
tározzák meg. 

A jövőben a min!szter és a 

szakszervezet k&z.ponti vezető
sége a középlejáratú és távla
ti tervek alapján adnak útmu
tatást a munkaverseny irányí
tásához és szervezéséhez. Az 
eddigi általánoo jellegu nép
gazdasági és á..1aza ti szintű 
munkaver�eny felhivá.sotm· a 
jövőben nem tartjuk célrave
zetőnek. 

A munkaverseny szervezése 
tehát az üzemek gazdasti:;i ve
zetői, valamint szaksze1v,azc
ti és KISZ szervezetei feiad.xt<J 
lesz. A vállalatokon belüli 
munkaverseny időtartama az 
adott termelési gazdasági egy
ség és a dolgozó kollektíva Ie1.
adatainak jellegéből köve•.1<:e
zóen differenciáltan hosszabb, 
vagy rövidebb időszakra ter
jedhet. A ki tllzött cél eléré
sekor kell az eredményeket és 
tapasztalatokat értékelni, mint
egy lezárva az adott munk.l.t. 
Egyúttal meg kell határozni a 
soronkövetkező feladatokat, a 
munkaverseny további céJti
túzéseit, 

A jövőben a legmegfelelőbb 
versenyfonnák alkalmazására, 
beleértve az erkölcsi elisme
rést és a jutalmazást is, a vál
lalatok, szolgálati helyek na
gyobb önállósággal rendelkez
nek. Az eddigi összesítéseket, 
nyilvántartásokat egyszerűsíte
ni kell, s elsősorban a terme
lési tanácskozások legyenek a 
verseny értékelésének és nyil
vánosságának fórumai. 

Arra kell törekedni, hogy az 
eredmények értékelését á1talá
Q1\n - -➔M.zv:e\len� kJ;iy�i: 

1
.i; 

érKifü:si eflsmerés, amely min
d�nlrot árányban álljon az el
végzett munka, a megoldott 
feladat nagyságával és ered
ményességével. A kitüntetések 
és jutalmazások vonatkozásá
ban is célszerű előtérbe he
lyezni az elóre meghatározott 
célfeladatok kitűzését. A.t 
anyagi ösztönzést, a premizcí
lást, a nyere.&égrészesedést, 
mindenütt össze kell kapcsol. 
ni a munka eredmén11ességé. 
vel. 

Az MT-SZOT Vörös Vcín� 
dorzászla;át a ;övóben azok e 
oollalatok nyerh,etik el, a.me, 
lyek népgazdaságilag ldemll• 
kedő eredményt értek el, vagy 
amelyek legalább 5 izben el• 
nyerték az éWzem, illetve Ma 
váló vállalat címet. 

A munkaverseny irányftá.;á. 
val, szervezésével, az értéke
lés és a nyilvánosság biztoM• 
tásával kapcsolatos jogköröket 
és feladatokat, valamint • 
munkaverseny keretében • 
munkában élenjáró egyének él 
a vállalaton, szolgálati helyen 
belüli kollektívák erkölcsi el• 
ismerésének és jutalmazásáw 
módszereit és mértékét rögu:. 
teni kell. 

A munkaversennyel :Carcso-:, 
latosan elmondott elképzelé
sek ma még csak tervek. 1967, 
második félévében a Minisz
tertanács és a SZOT közös ha• 
tározatban szabályozza a ver
sennyel kapcsolatos teendőket. 

Gazdasági életünk korszerű
södése megkívánja, hogy • 
n.unkaverseny mozgalmunkat 
is korszerűsítsük. Két fontc. 
t;-nnivalonk van: 0 Megvizsgálni és eleme> 

ni az eddig kialakult for• 
mákat. Megtartani ami Időt 
álló, de bátran változtatni 
mindazokon, amelyek f.annáli• 
elemeket tartalmaznak, vagy 
nem visznek közelebb céljaink
hoz. 
• Meg kell teremteni a tel

jes összhangot a munka
verseny és az ösztönzlési rend• 
z,zerünk között. 

1967. év a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom gyózel• 
mének 50. évfordulója. A nem
zetközi és a magyar mun1-ás.
osztály tisztelettel és meghe• 
csütés;o;el köszönti a Szovjet• 
unió Kommunista Pártját és a 
szovjet népet, amelv a félév• 
század alatt. ragyogó sikerpltct 
ért el. Erőfeszítéseinek. har• 
cainak, valamint sokoldalú se
gítségének köszönhető, hogy a 
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szocialista országok közössé
ge ma a legnagyobb tényező a 
világon. 

Mi is méltóképpen kívánjuk 
kivenni részünket a nagy év
forduló meirunnepléséből és 
azt hisszük, hogy a legnagy
szerűbben úgy járulhatunk 
hozzá, ha saját területünkön a 
politikai nevelő és gazdasági 
munkánkban jó eredményeket 
érünk el. Ezért javasoljuk va-

Szabó Antal főtitkár beszéde 
8,1 százalékát a középszervek, 
s 17,8 százaléka került köz• 

ponti felhasználásra. 
A SZOT elnöksége olyan 

határozatot hozott, amelyet a• 
XXI. kongresszus is megerő-·1 
sített, hogy 1968. január 1-töl' 
az alapszervezetek 50 százalé-'1 
kos tagdíjrészesedést ·artsanak 
vissza. Ezzel egyidejűleg a szü
lési és te:netési segélyek fo- 1 

lyósításának, elbírálásának ed
digi rendszere is megváltozik. 
Január l-től a segélyeket az· 
alapszervezet,ek közvetlenül fo-: 
lyósítják az eddiginél egysze
rűbb táblázat alapján, amely 
csupán a tagsági időt veszi fi-' 
gyelembe

0 
de a tagdíjosztályt 

nem. Az új szabályozással le
hetőség nyílt arra is, hogy a 
táblázatban megjelölt összes 

geknél magasabb szülési. illet
ve temetési segélyeket folyó
sítsanak az alapszervezetek, 
ha a dolgozó szociális rászo
rultsága azt indokolttá teszi. 
Ugyancsak lehetósége lesz az 
alapszervezeteknek rendkívüli 
segély folyósítására is, mégpe
dig az eddigi 500 forintos felső 
határ helyett 800 forintcs ma
:rimális összegig. 

!amennyi szolgálat! hely min
den dolgozójának, hogy a Nagy 
Októberi Szocialista Forrada
lom 50. évfordulóját elsősor
ban az 1967. évi célkitűzések 
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maradéktalan végre 1: • _;tásával 
köszöntsük, erősítve ezzel szo
cializmust építő országunk gaz
dasági eredményeit, társadal
mi haladását. 

Szakszervezetünk belső élete 
A szocializmus építésének 

jelenlegi és jövőbeni időszaka 
a társadalmi, politikai, gazda
sági élet szinte minden terü
letén változott helyzetet te
remt, újszerű munkát. módsze
reket követel. A változással 
együttjár, hogy megnőtt a dol
gozók igénye és követelménye 
a szakszervezetek tevékenysé-

tartalmJ és szet vezeti részét 
segíteni tudják. 

Az új gazdaságirányítási 
rendszer sikerének egyik fe,
tétele, hogy a döntések ott szü
lessenek, ahol a végrehajtá� 
történik. Ebből az elvből ki
indulva a szakszervezetek 
szervezetét, ha táskorét, a gaz
dasági szervek és vc::::tők ha-

,,,;',;··'··,,,,,,,,,, ... 
Szorgalmasan jegyzdelnek a küldöt.tek 

ge iránt. Egyes módszerek a 
mozgalmi életben sem kielégí
tőek már. 

Az UJ gazdaságirányítási 
rendszer bevezetésével minő
ségileg új szakasz kezdődik a 
szocializmus építésében. Olyan 
szakasz, mely az eddigieknél 
bonyolultabb fe!adc'.:it ró .a 
társadalomra. A megváltozott 
helyzet, a megnöY:':edett fel
edatok megkövetelik, hogy a 
szakszervezetek olyan módsze
reket dolgozzanak ki, amelyek 
.kettős, de mégis egységes és 
egyíd6ben jelentkező felad;,ituk 
legjobb végbevitelét, a munka 

tásköréhez helyes hozzáigazíta
ni. Az üzemi demokráciát, a 
dolgozók vezetésbe való bevo
nását, ameddig lehetsf"!es köz
vetlen módon, ezen fo'ül köz
vetve a szakszervezeti képvi
selet útján kell megvalósítani. 

Mindezek szükségessé tették, 
hogy szakszervezetünk felép1-
tésén a legutóbbi választás so
rán változtatást eszközöljünk. 
Annak az elvnek eleget téve, 
hogy minden választott szak
szervezeti szerv megfelelő gaz
dasági irányító szervnek le
gyen. a _partnere, a középsre-
vek és az alapszervezetek vo
natkozásában hajtottunk végre; 

változást. Azzal a céllal, ho,c, 
minden szinten az adott jo
gokkal és kötelességgel élve, 
biztosítsuk a szakszervezetek 
működésének legmegfelelőbb 
kereteit. 

A legnagyobb változás a 
középszerveknél következett 
be azzal, hogy a 19 megyei bi
zottság helyett az igazgatósá
gok partnereként területi bi
zottságokat szerveztünk. A te
rületi bizottságoknak azon kí
vül, hogy ell.átjál, a sajátos. 
szakszervezeti feladatokat, az 
államigazgatás megyei felépí
téséből fakadó követelmény>? 
ket is ki kell elé'Titeniük. A 
megyék ugyanis önálló arcu
lattal rendelkező sajátos terü
letek, ahol a helyi párt, állam
igazgatási, szakszervezeti fel
adatok megoldásához az ott élő 
é.s dolgozó vasutasol< hozzájá
rulását és beilleszkedését kell 
biztosítani. 

A szervezeti felépítés módo
sítása azonban csak keretet, 
lehetőséget bizt-OSít. Ennél lé
nyegesebb a végzett munka 
tartalma, s ebben kell a leg
nagyobb haladást elérni. 

Az új gazdaságirányí�· 
rendszerben a szakszervezet• 
nek részt kell venni a terve
zésben, a vasútnál alkalmazan
dó bértételek alsó és felső l1a
tárainak, a részesedési alapból 
fizetendő jövedelemk.iegész1ttS 
szabályainak kimunkálásai>a.n, 
a magas színvonalú műszaki és 
gazdasági munkát végzo'lc fo
kozott anyagi és erkölcsi meg
becsülésének kialakításában. 

Elkészült az együttműködé
si megállapodás a miniszter és 
a szakszervezet között. Most 
majd ki kell dolgoznunk a kö
zépszerve.k és az igazgatósá
gok., a szolgálati vezetők és a 

szak.szervezeti bizottságok 
együttműködési rendszerét 
úgy, hogy a külön és az égyilt� 
tes felelósség is érvénvesüljőn 
11 munkában. 

Megnövekednek 
a szakszervezeti és üzemi 

demokrácia érvényesiiléséilek 
lehetőségei 

Külön kell szólni a sza;c. 
szervezeti munka stílusáról 
mód.sz�reiről. Szakszerveze� 
tünk egész tevékenységének 
különlegesen fontos kérdése a 

uakszervezeti demokrácia és 
üzemi demokrácia fejlesztése. 

A demokráciát nem egy 
szétfolyó, áttekinthetetlen for
m�nak kell felfogni, hanem 
mint a vezetés gondjainak 
megosztását. szélesebb alap0k
ra való helyezését. Tulajdon
képpen fgy társadalmi munka
megosztást takar. Azonban az 
ügyek demokratikus alapokon 
való intézésének csak akkor 
van értelme és eredménye, na 
a tennivalók megvitatás;l, sok
oldalú elemzése után a végre 
hajtás egységes, fegyelmezett. 

A gazdasági mechanizmus 
reformjának is egyik fontos 
politikai C<!lja: kedvező felté
tebl�t.:!f- +n•cmteni a szocialista 

demokrácia további fejlődés,é
hea, elooegíteni a dol1mzók vé
leményének, javaslatainak 
hasznosítását kollektív részvé
tel'i'l:et a gazdá1kodá� irányí
tásában és ellenőrzésében. 

Az elóttünk álló nagy fel
adatokat végrehajtani csak úgy 
lehetséges, ha abban a dolgo
zók javaslataikkal, tanácsaik
kal tevékenyen részt vesznek. 
Ezért erősíteni kell az állami 
é; társadalmi szervek összefo
gását, tovább kell fejleszteni 
az együttműködés tartalmában 
és formáiban egyaránt. 

A:r. üzemi demokrácia gya
korlása nem úi feladat és gon
dolat a szakszerve7eti mozga
lomban. J::vek során kialakul
tak azok a fórumok és for
mák, amelyek révén mód nyí
lik a dolgozóknak bekapcso

�

ó:l• 
ni a vezetésbe. A közvetl · 1 
részvétel formái például a t•-. 
melési tanácskozás, a s 
szervezeti taggyűlés, a csopo 
é..:·'.-:'.:::zlet stb. 

A szocializmus teljes felépí
tésének egyik alapvető felté
tele az emberek szocialista tu
datának fejlesztése. Társada1-
mi fejlődésünk jelenlegi sza
kaszában - a gazdasági épí
tő munka m<>11ett - ezért ke-

riil e16térbe 4 nevelési fel4d.i
tok céltudatos és következetes 
megvalósítása. 

Az ideológiai és kulturális 
élet fejlesztésének ma kedve
zőek a lehetőségei: a párt és 
kormány politikája elismerés
re és támogatásra talál. A dr-'.
gozók nemcsak elfogadják, ha
nem helyeslik az MSZMP IX. 
kongresszusán, a szakszerve
zetek XXI. kongresszusán ho
zott határozatokat és készek 
is azokat végrehajtani. 

Ideológiai és kulturális fel
adataink elvégzését lehetö ·é 
teszi az is, hogy uralkodóvá 
váltak a szocialista tennelési 
viszonyok és népgazdaság min
den ágában, így a szocializmus 

alapjainak lerak:'...:;.1 kulturális 
reljain.k megvalósításának is 
megteremtette az alapját. 

De csak áltatnánk ma„un
kait, ha elégedettek lennénk. 
az eredményekkel, ha nem 
látnánk, hogy megváltowtt a. 
helyzet, a szociali,m)us építé
sében váló előrehaladással, a 
vas-ut technikai szinvonaLának 
emelésével kapcsolatosan nem 
növekednének napról napra 
feladataink. 

Alapvető nevelési célkitű
zésünk: segíteni a szocializ:nu, 
teljes felépítését. Ennek eléré
se érdekében elfogadtatni, 
megértetni a párt politikáját, 
A megél'tetésen keresztül úgy, 
mozgósítani, hogy a dolgozók 
készek legyenek ezek végre
hajtásáért harcolni. Szívós fel
világosító munkával megértet
ni az egyéni és a társadalmi 
érdek helyes ös.5zefüggését. 

Változások az alapszervezetek 

gazdasági és pénzügyi tevékenységében 

A nemzetközi munkásmozga
lom haladó erőinek harca egy
re eredményesebb. Különösen 
kedvező irányba hat, hogy a 
nemzetközi szakszervezeti egy
ség gondolata fokozatosan tért 
nyer. Ezért magunk részéről is 

évenként közvetett módon még 
25-28 százalékot, összesen te
hát 60-63 százalé/(ot juttat
tunk vissza a tagdíjból. Az 
egyéb forrásból származó fe
dezetek felhasználását is ide-

A szegedJ &erüleU bizottság küldöttel 

számítva megállapítható, hogy 
szaksze.rvezetünk anyagi forrá
salná'k '14,1 · százalékát hasz
nálták fel alapszervezeteink. 

A Magyar Szocialista Mun. 
káspárt határozatai és a szak� 
szervezetek XXI. kongresszu
sának dokumentumaiban fog
laltak a szakszervezeti mozga� 
lomra igen sok feladatot ö
nak. Az írásos jelentésben fog� 
laltakból, a szóban elmonJot
takból is érzékelhető, n;,gy 
mennyi tennivaló vár ránk. A 
munka eredményességéne'c. 
feltétele, hogy a dolgozókk:il 
együtt céljainkat megér4.etve 
munkálkodjunk feladataink 
végrehajtásán. 

A munka gnzdasá.gi és po-, 
litikai feltételei biztosítottalc. 
A= eddigi eredményekben 
szakszervezetünk munkája is, 
benne van. Ha a tapasztalato
kat leszűrve a jó módszereket 
kamatoztatva, mindannvtan az 
igaz célokba vetett hittel, az 
emberek szereteté,ól áthatva, 
egymást segítve, a feladato':.at 
megosztva dolgozunk, akko1 
kitűzött céljainkat fe!tétlenti.l 
euírjük - fejezte be beszámo
lóját Szabó Antal. 

A központi vezetóség beszá
molója után a számvizsgáló 
bizottság jelentését Csóti Ist
ván, a számvizsgáló bizo••sái 
elnöke terjesztette a kongresz-· 
szus elé. t 

támogatjuk a Szakszervezeti 
Világszövetség va-rsói kong�• 
resszus<in4k · 7illfcil-o'záflrtt; w-· 
!amint szakmai szövetségünk 
tnunkaprogramját, amelyben 
egyik célként a ma még külön
böző nézetű szakszervezetek 
közeledését jelölte meg. A 
M!'llrég nálunk megrendezett 
nemzetközi vasutas szeminá
rium, amelyen az SZVSZ-hez 
tartozó szervezeteken kívül a 
szabad szakszervezetek tag
szervezeteinek több képviselő
je és az autonóm szervezetek
től is résztvettek, bizonyítják, 
hogy egyre jobban érnek a fel
tételek és erősödik a szándék 
az egység irányában. 

A számvlzsgálo blzollság beszámolója 

Néhány szót a gazdasági, 
pénzügyi tevékenységről. An
nál is inkább, mivel a szak
szervetetek XXI. kongresszu
sának határozata alapján 1968. 
január l-től a részesedés ará
nyában, a segélyezés módoza
taiban némi változás áll be. 

A szakszervezeti mozgalom
ra háruló legfontosabb szer• 
vezési, nevelési és érdekvédel
mi feladatok folyamatos meg
oldásához szükséges anyagi fe
dezetet minden évben biztosí
tani tudtuk. Az alapszerveze
teknek közvetlenül biztosított 
35 százalék részesedésen felül 

pedig 42 százalék az elóiráng. 
zott. Ez gyakorlatilag azt je
lenti, hogy szociális célokra, a 
kulturális és a sportmunka tá
mogatására az 1963 évi 9,6 
millíó forinttal szemben eb
ben az évben már 13 millió 
forintot fordíthatunk. 

A központi gazdálkodásball 
mutatkozó eredmények és po
zi tív vonások mellett nem 
hallgat.hatjuk el a hibákat 
sem. Az elmúlt évvégi hely
zetet értékelve - bár összes
ségében számottevő a fejl5Jés 
- egyes területeken a szerve
zettség százalékos alakulá.;a a 
tervezettnél és az országos át

.. lagnál is alacsonyabb volt. 

A központi vezet&ég mel
lett működő számvizsgáló 
bizottság - mint ahogy azt az 
írásos jelentés is tükrözi - a 
követeiményeknek igyekezett 
teljes mértékben eleget tE:I\Ill 
- hangsúlyozta Csóti István. 
- A mozgalmi munkában je-
len tkezett pénzfelhaszná'.ások 
jogszerűségét, tervszerúsé
gé� giazdaságosságát fo
lyamatosan és reru:I\S:reresen 
ellenőriztük. Ezzel nagymér
tékiben hO'»Zájárultunk ahhoz,, 
hogy a szakszervezet gazdasá-, 

gi helyzete szilárd és jól meg-, 
alapozott legyen. A pénzügyi 
munka színvonala és eredmé
nyei megfelelőek. A költség
felhasználások a központ terv
szerú és takarékos gazdálko
dá&át vállalja. Ezeket alátá
masztja többek között az a 
tény is, hogy az elmúlt év vé
gén szakszervezetünk a jelen
tős összegeti kitevő központi; 
székház tatarozási többletkölt
ségeinek ellenére is 7 millió 
forint tartalék.alappal rendel
kezett. 

A gazdaságirányítási 6j 
rendszerének bevezetése min
den szervezetet arra kötc,a, 
hogy munkáiát az úi követel
ményeknek megfelelően tO.: 
vább feilessze. A e:azdasá.E!i 
döntések jelentős része n�m
csak a vállalati, hanem a 
szakszervezeti gazdálkodásban 
is decentralizálásra kerül. Ez a 
hatáskörök és a felelősség nö
vekedését is je1Pn+i. Az alap
részesedés mértékének feleme,

lése és az intézményes segé
lyek kífizetúének az alapszer
vek hatáskörébe való utalásis 
mef?követeli, hogy a gazdasági 
tevekenységet illetóen is erő
sítsük a szaks;,ervezeti demo� 
ráciá.t. Fokozottabban érvényt 
kell szerezni annak a helyes 
elvnek, hogy a taggyűlések a 
pénzügyi munka irányításá
nak, a gazdálkodás értékel� 
sének és ellenőrzésének fóru
maivá is váljanak. 

A szocialista demokráciának 
része az üzemi d::mokrá:ia. �; .. 
annyit jelent, hogy az üzem 
dolgozói közvetlenül, illet11c 
közvetve részt vesznek ,p 
üzem irányításában. Joguk és 
kötelességük véleményüket 
nyilvánítani. A gazdaságirá
nyítás reformja során a dol
gozók közelebb kerülnek az 
ügyek igazságos i n téres éhez. 
Ez a do1gozók al{fivitása fej
lódésének újabb forrás;,i lesz. A küldöttek és a meghívott vendégek a beszámolót hallgatják 

A jóléti pén:::lgyi eszközök 
keretei is fejlődésről tanúskod
nak. A jóléti rész négy évvel 
ezelőtt a MA V Igazgatói alap 
31,6 százalékát tette ki. Ez a 
szám az elmúlt évben 38,1 
izázalék volt, ebben az évben 

A_ ren���ezésre álló pénz.
ügyi eszkozok várható növekedése az alapszervezetek szám
vi�gáló bizottságától is na
gyobb helytállást, szakszerű; 
folyamatoo és rendszeres el
lenőrzést Igényel. A számvizs
gáló bizottságok éljenek bátran 
a szakszervezetek alapszabá
lyaiban biztosított jogaikkal• 
dolgozzanak még önállóbban 
még nagyobb felelősséggel. ' 
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Vita a beszámoló és ·a határozati iavaslat felett 
Lov6sz Imre: 

/4. vasút folyamatosan működő 
veszélyes üzem 

Lotiász Imre, a debreceni te
rületi bizotság ti t:kára a vi tá
ban elsónek kért szót. Felszó
laláisában rövJden vázolta azo
ki, az eredményeket, amelye
ket a VI. k�ess.zus óta el
értünk. Az eredmények mélta
tása után néhány hiányosság
ra hívta fel a ti.gyelmet. A 
többi között megemJitette, 
hogy a műszaki beruházások 
ii:temétől messze elmaradnak 
a szociáJ.is építkezések. 

- Feltétlen ahhoz kell t'a
gaszkodni, hogy a különböző 
létesítmények megépitésével 
egyidőben elkészüljön a szo
ciális beruházás is - hangsú
lyozta. - Annál is inkább, 
tnivel az elmaradt beruházások 
tnegvalósítására utólag már 

Bata Ferenc: 

nehezen kerül sor. Sok gon
dot okoz az is, hogy a megle
vő szociális létesítmények 
nagy része elavult, korszerűt
len. 

Hozzászólásának további 
részében az egészségügyi hely
zettel, a csökkent munkaké
pességű és a tbc-ben megbe
tegedett dolgozók élet- és 
munkaikörülményeivel foglal
kozott, majd így folytatta: 

- Mindannyiunk előtt is

meretes, hogy a vasút folya
matosan működő veszélyes 
üzem. Ez parancsolóan írja 
elő, hogy a jövőben még na
gyobb gondot fordítsunk az 
egészségvédelemre, a balesetek 
megelőzésére. Különösen töb
bet kell törődni a pályafenn
tartási dolgozókkal, ak1k a 
nyílt vonalon gyak,ran ki van
nak téve az időjárás viszon
tagságainak. Ha esik az esö, 
még arra sincs lehetőségük, 
hogy fedél alá álljanak. A 
nagy srolgálati helyeken meg
oldásra vár az orvosi ügyelet 
bevezetése. Záhony körzeté
ben csaknem 5000 ember dol
gozik, s ha ünnepnap, vagy 
éjszaka orvo.s.i segítségre van 
szükség, a 28 krilométerre levő 
KisváTC!áira kell mermi, mert 
csak ott van éjszakai orvosi 
ügyelet és mentőszolgálat. 

Lovász Imre befejeresül ar
ról szólt, hogy a beszámoló 
és a határozat tervezet útmu
tatásai sz.elleméboo mindent 
megtesznek azért, hogy a jövő
ben is eleget tehessenek a 
szá.lMtási feladatokinak. 

A kötetlen létszám-
és bérgazdálkodás bevált 

Bata Ferenc, a szombat'helyi 
járműjavító igaz:g;atója a gaz
daságosabb munká.ltatással 
kapcsolatos tapasztalataidu-ól 
beszélt. Elmondotta, hogy 
üzemük!ben 1966. január l-től 
kísérletképpen bevezették a 
kötetlen 1é1=ám- és bérgaz
dálkodást, amely lehetővé tet
te a tartós léts.zámmegtakarí
tásból eredő bér 75 százalékos 
felhasználását. A felügyeleti 
haitooág a nagyobb ösztönzés 
érdek>ében a kísérlet idejére 
'a munk.ásállományi csoport
ban hozzájárult a irelatív bér
felhaszná.láshoz is tervtú1telje
sí tés esetén. 

A kötetlen létszám- és bér
tazdálkoóás lehetővé tette, 
ilogy a célfeladatok elosztá
Mt a soocialista brigádokra 
bízhatták. Ez kezdetben nem 
ment könnyen, de amikor a 
dolgozók látták, hogy a jó 
munkáért több van a boríték
ban, saját maguk ügyeltek ar
ra, hogy pon,tosabban, fe
g_velm<!Zette•bben végezzék el 
feladata.ikait. 

Huszár József: 

Ezeknek az Intézkedéseknek 
nagy része van abban, hogy a 
szombathelyi járműjavító az 
1966. évi eredményes munká
ért elnyerte a Min,isztertanács 
és a SZOT vörös vándor.zász
Laját. 

Nehéz körülmények között, 
de eredményesen dolgoznak 

Ferencvárosban 

Hun6.r József, a ferencvá
rosi flltőház szakszervezeti bi
�tságának titkára hozzászó
lásában a ferencvárosi wsu
lasok élet- és munikakörulmé
hyeinek alakulásáról beszélt. 
bevezetőjében elmondotta. 

hogy az elmúlt években nagy
szerűen helytáltak a muniká
ban, pedig a csomóp()'llJt szol
gállati helyein nehéz körülmé
nyek: között dolgowak a vasu
tasok. Különösen elmaradott 
a fűtőház mozdony- és kocsi
javító üzemrész.e. A szakszer
vezeti bi.rottság évek óta szor
galmazza a szociális helyzet 
javítását, de � nem sike
rült a kívánt eredményt elér
ndü'k.. 

- A motorjavntó dolgozói 
az elmúlt években 11,5 millió 
forintos költséggel új motor
szint kaptak - mondotta a 
t.öbh! között. - A létesítmény 
mennyezete már az átadás 
előtt megrOBkadt. A szakszer
vezeti bimttság közbelépésére 
ugyan megjavították a meny
nyeretet, de ha esik az eső, a 
tető beázik. Itt szeretném 
megjegyezni: nem lehet egyet
érteni azzal, hogy az ú; léte
sítményeknél a tervező és a 
kivitelező dolga, hogy minden 
reMben �n. l cs� l&o 

már felépült és nem megfele
lő, akkor szóljon a munkavé
delmi felügyelő. Mint a mo
torszin példája bizonvítja, egy 
elhibázott létesítményen már 
csak kozmetikázni lehet. 

A szakszervezeti blzottság 
titkára ezután az utazósze.. 
mélyzet hosszú szol,gálati ide
jével foglalkozott. Megemlí-

Somoskői Gábor: 

tette, hogy a mozdonyszemély
zet havi szolgálati ideje 
annak ellenére, hogy az utóbbi 
idöben némileg javult a hely
zet - még mindig 240-270 

óra között ingadozik, de elő
fordul a 300 órás távollét iS. 

Ezzel kapcsolatban a felsőbb 
srervek hatékony intiézkedéf.ét 
sürgette. 

Az úi mechanizmusban 
megnövekednek 

a szakszervezetek feladatai 
Somoskői Gábor, a SZOT 

ti,úkáira a Szaikitanács elnö.ksé-
ge nevében üdvözölte a kong
resszust. űdvfüilő szavai után 
arról beszélt, hogy a vasuta
sok az elmúlt négy év alatt 

jelentős eredményeket értek 
el a személ11- és áruszállítás
ban. Hangsúlyozta, hogy a 
vasút techrukali fej 1 esztése, a 
villamosítás és a dieseles.ítés 
ffie©kö111nyít.i, gyorsa,bbá teszi 
a szállítást. Éppen ezért rend
kívül fontos, hogy a szakszer
vezet a maga sajátoo eszkö
zeivel elóse,gítse e lehetőségek 
legjobb kihasználás,á.t. 

A ""�za1iszeh1ézlte1t megn6-
vekedett hatáskörével és jog
körével kapcsolatban elmon
dotta, hogy az új gazdaságirá
nyítási rendszerben jelentősen 
megnövekednek a szakszerve
zetek feladatai. Felhívta a fi
gyelmet, hogy a vasútnál a ré
gi előírásokat és szabályokat 
éppen az új lehetooéggel él
ve gyorsabba<n kell korsrerű
sí,teru. 

- Arra oan szükség 
mondotta -, hogy a gazdasági 

Dr. Háhn Elemér: 

oezetés minden szintjén meg 
legyen az egészséges önálló
ság. A helyileg elintézhető dol
gok megoldásához ne kelljen a 
felsőbb szervek engedélyét 
kérni. Arra kell késztetni a 
szakszervezeti bizottságokat, 
hogy gondos, alapos mérlege
lés után javaslataikkal segít
sék a gazdasági vezetést, de 
közben éberen őrködjenek a 
va,sutasokat érintő előírások, 
rendeletek betartásán. Ebben 
a munkában a szakszervezeti 
tisztségviselők támaszkodja
nak bátran a vasutasokra, az 
aktivistákra. 

A szakszervezetek előtt álló 
tennivalókról szólva kiemelte 
a szakszervezet szerepét a ter
vezésben, feladatait a szocia
lista munkaverseny szervezé.. 
sében, a munka.idő csökkentés 
előkészítésében, a foglalkoz
tatottság és az üzemen belüli 
szolgáltatások alakításában, 
fejlesztésében, a lakáshelyzet 
javításában és bérügyi kérdé
sekben egyaránt. 

A szakszervezeti munka 
módszereinek kérdésével fog. 
la!lkozva elmondotta: a jövö
ben arra van szükség, hogy a 
központi vezetőség és appará
tusa a vasutasokat érintő leg
fontosabb kérdésekkel foglal
kozzon és ezel<kel kapcsolat
ban hozza meg határozatait. 
Az alaµszervek azt várják a 
felSQbb szakBzervezeti szer� 
vektől, hogy az erejüket meg
haladó problémák orvoslásá
hoz minrlen eset.ben ,nyújtsa
nak gyors, hathatós segitséget. 
A jöv6ben erre kell berendez
kedniük a területi bizottsá
goknak és a központi vezetó
sé,gnek is. 

- A szakszervezeti 'bizott
ságok munkája továbbra is 
kulcskérdése marad a szak
szervezeti mozgalomnak, ezen 
belül a Vasutasok Szakszerve
zetének is - mondotta befe
jezésül Somoskői Gábor, 

Számoliuk fel az egeszségte�an 
munkahelyeket 

Dr. Háhn Elemér, a pécsi 
MAV rendelőintézet vezető 
főorvosa a foglalkozási beteg
ségekről. és azok gyógyí:tásáról 

bes2létt. Mint orvos, annak az 
örömének adott kifejezést, 
hogy a vasútnál a nehéz fizi
kai munkát egyre inkább gé
pesítik. Fel:hí vta a2xmban a 

Antal J6zsel: 

kongresszus figyelmét arra, 
hogy a fizikai megterhelések 
csökkentésével egyidőben gon
dolni kell az idegrend.szeTi 
terhelések csökkentésére is. 
Mindezt néhány adattal is alá
támasztotta. Az elmú!Jt öt év
ben a bel,gyógyászati oSZltády0111 
megjelent 8255 beteg közül 
975-.nek, tehát a belgyógyá
szaton keze1t betegek 12 szá
zalékának van szív- és érrend
szeri megbetegedése. 

Legnagyobb számban azok 
a betegségek fordulnak elö, 
amelyeknek létrejöttében az 
idegrendszeri terheléseknek is 
szerepük van. A betegek 71 

százalékának volt normálisnál 
nagyobb vérnyomása és 18 

szá.zaléka volt koszorúér beteg. 
Végezetül pedig M.61.t a pécsi 

MA V rendelőintézet hely:zieté
ről, o. betegellátásról és arról 
a körülményről, hogy az év

ről évre ernclkedő �ét
szám. iUetve az ebből adódó 
zsúfoltság nrlatt nem tudnak 
mmdenboo a korszerű beteg
ellátás körülményeinek megfe
lelni. 

A pályamunkásokat ismeriék el 
nehéz testi munkásoknak 

Antal József, az ómiskolcl ménye sokat változott az el
Pályafenntaritá& Főnökség múlt húsz év alatt. Számos 
szakszervezeti bizottságának olyan juttatást és kedvez
titkára arról beszélt, hogy a mknyt kapnak, amelyek hoz
pá,]yél!Jl,� m��: zájáoruiLnak a �unkatked\'. fo-: 

lrozásához. Az elért eredmé
nyek .ismertetése mellett meg
emlitette azokat a problémá
kat is, amelyek ma még gá
tolják a pályamunkások mun
káját. Ilyen például az is, hogy 
a nyíltvonali munkahelyekre 
gyalog kell kimenniük. Néha 
több kilométer hosszú utat 

Sándor László: 

tesznek meg :15-30 kilogram111, 
súlyú szeruámokkal a ocillu
kon. 

A smikszervewti blzot1lság 
ti t:kára szó1t arról i.s, hogy az 
új jelzési utasítás bevezetése
kor valamennyi pályafenntar
tási főnökségnél proolémát 
jelent majd a lassan bejáran
dó pályairés.zek jelzóesrz.körei
nek szállítása. Mivel nem """ 
delkeznek megfelelő ;ánna
vekkel, a 160 kilogramm ,ú. 
tyú jelző eszközöket a pálya
munkásoknak keU a helyszín
re szállítaniuk. Ez azt jelent!, 
hogy egy� ideiglenes las
s.újel kitűzéséhez több eml)en 
ke111génybe venm. 

A továbbiakban a térl!:ö:i;.. 
6rök leterhelésével, a pálya
munkás utánpótlás problémái
val fog!aikozott, majd kérte 
az új központi vezetőséget, te
gyen meg mi,ndent annak ér
dekében, hogy a nehéz fizikai 
munkát végző pályamooJtá.so.. 
kat ismerjék el nehéz testi 
munkásoknak. 

Minden szinten 

javítani kell a munkát 
Sándor László, a debreceni 

járműjavító szakszervezeti bi
zottságának titkára arról be
szélt, hogy az új gazdasági 
mechanizmus gyakorlati meg
valósítása közben minőségileg 
minden szinten javítani kell a 
munkát. Kül.önösen nagy gon-

dot kell fordítani a neve.tésre 
és a tudatformálásra. Meg 
kell értetni a dolgozókkal és a 
vezetőkkel egyaránt, hogy az 
üzemi demokrácia lényegét 
kell elsődlegesnek tek.in teni, 
mivel a formaságokkal eddig 

Molnár Gábor: 

sem volt különösebb baj. J. 
műszaki konferenciákat, ter
melési tanácskozásokat rend
szeresen megtartják, de eze
ken a fórumokon elhangzotta
kat, a dolgozók véleményét 
nem mindig követi érdemi el• 
bírálás. 

Ezután a vasút fejlesztésé
ről, korszerűsftéséról beszélt. 
Megjegyezte: a jármüjavit6k 
jelenlegi fejlesztésí üteme é1 a 
fejlesztés távlatai nem felel
nek meg a követelményeknek. 
A debreceni járműjavftób� 
például a dolgozóknak mint
egy 25--30 százaléka ma is a 
szabad ég alatt végzi munká
ját. Azt sem kell külöq hang
súlyozni, mit Jelent télen a 
fűtetlen, Luz;ttoo javftócsar
nokokban dolgozni. A do.lgo
zók joggal sürgetik a jobb 
munkakörülmények megte
remtésének feltételeit. 

A hagyományos jármüvek 
javításával .kapcsolatban fel
vetette, hogy a járművek sok
félesége miatt nem lehet a 
munkát szervezetté tenni, az 
anyag- és ahlcatrészellátást ja
vítani. A munka szervezetteb
bé tétele érdekében javasolta, 
hogy jelöljék ki a járműjaví
tókat meghatározott kocsi- és 
mozdonyüpU60k javítására. 

Az állomasok korszerűsítés�vel 
egyidőben oldiák meg 

a ielentkező problémákat 

Molnát' Gábot', Békéscsaba 
állomás fónöke hozzászólásá
ban a szakszervezetek terme
lést segítő és érdekvédelmi 
tevékenységével fogla1kozott. 
A vasutasszakszervezet ter
melést segítő munkáját pozití
van értékelte. A szocialista 
brigádmozgalommal kapcso
w.tban azonban megjegyezte, 
hogy a fe;lödést akadályozza o 
megsokasodott adminisztráció, 
amit a szocialista brigádoktól 
és a szolgálati főn/1kségektől 
�gköveteZnek. A dolgozók 

érdekvédelrnéról szólva et
mondotta, hogy a szegedi igaz
gatá;ág területén megszüntet
ték a 24/24-es szolgálatot. Ez
által 244 órára csökkent az 
érin,tett dolgozók: havi munka
ideje. További erő!eszít.ése
ket tesznek a közbeváltó rend
szier kistzélesítésére és az uta
zószemélyzet soolgálatl idejé
nek csökkentésére. 

A tiasút korszerlúítését'6' 
szólva elmondotta, hogy a fej
lódés gyorsabb is lehetne, hc 
az átépítésre kerüló állomáso
kon és vonalakon o nagyará
nyú beruházás és felújítás 10-
rán egyszerre oldanák meg • 
problémákat. Ezzel kapcsolat;. 
ban megemlítette a � 
bai csomópont helyzetét, ahol 
az elmúlt évek.beo több mint 
100 millió forintot fordítottak 
fejlesztésine. Az. utazóközönség 
által használt peronok betooo
zása, a forgalom b.lzton,sága 
S7.emp0n,tjából nélkülözhetet.
len, k<>rsmrú h�zórók fel
szerelére aronban még nem 
történt meg. 

Ezt követóen a békéscsmlal 
csomópont elmaradt szociális 
helyzetéről szólt, majd a bal
esetek alakulásával foglalko
zott, 1 _---J�- ' 
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Gulyás János : 

A nevelés · a szakszervezeti 
tevékenység a lapiává vá lt 

sorban lemérni. A legközvetle
nebb érdekvédelem is itt kell 
hogy ;elentkezzen. A kollektí
vák ügye mellett az egyének 
problémájával való minden
napos törődés kell hogy a 
szakszervezeti bizottságok, 
funkcionáriusok, bizalmiak 
munkájának jelentős részét 
képezze. Az egyén elsősorban 
azon keresztül értékeli a szak• 
szervezet tevékenységét, aho
gyan az ő sajátos - jórészt 11 
kollektíva egészével megegye 
ző - problémájával foglalko 
zik. 

Gulyás János, szakszerveze
tünk titkára bevezetőjében 
utalt arra, hogy mind az [rá
sos, mind a szóbeli beszámoló 
foglalkozott a szakszervezet 
nevelő tevékenységével. Ehhez 
kapcsolódva szakszervezetünk 
agitációs és propaganda felada
táról az üzemi demokráciáról, 
a vezetők és beosztottak viszo-
11yár11 szólt. 

- Az emberek elsősorban 
1aját életük változásán, javu
lásán keresztül mérik !e és 
értik meg a szocializmus elő
nyét, célját. A lét befolyása 
tagadhatatlan a tudat formá
lására. Helytelen volna azon
ban ennek bekövetkezését 
spontán, automatikus hatásra 
bízni. A szakszervezetek köte
Jessége, hogy tömegoktató, fel
világosító, nevelő eszközökkel 
,egít.sék a dolgozók politikai, 
erkölcsi felelösségének növe
lését, mozgósítását a szocialis
ta építésre. Figyelmet fordít
,anak a dolgozók általános és 
szakmai műveltségének növe
lésére, a szabad idő leghasz
nosabb eltöltésére. 

A szakszervezet nevelő te
vékenységének két közvetlen 
tertilete van : az egyik az agi
táció és propaganda, a másik 
• kuiturá!is nevelés. A szak
:;zervezet nevelőmunkája nap
jainkban és a jövőben min
den korábbinál jelent&ebb. A 
szocializmus győzelmének 
egyik alapvető feltétele az 
emberek szocialista tudatának 
fejlesztése. Fejlódé3ünk je
lenlegi szakaszában - a gaz.. 
daságépítő munka mellett -
ezért került előtérbe a nevelé-
si feladatok céltudatos és kö
vetkezetes megvalósítása. 

A gazdaságirányítási rend
gzer reformja újszerűen veti 
fel az agitációs és propagan
dateladatokat is. Az agitáció 
eredményességének feltétele, 
hogy az eddiginél jobban el
határolt legyen a rétegek, a .te
rüle_télt igényeinek mei:fe!eló 
felvilágosító ·munka. Nagyobb 
teret kapjon a szakmai sajá 
,osság a nevelésben is. Hatá
rozottabb és hatásosabb ter
melési, müszaki propagandát. 
kell kifejtenilnk. Feladatunk 
tömegméretekbe-n megértetni a 
gazdasági reform lényegét, 
szükségességét, társadaT ompo
Zitikai jelentőségét. Elérni, 
hogy a szocialista demokrácia 
adta jogokkaJ a dolgozók tisz
tában legyenek, s éljenek is 
azzal. A nevelés, az agitáció 
becstiletes, szorgalmas mun
kára ösztönözzön, terjessze a 
szocialista erkölcsöt, mozdítsa 
elő az osztályöntudatot, a fe
lelősségérzetet, a szakma, a 
munkahely szeretetét. A szak
szervezet nevelő tevékenységé
nek sarkalatos feladata a for
radalmi munkáshagyományok 
ápolása, harc a túlzott anya
giasság, az egoizmus ellen. 

A korszerű, kultúráit közle
kedés megteremtése, a vasutas 
dolgozók politikai, általános és 
szakmai műveltségének, mű
szaki és gazdasági ismereteik 
színvonalának - korunk kö
vetelményével lépést tartó -
folytonos fejlesztése megköve
teli az állami és szakszerve
zeti, valamint a többi társadal
mi tudományos és ismeret
terjesztő szervek tevékenysé
gének !okozását és összehan
golását az oktatás, a tudomá
nyos ismeretterjesztés és a 
termelési műszaki propaganda 
minden területén. 

Ezután arról beszélt, hogy 
hamarosan megalakul a köz
ponti oktatási és ismeretter
jesztő tanács, amelyhez ha-
1on lóan az igazgatósági szintú 
területi és a 200 főn felüli lét
számú s�olgálati helyeken is 
létre kell hozni az üzemi ok
tatási és ismeretterjesztési ta
nácsokat, majd így folytatta: 

- A SZOT Elnökségének 
1967. március l 0-i, a szakszer
vezetek agitációs, propaganda 
éa kulturális tevékenységének 
továbbfejlesztésére vonatkozó 
határozata részletesen elemzi 
• szakszervezetek tennivalóit. 
A tömegpolitikal oktatás rend
szerének továbbfejlesztése ér
dekében többek között ki
mondja, hogy a több éve mű
ködő politikai Iskolák rendsze
rét fokozatosan kapcsoljuk 
össze a párt ldőszerü kérdé
sek oktatási formájával. Szer
lrezzük meg önálló oktatási 
lormában a pártoktatásban 

vagy a mozgalmi oktatásban 
nem részesülő bizalmiak folya
matos képzését és továbbkép
zését, megbízatásuk egész idő
tartamára. A politikai tömeg
munka fejlesztése érdekében 
létre kell hozni egy központi
lag irányított előadói gárdát, 
akik előadásokat, illetve kon
zultációt tartanak a szolgálati 
helyeken, esetenként az egész 
szakszervezeti tagság, más ese
tekben a szakszervezet tiszt
ségviselői és aktivistái részé
re. 

Amellett, hogy a szakszerve
zetek ellátják a sajátos tömeg
politikai oktató és nevelő te
vékenységüket, részt kell vál
lalniuk a szakmai ismeretek 

növeléséből, az irodalmi, mú
vészeti közízlés kialakításából, 
az állami közoktatás segítesé
ből. Céltudatosan kell a művé
szeti csoportokat, szakköröket 
irányítani, a dolgozók igényeit 
megismerve támogatni a klub
életet és az egyéni kezdemé
nyezéseket. 

Intézkedésének meghozatala
kor ismeri a dolgozók, munka
társai véleményét. 

A vezető tekintélye annyi, 
amennyit igazságérzete, hozzá
értése, példamutatása alapján 
kivívobt. S ebben az emberis
men�t és az emberekkel való 
bánásmód is benne van. A 
nagy hanggal, durva szóval te
kintélyt szerezni akaró vezető 
az ellenkezőjét éri el: a dolgo
=ók elkerülik, segltségadás he
lyett ott gáncsolják tetteit, 
azámftásait, ahol tudják. 

Egyetlen vezetőnek sincs jo
ga megalázni az embert, mun
katársát, gorombán, durván 
bánni a vezetése alá rendelt 
dolgozóval. Aki ezt teszi, mél
tatlan a vezetésre. A vezető 
minden tudása, erélye, tekin
télye kevés ahhoz, hogy ön
maga oldja meg a feladatokat. 
A legszebb terv, a legjobb ve
zetői elgondolás csak halva 
született idea marad a végre
hajtó ember következetes, lel
kiismeretes munkája nélkül. 

A fegyelmet, tekintélyt tar
tó, igazságos mértékkel mérő 
vezető törekvésében a szak
szervezet legmesszebbmenőtá
mogatására szám!that. 

Amikor a szakszervezeti ne
velőtevékenység fokozásáról 
beszélünk, figyelemmel kell 
lennünk arra, hogy kiteljese
dése csak jól képzett, felada
tukat jól ismerő funkcionáriu
sokkal, akt! vlstákkal lehetsé
ges. f:ppen ezért kell minden 
eddiginél nagyobb alaposság
gal felkészíteni a tisztségvise
lőket feladataikra, hogy vala
mennyim-1 egyértelműen tisztán 
lássák a szakszervezet helyét, 
szerepét a szocializmus építé
sének körülményei között. 

A szakszervezeti jogkör bő
vülése elsősorban az alapszer
vezetek jogkörének bővilltsét 
jelenti. A felsőbb szervek ha
tározatának helyességét tiagy 
helytelenségét az üzemekben, 
uolgálati helyeken. lehet cl.só-

, 

Baki K6roly : 

Az üzemi demokrácia kiszé
lesedése azt jelenti, hogy fo
kozódik a szakszervezeteknek, 
mint a dolgozók képviseleti 
szervének szerepe. A dolgozók 
közvetlen részvétele a vezetés
ben, irányításban, tervezés
ben csak bizonyos mértékig le
hetséges. Elsősorban a szak
szervezeteknek kell összegez
ni és érvényesíteni a dolgozók
nak a termelésben szerzett ta
pasztalatait, észrevételeit, vé
leményét. A szakszervezeti 
szervekre hárul az egyének és 
kollektívák felelősségérzetének 
felkeltése, álláspontjuk tolmá
csolása, a kezdeményező kész
ség kibontakoztatásának előse
gítése. 

Ez a tagsággal tartott szo
ros kapcsolat nélkül lehetet-
1�. Ennek viszont feltétele a 
jól tájékozott és tájékoztatott 
bizalmihálózat, a helyes em
berismeret. A jó! dolgozó 
funkcionárius a tagság legki
sebb megnyilvánulására is 
reagál. A dolgozóknak a szer
vezethez való viszonya nagyon 
sokban a helyi választott szer
vek munkáján múlik :  mennyi
re élnek, mennyire éreznek 
együtt a tagsággal. 

Gulyás János befejezésül ar
ról beszélt, hogy a mi szak
szervezetünk tevékenységében 
is megvannak a nevelés kiala
kult eszközei. Ezeket tartal
mában, színvonalában és kö
vetelményeiben kell javítani, 
a napi és a jövő egyre nagyobb 
feladataihoz igazítani. Felszó
lalását a következő szavakkal 
fejezte be:  

- Célunk, fetadataink egy
beesnek a dolgozók d-Ontő 
töhbségén<?k elgondolásával. 
EZ.sósorban nzjtunk. múlik, 
hogy a tagságot mozg6sittia si
kerre vigyük azt, valamennl,'i 
-oasutas dolgozó érdekében.. 

A célok megvalósításának 
szervezeti kereteit valameny
nyi szinten meg kell teremte
ni, hozzáér-tő akti vis lák: be;-o
násá"1! l Szakszervezetünk köz
fX)"ltjába.n a hatá1'0zat szerint 
létre keli hozni a kulturális és 
nevelö tevékenységgel, az agi
tációs és propa,gandamun1uit><1l 
foglalkozó kulturális részleget. 

Mind az agit!ció és propa
ganda, mind a nevelő tevé
kenység elsődleges célja a 
szocialista munkára nevelés. 
Amellett, hogy a munka a 
íobblét, a felemelkedés alapja, 
egyben kapocs az emberek kö
zött. Elsősorban a mindennapi 
munkában érik az embereket 
olyan hatások, amelyek alkal
masak arra, hogy más ténye
zőkkel együtt formálják gon
dolkodásmódjukat, megérlel
jék bennük a társadalmi ér
deklődést és felelősséget. 

Teremtsék meg a szemelykocsik 
tisztításának feltételeit 

A munka ember- és jellem
formáló hatásának legkézen
fekvőbb bizonyítékai a szocia
lista brigádok. A brigádok he
lyes tevékenysége egészséges 
nevelési folyamat, melyben az 
egvén közvetlenül is tapasz
talhatja a szocialista gondol
kodás, a magasabb szaktudás 
és általános múveltség hasz
nosságát. Azt akarjuk, hogy a 
szocialista brigádok hatása ne 
csak a brigádon belül érződ
;ön, hanem a moz11alom kere
tein túl is. Példájuk legyen 
vonzó. iránymutató. Nézzenek 
fel rájuk. 

Ahhoz, hogy a munka jel
lem- és gondolkodásformáló 
ereje izátak nélkül hasson, fel
tétlenül szükséges, hogy a ve
zetés is méltó leaven a szocia
lista erkölcs szabályaihoz. A 
szocialista tuda.t terjedését fé-

Baki Károly, a budapesti te
riileti bizottság munkatársa, a 
Keleti Műszaki Kocsiszolgálati 
Főnökség volt szakszervezeti 
bizottsági titkára a dolgozó.'t 
általános műveltségének és 
szocialista gondolkodásmódjá
nak alakulásában elért ered
mények taglalása után a kul
turált utazás biztosításának 

akadályaival foglalkozott. 
- Az utazóközömég ;oggaJ. 

kezi, ha egyes vezetők nem 8 · z /t6 számolnak intézkedéseik er- aranya, O n :  

elvárja toUln.k, ho1711 tiszta 
uemél·ykocsikban, kulturáll 
körülmények között utazhas
son - hangsúlyozta. - Ennek 
a követelménynek a műSzakí 
kocsiszolgálati főnökségek dol
gozói nem tudnak eleget ten
ni. A kocsik tisztítása ma is 
jobbára kézi erővel, a régi 
módon történik. A Keleti pá
lyaudvarról közleked6 vona
tok tengelyszáma évr61 évre 
növekszik. Ezzel szemben a 
kocsitisztítási reszort dolgozói
nak létszáma csökkenő ten
denciát mutat. A reális érté
keléshez az is hozzátartozik, 
hogy míg korábban a vonat
fordulók lehetővé tették a sze
relvények több órás pályaud
vari tartózkodását, addig rna 
az átlaga.s kocsitartózkodási 
idő alig tesz ki egy-két órát, 
egyes szerelvények tartózko
dási ideje pedig a félórát sem 
éri el. 

Baki Károly hozzászólásá
nak további részében számos 
pél<lát sorolt fel, majd sürget
te a személykocsipark külső és 
belső tisztításának mielóobi 
megoldását, a 'kocsitisztltók 
munkakörülményeinek és szo
ciális helyzetének javítását. 

kölcsi h.at6sá�•al. Az üzemi de
mokrácia kiteljesedése. a dol
gozók véleménye csak job'bá. 
életfzűbbé teheti a határozato
kat, a végrehajtás módszerei 
legszélesebb és legjobb mód-

A későn megküldött tervek 
hátráltatiák a termelést 

ját adhatja. Baranyai Zoltán, az f:szaki 
Amikor minden törekvés ar- Jármújavító ÜV szakszerveze

ra iránvul, hogy az irányítást ti bizottságának titkára fel
a vezetők hozzáértésére, sze- szólalásának első részében a 
mélyi felelősségére alapozzuk, termeléssel kapcsolatos kérdé
teret kell biztosítani a válasz- sekkel foglalkozott. Elmon
tott vezetőtestületek ellenőrző dotta, hogy helytelen az a 
tevékenységének, annak, hoev gyak<>r!at, mely szerint az 
a végrehajtásban a dolgozók adott gaziasági évre vonatko
jav��lataikkal tanácsaikkal is zó tervfeladatokat a tárgyéo tevéke!?ven. 

reszt veh�ssenek. ' második negyedévében kapjn.k Az UZ<?mi demokrácia nem . • • . 
csorbítóia. ha.nem segítője az meg

_ 
a

_ 
jármu!avítok. Emt�tt a 

eqysze,,-,élvi felelős vezetésnek. szoctaltsta brigádok csak álta
A i,ezető tekintéTuét csak eme- lánosságban tudják megkötni 
li, biztonságérzetét fokozz11, ha éves szerződéseiket. Ral;onlóa 

helyzet az élüzem- és pré
miumfeltételek, továbbá egyét
anyagi, ösztönzőkre vonatkozn 
utasítások kiadásánál is. Meo
;egyezte, hogy 4Z 1967. ét,-, 
prémium- és nyere11égrészese
dési feltételeket a kongresszu� 
megkezdésének napjáig méG 
nem kapta meg v4llalatuk. 

Az egészségügyi ellátásról 
szólva, megemlítette, hogy a 
nagyobb vasúti szolgálati he
lyeken, de f6ként a jármúja
vítóknál indokolt lenne beve
zetni a bórQJIÓQl/ciam&t aak-

rendelést. A jármújavítókban 
ugyanis meglehetősen sokféle 
bórmegbetegedés fordul elő, s 
a heten:kénti 3-4 órás szak
rendelésekkél nemcsak a sú
lyosabb bőrbetegségeket le
hetne megelőzni, hanem a 
MA V Kórház rendelését is te
hermentesíthetnék. 

A továbbiakban a szakszer
vezetek egyik klasszikus fel
adatával, a dolgozók nevelésé
vel, tudatformálásával foglai
kozott. Nagy szükség van erre, 
hiszen még a jármújavítóknál 
is sokan vannak olyanok, 
akiknek hiányzik a nyolc ál
talános iskolai végzettségük. 
Az alapszervezetek nevelő te
vékenysége csak akkor lesz kapnak a szolgálati vezetőktől 
eredményes, ha ehhez a mun- és a szakszervezet felsőbb 
kához messzemenő se.gítséget szerveitől. 

Pusztai György : 

Jobban kell  tamaszkodni 
a szocial ista brigádokra 

Pusztai György, a józsefvá- lyafenntartási munkák pré
rosi pályafenntartási főnökség miumrendszere bonyolult. A 
szakszervezeti bizottságának normát tulajdonképpen gépi 
titkára az építési és pálya- mérésre állapították meg, iu 
fenntartási szakszolgálat hely- ha kisebb a iétszám, akkor a 
zetének ismertetése után né- pályamunkás - önhibáján kíhány problémával foglalko- viil - nem tud megfelelő tel
zott. Elmondotta, hogy a pá- jesítményt nyújtani. Ebben az 

Vezio Bigag/i : 

esetben nem kapja meg a 
megérdemelt bérét. A hatás
fokot csak abban az esetben 
lehet mérni, ha azt műszaki 
normához kötik. s a feltétele
ket úgy állapítják meg, hogy 
azt mindenki megértse. 

A továbbiakban a szocialis
ta munkaversenyről szólt 
Hangsúlyozta, hogy a s?.Oeia
lista brigádmozgalmat sok he
lyen leegyszerűsítik. A S?.Oeia
lista brigádokat napi felada
tokkal bízzák meg, pedig szá
mos példa bizonyítja, hogy ne
héz. bonyolult feladatok meg
oldására is képesek. l!:ppen 
ezért jobban kell támaszkod• 
ni ezekre a kollektívákra. 

Érienek el újabb munkasikereket 
a vasút fei lesztésében 

Vezio Biga.gli, a Szállítási. 
Kikötői és Halászatipari Dol
gozó), Szakszervezetei Nem
zetközi Szövetségének titkára a 
szakmai szövetség üdvözletét 
tolmácsolta a kongresszusnak, 
majd a követ:kezpket mondot
ta: 

- Mindaz, ami az Onök 
kongresszusán történik, nagy 
fontosságú a nemzetközi szö
vetség számára. Én is ,;asutas 
vagyok, ismerem a vasutasok 
probl.émáiC. Ez a kongresszus 
számomra azért is érdekes, 
mert bebizonyította, hogy a 
dol,goz6k a szocialista orszá
gokban bírálhatják a hibá
kat, o. fogyatékossá,gokat. Ha 
megkérdeznék véleményemet 
erről a tanácskozásról, azt 
mondanám, hogy nagyon kri
tikus, elemző munkát végez
tek. 

Vezio Bigagli ezután arról 
szólott, hogy a szebb jövő épí
tésében a magyar munkás
osztály, a vasutasok mellett 
állnak azoknak a kapitalista 
országoknak a dolgozói is, 
amelyekben a munkások a 

Rajna Józsefné : 

szocialista társadalom megte
remt.éséért harcolnalt, majd a 
következő szavakkal fejezte be 
felszólalását: 

- A magam és a nemzet
közi szövetség nevében kívá
nom a magyar vasutasoknttk,. 
hogy érjenek el újabb munka
sikereket a vasút fejlesztésé
ben. 

A nőknek nagy szükségük van 

a tovabbtanulásra 
különböző s-.:olgálati helyein dolgozó nők jól megállják he
lyüket.. 

Ezután azzal foglalkozott. hogy az. emberek gondolkodásmódjának, tudatformálásánall alakításában nem szabad elfeledkezni a nődolgozókról 
Hiszen a nőknek, akik a mun,. 
kából egyenlő rangú embe,-ként veszik ki részüket emel
lett a családi otthonban' ill f'á
juk hárul a munka dandárja, nagy szükségük van a tavábbtanulásra. Ehhez a munkához nagy se&ftséget nyújthatnak a szakszervezeti bizottságok ha részükre színvonalas az ' ér
�eklődésüknek megf�lelő po11. ttkal, társadalmi oktatást biz-

Rajna Józsefné, a pécsi te- tosítanak. A nőbizottságok és 
rület vasutas nőinek eredmé- a női szocialista brigádok szí
nyes munkájáról beszélt. vesen nyújtanak ehhez a mun.. Han�Jyozta, hogy a vasút kához segítséget. 



• 

Kotló Elemér: 

Tovább kell fokozni 
a rakodás gépesítését 

Katkó Elemér, Záhony állomás szakszervezeti bizottságának titkára a bevezetőben Záhony átrakó körzet szerepével 
• népgazdasági jelentőségével 
fqglalkozott. Ismertette azokat 
az eredményeket, amelyeket 
az' elmúlt évben elértek, majd 

szólt Záhony és Csap állomá
sok között létrejött szocialista 
szerződésről, a jubileumi év 
tiszteletére tett felajánlások
ról. Ezután a köntkezőket 
mondotta: 

- A;i ereqményes munka 
mellett sok otyan nehézséggel 

Gazsi Lajosné: 

is küzdünk, amelyek gátoljá1c 
a munkaiyitenzitást. A Zá
honyba érkező áruk mintegy 
30 százalékát még kézi erővel 
kel! átra.kni. A termelékeny
ség érdekében tovább kell fo
kozni a kisgépesítést. Vélemé
nyünk szerint jobban ki kell 
használni és alkalmazni a 
szomszédos külföldi állomáso
kon már jól bevált módszere
ket. 

Felszólalásának további ré
szében érintette a dolgozók 
szociális helyzetét, különös te
kintettel az öltözők zsúfoltsá
gára. Megemlítette, hogy je
lenleg tervben van egy 400 
személyes öltöző építése, de 
kivitelező hiányában az épít
kezést nem tudják megkezde
ni. 

A továbbiakban elmondotta, 
hogy Záhony körzetében a 
fluktuáció gátolja a tervszerű 
munkát, nehezíti a szakszer
vezeti bizottság szervező és 
irányító tevékenységét. Vége
zetül az általános iskolai okta
tásról, a záhonyi <tanterem• 
hiányról beszélt, mivel ez a 
kérdés nagyon sok vasutas 
szülőt érint és ez is oka an
nak, hogy vándorol a munka
erő. Ennek megoldására a Mű
velődésügyi Minisztérium és 
a KPM segítségét kérte. 

Nagyobb seg"ítseget 
a nődolgozóknak 

Gazsi Lajosné, a szegedi te
rületi bizottság nőfelelőse fel• 
szólalásának' bevezetőjében a 
nőknek a vasútnál betöltött 
szerepével foglalkozott. Emlí
tést tett arról is, hogy a sze
gedi igazgatóság területén a 
női dolgozók létszáma - az 
elmúlt négy évben - 2 szá
zalékkal emelkedett, s jelenleg 
az összlétszám 10,4 százaléka 
nó. 

- A nói foglalkoztatottság 
emelkedése ellenére vélemé
nyünk szerint még mindig 
nem sikerült legyőzni azt a 
maradi szemléletet, hogy a nő 
nem egyenlő értékű munkaerő 

Pu/lai Árpád: 

- mondotta. - Ez különösen 
megnyilvánul a vezető beosz
tások betöltésénél, sőt olykor 
a munkaköri besorolásoknál 
is. Például nagyon sok esetben 
elószeretettel hangoztatják, 
hogy a gyermekes anyák fog
lalkoztatása sokba kerül, mert 
különbözó kedvezményeket 
kell biztosítani számukra. Azt 
azonban már szem elől tévesz
tik, hogy ezek a kedvezmé
nyek n,;,mc�ak az anyát, ha
nem az egesz csaláaöt; s�t a 

.társadalmat is segítik. M� 
mindig ·éJ az a nézet, ho'gy a 
nó nem stabil munkaerő, m.ert 
a terhesség, a szülés, a gyer
meke betegsége esetén kiesik a 
munkából, nem lehet minden
ben számítani rá. Annak: elle
nére, hogy ez valóban így 
van. hadd említsem meg, hogy 
igazgatóságunk területén a 
nehezebb munkából mégis 
elég sok ;ut a nőknek. Pél
dául a pályafenntartási szol
gálatnál 324 nő van, s ebből 
211 dolgozik fizikai munkán. 

Végezetül arról beszélt, hogy 
nagyobb segítséget kell adni a 
nóknek, különösen az egye
dülálló nóknek. akik nagyon 
sok esetben a családfenn.tartás 
gondját is vállalják és azt kér
te, ha egyenjogúságról van 
szó, akkor a feleség után a 
férj is kapja meg a vasúti 
kedvezményt. 

A párt az eddiginel nagyobb 
szerepet, társadafmi hatókört akar 

a szakszervezetekre bízni 
Pullai Arpád, a Magyar 

Szocialista Munkáspárt Köz· 
ponti Bizottságának titkára a 
Közoonti Bizottság nevében 
üdvözölte a kongresszust, 
majd a vasút és a vasutas
szakszervezet munkáját mél
tatt\l. Ezután nemzetközi kér
désekkel foglalkozott. A töb· 
bi között a következőket mon
dotta: 

- A 11emzetközi helyzetei 
4z utóbbi időben az jellem
zi hogy az imperializmus -
m'indenekelótt az amerikai 
imperializmus - fokozza erő
feszítéseit, hogy megváltoztas
,a a nemzetközi események 
menetét. Azt a kalandor- és 
esztelen politikát, azt a tűzzel 
való felelőtlen 3átékot, am!• 
lyllt az imperializmus széls_�-
1éges körei folytatnak, 30! 
tükrözi a vietnami helyzet, a 
görögországi tragikus ese
ménysorozat és a közel-keleti 
lcilnfliktus. Az a tény, hogy a 
Közel-Keleten új tűzfészek 
lobbant fel, joggal tölti el 
nyugtalansággal a világot, jog
gal kelt aggodalmat a magyar 
közvéleményben Is. Joggal 

tesszük fel tehát a kérdést: ki 
a felelős azé1't, ami a Közel
Keleten történt? A közvetlen 
felelősség kétségkívül Izrael 
szélsőségesen reakciós uralko• 
dó köreit terheli. E konfliktus 
esetében az izraeli vezetők 
még a látszat megórzésére 
sem törekedtek, nem tudják 
tagadni, hogy ók voltak a kez
deményezők. 

Az igazságnak tartozunk az• 
zal, hogy az izraeli szélsősége
sek maguk is eszközök más, 
nagyobb erők kezében. A Kö
zel-Kelet ugyanis mindenkor 
rendkívül fontos helyet töltött 
be az imperializmus számitá
tában. Itt összpontosul a nyu
gati világ ola;lelő helyeinek 
mintegy kétharmada. Az olcsó 
munkaerő segítségével felszín
re hozott olaj mesés profithoz 
juttatta az amerikai, angol és 
más olaj monopóliumokat. 
Nem lebecsülendő az a ténv 
sem, hogy a Közel-Keletnek 
kivételes fontossága van az 
amerikai imperializmus globá
lis stratégiai terveiben, s hogy 
a világ legfontosabb kereske
delmi útvonalainak ió része is 
itt keresztezi egymást,, 

MAGYAR VASTT'f AS 196'7. JONIUS 1'7. 

Krek6 Ferenc: A Közel-Keleten mélyreha
tó társadalmi változások men
tek végbe az elmúlt idószak
ban. Egy sor arab országban 
olyan társadalmi rendszer jött 
létre, amely a nép érdekeit te
kinti elsődlegesnek, amely 
nem hajlandó kiszolgálni az 
imperializmust, nem akar 
spanyolfalkén t szolgálni a 
nagy monopóliumok számára. 

A tények és előzményeik fé
nyében határozottan egyértel
mű megvilágításba kerül 
mindaz, ami a legutóbbi idők
ben történt. Teljesen nyilván
való: Izrael nem szánta vol
na el magát arra, hogy táma
dást inditson az Egyesült Arab 
Köztársaság ellen, hogy pro
vokálja szinte az egész arab 
világot, ha nem élvezi az ame
rikai imperializmus támoga
tásá.t. 

A vasutas társadalombiztosítás 
1967. évi költségvetése 

meghaladia az 1,5 milliárdot 

A továbbiakban az Egye
sült Allamok felelősségéről 
beszélt, majd a kivezető út 
lehetőségeinek taglalása után 
így folyt.atta: 

- Messzemenően elítéljük 
az izraeli agressziót és mara
d éktalanut szolidárisak va
gyunk azokkal az arab népek
kel, amelyek szuverénitásukat 
és függctler:ségüket védik az 
imperialista agresszió és be
avatkozás ellen. Meggyőz6dé-

sünk, hogy az arab o,:.szágok 
egységes védelmi harca a nép
tömegek erőfeszítésével sike
res lesz, és keresztülhúzza az 
imperialista agressziós terve
ket, megálljt parancsol a há
borúnak, a vérontásnak, Hisz
szűk és tudjuk, l.ogy a társa
dalmi hala.dás ügye feltartóz
tathatatlan marad az egész vi• 
!ágon, a Közel-Keleten. is. 

Pullai Arpád a nemzetközi 
helyzet kérdéseinek ismerteté
se után a szakszervezetek te
vékenységével, a szakszerveze. 
ti munkával foglalkozott. Rá
mutatott, hogy a párt Politi• 
kai lllzottságának 1966. máju• 
si határozata jól tükrözi, hogy 
a páTt nagyobb szerepet, tár• 
sadalmi hatókört akar a szak
szervezetekre bízni. A neve
lésról és a tud a tformálásról 
szólva hangsúlyozta, hogy a 
szakszervezet másképpen nem 
tudja ellátni küldetését, mint 
úgy, hogy saját hatáskörében 
az érdEckvédelmi és egyéb te
vékenységen túl konkrét mar
xista-leninista propagandát is 
folytat. Erre alaposan fel kell 
készülni, az előfeltételeket 
meg kell teremteni, különösen 
azokban a szakszervezetekben, 
ahol erre szilkség van. 

Vincze Károly: 

Krekó Ferenc, a Vasutasok 
Szakszervezete Társadalom
biztosítási Osztályának veze
tője a vasutas társadalombiz
tosítás helyzetével, az elért 
eredményekkel és a hiányos
ságokkal foghlkozott. 

- Szakszervezetünk a két 
kongresszus közötti időben 
nagy gondot fordított a dol
gozók társadalombiztosítási és 
egészségügyi helyzetének ;aví
tására, a balesetek és foglal• 
kozási megbetegedések számá
nak csökkentésére - mondot
ta -. A vasutas társadalom
biztosítás kiadásai négy év 
alatt egyharmadával emelked
tek, s a tl:nyleges dolgozók 
;elenleg évi 4705 forint béren 
felüli társadalombiztosítási 
juttatásban részesülnek. Az 
1967. ét-'i költségvetés a TtflU-g• 
díjakra előirányzott összegek
kel együtt meghaladja az 1,5 
milliárd forintot. 

Az eredményekkel azonban 
nem vagyunk megelégedve, 
mert még mindig magas a be
tegszáz.alék, a ba,lesetek és a 
foglalkozással együtt járó 
megbetegedési esetek száma. 
Ez egyrészt oda vezethetó 
yissza, hogy - bár jól szerve
zett és jól müködő vasút
egészségügy! hálózatunk van 
- ma még inkább a betegek 
gyógyítása, mint a betegségek 
megelőzése képezi a munka 
alapját. Másrészt, a felelősség
revonás eUenh-e sem foglalko
zik a szakmai vezetők egy ré
sze kielégítően a munkavédel
mi és üzem-egészségügyi kér
désekkel, a táppénzes százalék 
alakulásával. 

Sok még az olyan szolgálati 
főnökség, ahol az országos át
lag felett va!l a betegszázalék, 
ahol az üzemi baleseteket el
hallgatJák, vagy rábeszélik a 

dolgozót, hogy úgy nyilatkoz
zon: nem az üzemben tört�t 
a balesete. V�k !�ksé
gek, ahol a megtörtknt balese
teknek mindössze 2-5 száza. 
léka va,n üzeminek nyilvánít
va. 

A beteg.százalék, az üzemi 

balesetek és foglalkozási meg
betegedásek csökkentésének 
egyik legfontoMbb eszköze az 
üzem-egészségügy, amely mint 
az orvostudomány egyik ága, 
azt vizsgálja, hogy a munka
hely, annak tarto:!lékal és kör
nyezete, milyen hatással van 
a dolgozó emberre. 

Az üzem�gészségilgyi tevé
kenységnek alapvető feladata a 
betegség megelőzése. Ismere
tes, hogy az emberi szervezet 
természetes úton és eroszakos 
behatások követkP.Ztében hasz
nálódik el, vagy válik munka
képtelenné. 

A jól végzett megelőzó mun
kával elejét vesszük, hogy 
erőszakos behatások, - mint 

V egy.ék figyelembe 
a dolgozók iavaslatait 

Vincze Károly, a miskolci 
fűtőház szakszervezeti bizott• 
ságának titkára először a mis
kolci igazgatóság elmúlt évi 
gazdasági eredményéről, a 
szocialista brigádmozgalomról 
és a komplex brigád mozga
lomról szólt. Megemlítette, 
hogy a miskolci igazgatósá7 
1967. első negyedévi teljesít
ménye 103,51 százalék, s ez 
semmivel sem maradt ez az 

elmúlt éti hasonló 
nak eredményétől. 

időszaká-

Ezután az üzemi demokrá• 
ciáról beszélt. Gyakran előfor
dul, hogy a dolgozók javasla
tait nem veszik figyelembe, , 
emiatt a termelési tanácsko
zásokon kevesen vesznek Tészt 
és a..; aktivitás is csökken. Az 
üzemi demokrácia kibontako
zásá'nak akadályozója, hogy az 
egyszemélyi vezetés elvét a 

gyakorlatban még nem tudják 
összhangba hozni a dolgozók
nak a vezetésbe való bevoná• 
sávaL 

A továbbiakban arról be
szélt, hogy a műszaki fejló
déssel párhuzamosan meg kell 
teremteni a járművek, beren
dezések optimális kihasználá
sának, valamint a dolgozók 
munkakörülményei javításá
nak összhangját. 

Befejezésül. a kitüntetések 
és a jutalm;;,.k még szélesebb 
alapokon történő elbírálásáról, 
a prémiumrendszer ösztönzé
séről és a munkaidő, illetve a 
távollét! órák csökkentéséről 
beszélt. 

például a baleset - miatt rö
videbb-hosszabb időre, esetleg 
véglegesen elvesszen egyes 
dolgozók munkaképessége. Az 
üzemekben, munkahelyeken 
véozett betegségmegelőző te
vékenység tehát a munkaké
pesség tartósságának, a szer
vezet természetes elhuználó
dásának a biztosítása a mun
kaképességet veszélyeztető 
erőszakos behatások érvénye
s-ülésének a megakadályozása. 

A szakszervezetnek, a terü
leti és üzerrj alapszerveknek 
egyik legfontosabb feladata 
legyen, hogy a munkavédelmi 
és munkásellátási bizottságok, 
vafamint a társadalombiztosí
tási tanácsok a vasút-egész
ségügyi szervekkel együttmű
ködve irányítsák, szervezzék, 
ellenőrizzék és segitsék a ha
tékony megelőző munka ki
alakitasát. 

Az ürem�gészségügyl tevé
kenységnek a l>E,tegségmegelő-
zés mellett másik alapvető 
feladata az arra rászoruló dol
gozók gondozása, ami az idült, 
vagy foglalkozási betegségben 
�11e4!5 és a csökkent mun
kaképességűek munk�épes-

Rödönyi Károly: 

ségének fenntartására !.ni,. 
nyu!ó t.evélrenység. 

A gondozás tartozéka az 
ldültek, a csökkent munkaké
pességűek rehabilitációja 1a, 
aminek lényege, hogy ezek a 
dolgozók olyan munkakörökbe 
nyernek foglalkoztatást, amel:, 
nem hat károsan egészségükre 
és amely munkakörökben a 
meglévő szellemi és fizikai 
képességükkel teljes érték11 
munkát tudnak végezni. 

A csor,kulásos csökk111t 
munkaképességű dolgozókll41c 
a sorsát át.érezve 4 oa
sút-egészségügyi szolgálatt41 
egyetértésben tett az elnök
ség a központt vezetőségnet 
javaslatot, a köiiponti kór¼ 
baleseti utókezelő osztályá114t 
létrehozására. Ezen az osztá
lyon a csonkulásos betegek 
lélektanilag, gyakorlatilag, a 
művégtag viselésének és kere
lésének teljes ismeretével fel
készítve térnek vissza az élet
be. 

A csökkent munkaképes
ségűek egy másik nagy cso
portja a tbe-s betegek közül 
kerül ki. Ezek a dolgozók 
hosszú ideig állnak gyógyin
tézeti á polás alatt, ezért cél
szerű az egészségüknek meg
felelő munkakörökbe való át
képzésÜlk is ez alatt az idő 
alatt. Ebből az elgondolásból 
kiindulva hozott határozatot 
a központi vezetőség a nagy
számú, - mintegy 4-5000 főt 
kitevő - tbc-s vasutas alkal
mas munkörökbe val6 
átképzésének elősegítésére. 
Ezért a 1/2 százalékos alapból 
6 millió forinttal hozzájárult 
a budakeszi tbc-s rehabilitá
ciós pavilon építési költségei
nek fedezéséhez. 

Krekó Ferenc befejezésül a 
félszázalékos önkéntes Támo
gatási Alap felhasználásáról 
tájékoztatta a kongresszust. 

A hosszú szolgálati időt 
úgy kell csökkenteni, hogy 

a dolgozókat ne érie 
keresetveszteség 

Rödönyi Károly miniszter
helyettes, a MA V vezérigazga
tója a vasút előtt álló felada
tokkal foglalkozott. Hangsú
lyozta, hogy a vasút az új me
chanizmusban vállalati for
mában működik, és továbbra 
is az lesz a feladata, hogy ma
radéktalanul eleget tegyen 
szállítási kötelezettségeinek. A 
személy- és áruszállításban 
;elentkezó igényeket azonban 
gazdaságosabban kell kielégí
teni mint eddig, mert ettől 
függ, mennyit lehet a ;övőben 
fordítani !l vasút fejlesztésére, 
s hogyan alakul a dolgozók 
élet- és munkakörülménye. A 
vasutasokkal szemben támasz
tott követelményekről szólva 
elmondotta, hogy a szállítás 
gyors és biztonságos lebonyo
lítása fegyelmezett munkát kí
ván minden vasutastól. 

A mlniszterhelyettes ezután 
a munkaldóvel foglalkozott. 
Legfontosabb feladat az uta
zószemélyzet szolgálati órái
,ial. és a 12/24-es fordulóban 

szolgálatot teljesitó dolgozói!: 
munkaidejének csökkentése. 
Amíg ezeken a területeken 
nem sikerül előbbre jutni, ad• 
dig a többi munkakörökben 
nem lehet a munkaidő csök
kentését megoldani. 

- A vasútnál a munkaidő
csökkentésnek alapvető kérdé
se a helyes munkaelosztás -
mondotta. - Mindaddig, amlo 

egyenlőtlenül terheljük le 4 
dolgozókat, nagyon sok mun
kaidő, munkaerő fecsérlódik el. 

Ha azonban többet törődünk 
azzal, hogy a leterhelés egyen
letes legyen, már ezen keresz
tül is jelentős eredményt tu
dunk elérni. Véleményünk sze
rint a vasúti építóiparban és 
iparban azokat a szabályokat 
kell elfogadni, all)elyek a nép
gadaságban általában érvénye• 
sek. A sajátos vasúti munká
ban viszont magunknak kell 
megkeresni, kialakítani azt a 
formát. amelyben meg tudjuk 
valósítani a munkaidő csök· 
kentését. Ezzel kapcsolatban 
ki kell hangsúlyozni: a szolgá• 
lati időt úgy kell csökkenteni, 
hogy a bérek, a dolgozók ke
resete ne csökkenjen. Ez ter
mészetesen azt is jelenti, hogy 
sokkal nagyobb gondot kell 
fordítani a termelékenységre, 
eszközeink lehető legjobb ki
használására 

A továbbiakban a balesetek• 
kel, az anyagi természetíl ká• 
rokkal foglalkozott. Elmon
dotta, hogy 1966-ban a balese
tekből, rongálódásokból é1 
a lopásokból keletkezett ká� 
megközelítette a l5 millió fo
rintot. Ez az összeg a vasuta
sok másfél napi év végi ílze• 
mi ;utalékának felel meg. Vé
gezetül a szociális helyzetről, a 
szociális létesítmények elég
telenségéről szólt. 
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Dr. Csanádi György : 

A modern vasútnak is 

a vasutas marad a lelke 
Dr. Csanádi György közle

kedés- és pootaügyi miniszte::
tajékoztatta a kongresszust az 
aktuális közlekedéspolitikai 
kérdésekről, valamint arról, 
hogyan változik a vasút arcu
lata az új gazdasági mecha
nizmusban. 

- A közlekedés ma már a 
népgazdaságnak olyan terme
lesi ága, amely alkalmas olyan 
aevizakitermelésre, amire kill-

kereskedelmünknek szüksége 
van, s ami egész termelési 
vo!umenünknek körülbelül 
egyharmadát jelenti - mon
dotta a többi között. - Ezek 
az adottságok teszik szüksé-
11essé és lehetővé most már 
azt, hogy a magyar kőzleke
d.ést - ezen belül a vasutat -
úgy kell tekintenünk, hogy 
nemcsak a belső szá.llítási fel
adatok megoldására a/Jcalmas, 
hanem arra is, hogy a nép-
11azdaság fizetési mérlegét 
megjavítsa. 1970-ben már a 
MAV egész forgalmának 
mintegy 50 százalékát a tran
zit-, az export- és importszá.L
lítás jelenti. 

A miniszter ezután részle
tesen elemezte, hogyan alakul 
a vasút arculata, különös te
kintettel a gerinchálózatra. Is
mertette a vonó- és vontatott
ján:nú'0park és a vasúti pazyálo 
korneÍ'ÚSíllésének'"perspek-tfvá
ját, az automatizálás ;elentő
&égét, majd így folytatta: 

- A közeli években olyan 
helyzetet alakítunk ki, hogy a 
törzshálózaton minden tekin
tetben érvényesüljenek a mo
dern vasútra jellemző para
méterek. Felmerül a kérdés: 
ha ennyire automatizálunk, 
izükség Lesz-e egyáltalán vas
utasra? A leghatározottabban 

áUithatjuk, bármilyen modem 
automatizá.lással ellátott vas
útnak is a vasutas marad a 
lelke. Itt jelent'kezik a szak
szervezet szerepe. A vasutast 
olyanná kell nevelni, olyan 
munkalehetőségeket kell ré
szére biztosítani, hogy a mo-
dem technikai eszközöket biz
tos kézzel kezelni tudja. 

Dr. Csaná<i! György hozzá
szólása után az elnök az idő 
előrehaladottsága miatt lezár
ta a vitát. 

A kongresszus titkárságához 
írásban juttatták el felszólalá
sukat: Bali Feren.c, Rákosren
dező állomás; Pogács Rózsa, 
MA V Budapesti Magas,\,pítési 
Főnökség; Tóth Györgyné, 
Vasúti Főosztály; Orbán Sán
dor. Nyíregyháza állotnás; 
Kisbódis János, Pécs. területi 
bizottság; Kinczli József, Pécs, 
területi bizottság; Kondorosi 
József, Makó, XVI-os pálya
mesteri szakasz; Borivó Jó
zsef. Nyíregyháza, Pályafenn
tartási Főnökség; dr. Pálmai 
István, MAV Budapesti Ma
gasépítési Főnökség; Szabári 
Bertalan. Hámán Kató fűtő
ház; Orbán Győző. Győr, Pá
lyafenntartási Főnökség; Bo
ros ZoLtán. SzombathelYi Jár
műjavító ÜV; Czeglédi Sán
dor. Debrecen állomás; Varga 
Miklós, BVI{H; Nagy István
né, Debrecen állomás; Vágó 
János, Szolnok állomás; Mezei 
István, Miskolc, Tiszai pálya
udvar; Simon László, Landler 
Jenő Járműjavító ÜV; ESzenyi 
János, Záhony, Beruházási 
Felügyelőség intéző bizottsá
ga; Ürögi József, MAV Tiszt
képző Intézet; Esküdt Mihály, 
Kaposvár állomás; Végh Fe
ren, SY.ékesfehérvár állomás. 

A vitában elhangzott felszó
lalásokra Szabó Antal főtitkár 
válaszolt. Hangsúlyozta, hogy 
a hozzászólások megerösítet
ték a beszámolóban foglalta
kat. Jó dolog, hogy a kong
resszus küldöttel egyetértettek 
az előterjesztett dokumentu
mokkal. 

A főtitkár ezután néhány 
fel:szóla:lón:H<: név' szerlnt-ru:rott' 
valaszl, · majd végezetül . meg
köszönte a 5egítséget mind
azoknak. akik a kongresszus 
elökészítésében segédkeztek, 
valamint a vita során hozzá
szólásaikkal felhívták a fi
gyelmet a megoldásra váró 
problémákra, utat mutattak a 
jövőt illetően. 

A válaGzadás után került 
sor az új központi vezetőség 
megválasztására. 

A Vasutasok Szakszervezete 
Központi Vezetöségének tagjai : 

Acsa.! Mihály Sz.eged, terü
leti bizottság, Bata Ferenc, 
Szombathelyi Járműjavító 
ÜV., Bárány Gyula, Miskolci 
Jármúj. ÜV., Békési Sándor, 
Budapest, területi bizottság, 
Bónis Lajos, GYSEV Igazgató
ság, Büki Istvá-n, Nagykanizsa, 
fűtőház, Chemez Dénes. Bp. 
Angyalföldi Pft. Főnökség 
Csiki Lajos, Debreceni Jármű
javító ÜV., Cslzma:z:ia Márta. 
Celldömölki F:pítési Főnökség, 
l:ber Endre, Gyöngyös állo
más. Farkas Kálmán, Dorog 
fűtőház, Fekete Sándor, Deb
recen állomás, Feleky Pál, 
Ke<:skemét, Pft. Főnó1tség 
Galló Andrásné, Nyíregyháza. 
állomás. Goda Irén, Szerencs 
állomás. dr. Gróf József Utas
ellátó Üzemi Nagyvállalat, 
Gulyás János, Szakszervezeti 
központ, Gyócsi Jenö, KPM I. 
atereskedelmi szalrnsztály. dr. 
!Iáhn Elemér, Pécs. MAV Ren
delő Intézet, Hegedüs Sándor, 
Lökösháza állomás Hnszár 
.József, Ferencváros ' fűtőház, 
Jubás-z Lajos, Miskolc, terüle
ti bizottság, Kalász Ferencné, 
Balatonszentgyörgy állomás, 
Katkó Elemér, Záhony állo
más, Kellner István, Szakszer
vezeti központ, Keszei Károly, 
Szakszervezet.e.k Országos Ta
llácsa, Kinczli József, Pécs, te
liileti bizottság, Krekó Ferenc, 
S7.akszervezeti központ, Kon
dorOSI József, Makó, Pft. Fó
llökség, Kovács István, Dom-

. bóvári F:pítésl Főnökség, Ko
\'ács Lánló, Utasellátó üzemi 
:Nagyvállalat, Kulcsár József, 
Debrecen, :E:p!tési Főnökség, 
Kummer István. KPM I/6. 
flzakosztály. Lindner Jómef, 
KPM I. Va�úti Főosztály, Lo
vász Imre, Debrecen, területi 

bizottság, Meggyes l!!tván, Ke
leti fűtőház, Mezei István, 
Miskolc, Tiszai pu., Molnár 
Nándor, Vác állomás, Nagy 
Istvánné, Debrecen állomás, 
Na.gy Tiborné, Utasellátó Üze
mi Nagyvállalat, Németh Ilo
na, Zalaegerszeg fűtőház, Par-
ti Jó-zset, Budapest területi 
bizottság, Pánti Béla MÁV 
nyugdíjas, Perlaki József, 
Nyíregyháza Pft. Főnökség, 
Pintér Lajos, Vácrátót állo
más, Pogács Rózsa, MAV Bu
dapesti :E:pítési Főnökség, Rác& 
Kálmán, Szeged. Igazgatóság, 
Rimóczi László, KPM. I. Vas
úti Főosztály, Rozsnyói Jenö, 
Pápa állomás, Rubik Lűrló, 
Dunakeszi Járműjavító ÜV � 
Simon György, Bátaszék állo-
más, dr. Soproni Józs!'1 KPM 
I/3. szakosztály. Szabari Ber
talan, Hámán Kató fűtőház, 
Szabó Albertné, Gyór, Pft. Fő
nökség, Szabó Antal, Szakszer
vezeti központ, Szabó Jó:zset, 
Veszprém-külső állomás, Sze
nes Otro, Szolnok állomás, 
Szöllössy Lajos, MA V Kórház 
és Központi Rendelő Intézet, 
Szűcs István, Salgótarján, fű
tőház, Tarján Ferenc, Szom
bathely, területi bizottság, Te
mesi Béla. &zaki Járműjaví
tó ÜV., Tófalvi István, Bp. 
Nyugati pályaudvar, Tóth 
Györ�, KPM I. Vasúti Fő
osztály, Tó,h K,lmá.n, Hatvan 
-Salgótarján Ptt. Főnökség, 
Tóth Sándorné, Szeged, TBFF, 
Tuczai Gyula, Szombathely, 
területi bizottság, Urilsl Jó
zsef, MAV Tisztképző Intézet, 
Varga Gábor, Sátoraljaújhelyi 
Pft. Főnökség, Vácd Jinosné, 
Landler Jenő Járműjavító 
ÜV., Véilh Ferenc, Budapest, 
területi bizottság, Vlnc-ze Ká
rol7, Miskolc, fütőhú. 

MAGYAR VASUTAS 

8zava.znak a küldöttek 

A Vasutasok Szakszervezete Számvizsgáló 
Bizottságának tagjai 

Olótl István elnök (KPM 1/4. 
Pénzügyi Szakosztály), Borza 
Dezső (Budapesti Igazgatóság), 
Deák Ferencné (MA V Anyag
ellátási Igazgatóság), Erdei 
Lajos (Landler .Jenő Jármű
javító ÜV.) Dr. Jenci Kálmán 
(KPM I. Kibernetikai osztály), 

Keresztúri Pál (Országos Osz
tószertári Számviteli Főnök
ség), Paksi Sándor (Józsefvá
rost Pft. Főnökség), Tóth Bé
láné (MA V kórház és Központi 
Rendelő Intézet), Vörös József 
MA V Nyugdíjhivatal. 

A Vasutasok Szakszervezete elnökségének tagjai 

Az új központi vezetőség a 
választás után a helyszínen 
megtartotta első ülését. A zárt 
ülésen választották meg a 13 
tagú elnökséget, illetve hagy
ták jóvá a központi vezetőség 
osztályainak vezetőit: 

Gyócsi Jenő elnök, Pánti Bé-

la alelnök, Szabó Antal főtit
kár, Gulyás János titkár, Fe
leky Pál, Huszár József, Kell
ner István, Krekó Ferenc, dr. 
Soproni József, Pogács Rózsa, 
Urögi József, Parti József, Te
mesi Béla. 

A központi vezetőség osztályainak vezetői : 

Kellner István, a szervezési 
és nevelési osztály vezetője, 

Kajcsa József, a közgazdasá
gi osztály mb. vezetője, 

Berta István, a munkavé
delmi felügyelőség vezetője, 

Pere .József, a gazdasági és 
pénzügyi osztály vezetője, 

Krekó Ferenc, a társadalom
biztosítási osztály vezetője, 

Visi Ferenc, a Magyar Vas
utas felelős szerkesztője. 

� �Qpgr���us távirata a Szovjet Vasutas 
�Szaksíervezéf � Kozponti Biiöffságál

i

ci{: 
A Magyar Vasutasok Szakszervezete VII. kongresszusá

nak küldöttei, elvtársi. baráti üdvözletüket küldik a Naf111 
Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulójának méltó 
megü,nneplésére készülő szovjet vasutas dolgozóknak. 

Orömmel vesszük a híreket arról, hogy a hős szovjet nép 
- köztük a vasutasok - új munkasikerekkel járulnak hozzá 
hazájukban a kommunizmus építéséhez. Ezek a munkasike
rek erősítik azt a hatalmas tó.bort, a.melynek célja a világbé
ke megteremtése, harc mindennemű elnyomás ellen, s végső 
soron a kcmimunizmus felépítése. Büszkék vagyunk rá, hOfTII 
ennek a tábornak m, is tagjai t•agyunk, a történelem eddigi 
legnagyobb' fordulópontjának félévszázados jubileuma a mi 
ünnepünk is. 

A világ első proletárállamának vasutas dolgozói, akik ré
uesei hazájuk nagyszerű eseményeinek, mindenkor számít
hatnak a magyar vasutas dolgozók barátságára, együttmúkö
déséTe. A két ország vasutas dolgozói naponta munkakapcso
la.tban vannak. A határállomása'< között folyó szocialista mun
kaversPny célja a kapcsolatok további erősítése, egymás mun
kájának segítése. De rajtuk kívül az egész magyar vasutas tá
bor tettekkel bizonyítja, hogy hú Október eszméjéhez. A Ma
gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága felhívására 
kibontakozó jubileumt munkaversenyben a vasutas dolgozók 
tízezrei tettek felajánLást a jobb, gazdaságosabb munkára, bi
zonyítva ezzel is közös céljaink igazába vetett eltökéltségü,ket. 

Mi, akik 170 ezer szervezett vasutas dolgozó nevében ta

flácskozunk feladatainkról, kívánjuk, hogy a nagy évfordulóra 
készülő vasutas dolgozók érjenek el minden eddiginél na
gyobb munkasikereket hazájuk és az egész békeszerető em
bernég javára. 

Magyar Vasutasok Sza.kszerveMte 
vn. kongresszusának küldöUei 

A kongresszus távirata az Egyesült Arab 

Köztársaság és a Szíriai Köztársaság 

Vasutas Szakszervezete Vezetóségénel< 
A Magyar Vasutasok Szakszervezete VII. kongres=a, 

cr. világ békéjéért érz�tt felelősségtől áthatva, mélységes fel
háborodással ítéli el Izraelnek, az amerikai imperializmus ál
tal támogatott, az Egyesült Arab Köztársaság és a.z arab m
l.ág ellen folytatott aaresszióját. 

A haladó népekkel együtt valljuk, hogy a viláq Mkéjét 
fen11egető lépésért a felelősség Izrael szélsőséges uralkodó kő-: 
reit és az Egyesült AUamok kormányát terheli • 

A magyar vasutas dolgozók őszinte rokonszenllér6l és 
teljes támogatásáról biztosítja az 'Egyesült Arab Köztársa,á
got és az egész arab népet igazságos harcában. 

Követeljük, hogy Izrael azonnal szüntesse be az aqresz
szíót és vonja vissza csapatait eredeti állásaikba. 

A Mag,ar Vasutasok Szakszervezete vn. konar-

Szakszervezeti tisztségviselők 
kitüntetése 

A VII. kongresszus első nap
ján Somoskői Gábor a SZOT
titkára 21, a sza.kszervezeti 
munkában több év óta ered
ményesen tevékenykedő tiszt
ségviselőnek adta át a „Szak
szervezeti Munkáért" kitünte
tő jelvény arany, illetve ezüst 
fokozatát. 

zottságának ti !kára, Bónia
Lajos, a GYSEV igazgatóság 
szakszervezeti bizottságának. 
elnöke Esküdt Mihály, a pécsi 
területi bizottság szervezője, 
Hadnagy József, a kisújszállá
si pályafenntartási főnökség 
sza.kszervezeti bizottságáhak 
titkára, Hegedüs Sándor, Lö
kö&háza állomás szakszerve-

Ara ny fokozatot kaptak : zeti bizottságának titkára, 
Kiss István, Keszthely állomás 
szakszervezeti bizottságának 
titkára Kocsis Márton, Szob 
állomá� szakszervezeti bi
zottságának titkára, M6"ócz 
Tiborné, a MAV Adat!eldolgo
zó Főnökség szakszervet.eti 
bizottságának titkára, Paul 
Endre, a Budapest Nyugati 
Műszaki Kocsi,szo1gálati Fő
n ökség szakszervezeti bizotta 
ságának bérfelelőse, Puská, 
Járws, a budapesti TBFP' 
szakszervezeti bizottságának 
titkára, Simon György, Bá• 
taszék állomás szakszerve
zeti bizottságának titkiira, '.Ta
kács József, a munkavédelmi 
felügyelőség politikai munka-

Antal Mihály, a miskolci te
rületi bizottság szervezője, 
Bata Ferenc, a szombathelyi 
területi bizottság elnöke, 
Eber Endre, Gyöngyös állo
más szakszervezeti bizottsá
gának titkára, Kovács József, 
a szombathelyi fűtőház szak
szervezeti bizottságának tit-
kára, Mrovcsák József, a 
szervezési és nevelési osztály 
politikai munkatársa, dr. Pál
mai István, a budapesti terü
leti bizottság elnöke, Rácz 
Kálmán, a szegedi területi bi
zottság -tagja, Rétfalvi Tibor, a 
szervezési és nevelési osztály 
politikai II11Unkatársa, 

Ezüst fokozatot kaptak : társa, Tamás Sándor, a deb•e' 
receni területi bizottság köz-:� 

Bárány Gvula, a miskolci gazdasági bizottságának tag� 
járműjavító szakszervezeti bi- ja. 

Solnos'kói Gábor átnyliJtJa a �za.kszervézeti Mmtkáéri � " · ' te4és 'arany toll.ozatát Rétfa.lv( 'Í'íborna.k 

Véradónap a debreceni fűtőházban 
A debreceni fútóhá2;ban az 

elmúlt hetekben megtartott 
önkéntes véradónapon 80 dol
gozó összesen 27 liter vért 
adótt. A fűtőhá.znál több olyan 
dolgozó van, akik évek óta 
l'eru:lszeres véradók. Ilyen Bo-
dolai Sándor mozdO'llyfútó, 
Bajka Béla szertári dolgozó 
és dr. Balogh Gáborné üzemi 
ápoló. 

A szocialista brigádok közlll 
Szabó Simon géplakatos, Sza
bó IV. Imréné bérelszámoló és· 
Tállai Mihályné szoc1alista· 
brigádjai teljes létsrl:ámban' 
megjelentek a véradáson. A. 
véradás megszervezésében · 
nagy segíts-éget adott dr. Kál
mánchey Albert üzemorvoo, 
Kiss Gézáné és Kónya Fe-, 
rencné vöröskeresztes ai.-tívák.• 

Marosán Pál 

375 óra társadalmi munka 
Arz angyalföldi pályaferui

ta.t,t;ási főnökség munkáslét
számának mindössze csak 10 
százaléka KISZ-korú fiatal. 
De amilyen kicsi ez a KISZ
szervezet, olyan lelkes. Az el
múlt hetekben 10 fiatal 375 
óra táma.diadmi munkával 

mull!kaidő után 65 pad mám
lását és betonláb meszetéaét. 
60 méter peronkerités mázo-1 
lást és 200 négyzetméter óvó
hely parkosítást készítetrek el, 

A KISZ-fiatalok munkája 
példamutató. 

Csepel Erni 

Hannadszor nyerték el 
a szocialista szolgálati hely címet 

A makói XVI-os pályames
teri szakasz dolgozói évek óta 
eredményesen dolgoznak. Jó 
munkájukat bizonyítja, hogy 
háromszor nyerték el a Szo
ciaJista szolgálati hely címet. 

Néhány adat az elmúlt év
ben végzett munkájukról. Az 
éves felújítási és beruházási 
tervet 14 nappal korábban fe
jezték be, s ezzel 140 ezer fo
rint.ot takarítottak meg. Az 500 

óra társadalmi munka he
lyett pedig 2100 órát teljes!-• 
tettek. A szakaszon 9 év óta, 
sem személYi, sem tárgyi bal
eset nem volt. 

A pályamesteri szakasz dol
zói a jubileumi év tiszteletére 
25 OOO forintos anyagmegtaka
ritást, 3 szá:zalé kos önköltség
csökkentést és 400 óra tcíno
dalmi munkát váUaltak. 

SL & 

A curticialc peldát mutatnak 
A magyar-román közös 

határállomáson dolgozó szo
cial.Ista brigád évek óta jó 
eredményeket ér el. E:len;á1'-
114k a gazdasá.gt' munkában, a 
tervteljesítéaben és nagyon so
kat tesznek annak érdekében, 
hogy jó kollektív szellemet 
alakítsanak ki a vámórséggel 
és a határőrséggel. 

A KouuUI szocialista bri-

gád május 23-án Lökösbba 
állomás Vör/is Október szocla
::ista brigádjával közöisen l;la
ráti találkozót rendezett, ame-
1,yen sportverseny Is szerepelt. 
Ezek a közösen eltöltött napok 
a két ország vasutasait ffléa 
közelebb hozták egymállb<>& 

Boldizsár GyaJa 
Békésc:saba 
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Magyar siker 
az USIC asztalitenisz bajnokságon 

Férfi egyesben Berczik, csapatban a magyar együttes végzett az első helyen 
A N em.ietközi Vasutas 

$p_ortszövetség (USIC) 1967 majus 22-től 28-ig az NDKllell Riesában rendezte meg a lérfi és női vasutas asztalitemisz-bajnokságot. A magyar 
uztaliteniszezőknek az USIC 
�ersenveken nagy hírnevük 
l>ec�letük van. Az előző baj� 
.mok.ságon, amelyet Hollandiá
ban rendeztek meg, férficsa
J)atu.n.k elhódította a vádor
serleget és az egyéntben is 
magyar siker született. 

Rlesa városa - amely az 
NDK jelentős bázisa, híres 
acéltermeléséről - kitüntetés
nek vette, hogy e nagy jelen
tőségű nemzetközi sportese
mény ott kerül lebonyolításra. 

1 6  férfi- 9 női csapat 

találkozója 

A Német Demdkratikus 
Köztársaság az utóbbi évek
ben nagy lépéseket tett a mi
nócség:i sport 1a vábbfejleszté
sére. A mércét magasra tet
ték, de úgy látszik élverseny
zóik számára a célkitűzések 
nem elérhetetlenek. Európa
bajnokságokon és világverse
nyeken ma már úgyszólván 
minden sportágban számotte
vő eredményeket érnek el. 

A német vasutas sportveze
tók!kel a verseny alatt többször 
,·olt alkalmunk elbeszélgetni. 
Hangsúlyozták :  azon munkál
kodnak, hogy e nagy sportsi
kerek részesei minél többször 
legyenek a vasutas sport <":Ók 
is. 

A világbajnoki rendszerben 
lebonyolított bajnokságra 16 
férfi és 9 női csapat nevezett. 
Amikor Budapestre a verseny 
kezdete előtt megérkezett a 
sorsolás, vezetők és verseny
zők latolgatták az esélyeket. 
Férfiversenyzóink egészséges 
önbizalmára jelletn2JÓ volt 
Berczik Zoltán megjegyzése: 
"Reméljük, a vándorserleget 
csak megsétáltatjuk." 

Női versenyzőink már keve
sebb tapasztalattal, szeré
nyebb esélyekkel készülődtek. 
P4kó Sándor edző hónapokkal 
a verseny előtt megkezdte a 
tervszerű felkészítést. Reális 
számítások sz2rint a nagyon 
tehetséges Iz.•6 Évát dobogóra 
várta, de titokban más helye
úst is remélt. 

Az elindulás előtti napok 
vége felé Ró:uiás Pétert, a 
magyar férficsapat egyik ki
válóságát kellemetlen sérülés 
zavarta meg. Már-már úgy 
volt, hogy nem tud velünk 
utazni, amikor szinte az indu
lás előtti órákban némi javu
lás mutatkozott állapotában és 
vállalta a versenyt. Hősies 
maga.tartása, sportszeretete, a 
vasutas színek iránt érzett 

A második helyen végzett női párosunk. (Izsó lva és Ludrov
szkyné játék közben.) 

húsége megmutatkozott a. ver
senyeken is. 

E nagy SZEcllemi és fizikai 
erőkifejtést igénylő sportág 
egész embert követel. Ver
senyzőink - de dicséretére 
legyen mondva a többi rész
vevőnek - szinte minden ide
jüket a zöld asztal mellett töl
tötték. Vendéglátóink edzési 
lehetőséget biztosítottak, férfi
és női csapatunk tagjai éltek 
is ezzel a leheroséggel . . .  

Rózsás betegen is helyt állt 

Az ünnepélyes megnyitó 
után, a"1ikor elkezdődött a 
verseny, meglepetéssel kellett 
tudomásul vennünk, hogy az 
eddigi USIC versenyekhez vi
szonyítva a színvonal emelke
dett. Szinte alig volt „pötyög
tető" versenyző. Mindkét csa
patunk nagy ellenfelének 
ígérkezett az NDK csapata. 
Most láttuk, milyen óriási 
előny számunkra; hogy Rózsás 
Péter betegen is vállalta. az 
utat. A versenyeket kivéve 
szinte minden időt betegágy
ban tbltött. Rutin ja, kivételes 
tudása így is nagyban qozzá
járult férficsapatunk $t'keré
hez. 

Női csapatunk az NDK-tói 
elszenvedett egyetlen vereség 
következtében a 4. helyen 
kötött ki. Férfi párosban a 
Berczik-Rózsás pár a máso
dik, a Kovács II.-Gréczy pár 
a harmadik helyet szerezte 
meg. Női párosban - kelle
mes meglepetés - az Izsó
Ludrovszkyné kettős a máso
dik helyen végzett az NDK 
párosa mögött. Vegyespáros
ban a Rózsás-Izsó pár a má
sodik helyet szerezte meg, 
ugyancsak az NDK vegyespá
rosa mögött. 

Berczik Zoli régi napjaira 

emlékeztetőe-n szerepelt. Re
mekül játszott mind a csapat, 
mind pedig a páros mérkőzé
seken. Az első percektől kezd
ve a kö2lÖnség l<edvence lett. 

A férfi egyéniben Rózsás 
még betegen is a döntőbe ve
rekedte magát. Berczik és Ró
zsás egymás ellen is éppúgy 
készült, mint más ellenfél 
ellen. Talán még egy kicsit 
jobban. A két magyar ver
senyző felvonultatta az aszta
litenisz játék minden szépsé
gét. Berczik a csapatban és a 
párosban mutatott kitilnő já- 1 
tékát megismételte az egyéni 
döntőben és ha szoros küzde
lemben is, de megérdemelte 
az első helyet. Rózsás Péter 
nem kisebb mértékben aratott 
sikert. A hozzáértő, teljesen 
pártatlan közönség a mérkő
zés során nem egyszer vas
tapssal jutalmazta a két kitű
nő versenyző teljesítményét. 

Válogatott asztaliteniszező
ink a várakozásnak megfele
lően szerepeltek Riesában. A 
férficsapatban Berczik, R6-
zsáa, Ková,::1 II. és Gré..a:.11 
(BVSC), mía a nőknél fZ$Ó, 
Ludrovszkyné, Neuhold (Vas
úttervező) képviselték szi
neinket. 

Sz. Tóth András 

K E R E S Z T RE J rr V É N Y  
Vízszintes: L Az úJ Munka 

Törvénykönyve tervezetének 
alapvető sajátossága (Folytatása 
a vfzsz. 57., és 71. sorokban.) 13. 
Franciaországi város. 14. Eddig 
12 pápa viselte ezt a nevet. 15. 
Lónév. 16. A falevél is Ilyen. l7. 
Fodrozódik, az elején. 18. Elő
névvel Balaton-menti község. 19. 
Pillanat része ! 20. Kéve. 21. Mér
tani test. 22. Tojás. németül. 23. 
Kis rágcsáló. 24. Szükséges. 25. 
Római 550. 26. Német dal. 28. Ver
seny, kitüzött clijért (görög). 30. 
Kozmetikai márka. 33. Férfinév. 
15. O oroz. 37. Férfinév. 38. Ket-

tősbetű. 40. Miskolc hegye. 42. 
Vissza: Leningrád folyója. 44. 
Fog a végén 1 45. Somogy megyei 
község. 47. Angol város. 49. A 
hare istene a görögöknél. 51. Káin 
gyilkosa (ék. hiány) . 53. A juh 
hímje. 55. Arab fejedelem. 61. 
Azonos mássalhangzók. 62. • • •  
ógia, élettudomány, 63. Ilyen 
lrodalom is van. 64. Ugyanaz. 65. 
Béklyó, kaloda, szorító kötés. 66. 
Tisztítóban található. 67. Orszá
gos Tanács. 68. Zárta vala. 69. 
Magassági pont a térképen. (fran-
cla). 70. Madár a végek nélkül. 

Fúggóleges : 1. A történelemből 

Ismert patak Mohács mezején. 
2. Perzsa szultáni palota. 3. Brit 
protektorát.J.s Azsiában. 4. Barom
fi-szállitó kosár. 5. Anna fele. 6, 
Nagyszabású eposz (görög) . 7. 
. . .  André, trancia iró. kritikus. 
és költő. 8. A hegedű tartozéka. 
9. Az arzén kémiai jele. 10. Két 
árucsoport árszintjét ábrázoló 
vonalak. 11. Keret. 12. Időmérő. 
17. Le ellentéte. 18. Finn mun
kás sportegylet kezdöbetfil. 20. 
Egyiptomi alkirály elme volt. 21. 
Olasz kikötőváros. 23. Isztambul 
egyik városrésze. 24. SzoVjet fél
sziget. 25. A XVII. században ki
pusztult hattyúformájú nagy ma
dár. 27. I. E. 29. G az első álta
lánosban. 31. Ellentétes kötőszó. 
32. A Karolingok ősatyja. 34, ve
gyi folyamatot Idéz elő. 36. Sop
ron megyei község. 39. Belga lé
gitársaság. 41. Hirtelen beálló 
szfvgyengeségben szenvedő. 4'3. 
Zeusz tiszteletére két évenként 
rendezett ógörög nemzeti játé
kok. Nevét a játék szinhelyéröl 
kapta. 46. Nem kinn. 48. Kettőz
ve híres francia színész neve. 50. 
Divat, körülményekhez jól Illő. 
52. Hangtalanul lúd. 54. Kettős
betll. 56. Rag. 58. . . .  fakó!  59. 
Betüpótlással lisztes étel. 60. Rlt
ka kémiai elem. 65. Családi és 
keresztnév egyarJnt. 66. Fanyar 
erdei evUmölcs. 67. Fensé,;tes han
gú költeménv. 68. Hangt�lanul 
zúg. 69, A kalcium vegyjele. 70. 
Egymást követő betűk, 

Beküldendő: Vlzs7lntes 1., é, 

folytatásaként a vízszintes 5'7 .• és 
71. sorok. Beld.ildésl határidő: 
1967. július 10. 

Az eUiz6 keresztrejtvény helyes 
megfejtése : 
Teret enged a szocialista vállala
tok gazdasági versenyének. 

Könyvet nyertek : Tarcsay Ele
mér, Bodrogszegi t. Kossuth út 
10., Tóth K�roly, Pécs, n. Bem u. 
2. n. s.. BJ.zási Istvánné, Nagy
kanizsa. Lattnlca S. utca 51., Hor• 
váth Ferenc. Szentes. De4k F� 
renc u. 6., Farkas Margit, Pécel, 
Zoltán u, 27. 

Élet•ntó 
moz,lonylakatos 

� ���:z ',���!�� 1 ! : fl � :jl 3I 
vállalatnál jelenleg 16 uzem
rész versenyez 1101 fővel a A hír gyorsan jár, s így nem 

csoda, ha Szegeden sokan 
megtudták, hogy Vecsernvéa 
Pál, a fűtőház lakatosa meg
mentett egy kisfiút. 

szocialista üzemrész cim meg
szerzéséért. Ebben az évben 
tovább gyarapodott a szocia
lista üzemrész cím elnyerésé
ért versenyző termelési egysé
gek száma. A gőzmozdony
javító osztályon valamennyi 
egység, a szereldében pedig 
négy üzemrész kapcsolódott a 
mozgalomba. 

A 3 éves Nagv Zolika az ut
cán játszadozott, amikor a kö
zelben leszakadt a magasfe
szültségű vezeték. A kisfiú 
odaszaladt, hogy megfogja. A 
közelben tartózkodó Vecser
nyés Pál azonnal a kisfiú után 
szaladt, és sikerült épp a drót A jubileumi verseny kez
után nyúló kis kezét e!Jcapnia, deményezói is a szocialista 
és az áramütéstől, a halálos üzemrészek voltak. De ezek 
veszélytől a gvereket megmen- az üzemrészek élenjárnak a 
tenie. kulturális megmozdulásokban, 

Az életmentő azonnal érte- a kirándulások szervezésében 
sítette az Aramszolgáltató Vál- J is. 

maradt, airug a szerelok k1 .. , . . 
lahitot, és a_ddig a helys:-:íne� 

1 
A 16 üzem-részből eddig 3 

nem érkeztek. Példamutató uzemré.sz a 3-as szamu d1sz
bátor magatartásáért Vecser-' táblát, 3 üzemrész a 2-es szá
nyés Pál lakatost, aki egyéb- mú dísztáblát, 1 üzemrész az 
ként önkéntes rendőr is, a vá- l-es számú dísztáblát, 3 üzem
rosi és a járási rendőrkapi- rész, pedig a szocialista üzem
tányság dicséretben és pénzju- rész címet és oklevelet nyer-
talomban részesítette. te eL 

Sziládi Sándor Volosinovszki János 

Szolgálat átadás 

. . . · ... 

. . .  3 Q !16 Győr, 20 J ilttS sürgős A.cs az 1. vágányon és egy, 
ke,tó, három . . .  lilsszeeen 10 szál rózsa hiányl-a.Janul a dísz

keriben. 
(Pusztai Pál rajza) 

Használhatatlan zsáktaligák 

Tapolca áLlomás raktárában 
6 db olyan zsá.kita:ll� van, 
amelyek az évek során hasz
nálhatat!.anná váltak. A ta
polcaiak már többször kérték 
ezek kicserélését, de minde7.
ideig eredménytelenül. 

A raktár áruforgalma meg
növekedebt, hiszen az AKOV-

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapból a szak

szervezeti bizottságok és a dol
gozók figyelmébe ajánljuk a kö
vetkezőket : 

ZL számból : 110 802/1967. I/3. e. 
Allamvasűti dolgozók tisztitószer
rel való ellátásának szabályozá
sa tárgyában kiadott rendelet 
mellékletének módosítása. 

Jelentkezési felhívás „Közleke
dési automatika" mérnöki szak• 
ra. 

ZZ. 1zámból: 107 788/1967. 1/2. B, 
Az utazószemélyzet kilométer-
pénz változó illetményeinek sza
bályozása tárgyában kiadott uta
sítás kiegészltése. 

23, számból : 107 811/1967. 1/2. Az 
ipari (mllszaki) , mezc5gazdaságt 
és kereskedelmi tanulók, vala
mint a tanulóvJszonyban nem 41-
16 dolgozók szakmunkás v1zsgá-
1a. 

110 985/1967. 1/Kereskedelml szak
osztály · B. Szilnid6 alatt munkát 
vállaló tanulók utazási kedvez
ménye. 

Lakasesere 

Elcser61ném 3 szoba + sze
mélyzetis összkomfortos, 2 lod• 
zsiás IX„ kerületi MA V lakáso
mat két 1 szoba komfortosra, Bu
dapest területén. l!:rdeklődés : Bp., 
IX., Gyáli (it 15/a, ház!elügyelc5-
nél, 

IIAGl'AB VASOTA9 
e Vasutuoll Stallsterveiete119 

lepje 
StertHzU e nerlrentO blt<>tt••• 

Főszerkesztő: OUlyé• lénoe 
l'eJeJő1 szer1restt01 VtSl Ferene 

8zerlreszt6sé1: 
Budape91 VJ. Benezor otm n. 

Telefon: •érost: 229-ffl 
Ozeml: i.-n 

KJadJa & ,eneuu- a Nepsrava 
l.aplltadO Vállalat. Budape91 vn., Rál<OCZJ Ot M l'elefon: 224-1111. 

vel közösen bekapcsolódtak a 
darabáru forgalomba. Igy ért
hető, hogy még ezekért a 
rossz zsáktaligákért is közel
harc folyik, hiszen a szállítás
nál nélkülözhetetlen eszközök. 

Bognár Károly 
Tapolca 

A szerkesztőség uzeni 
Volosinovszkl János, Marosán 

Pál Debrecen ; Csepel Ernő An
gyalföld; Bognár Károly Tapol
ca ; Boldizsár Gyula Békéscsa
ba ; Szlládi Sándor Szeged ; Mol
nár István Komárom : 
Leveleiket lapunk anyagAhoz felhasználjuk, 

Bereczky János Sopronnémeti ; 
Bankics János Gyékényes; Dőri 
János Kaposvár; Leveleiket tllelékes helyre lovábbllottuk. 

- A répceszentgyllrnt 
MÁV nevelölntézet 11 nllven. 
dék.e sikeresen vizsgázott 4 
szombathelyi zeneoktató mun
kll;!<özösség . vizsgabizo� 
elott. A vizsgák befeje7.ése 
után a nevelőintézet díszter
mében fiatal zenészek évzáró 
hangversenyt adtak. 

- A debreceni fütoház Yt
zetöi és dolgozói az elmú1t na
pokban búcsúztatták a 24 
nyugdíjba vonuló dolgozótk
sukat. A szakszervezeti bizott
ság nevében Kiss László szb.. 
titkár méltatta a nyugd!Jba
vonulók több évtizedes mun
káját, majd átadta a szakszer

vezeti bizotság és a munkatár
sak ajándékát. 

- Szabad pártnap Ráto1-
rendezón. Gémy Kálmán, 1 
Budapesti Pártbizottság mun
katársa a Karlovy Vary-i ér
tekezlet tanulságáról, a közel- • 
keleti válságról és az aktuális 
belpolitikai eseményekről 
tartott tájékoztatót. 

- A de�eni Já.rmtlJavitó 
szakszervezeti bizottsága az 
1966-67 -es oktatási évben 12 
szakszervezeti politikai iskolát 
és 3 munkásakadémiát szerve
zett. A politikai iskolát 221 
hallgató, a munkásakadémiát 
pedig 65 hallgató az elmúlt 
héten sikeresen befejezte. Az 
énáró alkalmából Sándor 
László szb-titkár a legered
ményesebb munkát végző pro
pagandistáknak és hallgatók
nak könyvjutalmat adott át. 

- A szegedi igazgatóság ve
zetöl a jubileumi év tisztele
tére és a jubileumi munkaver
seny eredményessé tételére 
emlékplakettet, jubileumi em
léklapot rendszeresítettek. 

- Nyugdíjas találkozót tar
tottak Komárom állomáson. 
Az elmúlt egy év aLa,tt nyug
díjba vonuut 23 idős vasutast 
Molnár István állomásfőnök 
köszöntöbte, majd fehér asz
talnál látták vendégül őket. 

- A budapesti terliletl bi• 
zottság vezetol ,a J)eA!lgógus• 
nap alkalmából házi ünneJ>
ségen köszöntötték azokat a 
szakszervezeti esti iskolában 
oktató nevelőket, akik már 
több éven keresztül eredmé
nyes munkát végeznek. Az 
üdvözlő beszéd és jutalmak 
átadása után a vasutasszak'
szervezet zeneiskolájának né
pi zenekar.a és szólis,tái, vala
mint a kelenföldi munkásszál
lás irodalmi szakköre kétórás 
műsort adott. 

- Egy hónappal a terve2elt 
batáridö elött befejezte első 
féléves mozdonyjavítási tervét 
a zalaegerszegi fűtőház moz
donyjavító részlege. Ezt első
sorban úgy sikerült elérniük, 
hogy az év elejétől kezdve át
lagban 5-6 nappal előre dol
goztak. 

- A Nagy Októberi 8:&0-
cialista Forradalom 50. év• 
fordulója alkalmából Ki mit 
tud a Szovjetunióról cún
mel vetélkedőt rendez a 
Nyugdíjhivatal MSZBT Bará
ti Köre. A vetélkedő öt fordu• 
lóból áll. A versenyzőknek 
írásban kell váilaszolniuk. 

l'•J•IC. l<lac!O: Oébor Márton, 
• Néon■va r.,,p1<1adó Vállalat 

llat(UltOta 
Csel<k97ámlas1á11,, 75.915.001-K.lf 

A nyári gyümölcs minden íze, zamata 
a GYOMOLCSLEVEKBENl 

lzllrra l.at,o:,omda 
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Vasutasnap A JUBILEUMI EV 

TISZTELETERE 
Pártunk és kormányunk, a 

do1goz6 magyair nép el
lsmeréseként július 9-én - a 
vasutasság te1é fordul a figye
lem. A vasutast köszönti az 
oz:szág népe azzal a me;gbe
csii!ésse1, amelyet a vasút 
dolgozói hazánk fe1szabadulá-
51 óta ma.guknak kivívtak. 
Kemény, áldozatos küzdelmek, 
helytállás, gondolkodó ész és 
megfeszített akarat szülte azo
kat a munkasikereket, ered
ményeket, amelyekre méltán 
büszke a sínek vil(Í{Tának min
c!en embere. 

Amikor a vasutast köszönt
jük, egyben számvetést is ké
szítünk a megtett ú tró1, azok
nak az e.,.eményeknek tükré
ben, amelyek az elmúlt évi 
vasutasnap óta végbementek 
a vasút fejlődésében, a vasu
tasság életében. Nyilvánvaló
an ez a számvetés az év során 
lol< helyen és több alkalom
mal elkészül, mégis a nap je
le<Jtósége megérdemli, hogy 
vázlatosan újból összefoglal
juk. Nem ne-héz a hely:retünk, 
hiszen olyan fontos eseménye
ken foglalkoztak e kérdt!sek
kel, mint pártunk IX. kong
resszusa, szó esett erről a 
magyar szakszeruezetek XXI. 

kongresszusán. Teljes részle
tességgel, felelősséggel elemez
te a vasút és a vasutasság éle
tét egy hónappal ezelőtt szak-
1zervezetünk VII. kongresszu
,a Is. 

Miről is számo1hatunk be 
tehát? Beszámolhatunk min
dene:<elótt arról, hogy az 
é1Től évre magasabb követel
ményeket támasztó szállítási 
feladatoknak a vasút eleget 
tett. Ele-get tettek a vasutas 
dolgozók a nagymér-tékben 
megnőtt export-import és 
tranzit szállításoknak, mellyel 
a népgazdaság devizabevéte
Jeit növelték. ,Tavult a vonatok 
menetrendszerúsége és jól ala
kult a szállítások önköltsé,:e 
Is. Ez jobban terhe1t vona
tokban, kocsikba:n, a létszám
mal való takarékossá.gban a 
munka és üzemszervezés javí
tásában jól lem:!-rhetó. 

.4. vasutasok munkáját 
t\ nagyban megkönnyítik az 

Cijonnan beszerzett, modern 
\illamos- és Diesel-mozdo
nyok, a nagyobb raksúlyú te
herkocsik. s a korszerú bizto
sítóberendezés.e-k. Egyre gyak
r;,.bban találkozunk a gyors
járatú, korszerú. szép kivitelú 
vonatokkal. Melyik vasutas 
azívét ne dobogtatná meg a 
Tokaj-expressz azúrkék szerel
vénye, amely 100-120 kilomé
teres sebességgel száguld a pá
l11án? Jóleső örömmel és jogos 
büszkeséggel tölt el valameny
nyiünket az a nagyarányú 
technikai fe-jlődés, amely az 
egész vasúton tapasztalható. 

A vasút nagyarányú techni
kai fejlődése önmagában ls 
jelen tósen könnyíti a dolgozó 
vasutas munkáját. A techni
kai fejlődéssel párhuzamosan 
és an nalt megfelelő gyorsított 
ütemben történik gondoskodás 
11 vasutas dolgozókról is. A 
harmadik ötéves terv során az 
élet- és munkakörülményeket 
lényegesen javító intézkedé
sekre kerül sor. Már az el 
múlt években is  gyorsabb 
ütemben és n:igyobb számban 

":;ültek öltözők, mosdók, üze
mi konyhák. egészségügyi lé
tesítmények, munkásszállások, 
és más szociális berendezések. 
Javult a dolgozók ruhaellátá
sa. A gyermekintézmények 
színvonala, a dolgozó nőkről 
való gondoskodás, a még meg
levő hibák ellenére Js fejlő
dött. 

A haladás üteme azonban 
oly mértékben gyorsul a har
madik ötéves terv időszaká
ban, amelyre még nem volt 
Példa a vasút történelmébe11. 
Közel félmilliárdot fordítunk 

ez idő alatt a dolgozók élet- és 
munkakörülményeinek foko
zottabb mértékű javítására, 
melynek felét a korábbi le
maradások felszámolására 
használjuk fel. :es hogy ezek a 
tervek reálisak, azt éppen a 
mostani vasutasnapon átadás
ra kerülő, 80 milliós költség
�! 1-étesített. 300 ágyas új 
szolnoki MA V Kórház és Ren
delőintézet példázza. 

A vasutasok élet- és mun
kakörülményeinek további 
javítása is biztos bázisra épül . 
Ez egyrészről a központilag 
megtett jn-fézkedéseken, más
részről s3já,t jó munkánkban 
találja fedezetét. A vasutasság 
tud és akar is jól dolgozni. Ezt 
bizonyítja az a közel 70 ezer 
dolgozó, aki szocialista brigá
dokba tömörülve naponta 
megvívja a maga harcát az 
él.€1: minden területén a „szo
cialista módon élni, dolgozni 
és gondolkodni" hármas, de 
mégis egységes jelszó jegyé
ben . 

Békéscsaba állomás dolgozói 
a Nagy Októberi Szociali6La 
Forradalom 50. évfordulójá
nak méltó megünneplésére 
versenyvállalá.st tettek. Cél a2 
éves terv sikeres teljesítése és 
a balesetmentes munka. En
ne'lc érdekében vá,Ualták, hogy 
a személyvonatok menetrend
szerint.i indítását 92, a teher
vonatokét pedig 71  száza1ékra 
teljesítik. A tehervonatok át
lagos terhelésénél 97, a kocsi
tantóz,kodás:nál 89, a kocsiki
használásnál 98 százalékos 
eredményt érnek el. 

Továbbá-célul túzték ki, 
hogy az idegen kocsik tartóz
kodási idejét egy órával csök
kentik. 

TERVEN FELÜL 

A Távközlő és Biztosítóbe
rendezési Fooökség békéscsa
bai vonalrészén.ek dolgozói a 
Nagy Októb�ri Szocialista 

Július 9-én, a XVU. vasut=a.pon adják át rendcltetést;nek az új szolnoki MA V Kór
házat és Rendelőintézetet, amelyet a Szolnok megyei Allami f;pítóipari Vá.llalat a ter• 

vezeti határidő elótt épített fel. 
(M'.H Fotó - Fényes Tamás felvétele.) 

A VII. kongresszus határozata· nyomán : 

Intézkedés az utazószolgá lat 

munkakörü lményeinek 
folyamatosan kívánj uk bizto
sítani az utazószemélyzet bér
és munkakörülményeinek ja
vítását. 

iavítására 
bérkiha tás.a évi 15 ntillió fo
rin tot tesz ki. 

A z új fol'l'adalmát é1ó vas- Forradalom 50 éves évforduló-
úttal együtt formálódik jának méltó megünnep1ésére 

a vasutas. Dolgozóink értik és felajánlották, hogy a fermtar
érzik a párt politikáját és tá&i és a javítási munká<knál 
ezért végzik lelkesedésse1 terven felül 3000 forint érté
munkáju.ka t, v,esx:a,�k részt a kű munkát végeznek. 

Szakszervezetünk VII. kong
resszusának határozata fela
datként jelölte meg a vasu
tas dolgozók élet- és munka
körülményeinek folyamatos 
javításán való munkálkodást, 
a gazdasági eredményeink
nek megfelelően a vasutas 
dolgozók bérszínvonalának 
nöV'elését. 

0.9szhangb<tn a VII. kong
resszus beszámolójával és lia
tározatával, 1967. július hó J
től intézk-edés történik az éj
szakai munka díjazására va
lamint a ma.oas szolgáldti és 
távolléti ór.ik csökkentésére. 

Az elmúlt időszakokban az 
utazók szolgálati és távo lléti 
óráinak csökkentésére bár 
számos intézkedés történt 
be kell ismerni, ezek több
sége adminisztratív intézk-edé
sek voltak -, nem tudtuk a 
kívánt célt elérni. Me,gmaradt, 
rendszeressé vált a törvényes 
munkaidőnél magasabb mun
kaidő. 

A7 utazószemélyzet részé-
i;razdasági mechantpnus re- A vonalrészen - amint azt 
formjának kido}go7..ásában és Virág Ferenc mérnök elmon
végrehaitásában. A vasút szer- dotta - hat szocialista brigád 
vezete és feladata a jövőben do1gozik 64 fővel. Közülük a 
sem változik lényegesen, azon- Pribék Károly vezette Kulich 
ban feladataink végrehajtása Gyu.la szocialista brigád má
során nagyobb gondot kell sodszor kapta meg .i bronzko
fordítani a vasúti munka gaz- SZOM je1vényt. 

ről több panasz merült már 
fel a túlzott i génybevétel, a 
kedvezőtlen munkakörülmé
nyek és a túlmunkadíj:izás 
elavu1t rendszere miatt. A ta
pasztalatok azt bi..zonyítjá1c, 
hogy az utazószolgálatot tel
;esítő dolgozók panasza jogol/. 
A vasút béralap helyzete 
azonban nem -ieszi lehető•1é 
az összes felmerült probl&mák 
egyid6ben való rendezését. !gy 
a gazdasági eredmények 
függvényében a rende1kezésre 
álló anyagi leh2>tősége:nkből 

Az utazószolgálatot teljesí
tő dolgozók részére este 22 
óra és regge!. 6 óra között tel
jesített szolgálati órákra éj
szakai pótlékot kell fizetni. 
Az éjszakai pót1ék mértéke -
minden utazói munkakörben 
egységesen - szolgálati órán
ként 0.80 forint. 

Az 1967. évi szállítási fela
datok maradéktalan elvégzé
se, az utazószemélyzet terhe
lésének növekedését vonja 
maga után. Ennek ellensúlyo
zása csak körültekintő, gaz
daságos, a munkaerővel jól 
,;:az<lálkodó, a termelékenység 
növelését elő&egítő vezénylési 
munkán keresztül lehetséges. 

dasá,qos.5ágára. �zközeink A vona.Jszakasz jó munká
max!mális kthaszná.lá�tA = ját dicséri az is, hogy Lökös
élő munkával való fokozot-
tabb taka.rékos.5ágTa. háza állomáson 30 nap alatt 

A hónap folyarr.iÍn felmerült 
éjszakai szolgálati órákat 

A vasút az új gazdasár,irá- elvégezték az automata szere
nyítási rendszerben vállalati lés munkáját. 

óra, perc - göngyöUteni kell 
és a havi végössz�gnek a fél 
órát el nem érő részét fél 
órára, a fél órát meghaladó 

A jó vezénylés lényegesen 
formában működik. ami na-
1111obb önállóságot, de egyúttal 
és vele párhuzamosan meg
növekedett felelősséget is je
lent. Azt jelenti, hogy a vasút 
saiát bevételeiből fedezi ki
adásait, az át.tala képzett ala-
po-kbó1 fordíthat a dol�ozók 
bérszínvonalának javítására, 
a munkaidő csökkent.ésére, a 
szociális és il7.em! létesítmé
nyek építésére, fenntartálSára. 
Ilven körU!mények között dön
tő je1entósége van minden in
tézkedésnek, s ezért az intéz
kedések �azdasági vonatkozá
sait mindenkor vizs.�álni kell. 
A takarékos 11azdálkodás ma
aasabb bérszínvonalat, jobb 
élPt- és munkakörülményeket 
jelent, míg a oazarlás, az esz
kö7..Ök gazda.��tailan fel.has;,:
nálása nem kívánt eredmé
nyekhez vezethet. 

Feladatai«lk megoldása kö
renette azonban nemcsak a 
szú1<: vasú ti érdekE>ket kell fi
gyelem be venni. Akkor képvi
seljük jól a vasút és a va.su
ta,;ság érdekeit. ha azok min
de:ikor me!?feleln„k a népgaz
dasáiri céloknak !s. Ezért jó 
eitVüttmúkildés,t kell kialakí
tani a közúti �,:\1Htással és a 
szállíttató felekkel. 

J 
6'-..;ő öröm tölthet e1 min
den embert. amikor ösz

szegezzük eredményei,nket. Ha 
ay,ra gondolunk. hofl11 felada
taink meqoldásnnak kulcsa a 

v11s11tasság kezében van, ú011 
abban is biztosak !ehetünk. 
ho"'-f a vasutasság a feladatok
nak. a céloknak me11 is felel. 
A vasutas.napon k!tOntetése
ket, erkölcs! és am•agi elis
merést adnak a vasúti munk� 
1eiriobbiaina1<:. a?oknak, al<;k 
leirtöbbet vállalták k tették. 
mindabban ami szép és Jó. 
ami előbbre vitt és a haladá�t 
szol!!ál ja. Méltó helvre kerül 
a me!!hecsülés és azt a meir
!!Vőzódést kelt! valamennyi
ünkben. ho!!V a kitüntetések 
egyúttal a jövőbeni helytáUás
ra ösztönöznek minden vas
utast. 

s. J. 

B. Gy. 

---------------------------� részét egész órára kell kere-
kíteni. 

csökkentheti a szolgálati és 
távolléti órák számát. ugyan
Rkkor a haszonkilométer nö
velésével a kereseti szintek is 
biztosíthatók. Alaposabb 
,..iemzéssel, jobb munkaszer
VP.zéssel elsősorban a mun.kz• 

Két szocialista üzemrész 
páros versenye 

A debreceni járműjavítóban 
a IX. pártkongresszus nevet 
viselő hei::esztő szocialista 
üzemrész 61 tagú kollektívája 
ez év februárjában e1határoz
ta, hOllY újabb munkaslkerek
kel köszönti a Nae-v Októberi 
Szocialista Forradalom 50. év
fordulóját. 

A jobb munka érdekében 
páros versenyre hívták a Ko
marov űrpilóta nevét viselő 
légféklakatos szocialista üzem
rész dolgo7..óit. Az 56 fős kol
lektlva elfogadta a verseny
kih!vást. 

A hegesztők az év e1só négy 

hónapjában tervüket 100 szá
za1ék felett te1jesítették és 452 
kg színesfémet l!''úi!öttek ösz
sze, amelyet 12 OOO forint ér
tékbrn át is adtak a szertár
nak. Ezen kívül a kollektírn 
640 óra társadalmi munkát 
végzett. 

A légfék lakatosok ugyan
ebben az időben 100-102 szá
zalék között teljesítették a 
tervet és 1355 kg színesfémet 
gyűjtöttek össze 37 OOO forint 
értékben. A kollektíva össze
sen 346 óra társadalmi mun
kát végzett. 

Voloslnovszkl J:í.nos 

A XVI I . vasutasnap programja 

A z  utazószemélyzet jelen.le
gi szolgálati teljesítményeit 
alapul véve egy dolgozó átla
gosam. havi 50-60 forint éj
szakai pótlélrot kaphat. Az 
éjszakai pótlék bevezetésének (Fo!ytatá3 a 2. oldalon) 

20 OOO FORINT ÉRTÉKŰ 

TÁRSADALMI MUNKA 
A Rámán Kató fűtőház régi zottságnak sikerült az  építés! 

kul túrotthona új épülettel gva- engedélyt és az építőanyagot 
rapodott. Az üzem kollektívája megszerezni. s így megvalósít
közös elha!áro7ással. társ3dal- hatták évek óta dédelgetett 
mi munkával összesen 90 tervüket. 
négyzetméter alapterületú he- A fúffiháziak kezdeményezé-
lyiséget épített. sét szakszervezetünk is támo-

A fútőház szakszervezeti gatja, 
bizottságán Val11sk11 László az elnökség 50 OOO forln-
szb-titkár és Pandl Emil kul- t-Ot adott az építkezésre. 
túrfelelős, Diesel-motorszerelő  Ebbó1 az összegből az építé).: csoportvezető erről az igazán anvagot vásárolták meg. 

A vasutasnap központi ün- gek között avatják fel a vasút elismerést ér<lemlő munkáról A munkák tavaly augusztus-
nepségeit Budapesten az el- új tisztjeit. elmondották, hogy eddig ban kezdődtek. A terveket _ 
múlt évekhez hasonlóan, a Délután atlétikai verseny, mintegy 3000 óra társ:1- szintén társadalmi munkában 
BVSC Szónyi úti sporttelepén kerékpáros csapatverseny, tor- da..!mi munkát végeztek, - Windischmann János épí-
rendezik meg. A vasutasnap nabemutató, nemzetközi női amelynek értéke a becs- tész technikus. a MA V Magas-
ünnepi eseményei azonban röplabda torna és nemzetköz; lések szerint 200 OOO forint. építési Főnökség dolgozója ké-
már korábban megkezdődnek. labdarúgó-mérkőzés színhelye A rég! kultúrterem. illetve szítette. 
Július 6-án délután nyitják lesz a BVSC Szőnyi úti sport- kultúrház - letesítményeivel Az új épület két - egyen
meg a XVII. Országos Vasutas telepe. A sportversenyek mel- ei:(vütt - szúknPk hi7r,.,,� ,1t. s ként 45 r.égyzetméter alapte
Képzőmúvészeti Kiállítást a lett  gyermekmúsorra kerül sor. ha a kultúrcsoport próbált, rületú - szobából áll. amely
vasutasszakszervezet Népszín- majd este a süllyesztett kézi- nem volt hol öss,.,ülni, beszél- nek egyikében könyvtár a má
ház utca 29. szám alatti Köz- labda-pályán színes, kulturális getni. klubéletet élni. Több síkban pedig klubszob� lesz. 
ponti Képzőmúvészeti Iskolá- músor zárja a vasutasnap bu- éves kilincselés és engedé!yké- A könvvtár berend<>?két. bú
jában. Július 8-án délelőtt a dapestl eseményeit, rés után a 87.akszervezetl bi- torzatát, függöny, szőnyeg stb.j 
Keleti pályaudvar ku!túrter-

r
----------------------------

a budapesti területi bizottság 
mében adják át a Kiváló és biztosítja. 
trdemes Vasutas kttüntetése- A fútőház szakszervezeti bi-
ket a munkában élenjáró do!- LAP ZÁRT A UTAN ÉRKEZETT zotts.-ígának az a terve. hogy 
gozóknak. a k1ubszobába televízió ké-

A sportműsor szombat dél- szüléket helveznek el. s sza-
után kezdődik a BVSC és a Fe- A MoszkL'ai Ra' d,·o· is 

badpolcos könyvtárat is léte-
rencvárosi Vasutas öregfiúk sítenek. hogy a mo7.donvokra 
labdarúgó-mérkózéssel. Vasár- várakozók azt a néhány órát 
nap egésznapos sport- és kul- megemlékezik a vasutasnanról kultunllt k/\rülmények között 
turális proi;rram várja a szóra- r tölthe,;sék eL 
kozni vágyókat a Szőny! úton. Az új kultúrlétesítményt 11 

Délelőtt 9.30 órakor kerül sor A Moszkvai Rádi6 msgyar kezik meg a XVII. vasutas- vasutasnap tiszteletére ünne-
a szinészek és a vasutasszak- szekciója értesítette szerkesz- napról pé!yesen adják át. Ez az épü
szervezet öregfiúk labdarúgó- tóségünket, hogy július 9-én 

A műsor az említett ldő- let is ékes bizonvltéka egy 
mérkőzésére. Ezután 11 ,30 órai este, magyar ldő szerint 21,30 �
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kezdettel, ünnepél11es külslisé- " = a • osszC' ogasana . 
órakor riportmúsorban emlé- magyar nyelven hallható. Sz. J. 
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Vita a Munka Törvénykönyve tervezetről Az okta�i- és ismeretterjesztési 
1 To

d
'·bb

sá

. mint 500 dolgozó, adhatnall! okot els&orban nyugdíjba wnulá&uk elótt, ha tana' csok alakításáról gaz a gl vezet6, párt- és azért, mert az intézkedést ho- legalább 10-15 éves koruk-szakszervezeti funkcionárius ro szerv sohasem fogja az ban munkaviszonyba léptek v�tt részt a Mu!'-k4 Törvény- okozott terhet - sérelmet volna. Javasolták többen, A Hivatalos Lap 23. száma konyve tervezetének az Igaz- olyan aránytalannak: érezni, hogy az ilyen dolgozókra ad- rendeletet közöl oktatás- és isg�to.ságoknál szervezett vitá- vagy elismerni, mint az a dol- jon a törvény a reális hely• meretterjesztési tanácsok alajaban. A funkcionáriusok gozó, akit az intézkedés köz- zethez igazodó lehetó.séget, kftásáról. Eszerint a vasutas többsége ezekre á Vitákra vetlenül érint. úgy látják: a:i szabályt. dolgozók poZitikai, á!tatános�emcsak a saját véleményét „aránytalanság" mérlegelése, A viták során több száz ész- és szakmai műveltsége, mú-ozta el, hm,..mi _a i:nunkahely bizonyítása legtöbbször nehéz- revétel hangrott el s főleg a szaki és gazdasági ismerete dolgoz6!na� aktivátnak véle- 5égbe ütközik. kifogásokat, j;,_vaslatokat színvonalának emelése erdeké· ményét as.szegezve mondták A t·· é k krétabb --" dták l fels '1 'k b ' 'l k eJ észrevétel -k t orv ny on s""" mon e a zo alo en az a, ami és sza szerve-
Melyek v f tat· k ké vegezesével elejét kellene Ezeknek is csak kis töredé- zeti szervek együttműködését 

• Területi oktatási és isme
retterjesztési tanácsok. 

Tevékenységük az igazgató
ságolc területére, illetőleg a 
Vasutasok Szakszervezetének 
területi bizottságai alá tartozó 
vasúti szolgálati helyekre ter
jed ki. Tagjait a szakszerve
zet területi bizottságának tit
kára a vasútigazgatóság ,·eze
tójével egyetértésben bízza d�'c amel 

O 
k 1 a_zo

ká� f r... venni az Ilyen nagyfokú bi- kére térhettünk ki most. A kell biztosítani. A tanácsok 
lalk�;tatták

y
= vi':x":.n rész�!: 

zonytalanságnak. f':lszólalásokbó! látszott, h�� alakítása a párt művelódés-
vőket? Különösen sok szó esett a ki_-kl áttanulmán?'.ozta_ a t.ör- politikai irányelveiben, vala-

• 
ü

zemi oktatási és isme-Sok4n szóvátették, hegy a csökkent munkaképesség(] �yt.ervezet szoveget, azt mint a SZOT elnökségének 
retter;·esztési tanácsok. törvénytervezet általáMs ke- dolgozók fokozott védelmének oss�e�asonlították a jelet?- 1965. július 3-i határozatában 

meg. 

reteinek k·t··1té éhe -, , szükségességéról, s ennek ha- legi általános és MAV szabá- megjelölt feladatokat hivatott A saját szolgálati helyen 
• l O • s z szu cse- lyokkal, s hogy nemcsak a he- elősegíteni. folyó oktatási és ismeretter-!:!n �f_!'"�hajtá�i -�endeletet tékonyabb konkrét törvényi 

IYi speciális helyzetre, hanem jesztésl feladatok megoldását . • .. tá.k egyide3uteg nvf;l- biztooftását sürgették. Szóvá széleskörűen elemezve ala- A vasút területén 1967. 
segíti. Alakítani kell minden :�:-tossagro, s /911 � tudja.k tették, hogy kult ki a vélemény. A ,iavas- augusztus lO-ig az alábbi ta-
olyan szolgálati helyen, ahol _gya.n re'lldezi ma1d az egyes l.a.tok 1UJ{Jll ré$ze a megköten- nácsokat kell létrehozni : a dolgozók létszáma a 200 főt kerdéseket 4 kormány. 0 jubileumi jutalom dő kollektív szerződésünkhöz A Központi Oktatási és Is- meghaladja, és önálló szak-h 

Egyöntetű állásfoglalásként ado� jó ötleteket tanácsokat WJ meretterjesztéd Tanács. szervezeti bizottság működik. angzott mindenüt� a �zak- alapjául szol.gá\ó 25, 40, 50 s nyújtott ért ékl.s segltséget'. Tagjait a szakszervezeti bi-EZel"vezetl funkc1onánusok - ka . . , A központi tanács az egész -védelmének SZÜkségessége. A eves mun • viszony megköve- A . dolgoz<;>k v�elmenek , es vasútra kiterjedó hatáskörrel zoitság titkára a szolgálati. fo-
telszólalók telése hátrányosan érinti a jogainak b1ztositasa egyseges irányítja és értékeli a területi- nökkel egyetértésben bízza -nódolgozókat és a n'!/IL!leZíj- kívánságként jellemezte nem- és üzemi tanácsok tevékenysé- meg. 

ti védettség szűkítését korkedvezményes munkaleör- csak a funkcionáriusok, ha- gét. Tagjait a Vasutasok Szak• A tanácsok száma a. szt/.kség-
ben fO{flalkoztatottakat, mert nem a szolgálati vezetők fel- szervezetének főtitkára, a hez képest 5-9 fő. A tagokat 

Is a ttsztS>égviselók Teiszotg<il- ők a 40 éves munkaviszonyt szólalásait is. MAV vezérigazgatójával az oktatók, tájékoztató és mü-tatottságát látják abba-n, ha a csak altkor tölthetnék le Dr. Banka Jó7:;ef egyetértésben bízza meg. szaki fejlesztési munkaterüle-fe!ettes szerv hozzájátulása ten dolgozók közül, továbbá a 71.é!kiil lehetővé válna áthe- 1------------------------------------------, mozgalmi szervekből lehetőleg lye=getésük. A felmondás ese- úgy kell kijelölni, hogy a ta-tére adott v.édelem nem elég, Az ú"1 gazdaságirányítasi rendszerben nácsban minden szakterület :mert ,a vállalaton belüli át- Képviselve legyen. he,yezéseknéJ a tisztségviselők A tanács elnöke a választott Védettség nélkül maradnának, 

,,, � •i ''d•t 'f 
, , •• szakszervezeti tisztségviselők g a más munkahelyre helye- t'fl llll'IJ 

'ftf O r• a v�ru •eneszsenu,iy közül kijelölt dolgozó. A titkárt zett funkcionárius nem tehet- U' lrll1 fÍIJ1 •1 11� :li :I' :I a tanács tagjai közül a gazda-ne eleget választói megbfzá-
sági vezetéssel egyetértésben 1ának. Egy ilyen helyzet sen- Május 29-30-án Harkány- Közl,'.'ontilag fokozzák a kevés- adást tartott dr. Laczhegyi az elnök jelöli ki. kinek Eem lenne jó. fürdőn, a MAV Gyógyház- oá fejlett egészségügyi intéz- László, a MAV pécsi közegész-Nem tartották elégnek. hogy ban került sor a vasút mények segítését, hogy mi- ségügyi fe!ügyel5je. Dr. Páter a védettség csak a funkció egészségügyi felügye!óinelr„ előbb felszá=lják a vasutas Ján-0s orvosp1ofesszor, MAV 

kiejére szólt, s kérték, hogy a higiénikusainak ez é�i tanács,- dolgozók egészségügyi ellátá- szakcrvosi tan�csadó, a harJlépi ellenórökhöz hasonlóan kozására. A t,O orvos részvé- sában mutatkozó egyenetlen- kanyi gyó�fürdő vasút-egésze megbízatás után is megha- telével megtartott tanácsko- ségeket. ségügyi hasznos!tá.,áról tartott tározott időre még biztosítsO'TI zást dr. Soprc:mi József, az I/3, A megelóz6 orvosi tevé- előadást. A nyári Balaton va
védelmet 4 törvény. A fe!szó- szakosztály ve:..eroje nyitotta kenység legfőbb feladataként sút-egészségügyi problélalók véleménye szerint nem meg. Rfunutatott arra, hogy jelölt.e meg az előadó az máival foglalkozott elóad.ásátnegnyugtató, hogy a törvény- a vasút-eg,észségü{Tyi szolgúLat egészségügyi hiányosságok ban dr. Hámon Károly, a pétervezet álta.Jában a kisebb- szinte egyidős a vasúti köz!.e- feltárását és azt, hogy min- csi Igazgatóság fóorvos-helytnagyobb kollektívák érdekei- kedéssel. Kialakulását ,sa,játos denütt követeljék meg a szo- tese. .,A szív-érrendszeri be-nek védelméhez adna a szak- <?lka,mass,ígt es egészségii.gyi ciális nonnák betartását. tegségelc megelőzésének és szervezeti szervelc részére követelmények tették sziiksé- gondozasának vasút-egészség-egyetértési jogot, s az egyedi gessé, de valóban gycr.-s és ál- Az OSZZSD, a szccialista ügyi szempontjai" címmel dr. 

A �anáesol. jellege 

A tanácsok társadalmi ta
nácsadó és koordináló szervek, 
amelyek a gazdasági vezetők 
és a szakszervezeti vezető
szervek együttes irányítása 
mellett, működési területükön 
elősegítik, i.rányí tják és érté
kelik az oktatási, valamint is
meretterjesztő tevékenységet. 
összehangolják a szakmai, tár
sadalmi és egyéb keretek kö
zött folyó ilyen irányú mun
kát. Tevékenységű.le fóbb cél-

ja, hogy fokozzák, és kleMolt
sék a dolgozók önműveléai és 
továbbképzési igényeit, ennek 
érdeltében koncentrálják � 
anyagi és szellemi erőket. 

A �a,uícso1' 
feladata 

Irányelvek és javaslatok ki• 
dolgozása - a vonatkozó ren
deletek és határozatok szelle
mében - a működési terület 
oktatási és ismeretterjesztési 
feladatainak ellátására. 

A tudományos tájékoztató, 
ismeretterjesztő. oktató és mú
szaki propaganda tevékenysé
get ellátó, valamint közmúve
lódési oéloka t szolgáló állami 
és társadalmi szerve1c szakmai 
és egyéb vonatkozású közremű
ködésükre igények bejelenté
se. E munka összehangolása a 
működési területen folyó ilyen 
irányú tevékenységgel és az 
időszerű vasúti feladatokkal. 

Az iskolarendszerű és az i.!
kolán kívüli oktatás, szakmai 
és egyéb tanfolyamok, e16-
adássorozatok, filmbemutatók, 
kíállitások, ankétok, egyéb 
rendezvények tartalmi kérdé
sei nek, szervezettségének és 
látogatottságának figyelemmel 
kísérése, az észlelt nehézségek 
elhárításában való közremű• 
ködés. 

Tapasztalatcsere látogatá• 
sok, tanulmányutak szervezé
sére javaslattétel ; 

A társadalmi ösztöndíj�• 
kal való foglalkozás ; 

A működési területen folyó 
oktatási, tájékoztatási és is-
meretterjesztó tevékenység 
éves programjának koordiná
lása ; 

A program végrehajtásáról 
évenkfnt értékelés készítése az 
illetékes szakmai ,·ezetók, va
lamint a szakszervezeti szer• 
vek részére. 

A tanácsok tevékenységéneTc 
irányításáért és működéséért a 
gazdasági- és a megbízó szak
szervezeti vezetők közösen te• 
!elösek. 

kérdések eldöntéséhez nem talá11os fejlődése csal, a fe!.sza- országok együttműködési szer- Hahn Elemér, a pécsi MÁV lenne beleszólási joga a szak- ba.dulá.s óta. bontakozott ki. vezete vasút-egészségügyi Rendelőintézet vezető főorvo
-;,..-...:...-.---------::-s;r.en·ezeti J>i:<otlságnak, úgy Beszélt a már felépítclit·es-a szervein•ket a v�úti kocsik sa tartott előadást. I Tá' 1 1 k baktérium szennyezettségének i;_ J .�· 1ogy 1zze

k 
a sz:: ·::,er- közeli jövőben építendő vas- vizsgálatával bízták meg. E A kétnapos vasútl-egés2:Ség-

lnte'zkede's to„rte'nt az utazo' SZ"lga'!at bér-veze.1 szer\'e me a a ;co- utas egészségügyi létesítmé- munka eredményeiről számolt ügyi tanácskozás részvevői a ,V 1 iivabb fellépés érdekében nyekról, kiemelve, felsoroltakon kívül a vasúti k • ' ' esetleg össze kell gyűjteni az be előadásában dr. Mohuír , 
kako''ru"lme'nye"1na Jav'atasara azonos jellegű sérelmeket, hogy az idei vasutasnapon Miklós, a MAV Közegészség- éttermek és étkezo7rocsik es mun IK. 

ho''·" ne ee:yedi u··gyke·nt, ha- avatják Szolnokon az új tő. v· ,. higiénes kérdéseiről, a he- l k A L 

�, - MA v Kórházat ügyi Intézet veze Je. 1:i.sga- (Fo!ytatáa az 1. oLdalról) miumban részesii ne . pr-c" nem többek érdekében lép- lataik során kitűnt, hogy a patitis epidenúca vasút- mium célja az utazószemély-hessenek fel közvetlenül is. A vasút ma már évente több egészségug·· yi J0elentooégéról, 1·d"� belüli. · m-.. -"ó időket le- zet g�?•'�•<aos foglalkoztatá-. t 400 ·11· · tast ·11·t gyermeikkocs!k a legtöbb bak- v.. ""'-' ="""""6 Ez pedig így lelassítaná az mm mi w u sza, 1 ,  s 
az ege·szségkárosodást oko- het csökkenteni. s��a:k J·avítása és a feltűnő dá h •� té ·· g ·ba · hatal rerium hordozói, holott ezek =• l!ll:)eratív segítséga s le ,ew- ez a ny onma a n ;s -
zó műanyagokról és a va- A vezénylési mun.ka minő- egyéni nagy lgén.ybevét.ele\c �é<>ét mas feladatokat ró a vasút- ti.sztántartása fokozott figyel-

ségének. javítása és az utazó· csökke,n,tése, azok egyenletes-Sokan bírálták azt a sza- egészségügy dolgozóira. met érdemelne. sútüzem területén végzett zaj-
személ1r...et terhelésének csök• sé tétele. A prémium nem Mlyt. hogy 14 évesnél idésebb Az első előadást dr. Leszkay „Az egészségügyi 11.evelés vizsgálatokról hallhattak ér-
kenése érdekében az érdemi érinti a h;,vih4res dolgoz.ó!t tiatalkorúak munkaviszon11ba- György, az I/3. C. osztály ve- módszerei a vasút-egészúgügy dekes szakelőadásokat, melyek vezénylést végző és e munkát részére fizethető prémium ié..-.6&éh-ez nem kell a törvé- zetője tartotta a vasút-egész- . h után vitára i.s sor került. kö·zvetlenu··i befolyásoló dal· 0··ssz=e't, a ke'+5 fill?!!etlenül 

,,� · ·· • • ,., .  ·d· - szolgálatába.n." c1mmel a.ng- ,,, "' __ 11.yes képviselő hozzájárulása. segugyi igazga.,._, 1 oszeru 
L. J, gozók külön negyedéves pré• egymástól fiz_.--thető. A szülők, törvényes képvise- kérdéseiről. Rámutatott ar.ra, felvételerolrel illusztrált eló--

Íók nem veszik jónéven. hogy hogy a vasút heterogén s:r.er- .....,VIN'll'-'\ll""'Vl"-''11'-""""'""',..,,""""'""""'""'""""'""""'""'""""'"""'"°"""'""'""""""'\AN""""""'"",vv"""'~'
;;, 

A prémiumfeladatok szigo-�yenne!;:ük ilyen felelós.ségtel- vezete egyidejűleg veti !el rúak, de nem teljesíthetetle• 
jes lépésénél tön·ényi rendel- azokat az egészségügyi problé-

,- Betegbiztosító ágazatá'lll.l_k nek. Amennyiben a f

ek
,eltéte-

kezéssel mellőzZék őket. Ez rnálrn.t. ame!yek másutt :  az 

Ele k 100 � (BBI) főlcönyz;elóje lett. J:\.lar lek kielégítés,t nyern a 
el:en szél a gyermek érdeke ipar, építőipar, kereskedelem, 

t ora: ev jóval a nyugdíjkorhatár felett százalékos teljesítéstől függő• 
k vagy a kommu.."lális ellátás te-

'!10lt, amikor 1934_ január l-én, en az I. csoportú szolgálati 
Nem értettek egyet a fel- rilletén csak külön-külön je-

67 éves korában nyugdíjba vo- főnökségeknél maximálisan 
�zólalók azzal sem, hogy a lentkezuek. Az utasforgalom-

J
smét 100. születésnapot 7cö- f!,ával és unokáiva.l e(J'IJÜtt él, fLUlt. Nyugdíjasa.n is sokat uta- 620. II. csoportú szolgálati tó-felmondás hatálytalanítását mal, a vasutas dolgozók egész- szöntünk. Az elmúlt öt nyugodt, csendes otthont nyújt zott megmászta hazán1c és Er· nöks-égeknél 545 és a III. 1:sak akkor lehessen kérni, ha ségvédelmével és az üze-m- esztendőben Helesfai János számára. A bútorzat régi. S.ztn- dély szinte valamennyi hegy- csoportú szolgálati fönöksé

áz jogszab:1lyi tilalomba, kor- egészségüggyel kapcsolatos nyugdíjas felügyelő a negyedik te minden erre a matuzsálemi csúcsá.t, mert nyugodni soha geknél 470 forint prémium 1átozásba ütközik, vagy ha problémák a megelőzésben és vasutas, aki ebben a nagy csa- korra emlélce:ztet. A sarokban 
nem tudott. Négy évvel ezelótt kerülhet kifizetésre. 

a /elmondás indaka 
valótlan. Ez a dolgozóktól ala
pos jogszabály-ismeretet kí
vánna meg. s a jogorvoslathoz 
való jog indokolatlan korláto
í:ását jelentené. 

Altalános ellenzést váltott 
ki a törvénytervezet 43., 44. 
p:lntja. mely szerint a MÁV 
dolgozói. részére továbbra is 
heti 48 óránál magasabb mun
kaidőt állapíthat meg tört•>!
nyes mttnkaidőfcént a Minisz
tertanács. Ez további, s az ed
digiektől is hátrányosabl:
megkülönböztetéssel sújtanll 
a vasutas dolgozókat. A 4-4. 
pont pedig az eddig rendelt 
napi 8 órás zavartalan p!he
nőtdó helyett csak annyit ír 
elő hogy 8 órán át nem lehet 
mtlnl,6.'l'a, igé'iiybe venni a dol· 
gozót. 

Nem helyes e tervezet sze
iinti rendelkez.és, mert beéri 
akár a munkapadnál, esetleg 
melegedóhelyen ülve eltöltött 
8 órával is, ha ez idó alatt a 
dolgozóval munkát nem vé
geztettek. Nem helyeselték a2 
o,yan megl&atározatlan fogai• 
ma,kttt sem, mint az „ardny
ta!tzn sé,-ele-nt", .,aránytalan 
�her", •• indok.olt eset" stb. Az 
hyen laza ,.kötöttségek" még 
,\ feltételezett jóindulatú ügy
btézés esetén J.s sok vitára 

a gyógyításban egyaránt je- !ádban - a va.sutasolc csaldd- 11.a.talmas könyvespolc, rajta még bebarangolta a Budai ó • alak lá •t lentkez"1el'. Ha a fejlesztést é · kö kk l A távolléti rak u s� � , jában - elérte ezt a nagyon ré(li, nagyon r gi nyve e · hegyeket. Most csak azt saj• edé • t ha gyorsitaci akarjuk - ami dön- is tiszteletre méltó kort. Niagyar nyelvűt nemigen talá- ná.lja, hogy 100 esztendős ko• nem negy ves szm en, -tó feladat -, akkor nem lre-
A kie!lYezés évében, 1867. ;ú.- lok, annál több a német, az an- rára az ereje kissé elhagyta. nem havonta és személyen• rülhetjük el a vasút-egészség- !ius 7-én született az akkori go! és a francia könyv. S ez _ Csak a kertben tudok már ként kell vizsgálni. Tehát ha ügyi szolgálat egységesebbé Morvaország egyik kis erdész- nem véletlen. János bácsi még dolgozni _ mondja -, az uta• a szolgálati főnökségnél cs,ak tétf>l�t. Tiázában. Apja enlész volt, s ma is 7 idegen nyelvet beszél. zás, 4 járkálás fáraszt. Pedig, egy dolgozónál is a hav! tá• •• A v11.sút-egészségii."; k-0:- talán ezért is szerette meg a _ Amikor 189s-ban a vasút- hi,ggye el, még most is szt1:e- 1>0Uéti órák száma a, 270 órát ce:i;ciót az áj gazdas gi ir -

1 természet.et, ezért vált az erdók, hoz lcerii!tem _ meséli élete sen mennék. Az utcára azért meghaladja, prémium ne.in fi• nyit.ás rendszerében" címme a hen·uek szerelmesévé és talán b k'-k' sétálok, és 3°óleső érzés dr. Pánti G•mla, az I/3. e. osz- "" • történetét -, már akkor e- • , zethetó • .. - ..,t ezért van az is, hogy az osz széltem a 7 nyelvet. Módom látni a kelenföldi lakótelep to-tály,.•ez.,,tő helyettese tart ... , szak'llú, '·is ráncos k,,,,.,ú apó- f. tal ·onyl•a·��,t, az e·.,;;10-, fiatalodó A vezénylési munka premi-dá t Ré 1 t 1 t "' ,.. �,, volt megtanulni, hiszen ia , , =• ,,_ előa s ·· sz .e esen :i�
ez .<; ka most, 100 évesen is reggel- koromban, mint kereskedelmi Budapestet. zálása egyenlőre csak a na• �z új mechanizmus ese1c tól estig a szabadban, f:1 kert- utazó, bejái-tam egész Európát. 69 éve már, hogy Jáncs bácsi gyobb utazólétszámot foglal• es ben dolgozik. Két évet töltöttem Párizsban, Pesten lakik és ez aLatt az idő lcoztató szolgálati főnökségek.-rá.mutatott, hogy 1968-tól - Nincs egészségesebb, mint két évet Triesztben, három ala.tt összenőtt a várossal. Min- né! kerül bevezetésre. kezdve a vasút-egészség- a szabad ég alatt tevékenyl�ed- évet Londonban. Sole szépet den érdekli, ami körű.lőtte van, ügyi s-�olgá.Jat gazdá.lko- ni. Nézni, csodálni a természe- láttam, de a francia RivtéTát esak azért szomorú, hogy két dásánalt menetében is je- tet - mondja nyugodt hangon soha nem tudom elfelejteni. A év óta még szemüveggel is ne-lentós változások lesznek. - míleözben a háza előtti kis 

régi mondás -izt tartja, hogy hezen olvas. A helyi szerveknek nagyobb virágoskertben szorgalmasan Rómát látni és meghalni. .Én Amikor a beszélgetés végén lehetőségeket adlialc a rendel- kapál. Nézzen itt szét - és azt mondom, a francia Rivié- megkérdeztük. hogy mi a hoszkezésre álló anyagi eszközök mutatja a 3oo négyszögöles 
rát látni és meghalni. Lent a szú élet titka? Ezt így fogalönálló felhasználására. Atala- kertjét -, valamikor az egé- kéleló tenger, s az ezer szépség- ma.zta meg: kítják oz egés=ségügyi d�lgo- szet én gondoztam. Azok vol- gel tarkított hegyoldalon pedig _ Viláqéletemben mindig zók bérrendszP.rét, h ,gy a bér- tak a szép idők, a 30-as, 40-es 
alagútról alagútra vonat 1-a- • á „ ben '·ob'-n e·r•·e·nyestt··13·on·· a évek, mert akkor mint „fiatal" Ol dolgo.�tam, s nem ertem r on-.,.., v nyarog. Csodála.tos. yan, z f l l'· · M . d. Sza'·',e'pzettség, a m„nka' ban nyugdí.n•nak, volt erőm min- á la magamma 017 a ..:ozni. m ig ""' - ,- mint egy hatalmas, var zs tos I f bb •át k elto··ito··tt "'ó. Nn=•obb lehető- dent elvégezni. Ma már csak vo t ontosa a sa, eser-..,. ....,., játékország. él , _ _.i m 'rté'-'•rtó séget teremtenek a szorgalma;;, kapálni, gyomlálni tudol,. vemn , s m ...... g e ""' 

áldozatkész mttnka jutalma- Hogy miért nem pihenek? A szülői ház szeretete később voltam mindenben. Azt mon-
zására. A vasutasok jobb Nem tudnék én tétlenül egy haza csalogatta. A Déli vasút dom, hogy a természetet szere
egészsénvédelme é·rdekében szobában ülni. Ez éltet, ez a központi kiadójában talált tó, természetet járó ember 
ki.építik az üzemi vo1w,lorvosi nagy-nam, szabadság, amit itt munkát. A külföldi levelezése- hosszú ideia él. 
há,lózatot. AtszervezéS"e kerül é-rzek a ke-rtben. Beszélgetni ket intézte. Helesfai Jáncs itt Ezután felkelt a. székről és 
r betegellenórzJs rendszere is. azért a szobámba hívom, igazán hasznoslthatta nyelvtu- kisétált a kertjébe, a n11ári 
Az egészségügyi intézmények mert ott mégis csak kényelme- dását. Több mi-nt három évti• napfényben pompázó virágai 
fejleszli'sét amorti:i:'ici/,s alap sebb. zedet dolgozott a központi la- közé. 
képzésével teszLl;; lehetővé. A háTomszobás i,-illa, ahol adóban, majd 1932-ben a MAV Szerényi József 

Az anyagi ösztönzés 

újabb formájának bevezetésé
től azt várjuk, hogy javul az 
egyenletes leterhelés, csök
kennek a meddóidök és nö
vekszik az utazószolgálatot 
teljesítő dolgozók s.zaba<lide
je. 

A vasutas dolgozók élet- és 
munkakörülményei ja vításá
nak alápja a termelés �
szerűbb, nagyobb jövedelme
zőségét biztosító munkaszer• 
vezés, mely a jövőben a vas- . 
utas dolgozók további élet-. 
színvonal növekedásében Je
len tk:ezik. 
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Híradás a keleti végekről Utazás két boldog emberrelí 

Záhony térs"égében do! goznak a felsóvezetékesek Dombóvártól Murakeresztúrig egy irányvonattal 
Mlntlla vá:roo lenne a vá

rosban. A zö1clre festett Ia.!tó
kocsik kiettős SOI'lbain állnaJc, 
az általuk alkotott alk.al1mi ud
varon. A felsóvez,eit,ékes,eöc sé
tálgatnak, besrelgetnek. K_e
ményen dolgoztak rna is; 
reggel 6-kor kezdtek és teljes 
- 360 fokos" - fordulatot 
tett" az óra kismuta.tója, mi
korra estefelé ha=atértelc. Jól
esik ilyenkor a pfuenés, a 
gon.clta.lan terefere - a kul
túrkocsiban vidám műsort 
iugó.roz a tv, gurul a labda a 
pará,nyi GSZltali-foci pályán. 

Mu:nka, termiva!ó azért ek
kor is akaid. Sugatagi Bélának, 
a Villamos Felsóvezeté:{ l!:p.í
té..ci Főnökség művezetőjének 
- tebruár 20--a óta szb-titká• 
rának - ajtaját estefelé is 
l?'.,egzörgeúik. Ki a.'1hoz kér se
gítséget, hogy a hét végén ki
vételesen néhány órával ko
rábban J.ndu.ltia.s.son haza a tá
vollevő családhoz, ki pedig 
azért zavarja, hogy egy újítás 
kivitelezéséhez kérjen szak
az.erú segítséget. 

ződött, Záhony é:s Tuzsér kö
zött a teLjes felsővezetékl 
hosszlánc-rendszer beszabá
lyozásával is végeztek. Tuzsér 
állomáson is kés.rek. le<nn�nek 
a mun.lralaotok:kal, ha a s:rere
lő-,részleg nem küzdene a sza
kasz-szig,etelók hiányával. Tu
zs.ér-Kom-0ró között kész a 
vonal, K-O'llloródon is á!inak 
már az oszlopok, je�nleg a 
felsóvezetéket szerelik. Fé
nyes.li tke ren<lezópáJyaudvar 
és ma.gas!ogadó felsóvezetéki 
berendezése hetven százalékig 
k�ült el, szükséges még a 
szl?l.,"lélyp.ílyaudvar felsőveze
té:iti belr-endezé3ooek terve. 

már idén biztosítja a záhonyi 
vonaJ. sCZ1ükség,es ener8iáiát. 

Épül a második vágány 
Nem kisebb feladat a má

SoclÉ!k vágány épitése sem. Itt 
is összefogás.ra és néha áldo
zatkész igyekezetre van szül{
ség, hogy a határidőket be
tarthassák, s - te"!"veik.� 
megieleJöen - már az év vé
géig két vágányon i,özleked
he.ssene.l;: Nyíregyháza és Nyír
bogdány között a vonatok. 

- A Debreceni MÁV tpíté
si Főnökség 3. számü építés-ve
zetősége irányitás4,;al másféi 
hónappal a határidő előtt 
rnintegy 7 kilométer hosszban, 
Sóstóhegy és Kemecse között 
már lefektették a második vá
gányt - tájékoztat a munká
latokról Fodor Illés műszaki 
felügyelő. - Jelenleg az új 
vágány beszabályozását vég
zik. Nyfregyháza-Sóstóhegy
és Kemecse-Nyírbogdány kö
zött a földmunkáknál tarta
nak. 

VeszéTyes munkát 
végeznek 

Kemecse és Sóstóhegy állo
más között o.s:zilop-kitű.zési 
munP.nílka,t végeznelc, itt figye
:Le,m,be kellett veruii az épülő 
második ,•á.gányt is. Nyír�y
házútól Kyírbogdányig az 
idén épülő két vágány fölé 
ke,Jl a vHJamos felsővezetéket 
elkészíteni - ez csak a fel
éoLtm:my munkáinak befeje
zése után kezdődhet meg; 
Nyírbogdány és Fényeslitke 
között v''530nt úgy ke!-1 meg
építeni a f.elsőveretéket még 
ebben az es.ztendőben, hogy 
az új yá,g&.11ynak �k a� a_!
épltmmyi munkálatrut feJ&.1k 
be 1967-be..11. (Ez késóob, a 
bes.3abályozásnál okozha,t ne
hézsége.1!:et.) 

A nyírbogdányi szocialista 
brigád az állomás Demecser 
!elöli végl� terven :felül elké
szíte<tt egy új kitérőt. Igen jó 
ütemben ·hala<:lnak a hídépíté
si munkák is. A 4. számú épí
tésvezetőség a tervezett 12 

hídból 5 hidat már elkészített. 

A váltás megtörtént. A mozdony fel,iárójánál Pa.jor Gyula mozdonyvezetéí látható, 

- Mindenki azon, fáradozik, 
hogy mhiél hamarabb végez
hessüii1c a Nyíregyháza-Zá
hony közötti vonal vi!lamosí
tásá,;aI - mondja az szb-tit
ká:r. 

Gyimesi János mú.stz.aki el
lenőrrel együtt ct!C6érik a 
gya:.'cran nehéz nu.mká.t végző 
kollektívát. Aprilis végén, má
jus elején igazi tavaszi 
ziporok áztattt.k bőrig a fel

Nem csekély m1mka az, Említsük meg meg azt is, 
amely az ország keleti részé-

hogy a VERTESZ dolgozói ben folyik. A felsövezetékesek 
me<',,jezdték a nyíregyházi a!- és a pályaépítők megérdemlik, 
állomás teohno1ógiai s.zerelé- ho2y figvelemmel kfaérjük 
sét. Remélhetőleg ezzel a igyeke:,etük--?-t, s hogy dicsér�
munkával október elsejéi� leg szóljunk ed-cldsi;i munk.á-
végeznek, s igy az alállomás ju.'rról. Földes Tamás 

'6vezeték építőket - említik ,------------------------
-, de öl{ nem jöttek le a ma
gasból Télen pedig a zord 
ldó, a hóvihar sem zavartat
ta őket abban, hogy első ne
gyedéYi tervüket túlteljesít
aék. Pedig még munkaerő
hiánnyal is küzdenek, leg
alább 40 szerelőre meg laka
tosra lenne szükségük. 

- Kilencvenöt s=ázalékban 
összefonott a gárda, van aki• 
re! már tíz-tizenöt éve együtt 
dolgozunJc - jegyzi meg Su
gatagi Bé-la -, s csal: 4-5 

rendbontó akad, aki n.éha r.em 
tud különbséget tenni az in
doko!t kriW.a és a káros int
rika között . • .  De ez utóbbiak 
olyan kisebbségben vannak, 
hogy nem h érdemes sz6t 
vesztegetni rájul.;I 

F U T () P R Ó B A  

A fe�lem fontosságát alig
ha keU különösebb-.<><n hangsú
lyozn.i. Veszélyes feladatot vé
geznek és 11 fegyelem a mun
ka bizt011,Ságának az alapja. 
Idén még nem volt egyetlen 
baleset'..lnk, még egy karcolás La&;abba.n t-essék meneszteni, a kocsik tartanak futó-•�m, igaz: az eligazításkor próbát, nem én. (Pusztai Pá.l ra.Jza) 

Ha valaki nem tudná, mi a 
boldogság tttka, nyugodian 
megkérdezheti Pajor Gyulától 
és Vati Jánostól. Nekem el
mondták, amikor néhány nap
ja együtt utaztam velük. Dom
bóvái-ról vittel, egy tehervcma
tot .Murakeresztú.rra, s az M62 
-080 számú, szovjet gyártmá
nyú Diesel-elektromos moz
dony vezérállá.!:ában elkísér
tem őket útjukra. 

Kissé korán kinn voltunk 
DombGvár állomáson és vagy 
fél órát vártunk. amig ferenc
városi személyzettel a „fedél
zetén", h0€�zú kocsisort von
tatva méltóságteljesen begör• 
dült � meggypiros színű 1\-162-
�- A váltás gyorsan megtör
t.ént. Az 1060-as számú irány
vonat 

dombóvári személyzettel 

folytatta útját. 
A ,  vezetőfiÍlke job"íí"'i>!daláii; 

a „volán'' mellett - amely itt, 
tu·mészetesen nem kormány
zásra, hanem csak a sebesség
fokozatok kapcsolására szolgál 
-, Pajor Gyula motorvezető 
foglalt helyet a kényelmes bőr
ülésen. A baloldali helyre Vatl 
Jánoo gépkezelő, szaknyelven : 
a kenő ült le az ébrenléti be
rendezés piros gombja mellé. 
A 122 tengellyel és az 1248 ton
na terheléssel könnyedén in
dult a gép. Motorjának erős 
zúgásából csak gyenge zümmö
gés hallatszott a vezetőfülké
ben. 

Ez 11 kitűnő Twmgszigete
lésnek köszönhető - magya
rázta Pajor Gyula. - Lezárha
tó előtér és vastag hcmgszige
telő fal választ el bennünket a. 
gépMzt6l. 

Dombóvár-alsón már szépen 
felgyorsult vonatunk, de a n10-
tor zúgása is erős lehetett, 
mert az áthaladást jelző for
galmista ijedten fogta be a fü
lét, amikor elmentünk mellet
te. A nyílt pályán már a vo
natra engedélyezett 60 km-es 
sebességgel húzott a mozdony. 
Pajor Gyula a műszereket és ,l 
pál�'át figyelte, közben beszéln.! 
kezdett. 

- Már 17 éve utazom és el
hiheti, hogy tudom értékelni 
ezt a kitilnő gépet. Az ilyen 
gép legalább 10 évet ad az em
ber életéhez! Itt nem ér ben
nünket a uél, a fagy; úgy vi
hetjiilc ezt a. mozdonyt, mi11,t
h<t úreezetók lennénk. Igaz-e, 
János? . . . ,. 

- Ug:v bizony, m1 tudjuk a 
külöhbséget a gőzös meg a 
Diesel között - erősítette meg 
a motorvezetó szavait Vati Já
nos. - Jómagam 17 évi!] tüzel
tem és már egy hegyre való 
szenet be!apátoltam a mozclo
nyok lcazánjába. Mindig fá
radt, kimerült voltam. most 
meg vidáman telik a műszak 

Kitúnó, 

hézagnélküli pályán 

mozdony - ke11-e ennél több 
egy hivatását szerető mozdony
vezet.ónek ?  

- Csak azt várjuk, hogy 
végleg ilyen gépre kerillhes• 
siink át - mondta Pajor Gyu
la, aki a felszabadulás ünne
pe alkalmából Munka t.rclem
rendet kapott. - Mi, dombó
vári mozdonyvezetők már =

rn1on várjuk, hom1 hozzán�: iS 
állomá.sítsanak M62-es gepe
ket. A közbeváltást ez ér, eleje 
óta vér;ezzűk, s ím! már sike
rfüt alaposan megismernünTc 
ezt a mozdonyt. 

- Hogyan vélekednek a gép 
múszaki tulajdonságairól? -
kérdeztem. 

- Eddig mindössze egyszet 
�olt géphibánk, de azt is gyor
sa.ri � elhárítottuk - válaszolta 
a m�otorvezető. 

A dombóvári fútőház leg
jobb mozdony-vezetőit ltéstítet
te elő az új technika fogadásá
ra. Ezek közé tartozik Pajor 
Gyula, aki 5-ösre vizsgázott a 
Diesel-tanfolyamon. 

Taszáron kitéróbe jártunk, 
hogy néhány percre megállva 
helyet adjunk a rljekai gyors
nak. Ezután Kaposvár állomá• 
son is áthaladva, akadá!ytwa
nul folytattuk útunknt. Mintha 
nem is tehervonattal utaztunlc futottunk. Tavaly épfÚ',t;te át 

ezt a vonalat a Dombóvári volna . · ·  

minden reP.gel figyelmeztetnek az óvatosságra, s napközben is r-.,,/.,,..,,u..,..,.,.,.,/.,.,,.,,.,..,..,,..✓.,,.H'_,,,,.,..,.,.,..,,.,..,..H..,n,.,.,.,.,..,_,.,,.,.,,.,.,.,..,,,._,..,.,,.,.,,✓.,..,,,✓.,,.,.,..,..,.,..,.,,,..,.,.,,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,,,.,.,nu.,-,.,.H',u..,,,.,..,�,�,,.,,u,,�n.,..,,.,.,..,..,..,,.,.,.,..,,..,✓u,,..,.,.,.,.,,.,.,.,,�..,,,.,..,✓,�,.,,,.,,.,.,,,..,.,,.,,,,.,,,,,,,,,r.,.,,,,,,,,,,,,1 szóvá teszik a legkisebb ész- � 

l!:pítési főnökség. Uj pálya, új t.· J. 

lelt lazaságot. �E.mberek mozdonyok ����!;;
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; A brig6dok iól dolgoznak � gép. Ez mindig szép pillanat. � 'J - H-0gy alakult tovább pá--:- � - felsóvezetékesek osz- � lyaiutása, élete? lopallrto részlege 1966. novem- § - Végül az én akaratom be;t- Li-e .?� � Nyíregyháza- �  Alacsony, laposfedelű épület. itt volt a fútőh�főnöksé�. Ak- méltó helY,-..állás, a példamuta- gy�zött. Kitl;r�som nem volt 2_oJion11 k?_zotti vona!?n d?lgo- § Füstbe vont falai homályos kor még hosszu téglafalu sze- tó munka eredőit keresem. hiáoavaló. I!uszeves koromban zik - táJekoztat Gl•1_mes1 J�- �ablakszemek.kel merengnek a relőműhely fogadta a mozdo- máT l:Okatos voltam. Több he-".?8· -:- Nem �zere�n':.°� . ki;- � reggeli szürkliletben. A sínek nyokat. A második világhábo- Varga Béla lakatos . lyen dolgoztam, de mindenütt 10

\
bseget tenni a gödor�&: es � fölött koromtól feketéllő vas- rú alatt azonban az épület te!- elégedettek voltak a munkám-b . ;.l-O_D?zó-_v<_i_nat , szoc)ah5ta � vázas tetőszerkezet, alatta szu- jesen megsemmisült, s a fűtő- - Nagyon szeretem a moz- mal. A jó szakemberek ki.Izé ';gad 1a1 �özott. ugy . erzem, � szo"Ó lomha óiiásként állnak házfőnökség székhelye Jáez- donyokat - mondja olajtól tartoztc.m. 19S3 januárjában "�;a.
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0z, • 0'111 '; , : m?s .. e - � mozd-0nyok. A gőz- és füst- tott. vasvúzas „röptetőt" épí- műhely lakatos brigádjának itt dolgozom. ���
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1 � pamacsok felhőiben emberek tették. Azóta dolgozunk itt. vezetője. - Elégedett ember - ll::s  tizennégy év alatt egy-- an ts ,uzem ett. 0 § ak h tő · t 1 • k vagyok, mert azt csinálom, szer sem vágyott el innen? kiha.sználták a vonatmentes §  d?lgozn . • �gesz pisz ? Y O - 1l:s a dolgozók h-0gyan amire vágytam. Pályám végig -
Időszakot, péld:ís volt a szol- � fen,•e v1llám!Jk: . • kalap��sok vélekednek erről? eltökélt és töret!en volt. Még - Soha/ Nagyon 1_!tegszeret-gálati ágak együttműködése. s � csattognak, koszorugép v1&1t. 

A dolgozók kollektív egészen fiatal fiúcska voltam. i
em_ ez
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t
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-sok segít<;é!let ka;,tunk az ál- � Ko'ka,· La'ios szelleme, a munkához való vi- amikor vonzódni kezdtem a h
atars'!- ca

E 
sem, 

d ft · t .-lomásoktól is. � szonyuk és lelkesedésük kifo- motorok és gépek iránt. Leg- k'!-t;x:;;: k 
gymas gon o a at is 

Májusban Záhony állomás il: mozdonyfelvigyázó gástalan, eredményeikben "i- Jobban a sinen robogó gőzgé- ·• ,u :· oszlopá,llítása - a betonfei-si- � szont mégsem tükröződik pek izgatták fantáziámat. Órá- - Nehez a munka? 
lnítások kivételével - befeje- � A jászapáti fűtőházfőnök�ég mindez. A szocialista brigádok kig ácsorogtam az állomáson, - "f!em mon,dhatom. Inkább 
--------------- � gyöngyösi kirendeltsége nem nem kapnak kellő támogatást. llogy ellessek valamit vezeté- !ok türelmet es k'?mol_ys_�11ot 

� nagy területen fekszik és csak segítséget muni:á.iukho?. A sük és irányításuk titkából. ig_ényel. Pont'?san es korulte-

s 'k d � részlege a fútőháznak - léte- jászapáti fútóh.ázhoz tarto- Kíváncsi voltam működésükre, kintően kell vegezni. 
zeretl 3 moz Qílyt � zése mégis jelentós. A g6zmoz- zunk. a nak1,zerve7,eti bízott- és makacsul a fejembe vettem, • Mire emlékszik vissza , . • _ � donyok között, a hangc,k káo- ság is ott van. Annak ir{mví- hogy mozdonyvezet{J, szérelö legsz1vesebben? A Vesz"J)1"em-kolilso fií.tohá_z � szában Kókai Lajos mozdony- tása, útmutatása nélkülözhe- vagy valami más, de minden- _ Egy 324-es · mozdonura. 375 1E31-es mo�dony� gé�et � felvig,ázóval beszélgetünk: tetlen. S::ijnos. mc'gls nélkülöz- képpen mozdonnyal fogla!lcozó Az volt az első próba. Egyedül •zerető :,gazdáról tanuskod1k. � _ Lelkes. önfeláldozó kol- ni kell. A nagy távolság miatt ember leszek. Szegények vol- kellett megjamtani. A mmdig rendben tartot·· moz- � leleti,;a a miénk Az összlét- a szakszer,·ezeti bizalmiak se- tunk és apámnak nem na!!Von 

�i�Y vez_et�je Sze�sődi_ Sá'!- � szám negyvenkÚenc fő Több- e:ítségé,·el sem tudunk szoros tetszett az elképzelésem. 0 a 
• , . 

s
roc1�Usta �ri,rád, ezeto. � ségiik mozdonyt,ezető és fiUó. kat)csolatot létrehozni. Re- földet szerette, én pedig a 
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. p�c'1g Bo:ia, Usz!�. A� Atv�zsgáljuk. eliikészit.iilk. a méliük. hoqp az új szakszerre- füstölgő mJ:l<'inákat. a bonyo-
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á
_? �-állalta. hogy a _k,s,-bb � gépeket, kurbanta rtást v�g- zeti ve:,:etótéq majd nagyobb lult szerkezetek titkát. 

Jav1
t
'1So,-at ma�k végzik ;) a � zünk és k.i_:ia-i:ítjuk a hibákat. segítséget ar! a szocialista liri- A műhelyben zú!( a túró-gké

a*°:· Ere�ményes mur:kaiu: � A gépjavítás lcörii.lményei a gádol. mu11kdjó.hoz. IZéo. Szib.--rázik. Izzik a vas. t 
b1z?

nyítJ:1, hozy elmult é�n � tavasz be6l!túval elviseL'te- A kirendeltség csaknem hu- Éles síoszó jajdul és a s!nen 

���káJukért bronzkoszorus � többé t:álnalc. de télen nehéz szonkét éve tizemel hűséges, lassú dübörgéssel elindul egy j nyt kaptak. � dolgunk van. ltt !l „röptet{J- tapasztalt emherekkel az élen. mozdony. 
S�ecsóc!! Sándor mozdonyve- § ben", a s-zabad ég alatt, sok Hány lapát szén. mennvi moz- - Egy szerelőnek, ugye, ez zetőt és szocialista brigád.lát � nehézséget okoz a fagy. A kéz dulat deréktól n ké?..feiig? a legszebb. legizgalmasabb p!llelkes munkájukért dicsé•et � mcgdermed a szerszámokon, Hány eyógyító. r.zi!mlzó ütés lanat? Illeti. § lassablian lwlad a munka. a mozdonyok "� ' lt�stén ?  tz- - ltt csak ktsebb 

Kiss Lajos � - Mióta dolgoznak (gy? l(::itó grndoht "'- '-ércl •s,:,k fo!(- kat végzünk, mégis 
Ahsóörs § - Huszonkét évvel ezelőbt lalkoztatnak. A követésre gondolol, ai·ra, hoflll 

1avítdso
büszkén 
� én 

Ócsai Sándor 
mozdonyvezető 

A hangszóró vonat érkezését 
jelzi. Csikorognak a fékek és a 
Vámosgyörk-Gyöngyqs kö-
7.ött közlekedő ingajúra,t meg
áll az állomáson. 

Fáradtao zihál a gép, nehéz 
volt az út idáig. 

- ócsai elvtán! - kiált 
egv hang valabonnan. 

A csatlók és kerekek mellett 
emberek mozognak. A moz-

donyszemélyzet múszaki ellen• 
őrzést tart. A gőzfüggöny mi). 
gül lép elő Ócsai Sándor moz• 
donyvezető. 

- Mióta utazik mozdonyon? 
- kérdezem kíváncsian. 

- Harminchat óta - mond• 
ja és megtörli a homlokát. 

- Hogyan lett mozdonyvE,4 
zető? 

- Családunkban ap4Tól fiú• 
ra szállt ez a mesterség. Ugy 
is mondhatnám: öröklődött. 
Apám mozdonyvezetö volt. ltn 
sem lehettem kivétel. Fű.tó
ként kezdtem, mint vaiamenynui mozdonyvezető. Fáradsá
gos munkával lapátoltam a 

szenet, figyeltem a műszereket 
és 11 pályát. Munlca utdn tanu
lással gyarapitottam ismeretei
met. Kezdetben nehezen ment minden. de a kazánban őrvénylő lángok sohasem enged
tek elgyengülni. A tűz varázsa 
adott eröt a mun.kához. Igy 
lettem mozdonyvezető. 

- iMi tartotta itt harm!nd esztendeig? 
- Az a tudat, hogy telelosségteljes munkát végzek. Emberek életéért és népgazda�ági vagyonért vagyok felelős. Erre gondolok mindig. ha meghúzom az indítókart . 
ócsai Sándor a múhelybizottság titkára. Két esztendeje 

nyerték el a szocialista brig�d címet. Munkatársai szeretik és becsülik. 
Messziről a nevét kiabálják. A fuvatóho7 kell vezetnie a mozdonyt. Váltót áll!tanak, zászlóval integetnek. ócsai Sándor a mozdonyon áll. Meg. húzza a szahályzót. s a mozdony en'{e-delmesen gördül a fűtőház felé. 

Kaizala Sándor 



4 
MAGYAR VASUTAS 

Lehet-e egy kicsit gazdasága ··sabban ? 
Beszélgetés nagykanizsai vasutasokkal 

Múlt évi kiváló eredmánye
!k alapján „:E:luzem" címmel 
tüntették ki a nagykanizsai 
csomópontot. Ez volt sorrend
ben a hetedik élüzem kitün
tetésük. Az élüzem rás.zesei
nél, az állomáson és a fűtő
házban érdeklődtünk : milyen 
a,z idei folytatás? 

- Eredményeink változat
lanul :lák tájékoztatott 
Varga László állomásfőnök. 
- Az idei év első öt hónap
iában csak a vonatkísérőkn/il 
mutatkozik lemaradás. Ez an
tial� e következménye, hO(IJI 
az idén több tolatós tehervo
natot kaptunk, így több em
berre oszlaniak meg a telje
sítmények. 

Csökkent 
a kocsitartózkodási idő 

Az á!J.lomási dolgozók mun
kájuk alapvető követelményé
nek a nyári személyforgalom
ban a kulturált utazás felté
teleinek biztosítását, az áru
szállításban pedig a felekkel 
való jobb együttműködést, a 

kocsi'kkal való okos gazdál
kodást tekintik. 

- Lehet-e egy kicsit gazda-
86.gosabban? Erre a kérdésTe 
igyekszünk választ adni mun-
kánk megszervezésével 
mondotta beszélgetésünk al
kalmával Flinger József 
Nagykanizsa állomás vezető 
mérnöke. A!!omásunk új 
teher- és személyforgalmi 
technológiáját a dolgozók be
vonásával készítettük el. To
latásvezetőink, kocsimestere
ink nagyon sok jó tapasztala
tot adtak a munka megszer
vezéséhez. Az idén már két 
esetben végeztünk reprezen
tatív felmérés,t a kocsitartóz
kodásban. Az első vizsgálat, 
amelyre januárban került sor, 
még sok hibát tárt fel. Főleg 
a tartálykocsik tartózkodtak 
sokat az állomáson. a beállí
tásra való várak.o�s sok eset

megtartásáért vagy elnyerésé
ért. A forgalomnál Mátis Jó
zsef forgalmi szolgálattevő 
brigádja a legjobb, a kereske
delmi szolgálatnál pedig Ta
kács György átmenesztő rak
tárnok brigádja éri el a leg
jobb eredményeket. 

Az állomás és a fűtőház kö-
zötti együttműködés komplex
brigád szerződésen alapul. Ez
zel kapcsolatban egyik félnek 
sem lehet oka panaszra. A fú
tóháznál mégsem fogadja a 
látogatót bizakodó hangulat. 

Készülnek 
a Diesel-mozdonyok 

fogadására 

Dlesel-mozdonyokat. Készül
nek is a Dieselek fogadására. 
Jelenleg 11 mozdonyvezető van 
tanfolyamon. 

A mozdonyok munkájának 
gazdaságosabbá tételével kap
csolatban így nyilatkozott a 
vezető mérnök: 

- Az utóbbi hónapokban 
szinte divattá vált, hogy ki-
sebb munkákra is tartalékot 
kérnek az állomások. Véle
ményünk szerint ez túlzott 
igény és bár kényelmes meg
oldás, semmiképpen sem ne
vezhető gazdaságosnak. Sok
kal jobb lenne, ha az állomá
sokon tartózkodó , onali · gé
pekkel szerveznék meg a 
szükséges tolatási műveletek 
elvégzését. 

- A dieselesítés már ná- A bé zé k lunk is érezteti hatását _ hal-
re ssel apcsolatos 

lottuk Veszely Józseftől, a fú-
problémákról beszélt Fehér 

tőház vezető mérnökétőL _ Sándor, a szaksz_ ·ezetl bi

Utazó személyzetiLnk egy ré-
zottság titkára. 

sze már Diesel-niozdonnyal - Műhelyi dolgozóink, von
jár, de ez ma még nem elő- tatási munkásaink és kü!önö
nyös fútóházunk statisztilcája sen a kocsitisztítók sokat pa
szempontjából. Az általuk el- naszkodnak az alacsony óra
ért jó teljesítmények nálunk bérek miatt - mondotta -. 
nem számíthatók be, pedig a Fútőházunknak saját hatáskö
dieselesek elvitték csaknem rében alig van módja a bér
valamennyi jó vonatunkat. javításokra, mert érvényben 
Ezt a vonat gazdaságosságára van az a rendelkezés, hogy a 
értem. Ennek következménye, bérmegtakarítást csak abban 
hogy az önköltségi tervet az a kategóriában lehet felhasz
idén még nem tudtuk teljesí- nálni bérjavításra, ahol azt 
teni és például ápril isban a elérték . . .  
6,37 kg-cs fajlagos szénfo- A fűtőházi dolgozók örömé
gyasztási tervvel szemben 7,04 re szolgál viszont, hogy végre 
kg volt a fogyasztásunk. megoldódik az öltözőproblé-

A fűtőház számára a diese- májuk. Jövőre 650 férőhelyes, 
lesítés átmeneti állapota gon- fekete-fehér ölwzővel, orvosi 
dokat okoz. Jól tudják, megol- rendelővel ellátott szociális 
dódnak ezek a problémák, létesítményt kapna/,. 
mihelyt megkapják az ígért Lőrincz János 

Közös 
összefogással . . .  

Kópháza-Balf megállóhely 
utasforgalma nem nagy, de 
azok a kópházi lakosok, a,kik 
mindennap Sopronba járnak 
dolgozni, régóta sérelmezték, 
hogy a megállóhelyen sem vá
róterem, sem utas WC nincs. 

Kópháza község tanácsa a 
Hazafias Népfront helyi szer
vezetének javaslatára és köz
benjárásával a szombathelyi 
igazgatóság vezetőjéhez for
dult. Tekintett.el arra, hogy a 
reggeli vonatnál átlagban 
130-150 ember várakozik, az 
igazgatóság vezetője hozzájá
rult a felvételi épület építésé
hez. Mivel a MAV f:p!tési Fő
nöksége ebben az évben kapa
citás hiányában nem tudta a 

munkát vállalni, a Soproni Já 
rási Tanács sietett a kópházia.'c 
segítségére. !gy az építke,;ési 
munkák ebben az évben el
kezáődtek. 

Az építkezéshez segítséget ad 
a soproni pályafenntartási fő
nökség egyik szocialista bri
gádja is Egresits Sándor épí
tésztechnikus vezetésével. ők 
végezték el a szin tezást, a ki
tú7.ést és Egresits Sándor vál
lalta az építkezés helyettes 
műszaki ellenőri teendőinek 
eL\átását is. Perlaki Gyula 

Fél évszázad 
Kedves ünnepség zajlott Je 

az elmúlt napokban a zá
honyi 2. számú Beruházási Fel
ügyelőségen. Szendrő Jánost, a 
felügyelőség vezetőhelyettesét, 
50 évi szolgálat után nyugdíj
ba vonulása alkalmából bú
csúztatták 

Szendrő János, vagy ahogy 
a kollégái ismerik, János bá
csi, évtizedek óta a beruházá
sok irányításával foglalkozott 
Rödönyi Károly miniszterhe
lyettes a MA V vezérigazgatója 
a nyugdíjazása alkalmából ve
zérigazgatói elismerésben ré
szesítette az idős, 67 éves ta
pasztalt vasutast. 

Gál Gyula 

oo.11 me�haladja_ a három órát. r----------------------------------------

Tparváganyaink kiszolgálásá- ";'' ' "' 
ban több módosítást hajtot
tunk végre és így sikerült 
gazdaság0sabbá tenni mun
kánkat. 

Nagykanizsa állomás kocsi
intézője személy szerint fele
lős az idegen kocsik tartó2:.'co
dási idejéért és hatékony in
tézkedéseinek eredményeként 
a. tavalyi 26 óra helyett az 
idén 20 óra náluk az idegen 
kocsil< tartózkodási ideje. A 
legjobb eredményt március
ban érték el, amikor csak 18 
óra volt az idegen kocsik tar
tózkodása. A gazdaságos szál
Zítás alapkövetelménye a ko
csik megfelelő kihasználása. 
Ezért Nagykanizsán különös 
gondot fordítanak arra, hogy 
a kocsi mester szorosan együtt
működjön a kocsirakományos 
rakt,irnokkal. Ez utóbbi isme
ri ugyanis legjobban, hogy a 
berakásra kerülő áru milyen 
kocsit igényel és a kócsimes
ternek részletes informác:ót 
adhat a kocsik válogatására. 
A kocsikihasználási eredmé
nyek javulásában mutatko
zott meg enne!{ az együttmű
ködésnek az előnyös volta. 
Május végéig ezt a mutatót is 
élüzem szint fölött teljesítet
ték. 

Szervezett 
együttműködéssel 

- Tudjuk, hogy az új gaz
daságirányítás rendszerében is 
megmarod a vasúton a c·ent
rális vezetés állapította 
meg beszélgetésünk folyamán 
Varga László -, de azzal is 
szániolunk, hogy az óráról 
órára változó problémákat ne
künk magunknak kell megol
danunk. Elavult módszer, ha 
minden szállító reggel fél hat
ra kéri és kapja a kocsit. 
Szervezett együttműködéssel 
elérhető, hogy ahhoz a szál
lítmányhoz, amelyik például 
csak 20 órakor kerül továbbí
tásra állomásunkról, 12 óra
kor adjunk vagont. Az új 
mechanizmusban csak úgy 
tudunk jobban „kereskedni", 
ha nagyobb gondot fordí
tunk a szervezésre . . .  

Nagykanizsa állomáson ta
valy 20 brigád 156 fővel telje
sítette a szocialista brigád
mozgalom követelményeit és 
az idén 32 brigád 221 fővel 
versenyez a szocialista cím 

Negyedszer a ,,Szocialista 
szolgálati hely11 címért 

1873-at írtak. Az akkori Fő
városi Tanács 12 627. szám 
alatt felterjeszt.ést tett a köz
mwnka- és közlekedési minisz
tériumhoz, a Duna-Nagykör
út-Soroksári út és az össze
kötő Vasúti Híd között létesí
tendő új teherpályaudvar 
ügyében, amely „kereskedel
münkre olyan nagy fontossá
gú, hogy fel kell építeni . . .  " 

A megkezdődött tárgyalá
sok után 1880. június 10-én az 
ügyet a Fővárosi Tanács tár
gyalta és a következő ha táro
zatot hozta: .,A tanács a ke
reskedelem elodázhatatlan kö
rülményeinek latbavetése mel
lett nem tehet kifogást az el
len, hogy a Duna-part terüle
te az összekötő Vasúti Hídtól 
felfelé, egész a Boráros térig, 
minden egyéb közlekedési esz
köznek kizárásával, egészen a 

Dunai teherpályaudvar számá
ra engedtessék meg.'' 

Úi feladatok előtt 
- 1880. június 10. volt a Bu-

dapest-Duna-part teherpá-
lyaudvar születésnapja 
jegyzi meg Baranyai János ál
lomásfőnök, miközben asztalá
ra teszi a vasúttörténeti szem
pontból nagyon értékes egyko
ri dokumentumokat. - Az 
volt a legfőbb érv, hogy a 
pályaudvar céljaira ezt a te
rületet a fóváros lakosságá
nak zavartalan élelmiSzerel!á
tására fontos kijelö!tetni. 1967. 
április l-ig ez is volt, illetve 
maradt a cél. Most azonban 
- miként ez nap mint nap 
látható - nagy Iramban meg
indult a Soroksári út kiszéle
sítése, s az eredeti célok meg
változtak. 

A Soroksári utat Európa 5. 
számú nemzetközi fóútvonalá
vá nyilvánították, s ezzel egy 
időben a malmoknak a SoroK
sári úton át, az iparvágányok 
révén történő kiszolgálása 
megszűnt 1888-161 1967-ig a 
különféle üzemek és malmok, 

a Dimitrov téri FűSZf:RT
raktárak, a Gizella, a Concor
dia, a Ferencvárosi és 1-lánto
ló malom kiszolgálásán kívül 
a Terményraktár Vállalat, a 
Budapesti Csokoládégyár, az 
E!ida Szappangyár és a Buda
pesti Hűtőház nyersanyag-, il
letve áruellátása is innen tör
tént. 

- Most a helyzet megválto
zott - folytatja az állomásfő
nök. - A malmokat vidékre 
helyezték, s csak a Ferencvá
rosi Malom maradt a régi he
lyén. Ez is a Soroksári út alat
ti szívóberendezés segítségé
vel szívja be a gabonát a ma
lom területére. Emellett a ko
csiforgalom egy része a ren
des árukezelési helyekre kor
látozódik, ahonnan közúton 
szállítják el a küldeménye
ket. 

E jelentős változáson túl az 
is újszerű, hogy - szintén áp
rilis 1. óta - az 1-es AKőV 
IX. kerületi darabáruforga!
mát ide központosi!otta, más
részt helyközi járatokkal a 
Pest megyei területre végez 
darabáru-szállításokat. A tü
zelóetlátás szempontjából nem 
történik változás. A pályaud
varra érkezó szén és fa a Tű
KER-telepről kerül a lakos
sághoz. 

1962-ben tűzték célul ... 
A Budapest-Duna-part te

herpályaudvar 1962-ben tűzte 
ki célul a „Szocialista szolgá
lati hely'' cím elnyerését, 
amely Itt ma is nagyon pezs
gő mozgalom. 1960-tól 1962-i.g 
- amikor a szocialista bri
gádmozgalom éledt - az állo
más dolgozóinak kétharmada 
belépett. 

A mozgalom eredményesen 
fejlődött. Nem véletlen, hogy 
számos szolgálati hely képvi
selője megfordult a pályaud
varon, tapasztalatszerzés céljá
ból. 1963-ban, 1964-ben. és leg
utóbb 1966-ban vívta ki ezt a 
címet Budapest-Duna-part. 

- A „Szocialista szolgálati 
hely" címnél - világosít fel 
bennünket Baranyai János -
a gazdasági eredmények mel
lett a munka szervezettsége 
esil( latba. 1960 óta az állo
más dolgozóinak 80 százaléka 
részt vesz a szervezett szak
szervezeti, illetve pártoktatás
ban. Többen tanultak ez idő 
alatt általános, közép- és fel
sőfokú iskolákban, mint 15-
20 esztendöre visszamenően. 

A legkiválóbb brigádok 
Az állomás munkájának ge

rincét nyolc szocialista brigád 
alkotja. A legkiválóbb brigá
dok a Dózsa és a Táncsics 
brigád. Róluk beszélnek leg
többet a vezetők: az állomás
főnök, Fónagy László párttit
kár és Lacsny Imre szb-tit
kár. De lehetne sorolni a Ga
garin forgalmi, a Vörös Csil
lag vasútőr-, a Kossuth pénz
tár-számfejtő- és a többi bri
gádot is. 

A Dózsa brigád példája ref
lektorként világít a teherpá
lyaudvaron. E:vek óta baleset
mentesen dolgoznak, nagysze
rűen összeforrt kollektíva, 
amelynek tagjai az életben is 
segítik egymást, s teljesítmé
nyük mindig megbízhatónak 
mondható. 

- A brigádok ez évi válla
lásaikat a Nagy Októberi Szo·
cía!!sta Forradalom 50 éves 
évfordulójának tiszteletére 
tették - mondja az állomás.
főnök. - E vállalások lényege 
az eddig elért eredmények 
megszilárdítása, illetve tO• 
vábbfejlesztése, s felkészülés 
1968-ra, az új gazdasági me
chantzmus esztendejének fel
adataira. Szeretnénk ered
ményt elérni a helyes közgaz
dasági szemlélet kiala1dtásá
ban is, hiszen ennek is f012tos 
része lehet abban, hogy ne

gyedszer ís kiérdemel;ük a 

.. Szocialista szolgálati hely" d
met • • •  

M. L. 
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A kisvasút naggyá nő 
Sárospatak környékén a „miniatűr" vasút egy hónap 

Zempléni hegyekben és a alatt 220 ezer embel't szálUt. 
Bodrogközben évtizedek óta - Nagyon sok a di.tílc uta
hozza-viszi a hegyek kincsét, sunk - mondja a fűtőház
a fúrésztelepek értékes anya- főnök. - A nagy múltú diák
gát a Bodrogköz termését, s város, Sárospatak, valósággal 
az ' utasok ezreit szállítja a vonzza a környező falvak ta
keskenynyomközű vasút. A nulni vágyó fiataljait. De sok 
kisvasút itt az életet, vérke- a kiránduló és a turista ís 
ringést jelenti, amelynek ré- akik a Zc:npléni hegyek szé� 
gi története, tradíciója van. ségével, a kisvasúton utaz\·a 

- Gróf Károlyi, a. környék ismerkednek. Ezenkívül er-
ura építtette a kisvasutat ról a környékről is nagyon 
meséli Hegedüs Zoltán, a sokan járnak Miskolcra �s 
Bodrogközi keskenynyomközú Budapestre is dolgozni. A sza
vasút fútőházfőnöke. - Ter- bad szombatokon sokszor még 
mészetesen nem az:irt, hogy a a napi 32 vonat i.s kevés. 
munkásait, zselZéreit szá!litsa, A fűtőház dolgozói évek 
hanem a Zempléni hegyei: óta kiváló munkát végeznek. 
fáit és termését vitte vele. Az- Az elmúlt tíz év alatt 5 él
óta sokat változott a világ és iiwm cí"11et és 5 vezé·rigazga
megváltozott ·a kisvasút ar- tói elismerést kapt.ak. A múlt 
culata is. A kis „Muki"-kat evi jó munkájukért vezérigaz
korszen1 Diesel-mo;,donyok gatói dicséret vol.t a jutal
váltottá.k fel ezen a 117 kilo- .-r.uk. A globális terv<ik.ct 10:; 
méteres vasútvonalon. s,ázalékra, az üz�:neltelési 

Modernizálódik a fűtőház, C:1köl rseget pedig 1r4 száza
növekszik. a vasl)tvonal hosz- lékra teljesítették. 1".gy dolgo
sza. A balsai Tisza-híd fe1épí- zó motorvonatra nuponta 175 
tésével, a sárospataki fűtő- hasznos kilométer jut. 
házhoz csatolják a vonal Bal- A f .'ítőházban 11  szocialistii 
sa-Nyíregyháza közötti részét bl'igád dolgozik, s uz összlét
is. Erre a nagyobb feladat el- szám 87 százaléka .zocialista 
végzésére már most készül- trir,<ácUag. 
nek. Épül egy 150 személyes :vlunkájuk, eredményük azt 
fürdő és öltöző. Készül a ko- bizonyítja, szeretik v,isú�jukat 
csiműhely és megnagyobbít- és b;zintén büszkék arra, 
ják a fűtőházat is. hogy modernizálód'.'la!,, fej-

Amikor a forgalmi st.atisz- lódnek, hogy évek múltán 
tikát lapozgattuk, szinte hi- majd naggyá nőnek. 
hetetlennek tűnt, hogy ez a r;z. j. 

Harminc nappal korábban 

Sz.íllitószalagok segitség:"tel rakják a més-dszapot a vagonokba 
(Tőzsér Ernő felvételei.) 

Mezöhegyesen a korábbi zső kereskedelmi állomásfó• 
esztendőkben április közepe nökhelyettes. - Piadkutatás 
táján indult meg a Cukor- során a mezőhegyesi Al!ami 
gyárból a mésziszap elfuvaro- Gazdaságban elfuvarozható 
zása. Ez évben már március sertéstrágyára bukkantunk. 
elején az állomás kereskedel- A szállltásra alkalmatlan 
mi dolgozóinak kezdeménye- sertéstrágyát - az állomás 
zésére sikerült a gyárral meg- dolgozóinak ötlete alapján -
egyezniök, hogy 30 nappal a gazdaságban tőzeg hozzá
előbb megkezdik a fuvaro- adásával szállításra alkalmas
zást. sá tették. Igy az évek óta fel-

A forgalom lebonyo!ításá- használatlan trágyát él'téke
hoz a vasút 40 darab megfe- síteni, hasznosítani lehet. Ed

lelő raksúlyú kocsit állított dig már 200 vagonnal szállí
fordába, hogy ezzel Is biztosít- tottak a muronyi Allami Gaz
sák a forgalom folytonosságát, daságnak. Még körülbelül 100 
a vasúti kocsik teljes kihasz- · vasúti kocsira való mennyiség 
náltságát. Naponta 15 kocsit vár elfuvarozásra. 
raktak meg mésziszappal. - Ezzel a teljes!tménnyel 
Egy kocsirakom<iny után át- 155 ezer forintos többletbe• 
lagban 373 forint a fuvardíj. vételt szereztünk e. MAV-nak 
A mezőhegyesiek így 30 nap - számolta ki gyorsan Jan
alatt 168 ezer forint többlet kavics Ferenc kereskedelmi 
bevételhez juttatták a vasutat. hivatalnok.. 

- Az első siker újabb len- A mezőhegyesiek szorgalma, 
dületet adott a fuvarszerzé- leleményessége több százezer 
sekhez - mondja Koncz De- forintos bevételt jelent. T. E. 

Dicséretes munkát végeztek 
A szegedi igazgatóság dolgo

zói mun\rnsikerekkel köszöntik 
a XVII. vasutasnapot. A kocsi
igényes áruszállítási tervet 6,4 
százalékkal teljesítették túl, s 
ezzel 3,4 százalékkal jobb 
eredményt értek el, mint az el
múlt év hasonló időszakában. 

Dicséretes munkát végeztek 
a vontatási szolgálat dolgozói 
is. A fajlagos szénfelhasználás
nál 2,3 százalékos megtakarí
tást értek el, amelynek értéke 

1,4 millió forint. A vontatási 
szolgálat termelékenysége pe
dig 7, 4 százalékkal volt jobb, 
mint a célkitűzés. 

A pályafenntartás! szakszol
gálat dolgozóinak jó munkáját 
dicséri, hogy az 1 kilométerre 
eső hibapontok száma a meg
szabott 86-hoz viszonyítva, 
mindössze 50,27 hibapont és ez 
133,27 százalékos teljesítmény
nek felel meg. 

Szilád! Sándor 

Előzzük meg a baleseteket 
A balesetek megelőzése, a 

baleset okainak felkutatása 
nagyon fontos. Tapolca állo
más rakodó vágányai mentén 
a sok törmelék miatt olyan 
magas a talaj, hogy a kocsi
rendezőknek életveszélyes az 
ütközők alatt be, és kibújni. 
A tolatásban jártas emberek 

jól tudják, hogy ha a sínek 
belső és külső oldala közt 
szintkülönbség van, akkor az 
balesetet idézhet elő. Nem 
beszélve arról, hogy itt a ra• 
kodóvágányon a magas talaj 
esős időben egyszerűen sár• 
tengerré vál ik. 

Bognár Károl7 



tffl. TO'LtU8 t. l\lAGYAR VASUTAS 

Merre tart a Törekvés Müvelódési Ház 
VálmrJZS a Népstsava 1'ét eilcure 

Fél éven belül két cikket kö
iölt a Népszava az Észal? 
Járműjavító Törekvés Múvelo
ciésl Házáról. Az elsőt a múlt 
év novemberében, Ragyogó 
1111ár - kopott kultúrházzal, a 
másodikat ez év áprilisában. 
A Törekvés új törekvései 
címmel. 

Az elsőben arról Ít' az újság
fró, hogy a fiatalodó, korsze
rű javítóműhely mellett „a 

múve!ódési ház kiöregedett � 
lezüllött''! A lezüllés oka, hogy 
a művelődési ház tulajdonát 
átvette szakszervezetünk bu
dapesti bizottsága, emiatt a 
vállalat felújítási keretéből 
nem tudnak rá áldozni, 
kénytelenek voltnk a ráfordít
ható összegeket másra költeni. 
Ha a szakszervezet visszaadná, 
a dolgozók is jobban sajátjuk
nak éreznék. Arról is szó esett 
11 cikkben, hogy szükséges le'!
M tisztázni, mi legyen a haz 
azerepe a jövóben. 

.Hegalapozatlan 
ér-vek 

zös dó.ntései alapján lehet ju
talmazási és jóléti célokra for
dítaru. így teljesen érthetetie
nek a művelődési ház anyag! 
támogatásának a szerző első 
cik.kében említett gátjai. 

A. központi szervek 
megtették a magukét 

10 étmil idósebb, s működésük 
megszakítás nélkiili. Sokéves 
munkával már korábban el
nyerték azokat az elismerése
ket, melyeket a szerző első 
cikkében elhallgat és a Törek
vés új törekvéseiként a máso
dikban említ. Pontosan a Tö
rekvés több tucat lelkes tár
sadalmi aktívája, vagy tiszte-

A szakszervezet központi letdíjasa, és a szakkörök, mű
szervei az üzemhez mérten vészeti csoportok, a lelkes, ön
minden évben aránylag zetlenü.1 dolgozó munkások, 
magas támogatásban részesí- tanulók és családtagok mun
tették a művelődési házat. ká.ja mond ellent a „züllött'' 
Ezzel szemben a helyi erőfor- jelzónek. 
rásokból eredő működési tá- Helytelen lenne eltitkolni a 
mogatás a szorgalmazások el- művelődési ház vezetésének 
lenére is alacsony szinten ma- belső gyengeségeit, követke
radt, a fejlesztést, a korszerű- zetlenségeit. A vezetés admi
sítést szolgálók pedig teljesen nisztrativ gyengeségei miatt 
hiányoztak. azonban nem hallgathatók el 

Mérlegelésre szorul az ls, az elért eredmények. 
miért szakadt meg - ha egy- Tulajdonképpen mi is tör
általán megszakadt - a vál- tént a két cikk megírása kö
lalat dolgozói és a művelődési zötti időben a Törekvésben ? 
ház kapcsolata? A művelódési Senki sem foglalkozott a mű
házak irányítása, ellenőrzése velődési ház tulajdonával és 
közvetlen a helyi vállalati jövőbeni tevékenységének cél
szakszervezeti bizottság útján jaival. Erre szükség sem volt. 
valósul meg. Ellentétben az el- Nyugdíjba ment a vasutas 

öt hónappal később a Nép- só cikkel, ebben semmiféle kulturális és művelődési moz
aza,,a már a Törekvés Műve- korlátot nem teremtettek a galom legrégibb mozgalmi 
lődési Ház megváltozott hely- budapesti és a központi szer- múlttal, tapasztalatatokkal 
zetéről ír. A szerző szerint vek. Az igazság az, hogy az rendelkező harcosa, a művelő
máris bizonyítottak. Nem ke- 1!:szaki Járműjavító szakszer- dési ház igazgatója. A n'lfUIJ
vesebbet mint azt, hogy a mű- vezeti bizottságában öt év alatt díjba vonult 63 éves Vadas La
velődési ház most már érde- öt kultúrfelelős váltotta egy- jos helyébe új igazgató került, 
mes az áldozatokkal járó tá- mást. Ez rányomta bélyegét az aki koránál és iskolázottságá
mogatásra. s mi több, mind� üzemen belüli nevelési és mű- nál fogva energikusabb mint 
ezt már meg is kapta. Anyag, ,·elődési munkára és nem volt elődje. Azóta kétségtelen, új 
támogatást adott a járműjavító hatástalan a művelődési ház- színekkel gazdagodott, soko1-
igazgatója és a, szakszervezeti ra sem. dalúvá vált a munl�a. A játék
bizottság. Konzultálnak az Az a megállapítás igaz, hogy klubba bevezették a hetenkén
i/.zem szocúuista brigádjaivai. kiöregedett a Törekvés. De ti ismeretterjesztést a klub
Tódulnak a látogatók. Nem éppen ez indokolta volna. hogy tagoknak. A szakkörök rend
gond a 11a(1'ymúltú művészeti a vállalat a belső berendezése- szerezettebb munkaprogram 
csoportok u.t.ánpótlása. A cikk ket felújíl<a. Ami pedig a zül- alapján dolgoznak. A műve
szerint ennek eredménye, hogy löttséget illeti, ez nem egvsze- szeti csoportok között szocia
a tánckar bekerült a legjobb rű túlzás, hanem a művelődé- lista verseny indult. Volt már 
nyolc szakszervezeti együttes sí házban folyó tartalmi mun- néhány bizakodást rbres,tő 
közé, a kamarakórus pedig ka elhallgatása is. Annak el- rendezvény. Az elörehalc.dás 
ezüst érmet és oklevelet nyert. hallgatása, hogy 1966-ban a mérlegét a munka termPnete 

Csak éppen azt hallgatja el rendezvényeken több mint 95 miatt azonban csak hosszú hó-
• szerzö, hogy mikor? A té- ezren vettek részt. A könyv- napok tevékenysége után lehet 
nyekkel ellentétben azt állít- tárban a múlt év végén 1284 reálisan megvonni. 
ja. hogy az üzemi könyvtár ol- olvasót tartottak nyilván, és Nem vitatkozni akarunk a 
vasói sorában az idei első ne- több mint 32 ezer könyvet köl- Népszava két említett cikké
gredévben többen léptek !Je. csi,inö,:;tek, Csupg.<1,.. llZ • .i:lmú!f vel, illetve a cikkek írójával. mint tav,aly egész- évb� . .1- ttb<?ff -7-S4>-dclf16�·iratkozott a hiszen minden bizonnval het tehát a mélypontról. közös könyvtárba új olvasóként. Ez 
összefogással rövid ldlí alatt év március 31-én nyilvántar- mindkét esetben a jóindulat 
nagy változásokat elérni - tott olvasói létszám tanúsága vezérelte. Egy azonban tény, 
'1onja meg az újságíró a mér- szerint valótlan az az állítás a körülmények kelló ismere
leget. Is, mely szerint az idei év első te nélkül, megalapozatlan ada-

Valóban lehet, cs.akhogy a három hónapjában többen tokkal állításokkal és főleg Népszava két cikke megalapo- iratkoztak a könyvtár olvasói a megjelent két cikk közötti 

tl11zd11/ kiJ/turlilis program 
az idegenlor/almi lőidényben· 

1967 idegenforgalmi esemé
nyel,ben igen gazdag év. 
Idegenforgalmi, kulturális és 
művészeti szerveink gondosan 
összehangolták a 'különböző 
rendezvények időpontját. Nincs 
olyan hét, amely ne hozna va
lami érdekeset azok számára, 
aikik változatos kulturális, mű
vészeti program megtekintésé
re vágynak. 

A rendezvényekből ebben az 
évben a vidék is ldveszi részét. 
A siklósi várfesztivcil, a horto
bágyi lovasnapok, a soproni 
nemzetközi lovasverseny, a kó
szegi nemzetközi lovasbemu
tató, a parádi palóc napok és 
egyéb nyáreleji programok 
után július hónapban igen sdk 
művészeti eseménynek lehe
tünk részt vevöi. 

Soproni Ünnepi Hetek 

A Sopron! Ünnepi Hetek 
idején a Tómalom meNettl 
színpadon mutatják be Strauss: 
Egy éj Velencében c. operettjét. 
Szerepel a progrrunban három 
nagyzenekari hangverseny és 
e� oratórium is. A Soproni 
ünnepi Hetek egyik érdekes
sége a fiatal művészek kon
certje lesz. 

A művészeti eseményekhez 
tartozik a Debreceni MAV Fil-
1iarmoniktts zenekar nagy é-r
dek.lódéssel várt hangversenye 
az Aggteleki Cseppkőbarlang
ban. A barlang különleges kör
nyezete, kitűnő akus:?Jtikája pá-

az egri t,áN?stéket. Augusztus 
13, 15, 17, 19. és 20-án látvá
nyos műsort ígérneik a -nagy
vázsonyi lovasjátékok. 

A Savária történelmi karne• 
ool 4000 jelmezes felvonuló
va1' Szombathely 2000 éves tör
ténelmét eleveníti meg. Firre a 
rende1Nényre ebben az évben 
nagy számú külföldi látogatót 
várnak. Szombathelyen au
gusztus 19. és 20-án az Allami 
Operaház művészeinek szerep
lésével az Isis szenté!ly előtt 
Gluok: lphygénia, a Taurusok 
földjén c. operát adjá!k elő. 

Augusztus 20-án Debrecen
ben virágkarnevált rendeznek. 
Ugyan.ezen a napon a Horto
bágyon a bel- és kiilföldi lá
togatók lovasbemutatók,ban 
gyönyörködhetnek. Augusztus 
19-23. között tartjáik Debre
cenben a Népművészeti Napo
kat. 

A szabadegyetemelk július hó 
folyamán több városban vár
ják a bel- és ikiilföldi hallga
tőkat. 

Budapesten a Margi,tszige
ten július, augusztus hónap
ban külföldi vendégénekesek 
közreműködésével az A.llami 
Operaház művészei Strall5S: 
Denevé-r c. vígoperájált, és 
Mascagni: Parasztbecsület e. 
operáját adják elő. A margit
szigeti szabadtéri színpadon 
fellép az európai hírű 
Pécsi Balett, s augusztus l-én 
és 2-án a Mojszejet, együt
tes is. 

Ebben az évben augusztus 

25., szeptember 17 köW'tt .  új
ból megrendezik az Orszaaoa 
Mezógazdasági Kiállít<ist. A 
mezógaz.dasági vásár és kiálli
tás az év egyik legkiemelke
dőbb iciegenforgal.mi esemény«=. 

Szüreti ünnepségek 

Szeptember a szüreti ünnep. 
ségelk kezdetének hónapja. A 
gyöngyösi szüret ünnepségeit 
szeptember 21-24 között tart
ják a Mátra fóvárosában. 
Ugyancsak szeptemberben lát
ja vendégül a szüreti ünnepsé
gek kedvelőit Badacsony és 
Sopron. 

A decemberi idegen.forgalmi, 
illetve művészeti események 
közül a leg_jelentősebb a Téli 
Tárlat, amelyet december l-én 
nyitnak meg Budapes,ten. 

Az évet két nemzetközi SZI"i
veszteri bál fejezi be: az 
IBUSZ nemzet-közi szilveszteri 
bálja a fővárosban, a má
sik s2lilveszteri bál Kőszegen a 
Jurisics-várban kerül meg
rendezésre. Ezieket a rendez
vényeket külJ'öldről is � sok 
érdeklődő keresi fel. 

Az idegenforgalmi esemé
nyek színhelyére - vidékről 
Budapestre, az Országos Mező
gazda!lági Kiállításra és Buda
pes,tról vidélkre - az utasoik 
jelentős része vasút<m. utazik. 
Ezért a vasutasokon múlik, 
hogy az utastömegek elszállí
tása simán, zökkenőmentesen 
menjen végbe. 

Dr. Kiss Sá.ndor 
ratlan élményt ígér azok"!lak, ,--------------------------
akik nem sajnáliád< a fárad-
ságot, hogy a július 16-i kon
certre Agatelekre utazzanak. 
Az Aggteleki Cseppkőbarlang
ban július és augusztus hónap
ban egyébként operaelőadáso
kat is rendeznek. 

A Szegedi Ünnepi Játékok 
- július 22, augusztus 20 kö
zött - több meglepetést is 
nyújtanak az opera é.s színház 
kedvelői számára. A szabad
téri játékokat Erkel : Hunyadi 
László c. operája vezeti be. 
Az Unrn>pi jútékok során július 
23-án Sh>1.kespeare: Hamlet-jét 
adjá'k elő, ezt az előadást jú
lius 29-én megismétlik. A 
Mojszejev ('<(yÜttes vendé�já
téka - július 25. és 27. -
ugyancsak sok vendéget vonz 
a tiszapart! városba. 

SZABADTÉRI SZÍNPAD TÁRSADALMI MUNKÁBAN 

A Törekvéfi népi tánccsoportja 
zatlan túlzásokkal íródott. közé, mint a múlt évben. 
Nézzünk néhány példát. ellentmondáSokkal nem szol-

VárJ"átékok Az :F.szakil Járműjavító Tö- ház udvarán társadalmi mun-
A művelődési ház szerepe A.z eredJ11ények gálta azt a célt. azt a segítsé- rekvés Művelődési Házának kában szabadtéri színpadot 

Immár tíz éve félre nem ért- hizonyÍtanak get, amelyet egy országos saj-
Nagy néps�rúségnek örven- népi táncosai a Nagy Októ- építenek. Az elhatározást 

hetően ti;ztázott: az üzem tóorgánumtól elvárhattunk denek a különböző várjátékok beri Szocialista Forradalom csakhamar tett követte. A 
több mint háromezer dolgozó- Ami pedig a művészeti cso- volna. is. Július hónapban rendezik 50. évfordulója tiszteletére tánccsoport tagjai, fiúk és 
iának és terület! jellege miatt portokat illeti, a légfiatalabb il Kovács János meg a gyulai várjátékokat és vállalták, hogy a művelődési lányok, három hét al,att elké-
a környékbeli lako.•ság műve- szü.!tek a munkával, amelynek 
lődését, szórakozását kell szol- i-----------------------------------------------------, tervezett költsége 30 ezer fo-
gálnia. rint volt. 

Az az állítás is téves, melY - Jóleoo érzés volt hallani Az új szabadtérd színpad szerint a yasutasszak-;zervezet Szocialista módon. . .  az elismerést, érez,ni a meg- ünnepélyes avatóját június b•,n�n�•t\ bizntt.'<ága átvette a becsiilést. Talán egy kicsit a 24-én, szombaton tartották művelődési ház tulajdona�. hiúságunknak is tetszett. Mert músoroo esttel egybekötve. A Erről a telekkönyvi adatok ad-

N 1 
• 

b k k . 
ki nem szereti ha jót monda- műsort a Törekvés tánckara, nak hiteles bizonyítékot. Az ' ' 

t ' e O 6"'lli o•• .,,.0•• tt nak rá. Aztán még jobban ezüst koszorús jelvénnyel ki-üzemi mií.vel6dési házak szak- egy ev U an a 'W .a. dolgoztunk, még inkább igye- tüntetett kamarakórusa, népi -szervezeti kezelését, irányítá- keztünk, mert most már szé- zenekara é.s Irodalmi Szi,n-sát miniszteri rendelkezés sza- - Brigádunk már 4 évvel követte, bizonyítja, a múlt év- rült a !ds takaroo házra, addig gyeltük volna, ha panasz van pada szolgáltatta. Felléptek 
bályozta. :E:rvényben van ma ezelőtt, 1963-ban is célul tűzte ben kapott szocialista brigád mindall'!1yian egy emberként ránk. még: a vasutas-szakszevezet is a kormány l003/19GO. I. 17· ki a szocialista cím elnyerését, cím és oklevél. dokoztak. - Nagyon jó baráti a szel- központi zeneiskolájának népi EZámú rendelete, amely így s hogy a cím odaítélésére Alakult, formálódott a br!- lem - vette át a szót Jenet zenekara és szólistái, vala-rendelkezík: ,,meglevő jóléti, mégis csak 4 évvel később ke· Vállalásuk között elsősorban gád munkája, jelleme. Rend- József kocsirendező. - Egy- mint Varga András, az Ope-kulturális és sportintézmények rülhetett sor, arról elsösorban az 

év
es terv 

élüzem szinten bontás. fezyelmezetlenség nem máson segítünk és mégiscsak raház magánénekese. 
céljait szolgáló beszerzésekre mi tehetünk. történő teljesítése és az idegen fo1·dult elő. s ha akadt egy- boldogabb érzés egy olyan és a meglevő intézmények fel- kocsik tartózkodási idejénel, · t lté és rt h 1 kollektívában dolgozni, ahol újítási költségeinek fed'ezéséTe Ezekkel a szavakkal kezdte csökkentése szerepelt. �fa1r:

e
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-.\zt �o�:al m�g em,mást megbecsülik, tiszte-lt válla,latfejlesztésí alap leg- a beszélgetést Valkó Pál, Bé- A négy esztendős „előtanul- J 'l>P-n ·tatt.lk · 00 lik. Az egészséges baráti lég-ftljebb egynegyed része hasz- kéi;csaba állomás szocialiSt.a máoy" úgy látszik ha�znosnak ::l:'; 
e

�ódon 
m

r��ezték. es · 
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kör lelkesít, munkakedvet ad. nálh.<,,tó fel." Az Igazgatói brigádvezetője a II. tur !rá- bizonyult. mert a csaknem 50 Sok gondot fordítottak alaoba helyezett összegeket nyítója. Nem kevesebben, fős brigád tagjai most már a ef"•éni k{>p,:ésükre is. A bripedig a vállalat igazgatója és rin� 49-en tartoznalc ebbe a munkában és azonkívül is itádvE'zető Valkó Pál például a szakszervezeti bizottság kö- rig dba, s az elmúlt évek si- megértették egvrn;1st. De nem- Felsőfokú Vasútforgalmi Tech-

OVODASOK 

BALLAGÁSA 

A MA V Benczúr utcai óvo
dájában június 10-én tartot
ták a nagycsoportosok - az 
Iskolába menő - óvodások 
ballagását. 

A kicsinyek nagyon szép 
tnúsorral 1€-pték meg a szülő
ket és vendégeket. Fegyel
mezett, példás magatartást ta
núsítottak és aml igazán cli
eséretes volt, hogy a szereplők 
óvónői „beavatkozás" nélkűl 
kívülről tudták szerepüket és 
a műsorok sorrendjét. 

A műsor betanltásáért és a 
ballagás példás megrendezi
séért dlcséret illeti Dobrosi 
�dit és Kabán Béláné óvónő
ket. 

Molnár Arpád 

kertelensége épp ennek a ma-
gas lét.számnak tudható. Nem csal, egymá55al voltak jó vi- nilmm levP!ező taP.'ozatát vé
sikerült közös nevezőre hozni. szonyban. hanem a? újonnan ite,:te el. Gyaraki Sándor. Fá-

jött vasutasokat első naptól lyó Andrtis pedig az összes összefogni a brigád tagjait 5 kezdve felkaroltál', secc'tették. 't• ,_ · �t 1 t...u- De nem volt megfelelő tapaszta- ' '" .vasu I S'?<>" ,'l?.Sg„ e '"'""· 
!atuk, gyakorlatuk sem. Különösen Bali Béla és Gya- sorolhatr>�m fov�rb a neveket, 

raki Sándor tolatásvezető!c his,:E'n a briqád tagjainak 
fo,:lalkoztak sokat az ú i felvé- rsalcnPm sn szá?'llébt valami
telesekkel. Az eredmény ab- l11en formában tanult. Tudtálc Saját kárukon tanultak 

Három évig kísérleteztek és 
ha úgy tetszik, saját kárukon 
tanultak. Gyűítötték a tapasz
talatot, - a jót is. a rosszat is 
- és közben évről évre azért 
közelebb kerültek egymáshoz. 

- Az elmúlt év elején, 1966 

Januárjában már úgy éreztük, 
együvé tartozunk - folytatta 
a brigádvezető - és elérke
zettnek láttuk az id.öt, hogy a 
régóta óhajtott szocialista cí

met meg�zerezzük. A brigád 
tagja! együttesen úgy határoz
tak, hogy 1966-ban úgy dolgoz
nak majd. ahogyan az a ,,nagy
könyvben" meg van lrva. S 
hogy az el.ha!áro�uk,a; te�t � 

ban mutat1<ozott, hol(Y az új jól, hn<iv ma,rasabb termelP.
dol,:ozóknál sem történt bal- ken•-sr„et cs.'lk nacyobb s2a1<:
eset és nagvon hftm:,r beillesz� tudásSJ'll. pontosabb, prechebb 
kedtek a közösségbe. munkával érhPtnelc el . Ehhez 

Egyiiyé tartoznak 

A kltfinő kollektív szellem
re, az együvé tartozásra mi 
sem ;el!emző),h iobbs>n, mint 
az, hogy családostul jártak 
moziba, szlnházba, sót még a 

fl11Ulai strandra i.s. A,-tán egv
szer úgv adódott, hogy az 
egv!k társuk, Béc.o>i Lá.�zló csa
ládi ház épitkébe kezdett. 
Ebből a munkából 1t többiek 
sem akartak kimaradni. Amlg 
az uto!eÓ _c.s.e;:-ép i� !el nem k� 

pedi" t�"'"'" '"k kellett. 
- Kételkedve és csodálkozva 

néztünk ezekre az emberekre 
- mondja Gellén MiMl11 t„l"
fónök -. -,,;,;zen az 17i/diqf ta
,xi.•ztqlnt,,,..k nem voTt vatami 
1reilvezó. Ho"l/ ml volt az am.i 
lP!kesftette 61cet, öszlntén mon
dom mép ma sem tudom. P.nv 
azonban t.Snv. a IT-e� t,,r Bé
késcsabn ólln..,.,,,• lnniobb, leg
kihin.őhb kollPkt!vá;a. 

S ho� mi lPtkesitPtte /í<'At? 
Erről bes,:él Góg Gábor for
galmi szolgálattevő: 

A juhileumi év tiszteletére 

A brigád tagjai az elmúlt 
évben részt vettek a IX. párt
kongresszus tiszteletére indí
tott munkaversenyben és ki
váló eredményeket értek el. A 
kocsik átlagos terhelésénél a 

970/o-os tényszámmal szemben 
99,940/o-os eredményt értek el. 
A személyvonatok menetrend
szerinti indítását 98,16, a te
hervonatol<ét pedig 86.20/o-ra 
teljesítették. Egyszóval gazda
sági munká'uk és példás ma
gatartásuk 1tlapján kiérdemel
ték a szocialista címet. 

Ebben az évben is jól dol
goznak. A címet nem al<arják 
elveszíteni. Munkájuk egyik 
lendítője az a munkaverseny, 
amelyet a jubileumi év tisz
teletére Indítottak. S hogy a 
49 fós brigád ebben az évben 
ia minden bizonnyal becsület
tel helytáll, arra biztosíték az 
eddigi eredményeik. 

aerfn)'I 

Magyarn6ta-est 

közkívánatra 
NagysiJkerú magyar nóta.; 

estet rendeztek az elmúlt 
csütörtökön a ferencvárosi 
vasutas kultúrotthonban. Az 
ilyen és hasonló rendezvény 
elég gyakori itt és a népsze
rűségére jellemző, hogy ntin• 
dig te! t ház előtt léptek fel 
a hivatásos, vagy éppen ama
tőr énekesek, művészek. Az: 
utóbbi időben azonban nem
igen került sor magyarnóta
estre. A kultúrotthon közönJ 
ségének kérésére - tehát köz
kívánatra - a vasu'48-szak� 
szervezet zeneiskolé.jának né.J 
pi zenekarát is szólistáit hív•' 
ták meg. 

A több mint másfélóráa 
magyarnóta-estet a közönség 
hosszantartó tapssal jutal

-: 
mazta. 
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Eredmények, gondok a MaA-ói VSB-ben 
Makón hagyományai vannak 

a vasutas sportnak, 1924-ben 
alakult meg a Makói Vasutas 
SE, s azóta több-kevesebb si
kerrel működik az egyesület. 

- Egyesületünk életében az 
1960-as esztendö hozott fordu
latot - idézi a múltat Böröcz 
Pál elnök. - Hosszú idön ke
resztül mindössze két kézilab
dacsapat képviselte az Egye
sület színeit. 1960 óta azonban 
a kézilabda-szakosztály mel
lett megalalC'alt a vivó- és az 
atlétikai szakosztály is. Jelen
leg az egyesületnek 140 iga?olt 
versenyzöje van. 

A makói fiúk 1960-ban lié
zilabdában megnyerték a me

tölt be, ugyanis minden évben 
6-8 versenyzőt - tanulmá
nyaik befejezése után - kény
telenek egyéb, nem helybeli 
egyesületnek átadni. 

Eredményeik értékesek, 
azonban többre lennének ké
pesek, ha megfelelő salakpá
lyával rendelkeznének. A meg
levőnek rossz a talaja, verse
nyek rendezésére alkalmatlan. 
Összefogással enyhíteni lehet
ne a bajukon. 

Az eredmények - sajnos -
eltörpülnek a gondok, bajok 
mellett. Az egyesület igyek
szik ugyan megbirkózni ezek-

kel a gondokkal. De mégis 
több segítséget érdemelnének. 

Tó:r.sér Emó 

gyei bajnokságot, s így az ,----------------------------
NB II-be kerültek. Azóta is 
ebben a csoportban küzdenek 
és a középmezőnyben foglal
nak helyet. Ez év tavaszán 
megnyerték a megyei Felsza
badulási Kupát. A nők 1966-
ban elbúcsúztak az NB I-től, 
és így ők is az NB II-ben ját
szanak. 

Pályázati /elhívás 

- A női csapatot teljesen 
átszen,eztük - veszi át a szót 
Oláh Sándor edző. - A régi 
játékosok közül csak a kapus 
maradt meg, a többit ifikkel 
pótoltuk. 

A Szaktanács elnöksége és a 
KISZ Központi Bizottság inté
ző bizottsága a Nagy Októberi 
Szocialista Forradal-Om 50. év
fordulója tiszteletére pályáza
tot hirdet az iparban, a közle
kedésben és a kereskedelem
ben dolgozó fiatal mérnökök, 
közgazdászok és technikusok 
részé-re. 

Az országos pályázat célja, 

hogy a fiatal műszakiak és 
közgazdászok sajátos formá
ban is részt vehessenek a ju
bileumi évforduló tiszteletére 
kibontakozó szocialista mun
kaverseny-mozgalomban. 

A pályázat lehetőséget bizto
sít az egyéneknek és a kollek
tíváknak képességeik, szak
mai felkészültségük, tehetsé
gük bizonyítására. - A kívülálló elképzelni 

sam tudja, milyen mostoha 
körülmények között dolgozunk 
- kesereg Fádler Lajos. - A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI 
-Makón egy kézilabdapálya 
van. Ezt használják a város 
összes csapatai. Sajnos, mi 
csak heti kétszeri edzést tu
dunk tartani.  Ekkor is olyan 
sokan vannak, hogy bemele
gíteni is alig tudnak. A csa
patjáték csiszolására, a takti
kai elemek kipróbálására el
vétve kerülhet sor. Ezek gya
korlása esetében viszont a já
tékosok nagy része a lelátóra 
szorul. 

A „zsúfolt ház" következ
ménye a játékosok számának 
csökkenése. Elmaradnak, mert 
nem tudnak foglalkozni velük. 
A csökkenést mutatja, hogy a 
korábbi 65 sportoló helyett je
lenleg már csak 50 látogatja 
uz edzéseket. 

A pályázaton azokkal a szak
dolgozatokkal lehet részt ven
ni, amelyek a Szaktanács el
nöksége és a KISZ Központi 
Bizottság intéző bizottsága ál
tal meghit'detett „Kiváló ifjú 
mérnök, közgazdász és techni
kus" mozgalom keretében 1967. 
november 7-ig készülnek el, és 
szerzői elnyerték a „kiváló" cí
met. 

A pályamunkák értékét nö
veli, ha azok a gazdaságosság
gal, a minőség javításával, az 
exportképesség növelésével, a 
gyártmány- és gyártásfejlesz
téssel, a munka- és üzemszer
vezéssel, a helyi tartalélcok 
feltárásával, a balesetmentes 
és egész:soégre ártalmatlan 
munkafeltételek megteremté
sével a válla la ti feladatok 

eredményes megoldását céloz
zák, a dolgozók érdekeit szol
gálják. 

A vállalati értékelés után a 
legjobb pályamunkákat a fel
sőbb KISZ-bizottságokhoz k�ll 
eljuttatni, az általuk meghatá
rozott i<Jöre -, akik 1967. de

cember 30-ig a területi értéke
lést elvégzik. 

A szakdolgozatok országos 
pályázatára - 191>8. január 15-

ig, azok a pályamunkák küld
hetők be, amelyeket a Buda
pesti Szakszervezeti Tanács és 
a Budapesti KISZ-bizottság, 
illetve a Szakszervezetek Me
gyei Tanácsa és a megyei 
KISZ-bizottságok - közös el
bírálás alapján - a legjobl:>
nak ítélnek meg. Az „öreg" szakosztály mel

lett szépen fejlődik a két fia
tai, a vívó- és az atlétikai 
szakosztály. A PÁLYÁZAT DÍJAI: 

Több éven keresztül kísérle
teztek a vívás meghonosításá
val. A kezdeti eredmények el
lenére a folytatás mindig el
maradt. Végre 1966-ban sike
rült úgy megszervezni a vívó
életet, hogy ma már 37 lelkes 
versenyzöjük van. Sőt, ,,tró
feával" dicsekedhetnek. A 
női törvívócsapat az országos 
ifjúsági bajnokságon hatodik 
lett. 

Nem marad el a vívók mö-

Iparáganként: 
I díj : emlékplakett arany 

fokozat, elismerő oklevél és 
külföldi jutalomutazás; 

II. díj: emlékplakett ezüst 
fokozat, elismerő oklevél és 
1600 Ft. pénzjutalom ; 

III. d íj :  emlékplakett bronz 
fokozat, elismerő oklevél és 
800 Ft pénzjutalom. 

A pályázat elbírálásáról és a 
díjak odaitéléséről az országos 
bíráló bizottság dönt, és 1968. 
április 4-ig a „Forradalmi if
júsági napok" keretében hir
det eredményt. 

SZOT elnöksége 
KISZ Központi Bizott&ág 

intéző bizottsága. 

gött az 54 tagú atlétikai szak
osztály sem. Hetenként négy
szer tartanak edzést, a

0

jobbak
nak ötször. Legjobb atlétájuk 
Görbe Irén, aki az országos if
júsági bajnokságon magasug
rásban 155 cm-rel a harmadik, 
a 80 méteres gátfutásban 12.4 
mp-cel a negyedik helyet sze
rezte meg. 

Egészségügyi nap 
a debreceni csomóponton 

Atlétikában a szakosztály 
kimondottan nevelő szerepet 

Egészségügyi napot rendez
tek Debrecen állomáson. Cin
kóczki Istvánnak, a Vöröske
reszt titkárának megnyitója 
után a helyes életmód kialakí
tásáról, a munkavédelemről 
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A TISZTASAG A F0RDöSZOBABAN KEZDöDIK 

MARKAS PIPERESZAPPANNAL 

Kék Vörös kellemes intenzív illat 
Exotic szárazbörűeknek 

Caola enyhén szárító hatású 

és a véradlásról oktató filme
ket vetítettek, majö ezután 
egészségügyi előadásokra ke
rült sor. Az elöadások kereté
ben foglalkoztak az üzemi bal
esetek csökkentésével, a túl
zott alkohol ártalmaival és szó 
esett a művi vetélés nőgyógyá
szatilag káros hatásáról is. 

Elsősegélynyújtó tanfolyamot 
is tartottak, ahol a szakorvo
sok szemléltetően mutatták 'be 
az elsősegélynyújtás legfonto
sabb mozzanatait. A nap prog
ramjában még egy egészség
ügyi vetélkedőt is tartottak, 
amelyen a versenyzőknek kü
lönböző egészségügyi és mun
kavédelmi kérdésekre kellett 
választ adni. 

Az egészségügyi nap rendez
vényein több mint 700 vasutas 
vett részt. A megrendezésért 
dicséret illeti dr. Németh Jó
zsef, dr. Kálmánchey Albert, 
dr. Veres Géza üzemorvosokat 
és Cinkóczi Istvánt a Vörös
kereszt helyi titkárát. 

Darai Gyula 

A HIVATALOS LAPBÓL 

A Hivatalos Lapból a szakszer
vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

23. számból: 113 243/1967. 112. e. 
Oktatási és Ismeretterjesztési taná
csok alakítása. 

24. számból: Pályázat! felhívás 
technikumi mérnöktanár1 állásra. 

:!S. számb�l: 102 841/1967, I/2, B. 
Rokkantsági nyugdíjban részesOl6 
dolgozók munkaviszonyának ren
dezése. 

114 621/1967. Al. D. A hllztartásl 
tazt.fa vételezési korlátozásának 
megszüntetése, valamint a G. 6. 
számú Otasltás a. számú módo· 
l>!Usa. 

y,,,.u,,n,,,.,,,.,,..,.,.,.,,.,.,.,,.,.,.,.,,,,.,,.,.,.,.,.,.,,,.,.,.,.,u,.,,,.,.,u,.,.,.,,.,.,,,,,u.u.,,,.,.,.u.,,,,✓,� 

§ � § § 

� Acél utakon � § § § § 

� 
Mf.g évein át dübörgött az élet, � 

§ 
- bár a fáradtság súlya rászakadt -, 

� 
§ hányszor indult el félig átaludt § 
§ éjsza,k.ákon a csillagok alatt?! � § § 

� Nem luxus-utakra hordta álmait. � 
§ Vitték rázkódó, dörgő vagonok. § 
� Szemében hús, hajnali tájak nyíltak, � 
§ s mögötte acél-út;a csillogott. § 
§ § 
§ § 
§ Az utas kiné'!'., s tornyokra figyel csak, § 
� 

mik jelzik: közel várost vagy falut. 
� 

§ Neki a barna, drót-hajú oszlopok § 
§ zizegtek, s tudta, merre visz az út. § 
§ § 
§ § 
§ • • •  S most megszelídült gond;ai terhével § 
� 

emlékekben évei útjain � 
§ elindul; tornyokat néz, melyek alatt § 
� 

sohasem járt - a nagyvilágban kinn. 
� 

§ § 
§ De élete lecse-ndesült tavába § 
� mégis-mégis belecsobban a múlt - � 
§ ha szól, szavainak súlyos igaza § 
� 

lemerül visszavonhatatlanul. � 
� 

FAZEKAS LAJOS � 
§ § 
�.,,,...,.,.,.,..,.,,..,.,.,.,.,.,,,..,.,.,..,..,.,.,.,.,.,.,,..,.,.,.,.,.,,..,.,..,..,.,.,..,.,.,.,.,.,.,...,.,.,.,.,.,...,..,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,,,...,.,.,.,.,.,.,.,.,..,.,.,.,,,.,.,.,.,.,.,� 

80 éven felüli nyugdíjasok köszöntése 
A Déli pályaudvar nyugdí

jas alapszervezete június 
27-én, kedden, a Déli pálya
udvar kultúrtermében ünne
pélyes külsél5égek között kö
szöntötte 80 éven felüli nyug
díjasait. 

A Déliben jelenleg 58 
nyolcvan éven felüli nyug
díjast tartanak nyilván. A házi 
ünnepségre 32-en jöttek el. 
Az ünnepeltek között volt a 

100 esztendős Helesfai János 
és a 90 éves Schöller Károly 
MAV főorvos, aki mint nyug
díjas jelenleg is betegeket 
gyógyít. 

A megjelent idős vasutaso
kat és az őket elkísérő hozzá
tartozóikat Sznoha Ernő, a 
nyugdíjas csoport elnöke kö
szöntötte, majd ezután fehér 
asztalnál vendégül látták a 
vasút nagy öregeit. 

Műsoros munkavédelmi előadáa 
a debreceni jármű javítóban 

A debreceni járműjavító 
,'lállalatnál a közelmúltban a 
SZOT munkavédelmi osztálya 
rendezésében nagy sikerrel 
mutatták be a„Tettes ismerös" 
című zenés, szatirikus munka
védelmi témájú darabot. A 
műsort Romhányi Rudolf kon
ferálta, a darabban peciig több 
neves fővárosi művész műkö
dött .közre. Fellépett Feleky 
Kamill Kossuth-díjas, kiváló 
művész, Kállai Ilona, Csikós 

Rózsf, Vay Ilus, Szuhaí Ba
lázs, Verebes Károly, Balázs 
János és Balogh Gyöző. 

Érdekes színfoltja volt a 
n1ű�ornak a „Ki miben tudós" 
munkavédelmi vetálkedő, 
amelyen izgalmas és tanulsá
gos szellemi torna után HolP 
József, a VIII. osztály műhely
bizottságának munkavédelmi 
felügyelője végzett az első 
helyen. 

Volosinovszki János 

Eszperantó levélest Győr állomáson 
A győri vasutasok eszperan

tó szakcsoportja a Hollandiá
ban megjelenő Praktika és Hc
raldo című újságokban levél
estet hirdettek. Tizenkét or
szágból több mint ötven szí
nes levelezőlapot, levelet, üd
vözletet kaptak. Június 7-én 
került sor az érdekes külde
mények bemutatására, az üd
vözlőlapok, levelek felolvasá
sára. 

A levélest keretében a vas
utas eszperantó klub egyik tag
ja, Leimeiszter Katalin számolt 
be arról, hogy a nemzetközi 

nyelv révén az egyik manches
teri eszperantó klub japán 
,,nagybácsit" szerzett levelező
társul, aki az egyik tokiói gim
náziumban tanít. 

Az érkezett anyagból kisebb 
kiállítást rendeznek, s az egyes 
szolgálati helyek faliújságjain 
mutatják be az érdeklődők 
számára. 

Június 21-én színes filmmel 
illusztrált előadás hangzott el a 
győri vasútállomás oktatóter
mében Japánról, a felkelő nap 
országáról. 

Dr. Ferenczy Imre 

Szeged várja vendégeit 
Alig néhány hét van hátra 

ahhoz, hogy a szegedi Dóm té
ren megszólaljanak a fanfá
rok, hogy megkezdődjenek a 
szegedi Szabadtéri Játékok. Az 
előkészületek már befejeződ
tek. A vasútnál is megtörtént 
minden intézkedés, hogy a 
várható nagy utasforgalmat 
zökkenőmPn tesen bonyolítsák 
le. Elkészült már a különvona
tok menetrendje és intézked
tek egy pótpénztár felállítá
sára is. 

Szeged állomás jegypénztá
rainak dolgozói vállalták. hogv 
kifogástalan, udvarias kiszol
gálással, az Információk és a 
jegykiauas gvors és pontos 
szolgáltatásával igvekeznek el
kerülni a zsúfoltságot. 

Szeged Rendezőpályaudvar 
pedig a különvonatok szerel
vényeinek tárolásával járul 
hozzá a személypályaudvar 
mentesítéséhez. 

Dr. Bánkfalvy Gyula 

- Brigiidest. Somorgy8ro1, 
á,l,Jo,má50,n Szekeres Lás,,ló for
ga,!mi szolgálattevő és brigád
ja jól &ikerült estet rendezett. 
A szocialista címért küzdci 
brigádtagok hasznos és keI;le
mes estét töltöttek együtt, 

- 11 dolgozót búcsúztattak 
a közelmúltban a békéscsabai 
pályafenntartási főnökségen. 
A 11 vasut:as közül Lukács Pé
ter a mezőtúri I-es pályames
teri szakasz vezetője és BaJ.ogh 
Gyu],a pft. főnök 37 évet szol
gált a vasútná.l. 

- Uj jegykiadóépületet álli
totta.k fel a Balaton északi 
pa.rtjá,n levő Kiiliiáin-telep meg
á,lilónál. Az új épületlben a 
n,a,ppa,li idél5zakb<ain egy je.,ay
pélnztáros teljesít szolg;á!,atot, 
a,ki felvHá.gositá&t is ad. 

- Megújította a szocialista 
brigádszerződést Hatvan és 
Kassa állomás két utazó szo
ciaJista brigádja. A br.igád
szerződést a 1mssaiak részéről 
Kiss Stefan, a hatvaniak ré
széről pedig Szúcs Ferenc bri
gádvezető írta a:lá. 

- 40 évi vasúti szolgálata 
után egyhavi fizetésnek meg
felelő jubil-eumi jutalmat ka
pott Miikus János oorompóór, 
a ferencvái-osi pálya.fenntartá
si főnöik:ség IX. pályameslet,j 
szakaszának doligozója. A ju
talmat Barabás László, a fő
nökság vezetője, ünnepélyes 
keretek között adta át. 

- Szocialista. címért küzdó 
brigádot alakított a zalaeger
szegi Utasellátó fiatal kollek
tívája. A brigád vMlalta. hogy 
növelik a saját készítésű éte
lek for�!,Mát és új külön.leges, 
speciális é4eleklkel bővítik a 
váliasztéko.t. 

Sugárhajtású vonat. 
Moszkvai mérnökök koHektí
vája sugárhajtású vooa-tot ter
vezett, amelynek sebessége el
éri az 500-800 kilométert is. 
A vonatnak nincsenek kerekei, 
hanem mágneses, vagy lég
párnán iközleke<lik majd. 

- Az Utasellátó is felké
szült a szegedi ünnepi hetekre. 
A szegedi igazgatósággal közö
ren készítették elő az Utasel
látó-üzemeket a csúcsforgalmi 
időszakra. A fes.tési, mázolási 
és takarítási munkálatokat 
legtöbb helyen már befejez
ték. Gondoskodtak az ételvá
lasztéil<: bővítéséről és a za
varta Lain sör- és borefüátásr&l. 

A nerkentóség üzeni 

Garamszegi István, Miskolc ; dr. 
Bánkfalvy Gyula, Szl!ádl Sándor, 
Szeged ; Vo1osinovszk1 János Deb• 
recen ; Perlaki Gyula, Sopron : 
BoJ?nár Károly Tapolca ; Boldizsár 
Gyula Békéscsaba : Gál Gyula, 
Záhony ; Kjss Lajos Alsóörs; 
Molnár Arpád Ferencváros : Szilcs 
Ferenc Hatvan ; Horváth Tibor 
Somogyszob : Levcll"llcet lapunk 
anvagához felhasználjuk. 

Dr. B.%nktalvy Gyula Szel?ed: 
Levelét illetékes helyre további· 
tottuk. 

MAGVAR VASUTAS 
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Vasutasnapi Oiándék 
Július 9-én adták át rendeltetésének 

a·z új Szolnoki MÁV Kórházat és Rendelőintézetet 

A VASUTASOK SZAKS ZERVEZETÉNEK LAPJA 

Xl. l!:VFOLYAM, 14, SZ.Al\l Ára 40 fillér 196'7. JúLIUS 1'7. 

A legmodernebb gép sem 

nélkülözi az embert 
Dr. Csanádi György közlekedés- és postaügyi miniszter 

87 dolgozónak adta át a Kiváló vasutas kitüntetést 
A vasutasok helytállása, fe
gyelmezett, felelósségteljeJI 
munkája nélkül elképzelhe
tetlen a gyors, pontos, bizton• 
ságos közlekedés. A legfé,'ob 
követelmény: ma1'adéktalanul 
kielégíteni a népgazdaság 
igényeit, mindent megtenni 
annak érdekében, hogy a fel
adott árok, s az utasok gyoT
san, biztonságosan juthassa
nak el Tendeltetési helyű/ere. 

Zászlódíszben az új kórház bejárata 
(MTI Foto: Bud György felv.) 

�r. Vsanádi György közlekedés- � postaügyi miniszter 
a,nyújtja a kiváló vasutas kitüntetést Farka.s Mihály fó

intézönek, a Keleti pályaudvar ügyeletes tisztjének 

Az új közlekedéspolitikáról 
szólva a miniszter bejelentet
te, hogy az elvek kidolgozása 
már megtörtént. Az egész köz
lekedéspolitikai koncepció jö
vőre kerül a legfelsőbb gazda
sági vezetés, illetve a parla
ment elé. Az új gazdaságirá
nyítás azt követeli a közleke
déstől, ezen belül a vasúttól, 
hogy a lehető leggazdaságo
!<abban oldja meg a szállítási 
feladatokat - hangsúlyozta a 
miniszter. 

Dr. Csanádi György ünne
pi beszéde után 87 dolgozónak 
adta át a Kiv4ló vasutas ki
tüntetést. Az ll:rdemes vasu'tas 
ki ttin tetés átadására az igaz
gatóságok, központi hivatalok 
és intézmények vasutasnapi 
ünnepségén került sor. Érde
mes vasutas kitüntetésben 165 

dolgozó ,-észe.siilt. 

Uj, modern létesítménnyel 
gazdagodott a vasútegészség
ügy. Szolnokon, a tervezett 
határidő előtt elkészüit a 300 
ágyas MAV Kórház- é3 Ren
delőintézet. A kivitelezés ere

rendkívül nehéz körülmények 
között kellett az építést meg
kezdeni. Összesen 

179 kutat építettek, egyen
kén& 13 méter mélységben. 

deti határideje ugyanis 1967. Sok munkát igényelt az egye
augusztus 31. volt. Az építők neUen terep feltöltése is. Erre 
azonban szakítottak a "régi a célra 75 ezer köbméter föl
hagyományokkal" és elól>bre det mozgattak meg. 
hozták az átadás határidejét. Az új létesítmény fóépüle-

Az új létesítményt Pretsch te nyolc szintes. A legnagyobb 
János, a KÖZTI főmérnöke kórterem 4 ágyas, de kisebb 
tervezte. A kivitelezést az EM 

szálnban vannak kétágyas szo-
bák is. A járó betegek részére Szolnok megyei Allami Építő- külön ebédlő áll rendelkezés-ipari Vá!lalat végezte szoros re. Kitűnően megoldották a együttműködésben a beruhá- fűtést és a vHágítást is. A fií.zóval, a KPM I. Vasúti Főosz- tést teljesen automatizálták, a t�ly S�o_Zn;>ki Beruházási Fel- konyhában ködtelenítő és páugyelosegevel. raelszívó berendezést szereltek 

A k.ivitelező feladata nem •fel. A műtőkben és az étterem
volt könnyű. Annál is inkább, ben légkondicionáló beren
mivel a kórház számára ki- dezés biztosítja a megfelelo 
szemelt te1·ületen, a Zagyva ré- hőmérsékletet és a levegő pá
gi medrében kút-alapozáslal, ratartalmát. 

A vasúl első lélévi mérlege: 

A Szolnokra költőző orvosok 
rés:rere egy 11 lakásos külön 
épület, az ápol9 személyzet ré
szére ped:i,g nővérszállás áll 
rendelkezésre. 

Az új kórház és ren<lelőin
tézet a hozzá tartozó épüle
tekkel együtt 

80 milliós költséggel épült. 
Szakszervezetünk a fél
százalékos Önkéntes Tá
mogatási Alapból 15 mil
lió forinttal járu.U hozzá 

az építés költségeihez. 
A határidő előtt elkészü,lt, 

modern, korszerűen felszerelt 
egészségügyi létesítményt, 
amely nemcsak a vasutasok, 
hanem Szolnok város büszke&.� 
ge is, július 9-én, a XVII. vas

utasnapon ünnepélyes külső
ségek között adták át 1'endel
tetésének. 

Az ünnepségen megjelent 
(Folytatás a 3. oldalon.) 

(Bemzó Károly felvétele) (vf) 

A XVII. vasutasnap alkal- \--------------------------
mából, július 8-án, a Keleti 
pályaud,·ar kultúrtermében 
rendezett ünnepségen adták át 
a Kiváló vasutas ki tüntetést a 
vasuti munkában kiemelkedő 
eredményt elért dolgozóknak. 
Az ünnepsége."l megjelent 
dr. Csanádi György, közleke
dés- és postaügyi miniszter, 
Rödönyi Károly, miniszterhe
lyettes, a MAV vezérigazga
tója, Szabó Antal, szakszerve
zetünk fiítitkára és KnézU 
Róóert, az MSZMP KB párt0 

és tömegszervezeti osztályá

205,6. millió utas, 56 n1illió tonna áru 

nak munkatársa. 
Az ünepség résztvevőit 

Rödönyi Károly miniszterhe
lyettes köszöntötte, majd dr. 
Csanádi György miniszter 
mondott ünnepi beszédet. Be
vezetőjében a vasutasnap je
lentőségét méltatta, majd így 
folytatta: 

- N_épgazdaságunk az utób
bi években nagy összegeket 
fordít a vasút fejlesztésére. 
·Ennek eredményeként né
hány év alatt nagyot léptünk 
előre a vasút modernizálásá
ban. ú ;, korszerű villamos- és 
l:>iesel-mozdonyokat szerez
tiink be. Évente 4-500 ki!o
lnéter hosszú, korszerű, hézag
néllcüli pályát építünk. Mind 
több azoknak az állomásoknak 
11 száma, ahol korszerű vá
gányfoglaltságos biztosítóbe-· 
rendezést szerelünk fel. A k01'-
1zerií.sítést illetően azonban 
tovább kell lépni, olyan ará
nyokban lcell a vasutat fej
leszteni, ahogy azt a népgaz
daság fejlődése, a tranzitszál
lít�solc r..övekedése meglcöve
te.i. 

A miniszter a korszerűsítés, 
a Villamosítás és a dieselesítés 
főbb állomásainak ismerteté
se után, a következőket mon
dotta: 

- Bármilyen modern vas
lltat építünfo, az emberre, a 

1 

1>asuta.sra mindig • szükség 
lesz. :E:rthető, hiszen a legmo
tlernebb gépek, berendezések 
,em nélkülözhetik az embert. 

Az Északiban két mesei-mozdonyt 
alakítanak át a földalatti �észére 

A vasutasnapot megelőzően 
Lindne.. József vezérigaz
gató-helyettes sajtótájékozta
tón számolt be a vasút első 
félévi munkájáról. Elmondot
ta, hogy a vasút az első félév
ben 205,6 millió utast szállí

Az idén 100 éves fennállását 
ünneplő Északi Jármú.javító 
dolgozói a Nagy Októberi Szo
cialista Forradalom 50. évfor
dulója tiszteletére vállalták, 
hogy szeptemberre átépítik az 
épülő budapesti földalatti vas
út részére a MA V 2 darab 135 
LE-s M 28 sorozatú Diesel
mozdonyát. amelyekre az alag-

utakban meginduló pályaépl- tott, 1,1 millióval többet, mint 
tési munkákhoz lesz majd 

I 
a bázis időszakban, ezzel szem

szükségük a földalatti építői- ben nem tudta teljesíteni el-
nek. só félévi áruszállítási tervét. 

A mozdonyo'kat nem lehet- Az első félévben 
ne használni átépítés nélkül 
trdekes megoldással, valóság
gal feldarabolják a két M 

a fuvarozott áruk mennyi
sége 56,2 millió tonna volt, 

28-ast, majd kisebb méretűre s ez 1,2 millió tonnával keve
építik újra össze. • sebb az elő.irányzottnál. A le-

maradás egyik oka az orszá
gunkon átmenő tranzit-forga
lom csökkenése, a másik ok: 
a szállittató felek nem hasz
nálták ki kellően a vasút elsó 
félévi szabad kapacitásá't. 

A szállítási tervteljesítés 
lemaradpsa miatt a második 
félévben a va:.útra és a vas
utasokra fokozottabb feladat 
vá-r, hiszen az éves terv sike� 
res teljesítéséért nemcsak a 

második félévre előirányzott 
60,6 millió tonnát kell elszál
lítani, hanem számol.ni kell az 
első félévben elmaradt áru
mennyiséggel is. ll:ppen ezért 
elengedhetetlenül szükséges,, 

----------------------------------------,. hogy a vasút kereskedelmi 

TISZTAVATÁS KATONAI PARÁDÉVAL 
szakemberei az első félévhez 
hasonlóan, a második félév
ben is megkeressék a szálJítta
tókat, és a személyes kapcsola
tok kialakításával is igyekez
zenek a szállítást, a ki- és be
rakást szorgalmazni. Az igaz 
ugyan, hogy a vasút azokat a 
kedvezményeket, amelyeket 
az első félévben biztosított a 
szál1íttató feleknek, az év hát
ralevő részében a kapacitás 
csökkenése miatt, idólegesen 
m<'!gvonja, de ennek ellenére 
az agitációs munka, a meggyő
zés nem maradhat el. 

Ezt a munkát szükségessé te
szi az is, hogy a kapacitást nö

velő, nagyte!jesftményií. új vil
lamos- és Diesel-mozdi:myok 
csak az év utolsó hónapjaiban 
áilhatnak munkába, és így azok 

az őszi forgalmat nem segít• 
hetik. 

Újból rá kell t,érn.i a folya
matos nappali és éjszakai, il
letve vasár- és munJeaszií.nnapi 
rakodásolcra, a rakott kocsik 
gyorsabb kiüríté:;ére, a kocsi
fOTdul6 ic;l.ők fokozottabb csök
kentésére. A második ft',lévtól 
kezdődően szigorúbb rakodási 
határidőket kívá.n:nak alkal
mazni. 

A szolgálati helyeken 
gondosan fel kell készülni 
az augusztus végén meg
induló cukorrépa szállí-

tásokra. 
A cukorgyárak folyamatos 
üzemeltetése érdekében a gyá
rakkal egyetértésben a r�
szállításokat úgy kell meg
szervezni, hogy az sem a gyár
-nak, sem a vasútnak zavarl 
ne okozzon. Növelni keJ.1 a ra
kodásfal képzett irányvona
tok mennyiségét is, mert e te
kintetben a korábbi évekhez 
viszonyítva a fejlődés nem ki
elégítő. Az irányvonatk:épzés 
fokozására a vasút 2.z irány
vonatok képzésében és szerve
zésében rész;vevő dolgozóknak 
megrakott kocsinként, illetve 
frányvonatonként pn�miumot 
fizet. 

A vasút elött álló felada
tok nagyok. De előrelátó terv
szerű munkával, a rendelke
zésre álló erők és eszközök 
kihasználásáva.l megoldhatók. 

250 személyes öltöző-mosdó 

Fegyelmezetten, feszes vigyázzállásban 
(Riport az 5, oldalon.) 

A dunakeszi járműjavító
ban még a tavasszal elhatá
rozták, hogy egy korábban 
üzemi célokat szolgáló épület
ből saját erőből öltöző-mosdót 
létesítenek. Az elhatározást 
csakhamar tett követte. Az 
üzemben· elkészültek a ter
vek, majd helyi erőforrások
ból hozziíláttak a kivitelezés
hez. 

A közös összefogás eredménye: a 250 személyes öltöző
mosdót július 7-én a XVII. 
vasutasnap alkalmából 1'ende
zett ünnepség keretében át
adták 1'endeltetésének. Az ün
nepségen jelen volt Ha1'mati 
Sándo1' vezérigazgató-helyettes 
és Gulyás János, a vasutas
szakszervezet titkára. 
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A Vasutasok Sz�kszer:vezete VI I. kongresszusának határozata 
dött! 

V asu� S;'f1ksze�..et• VII. 7coflgrnszus4Mk kill
s-u.s 

megt�rgyaltak a központi vezetőség elmúlt kongresz
�n 

óta vegzett munkáját es megállapították, hor111 a VI 
tőse�

re:::: _határozat4inak_ végrehajtásán a központi veze: 
t1eze 

• nenyesen munkálkodott. En11ek kapcsán javult a 
(IQZd'í,,t:d

�nvon_ala, erősödött a szervezett élet, emelkedett a as szmvonal4 és fegyelme -�tt ·· · · k szerve•eti d k • . • "" az uzem, es sza -�
kö 

� . emo racia.. A Vasutasok Szakszervezete a magu es":' zeivel eredményesen segítette a va.tút g,azda.s4gi felada 
:a•� végrehajtását, tevéke11,i,en vett részt a uocializmus épi: 
é�s 

_ 
e7:- Erőfeszit�se_l B!k=ek voltak a vaautu dolgozók et_ es "!'-unkaloorülmenyeinek megjavitás4ba-n ta. Nevelési te�e!',e_nysegének eredményeként nőtt a vasutas dolgozók potitikat ont�ta, . i'!eológiai és általános műveltsége. � elmult. idoszak igazolta, hogy a VI. kongresszua hot4-f'OZ4tat helyesek és időszerűek voltak. A határozatok alapján szakszervezetünk eredményesen végezte munkáját a Magyar S:::aksz�ez�tek XX. kongresszusán meglMJ.tározott célok elerése erdekében.. 

A VII. kongresszus a jelen
tések és a végzett munka 
megtárgyalása alapján - fi
gyelemmel az MSZMP IX. 

ongresszusára, a :Magyar 
Szakszervezetek XXI. Kong
resszusára és a harmadik öt
éves terv célkitűzéseire - a 
Vasutasok Szakszervezete so
raiba tömörült tagság és sZér
vezeteinek feladatait a követ
kezőkben határozta meg: 

1. 

A vasút munkája a népgaz.
-dasági célok megvalósítása 
tekintetében igen jelentős. 
Szállítási feladatának gazda
ságos, pontos teljesítése köz
érdek, erősíti a munkáshatal
rnat. Az MSZMP IX. és a Ma
fll/ar Szakszervezetek XXI. 

kongresszu.sa kiemelte a vas
uti közlekedés jelentőségét, 
meghatározta a. feladatok tel
jesitésének főbb vonásait. 
Ezen alaf)6zik a vasút és a 
szakszervezet valamennyi in
·tézkedési terve. Ezek közül ki
·emelkedő fontosságú a gazda
sági mechanizmus reformjá
nak sikeres előkészítése és be
,·ezetése, a harmadik ötéves 
terv teljesítése, az egész vasút 
műszaki és szervezeti fejlesz
tésének a korábbiaknál lénye
gesen gyorsabb ütemű megva
lósítása. 

A szakszervezetnek a célok 
ismertetése, a dolgozók moz
gósítá..sa, a munkaverseny ki
szélesítése fontos feladata. 
Ezért szakszervezetünk főbb 
feladatai a népgazdaság fej
lesztése érdekében : 

1. A gazdasági mechanizmus 
reformja vasútra ,·onatkozó 
feladatainak kialakításában és 
megoldásában a szakszervezet 
tevékenyen működik közre. Ez 
eg�-részt magában foglalja az 
eg,-séges közlekedési politika 
megvalósítását, másrészt a 
-vasút modernizálásával járó 
feladatokat. 

Segfü azoknak az intézkedé
seknek a megvalósítását, ame
l)·ek a vasút terme:i•kenységét, 
gazdasá.s(osságát. kapacitásá
nak legcélszerűbb kihasmálá
sát. a bürokrácia csökkentését 
hivatottak szolgálni. 

'A vasút és a vasutasság 
azempontiainak szem előtt tar
tásárnl támogatja az egységes. 
üzemirányítási rendszer beve
zeté�ét. a körzeti állomási 
rendszer kialakítását. 

2. A szakszervezet szervei 
részt vesznek az 1 .  pontban 
foglalt feladatok végrehajtá
s{mak figyelembevételével a 
vasút tá,•lati. közép- és rövid
táYú terveinek meghatározá
sában. A terveket úgy kell 
meghatározni, hogy tág teret 
biztosítsanak az öntevékeny
ségnek és kezdemén;,ezó kész-
6égnek. A teri,ezésbe11 lénye
gesen nag11obb szerepet kell 
b;ztositani az üzemi és terüle
ti szerveknek. A ten·ezés fő 
szemoont.ia a népgazda�gi 
érdek és a vasút érdekeinek 
összhangja legyen. 

3. A gazdasági mechanizmus 
reformja követelőleg írja elő 
az üzemi demokrácia fejlesz
tését. A · e�'>rm megvalósítása 
elk�;.,.w1h.::t<>'.le.1 a dolgozók
nak a •·· ,,=tésbe való fokozot
tabb v,,,·,. ,nás<1 nélkül. Ezért a 
dolgozók érdekeltségét min
denütt ldemelten kell hangsú
lyozni. Az üzemi demokrácia 
jól bevált fórumait - terme
lési tanácskozások, múszaki 
konferenciák, munka- és bri
gádértekezletek, szolgálati 
ágak vasúti csomópontonkénti 
komplex megbeszélései, szál
litó felekkel (AKŐV, MA
S P ED) történő egyeztető érte
kezletek, hatékonyabban 
kell felhasználni a feladatok 
és végrehajtásuk módszerei
nek helyes meghatározására. 
Tudatosítani kell az ii,emi de
mokrácia jelentőségét a szo
ci.allzmus építésében. 

4. A szocialista munkaver
senyt továbbra Is gazdasági 
céljaink megvalósításának 
szolgálatába kell állítanL A 
verseny célkitűzéseinek meg
határozásánál fontos feladat a 
formális vonások megszünte
tése. Olvan versenyformákm 
kell kialak-ítani, amelyek az 
1lzemi, igazgatósági és há1.6-
2l<tti célok megvalósítását 
együttesen mozdUják elő, a 
elsősorban a helyi kezdemé
nye:::éseken alapulnak. 

A szocialista brigád és szo
cialista üzem címért folyó ve
télkedés feltételeit tartalnú 
színvonalának emelését a gaz
dasági vezetéssel együtt bizto
sítani kell. A verseny ösztön
zésével kapcsolatos rendsze
rek kialakításábran a helyi 
koLLektiváknak nagyobb önál
lóságot kell adni. A szocialis
ta munkaverseny fejlesztését 
szolgáló nyilvánosságot maga
sabb színvonalra kell emelnL 

5. A szakszervezeti szervek 
a maguk eszközeivel mozdít
sák elő a közgazdasági szem
lélet kibontakozását. Ennek 
érdekében segítsék eló a gaz
daság! mutatók jó tel;esitését, 
a. szá.Llltási ka.pacitás jobb ki• 
használá.sd.t, a nagyobb jö1>e• 
delmez6ségre irányuló töre� 
uéseket. Mozdítsák elő az ön• 
költségén alapuló tarlta-rend
szer helyes alkalmazását. A 
vasút devizaszerző tevékeny
ségét a tranzit szállítw;gk 
meggyorsításáv:al, az idegen 
kocsik tartózkodásának csök
kentésével, az OSZZSD-ben és 
OPW-ben rejlő lehetőségek 
jobb kihasználásával, a határ
állomások munkájának javí
tásával, a fuvarozással kap
csolatos egyéb szolgáltatások 
növelésével segítsék elő. Na
gyobb hangsúlyt kell adni a2 
üzemszervező tevékenységnek. 

6. A vasút a népgazdaság 
fokozott erőfeszítéseinek ered
ményeként műszaki forradal
mát éli. A korszerűbb vonta
tási nemek, a korszerli. pá
lyák, járműpark, biztosítóbe
rendezések jó kihasználása 
népgazdasági érdek.. Ezért a 
vasút rekonstrukcióját a szak
szervezeti szervek kísérjék fo
kozott figyelemmel és segítsék 
eló azok határidőre történő 
megvalósítását. 

A korszerű esz.közök javítá
sának és feruntartá.sának fon
tossága megköveteli, hogy a 
járműjavítókat szervezetileg 
is jobban a MAV-hoz kössük. 
A jai,ító szolgálat legfontosabb 
feladata az átfutiísi idők gyor
sítása és a javítási százalék 
leszorítása. E célok szolgála• 
tába kell állítani a vasút újí
tási mozgalmát is. 

7. A gazdasági mechani21IDUS 
reformjából következik, hogy 
megnő a vasúton a tudomá
nyos kutatás szerepe. A tudo
mányos kutatás legfontosabb 
feladata a meglevő eszközök 
kihasználásának fokozására 
módszerek kidolgozása. Ennek 
érdekéboo jobban igénybe ketl 
venni a kibernetikai és más 
tudományos módszereket. A 
tudomány és a gyakorlat kap
csolatát az alkalmazott kuta
tás érdekében szorosabbá kell 
tenni. 

II. 

Az új gazdaságirányítási 
rendszer, harmadik ötéves ter
\'Ünk sikere, a vasút feladatai
nak teljesítése végső fokon az 
életszínvonal növekedésében 
jelentkezik. A termelés ész
szerűbb szervezése nagyobb 
jövedelmezőséget és ezzel 
együtt magasabb jö�edelmet is 
biztosít. Ez az alapja a vasutas 
dolgozók élet- és munkakörül
ményei megjavításának, szo
ciális és egészségügyi igényeik 
magasabb színvonalon történő 
ki0Mgít-½;.nek. A népgazdaság 
más szektoraihoz hasonlóan 
fokozni keij erőfe_s�(tl�d!!�et 

Ill. 
• m.unk4td6 e&ökl,entéséért, a. 5. Fokozott fir11/elmet kell 
törvényesség betartásáért, a fordítani a munk4 során meg
ba.lesetek, munkaártalmak rokkant, esők.kent mu-nka.ké-
csökkentéséért. pességüek "h""re. A fott'alko- A ewc:la1izmus építésének 

...,, "� ""' jelenlegi szakaszában a hazai 
Ennek érdekében : zással kapcsolatos a1kalmassá- és nemzetközi munkái.mozga-1. Gazdasági eredményeink- gi feltételeket Ö66z.hangba keli lom, a nemzetközi helvzet 

nek megfelelően törekedni hozni a modern technika kö- megérté,;e, a népgawa.sági ·felkell a vasutasság bérszínvo- vetelményeivel. A csökkent adatok megolda-,-a valo moz.nalának növelésére. Optimális mutikaképess-égűek rehabili- gó,;ítás érdekében fokozni kell létszám kialakításával a tar- tációját ennek figyelembeHéte· szaks.::erve=etünk nevelő u,1:etós létszámmegtakarítást is lével kell végezni. Kü!ö� kell kenység,lt, AZ alta/.ános, políbérfejlesztésre kell használni. foglalkozni a megrokkant és tikai es ,:::akmai müveic.seg Ezenkivü! a népgazdasági bér- egy bizonyos szakm4ra már fejlesztése még nagyobb je• fejlesztési intéz1cedésekb61 is nem alkalmas - látás-, haL- lentőséget 1,ap. Emellett a növelni kell a. vasutasság reál- láscsökkent - dolgozókkal. A 
bérét. A bérfejlesztesnél töre- csökkent munk.aké="gűek- ,szakszervezetek hagyom nyo� 

..,......._ kulturális tevékenyseget JB kedni kell a külső nem kel való foglalkozást bel6ó és fejle.,,zten:i kell. A vasutas vasutas - és be1só arányok külső gondoskodással kell d k tökéletesítésére. A bérezést megoldani. A gondoskodás oLgozók er ölc:;i, politika,;, vi-
úgy kell finomítani, hogy az a foglalkoztatási, bér- és átkép- lágnézeti nevelésével pa.rhu
termelés növelésére ösztönöz- zési kihatásait ki kell mun- zamooan nagyobb gondot kell 

zön. Az egyén jövedelme az káln.i. Ennek érdekében saját fordítani a vasutáS dolgozók 
eddiginél jobban függjön intézrnényeink:en kívül a taná- minden rétegének tesmeveJei;j 
munkája társadalmi hasznos- csi sze1·vek:kel is megfelelő és sporttevéi<eny:.égére ib. 
ságától. A nehéz fizikai mun- kapcsolatot kell kiépí� Ezért: 
ka megbecsülését - elsósor- 1. Növeljük az alapfokú po-
ba,n a pályafenntartási dolgo- 6• A vasutasegész.ségügy litikai oktatásban reszt \"e,ok 
zók esetében - a bérezésben fejiödésenek iranya meghat.a- számát, az osztály színvona
is kifejezésre kell juttatni. _rozot� szakszei·vezeti ..zerve- lát. Biz�tani kell a dcllgozok 
Rendszeresen vizsgálm kell a ink.nek a megvalósitást szor- mind szélesebb rétegeinek be"' 
jutalma�i és premizálási ga1r?azmok, tiuno�atmok_ kelL vonását sz.ervezett okt.al.ásba. 
rendszert és úgy átalakítani, Toyabb .. kell :<>1:irta_tm az A szemléltetés és szóbeli agi-
hogy azokban a leheto• legm1· egeszsegugyi - külono&m az tá „ kül" .. bö"ző z.k.. . el "' - üzemi egészségügyi - hálózat cio . on . . e� . ozen- . nimálisabb szubjektív elem 

fejlesztétlet. A harmadik öt- rends�eres felvilágostto_ teve
lehessen. éves tervben a. debreceni ren- ke-!'ysege� keLI [o!ytarn, a ha_-

2. A népgazdaság egyéb liga- de/.őt, üzemi fogászati es mái zai ese11um11ekrol, a nemzetkö
za.tainak megfelelően a vas- rendelők sorát k.eLl átadni ren- z, hely�etrol. Ismertetm kell a 
úton is erőfeszítéseket kell deltetésének. A vasút saját.OIS- hazai es nemze!közi_ munkas
ti;nni a. munka.idő további rö- ságána.k meg.felelően javitaní mozgalom esemenyeit, egyut
md!t�ére. Ennek meg�elelően kell az egészségügyi propa- tal elmélyíteni a dolgozóink
az egyéb népgazdas�gi ágak- ganda, agitáció és járványügyi ban a proletár internaci0<11a
kal e�id� a vasut_ a_zo��s tevékenységet. Fokozni keU ldzmus érzését. A kispolgári 
szakmáiban ts munka1dorovi• . . befolyás, a nacionalizmus és 
dítést kell végrehajtani. A 4": •ndo�lat!;<t�l maga.a tap- sovinizmus nézeteivel, egye.s 
12124-es forduló szolgálatnál pe-nze, s_zazaLék !s. g11_ogyszer- nyugati o�k és szerveze
tovább kell szélesíteni a köz- fogyas�tas le.iZoritasaert folyt, teik fellazító tevékenysegével 
beváltós reridszert. Az utnzó- munkát. 

szem-be kell helyezkedni, erre 
személ11zet hosszú szolgálati Ennek érdekében a l!fmk- a dolgozókat érvekkel, ismer
idejének felszámolására a be!- szervezeti szervek tevékenysé- teté6sel fel kell készíteni. 
.ró tartalékok - üzem.szerve- gét és az orvos.! ellenőrző 2.. Az új, teclinikailag fejlett, 
zés, an1J(igi ösztönzés stb. - munkát egyaránt javítani kelL modern vasút múvelt, a tech
feltárásával és <illa.mi seglt- Egyre szélesebb körben kell 1tikához értő embereket kö!!e
ségget megoldást kell keresni. felruházni az üzemorvosokat a tel. Ezért egyarant sulvt kell 
E tekintetben is nagyobb le- táppénzes állományba vétel helyezni � általános és a 
hetóségeket kell biztosítani a jogávaL ,zakmai műveltség növelésere. 
helyi kezd�ény��knek. 7_ A ½ százalékos Onkéntes Az állami oktatas támogatásá-

A munlraddő-csio�entést - Támogatasi Alap alapszabály- ra az üzemekben - ahol erre 
mint ahogy . a nepgazdaság zatának meg!elelően töreked- mód van - általános és kö
ep-éb_ 

ágazata:i,b�- - a tenne- n1 kell a kedvezmények széle- zépiskolai kihelyezett oszt.ályo
les- es keresetcsokkenés nél- sítésére a befolyt összegek kat helyes szervemi. Különos 
lctil ke!] megoldani. A __ mu1t�a- minél .�obb százalékának gondot kell .fordítani az álla· 
idó-csökkentéssel e011"!!-� f?ko- közvetlen vissz.ajutta l.ására. A lánoo iskolai hallgató;,: s.:ámá
zottabba.n kell e!!enonznt a felhalmoz.ott Ö&<;Zegekből to- nak növelé;ére. Az új he1 -
túlmunkáltatá.s.w, pihenő idó- vábbra is javítani s.züksé.ges zemek megfelelően a vasút 
v:1 �apc�olatban mé! megle- az egészségügyi intézmények tanfolyam- és vizsga.-e,idszerét 
vo .�rvenytelenségek felszá- színvonalát és ezzel együtt a felül keU vizsgálni és a szük
rnolásat. ,asutas dolgozók és család- 8éges fejlesztést, javítast veg-

3. Az új Mtmka Törvény- tagjaik egészségügyi ellátását. re kell hajtani. A felső-, kö-
könyve vasútra vonatkozó vég- zép- és alapszervek a gazda-
rehajtásl utasításának kidol- B. A nem h8S2lllosítha.tó vas- sági vezetéssel együtt ala1..it-
gozás.mál azt kell szem előtt úti szolgálati lakások tanácsi sák meg az oktatási és lsme
tartani, hogy az ún. vasúti sa- kezelésbe adásával egy idő- retterjesztési tanácsokat és se
játosságok - eltérő szabályo- ben szorgalmazni kell, hogy a gítsék elő munkájukat. Ezek 
zás - núnél kisebb számban tanácsok a vasutasok lakásigé- leg!ontosabb feladata az álta
kerüljenek megállapíUísra és nyét a népgazdaság más dol- lános és szakmai képzés segí
a szabályozás a többi bérből gozóival azonosan bírálják el tése, koordinálása. 

és fizetésböl. élő, nem va.suta- Az úgynevezett munkaköri, a 
3. A szakszervezet hagyomá

sok 6zabályozását közelítse szolgálat ellátása érctekében ny05 kultúrnevelési felada
meg. Egyúttal el • kel! érni, fenntartandó lakásokat mo- tait - képzőművészet, könyv
hogy a béren kívüli juttatá- dernizálni szükBéges, erenkí- tármozgalom, ismeretterjesz
sok nagyobb mértékben kerül- vül támoga.tni kell azt a törek- tés stb. - tovább kell foly
jenek helyileg megál!apitasra.. véat, amel11 új vasúti Za.kások 

tatni és színvonalát növelni. megépítésére vagy a ta.nácsck-
A vasutas dolgozók törvény- tót Lakások megvásárlására Nagy gondot kell fordítani a 

ben biztosít.ott joga.inak meg- vonatkozik. Jelentősebb tárno- létesíimények fejlesztésére és 
tartását fokozottabban kell d 1 jobb kihasználására, a klub
ellenórizni, különös tekLntet- gatást kell adni a vasutas O - rendszer szélesítésére. A dol
tel a nőkre és a fiatalokra gozók családibáz-építési ak- QOZÓk szépérzékén.ek, izlese
vonatkozó rendelkezésekre. A ciójának. nek fejleaztése érdekében az 
swcialista törvényesség meg- Támogatni keli azokat a kez- üzemekben, kultúrotthonok
tartása érdekében segítsék elő deményezéseket, amelyek ösz.- ban, művészek, a.matőr képző
szakszervezeti szerveink a szefüggő vasúti telepek kiala.- művéazek műveiből kiá!Lításo
vasúti döntőbizottságok és tár- kítását célowk. Erre a célra kat kell szer·vezni. Ezzel együtt 
sada1mi bírooágok munkáját. alapokat kell képezru a része- nagyobb gondot kell fordít.aro 

4. A szakszervezet baleset- sedési, illetve a vállalatfejlesz- a kultúrintézmények musor

elhárítási tevékenységét to- tési alapból. politikájára. A nagyobb vas
vább kell javítani. Az egész- 9_ Az új Ruházati Vtasítlis utas lakótelepeken, munkás

séges, biztonságos munkaJ'el- továbbfejlesztette a vru.utas szállásokon mozgó kiállítá
tételek megteremtésére a be- dolgozók ruhaellá�t. Ki�r- sok szervezése Játszik helyes
ruházásoknál és a hiányok jesztette a ruha�ritést, �bb nek. A vasutas képzőművészeti 
pótlásánál nagyobb gondot tízezer dolgozó része,sűlt láb- élet fejlesztése érdekében tár
kell fordítani. Különös figye- beliellátásban, a ruha minő- latlátogatásokat, bérletakció-
lemmel kell lenni az újonnan sége javult. kat kell szervezni és széle<-í-
bel.épő vontatójánnűvekre, a teni a pályázatok rendszerét. 
fokozott sebesség és növekvő Ezeket az intézkedéseket to- A művészek és dolgozók ka-p-
zajszint miatt előálló foglal- vább kell folytatni és a ruha- csolatát a műteremben és 

kozási ártalmakra. A baleset- ellátásban ré�zesülöok ruhá:La- üzemben egyaránt helyes sz.or
elhárítási propaganda haté- tát korszerűbb kivitelben, jobb galmazn.i. 
konysá.gának emelésére fiLme• minőségben és határidőre kell 4. A vasutas J.fjúság körében 
ket, plakátokat, brosúrá.kat biztosítani. Ezzel együtt a népszerűsíteni kell kultúrin-
kell készíteni. munka- és védőruha-ellátást .is tézményeinket. Ezekben az 

Fokozottabban kell alka!- ja,itani kell. intézményekben segítsük elő 
mazni a munkavédelmi elóirá- 10. Az. üzemi szociális Intéz.- fiataljaink továbbtanulási le
sokat megsértőkkel szemben a mények - üdülők, üzemi hetöségét - főleg a la.ká.sprob
felelősségre vonást. A szol.gá- konyhák, gyermekintéané- lémával küzdő családok gyer
lati helyek és üzemek munka- nyek, öltözo"k, mosdók stb. - mekeiét - tanulószoba bizto
védelmi hiányosságának fel- fejlesztését, újak lét.esítéfiét sításával, korrepetálá.<;&al stb. 
számolására megfelelő intéz- egyre inkább a szolgálati he- A kultúrintézrnényekben szer
kedé6i terveket kell készíteni lyek hatáskörébe kell utalni. vezzenek pályaválasztási ta
a szolgálati hely éves intézke- Erre évről évre megfe!eLó ösz- nácsadásl 
dési tervének részeként. A szegeket kell biztositani, vál• 5. Ki kell dolgozni a kultu
balesetek elleni védekezés leo- !alati, részesedési é$ más a.la· ráli6 létesítmények fejle,;ztésé
hatékonyabb eszköze továbbra pokból. A harmadik ötévei; nek, fenntartásának, esetleg 
is a megeUízés marad. Ezért tervben e célokra rendelkezés- újak létesítésének pénzügyi 
nagyobb gondot kell fori!itani re álló beruházási összegek terveit. Az e célra fordított 
a dolgozók nevelésére, az célszerű és teljes felhasználá- összegeket növelni kell és 
üzemszemlék megtartására, a sát szakszervezeti szerveink a fenntartásuk:, felszereltségük, 
műszaki megelőzé;;re. Mind- maguk eszközeivel segítsék otthonossá tételük gondját el
ezekben kiemelkedő jelentősé- elő. Kisebb létesítmények sőoorban a helyi szakmai és 
ge van az üzemi munka.védel- megvalósításánál szorgalmaz- s7.akszervezeb sze.1:vekre kell 
mi őröknek. zák a társadalmi munkát. bíz.ni. 

ti. A szakszervezet n«llllet
közi tevékeny.ségét a mealev6 
kapcsolatok megtartásá'Val 
újak létesítésével tovább � 
fejleszteni. A dol{lo::ók körébe,1 
ismertté kell tenni a Szak
szeri;ezet! Világszövetség é3 
szak ai tagozatunk irán11Cl• 
veit, célkitu.:éseit. Az általuk 
szer,ezetl akciókra, mozga;. 
makra, az elnyomottak ,·éclel4 
m.ére dolgozóinkat hfrjuk fel. 
Kapcsolatainkat ismeretter
jesztő anyagok, tapasztalatok 
c.,eréjével, delegációk. küldé
sé,·el és fogadá,ával. a ·  nem
zetközi turizmus; sport- és kul
turális cserékkel fejlesszük. A 
számunkra jelentős határfot
gl<lnú kapcsolatokat a terille
Li es hat.árs.z.éli S✓.ervekre kell 
b1zni. 

7. A vasutas sportot tra.dt
d.óinak és lehetöségeiMlc 
megfelelően tovább kell fe;-
1.eszte-ní. E fejlődés egyaránt 
szolgálja a tömeg- és minő-. gi sportot. Szervez.zenek 
minden korosztály számára 
üzemi bajnokságokat, m.unka
h e}yi tornát. 

A 6port.oláshoz szil� 
létesítmények, felszerelá!ek 
fejlesztésére és megóvúha 
nagyobb gondot fordítsunk. 

IV. 

A társadalmi fejlődéssel • 
következett változások, a 
gazdasági irányítás, a uo-
cialista demo!u-ácia fejl-
tése megnöveli sza-'<szerveze.. 
tünk feladatait, felelássé&ét. 
Lehetővé válik, hogy &ak
szervezeti szerveink fl4QI/Obb 
kezde-ményezőkés:u1éggel, ak
tivitással vegyenek réi;z; G 
vas-út feladata.inak meghaU.
rozá.sába.-n és megoldá.sd�tJ., 
a vasutasság érdekeinek ér
vényre juttatásába.n.. Ez az.t 
is lehetővé teszi, hogy na
gyobb hatáskörrel lépjenek 
fel minden olyan jelen&ég 
ellen, amely céljaink me&
valosítását fékezi. Ennek ér· 
venyesítése érdekében növel
jük a szakszervezeti bizottsá
gok önállóságát, munkájuk 
színvonalát. Minden szinten 
jAvítsuk az együttműködést a 
pán�, KISZ-, szakmai- és más 
szervezete-KkeL A szakszerve
zet irányító tevékenységének 
fejlesztésével, a vezetés szin
vonaiának emelésével a szer
vezeti élet erősítése érdeké
ben főbb feladataink: 

1. A:z új gazdasági irányí
tási renctsi.er egyik alapveti 
vonása a helyi szervek önál• 
lóságának növelése. 11-finde,t 
szinten növelni keLI a ,::a.k
$zerveze:i szervek ömiUósd.
gat és az ezzel járó felelőssé• 
get. Ennek megvalósítása 
erdekében gondoskodni kell 
valamennyi szak,,zervezeti 
szerv megfelelő tájékoztatá
sa.ró!, ·az országos és helyi 
kérdések i.s.mertetéséről egy
aránt. A tájékoztatás melleli 
fokozott gondot kell fordí· 
tani az aktívák képzésére. 

KülönöS gondot kell fordí
tani a választás során léti·e
hozott területi biz.ottságoit, 
fu.emi szakszervezeti tanácsok 
és más ÖSSZevont sz.a,kszerve
zeti szervek munt<áj.in.ik 
meg.szervezésére, segítésére. 

2. Növelni kell a választott 
testületek munkájának haté
konyságát. A fontosal>b kér
désekben kl kell kérni a 
választott testület állásfogla• 
lását. A határozatok végre
hajtásának ellenőrzését és se
gítését e szerint kell mell,· 
bzei:-vezni. 

3. Az új munkamódszerek 
alapvető követelménye az 
üzemi szervek erooítése, ve
zetési színvonaluk növelése. 
Az üzemi demokrácia k�zé-
1.esítésévet ;áró megnöveke• 
dett jogokat a dolgozók ne• 
vében, mint képv-i.seleti szer
vek a szakszervezetek he!11i 
szervei gyakorolják. E jogo• 
kat képviselni helyesen csak 
akkor lehet, ha a dolgozók
,kal közvetlenül kapcsolat
ban álló bizalmialtra tá
maszkodunk:. Ezért lényeges, 
hogy a bi.zalmi.ak nélkül a dol
gozókra vonatkozó konkrh 
kérdesekben selwl ne dönt
senek. 

Ezzel természetesen egyült 
kell járjon a bizalmiak mun
káJa színvonalának növelé8e, 
folyamatos képzésük révén. 

4. A szakszervezeti demok• 
ráciát tovább kell szélesíteni, 
elsősorban a taggyűlések, bi
zalmi csoportértekezletek &2ín
vonalána.k emelésével. A szaik· 

(Fol11tatá.s G 3. oldGZofi.) 



196'7. JűLIUS l'l'. 

(Folytatás a 2. oldalról.) 

grervezetl tagság aktivitására 
- mely a jelenlegi helyzet
ben döntő - akkor számLtha
tunk, ha rendszeresen tájé
koztatjuk őket és tág teret 
adunk véleményük kifejtésé
nek. A dolgozókat érintő va
lrunennyi kérdésben akkor 
lehet helyesen állást foglalni, 
ha véleményüket ismerjük. 

5. A közlekedés és hírközlés 
népgazdasági jelentósége 
xnegnövelcedett. Ezzel együtt 
nőttek feladataink. Ezeket a 
feladat.okat az egységes köz
lekedéspolitikai elvek han
golják össze. , A közlekedés
politika kidolgozásában szak
szeryezetünk is részt vett. A 
végrehajtás egységének és si
kerének biztosítása érdeké
ben a miniszter és a szak
szervezetek szerződést írtaic 
alá. E szerződés végrehajtása 
érdekében valamennyi, a tár
ca dolgozóit magában tömö
rítő s�zervezettel tovább
:a is szoros <kapcsolatot kell 
tartani és együttesen mun
kálkodni. 

Hasonló szerzód,éseket ken 
kötni a Vasúti Főosztály és 
" szakszervezet elnöksége, az 
tgazgatóságok és a területi bi
zottságok, a szolgálati főnök
ségek és a szakszervezeti bi
zottsd.gok körott. 

6. A szakszervezeti pém;-
pmáLkodást továbbra ill 
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messzemenő takarékoosággal, 
a mozgalmi célok megvalósí
tásána.k előtérbe helyezésé
vel, az ádminisztráció állan
dó csökkentésével, a fizetett 
apparátus létszámának éssze
rű megállapításával kell foly
tatni. Növelni kell az alap
szervezetek rendeBcezésére 
bocsát.ott összegek arányát. 
A dolgozók pénzének ren
deltetésszerű. felhasználását a 
számvizsgáló bizottságok út
ján minden szinten foko
zottan keU ellenőrizni. 

Vasutasnapi 

ajándék 

(Folytatás az 1 .  oldalról.) 

dr. Csanádi György közleke
dés- és postaügyi . mini»zter, 
dr. Szabó Zoltán, az MSZMP 
Központi Bizottságának tag

1 Tetvek, gondok a korszerűsödő 

Rámán Kató 1útőházban 
A Hámán Kató f-útóház a 

A Vasutasok Szakszervezete 
VII. kongresszusa a központi 
vezetőség kötelességévé te
szi, r.ogy a határoza1. alapján 
a feladatok végrehajtására 

ja, egészségügyi miniszter, vasút egyik legnagyobb vonta
Csáki István, az MSZMP Köz- tási telepe. A budapesti igaz
ponti Bizottságának tagja, a 

I 
gatóság összes 100 etkm tervé

Szolnok megyei pártbizottság nek több mint negyedrészét 
e�. titkára, Rödönyi Károly teljesíti. A fűtőház fennállása rmn'lSzterhelyettes, a MÁV ve-

1 
. • • • 

- ·ga g tó· és Szabó Antal ota a mozdonyvezetők kikep-
:��!e��ünk főtitkára. ' ző bázisa volt. Különleges 

részletes inté2lkedési tervet Az avató ünnepséget dr. 
dolgozzon ki. Az MSZMP Soproni József, a KPM 1/3. 
IX. és a Magyar Szakszer- szakosztály vezeióje nyitotta 
vezetek XXI. kongresszusá- meg, majd dr. Csanádi György 
nak szellemében a népg;azda-

, 
méltatta a kórház jelentósé-

s.ágra és a vasútra háruló gét. 
fel�datok megoldására moz- ,. _ Most nem üzemi épületet, g_ós1tsa a vasutas dolgozó.. hanem olyan egészségügyi Lékat. tesitményt adunk át rendelte-

A kongresszus felhí1' min- tésének, amely a va.sutasok es den aktivistát és vasutas családtagjaik gyógyitását, dolgozót, hogy a határozatban megromlott egészségilk helyfoglalt célkitűzéseket, mely reállítását lesz hivatott szolvégső soron hazánk szocialis- gálni _ hangsúlyozta a nu
ta építését hit)atott szo!.gálni niszter. A kórház orvosainak 
támogmsa, aa,ok megvalósítá- és ápolóinak azt kívánjuk, 
sán munkálkodjon. hogy érjenek el jó eredménye-

Budapest, 1967. június 7. ket a gyógyitó munkában. 
Ezután Szabó Antal főtitVasutasok Sza.ksur- kár tolmácsolta szakszervezeYezel.ének VIL kong- tűnk központi vezetőségének resszusa köszönetét a tervezőknek, ki

vitelezőknek és mindazoknak, 
akik segítettek abban, hogy az 

helyzetét növeli, hogy a gőz
mozdonyok korszerűsítésével 
járó kísérletek, átalakítások, 
újítások többségét a Hámán 
Kató fűtőházban próbálták ki, 
és a mindennapi gyakorlatban 
is alkalmazták. Ezek közül 
csak a legutóbbiakat említjük: 
a csillagfúvó és .szú.kített hen
ger, a tiszta pakuratüzeléses 
mozdon11, a vékonyitott cső
fal, a toltvonati rendszer, az 

összes külföldről hozott szenek 
keverési aránya, a szenek tá
rolá-Si helye stb. 

Kétmííszalcos javítás 

helyhiányt úgy oldottuk meg, 
hogy az egy műszakos moz
donyjavítás helyett bevezettük 
a két műszakos javítómunkát 
a fűtőházban és a motorszín
ben. Az eredmények a vártnal 
nagyobbak és ezzel nemcsak a 
helyproblémát oldottuk meg. 
hanem megnövekedett dolgozó 
mozdonyaink száma is. Egy
szerre kevesebb gépet kellett 
beállítani, mivel rövidebb idó 
alatt készültek el a javítások, 
ezzel a felére csökkent a moz
dony állásidő, az időszakos és 
mosójaV'ítá.son. Minden gépünk 
teljesítménye megnőtt, csök
kent az egy 100 etkm-re eső 
költség, kevesebb megmunkáló 
gépre van szükség, mert a má
sodik műszak bevezetésével 
megnőtt a gépek kihasználási 
foka. 

Újítási célfeladatok 

1'ésbé bonyolultra technikttso
ka.t állítottunk be. !gy minden 
feladat elvégzésére jut elegen
dő szakember. 

Ennek a rendszernek kö
szönhető, hogy a flatal, k�zdő 
mérnökök, technikusok Jobb 
kedvvel végzik munkájukat, 
számos tanulmányt írtak a 
mozdonyok üzemeléséról, a . 
munkaerő helyes felllasználá
sáról, a gazdaságos termelé! 
lehetőségeiről 

Saját erőből 

S O VÁ N Y U TA ZÁ S  
új kórház és rendelőintézet ha
táridő előtt elkészülhetett. 

A beszédek elhangzása után 
dr. Csanádi György, a kór
ház építésében kiemelkedő 
munkát végző dolgozókat ki
tüntetésben részesítette. Oten 
kaptak miniszteri, ketten pe
dig 1'ezérigazgatói dicséretet. 
Majd ezt követóen a vendé
gek dr. Soproni József szak
osztályvezető és dr. Szebeni 
József, a lcórház igazgatója kí
séretében megtekintették az 
új létesítményt, a szolnoki és 
ti.szánttíli va-Sutasok legszebb 
vasutasnapi ajándékát. 

A kísérlettel együtt járó 
nehézségek tovább növekedtek 
a Diesel-elektromos mozdo
nyok alkalmazásával. Az M44, 
M61 és 1\162 sorozatú mozdo
nyok üzemelése és karbantar
tása közben szerzett és más 
fűtőházalrnak Is átadott ta

pasztalatainkkal jól· szolgáltuk 
a vasút érdekeit. 

A nehéz fizikai munka meg
könnyítése érdekében újítási 
célfeladatokat hirdettünk meg. 
Ez bevált.otta a hozzáfűzött re
ményeket;, mert többségében 
saját erőnkből teremtettük 
meg az M44 és MGI sorozatú 
mozdonyok javításához sz-ük
séges munkaeszközeinket. 
Újítás segítségével oldottuk 
meg a melegmosó pótlását, va
lamint a pakúra feladó beren
dezést, a fűtőház összes helyi
ségeinek fűtését, beleértve az 
öltözőt és mosdót is. 

A fizikai munkaerőhlánv ná-
1,unk is sok gondot okoz. Emel
lett küiön gond a modern jár
művekhez értő, 76 képe&ség-tl 
emberek kiképzése. E tekintet
ben csak saját erőnkre tá
maszkodhatunk. Házilag szer
veztük meg a 70 fős, hat hóna• 
pig tartó mot.orszerel6i tanfo• 
lyamot, amelynek előadóit a 
fűtőház adta. Ugyancsak házi
lag szerveztük meg az évente 

100-110 fővel működő 8 ál

talános iskolát, hogy biztosít
hassuk a gőz- és Diesel-moz• 
dony segédkezelők utánpótlá
sát. gyakran mozdonyvezetői 
tanfolyamra való kültlését. 

Dolgozóink fútői, segédkeze. 
Iói és különböző mozdonyveze
tői ' tanfolvarnokon évente 

12 800 munkanapot töltenek. 
Ezenkívül 113 fő jár üzemen 
belül általános, 36 fó közép
és 7 egyetemre, főiskolára. 

- Meghívna egy feketére'!' 
- Nem tehetem, én is önköltségben utazom. 

(Pusziai Pál rajza) 

SZOC I A L I STA M Ó D O N  . . . 

V-IBi Ferenc, 

A felsorolt különleges :fel
adatok és a még fel nem épí
tett „A", a felújítás céljából 
részben lebontott „B" moz
donyszín megnehezíti a moz
donykarban.tartási munkát, 
mert az építkezés ideje alatt 
nem használható a melegmosó 
és a „B" fűtőházi süllyesztő 
sem. Ezért a fűtőház jelenlegi 
javítási rendszerét át kellett 
szervezni. Az M44-es mozdo
nyok javítását a gőzös részleg
nél végezzük. 

A fűtőház szerteágazó fel
adatai, amelyek a Diesel-elekt
romos mozdonyok megjelené
sével csak szaporodtak, a ha
gyományos műszaki vezetés 
rendszerének átszervezését Is 
megkövetelték. Fel kellett 
hagyni a hagyományos reszor
tos rendszerreL A modern jár
művek bonyolult berendezései 

Intézkedési tervet dolgoz.- nemcsak a :fizikai hanem ve-
� k;i, _al_?el,y .wa&á.ba .f9g:: �tő munkakörök 'betöltését is _ UJ iizemJ orvosi rendel.ót l.alJ� a futóház legfőbb tenni- gnehezitették. Univerzális épít.enek Tapolca állomáson. valóit. 

�emberek kiképzése igen 
Az alapozási munkálatok el- A legfontosabb munkaterli� hosszú időt vesz igénybe. Lo
kezdódtek és a tervek szerint l��e?- - a motoros és g�� gikus, hogy az idő rövidsége 
a rendelőt ez év őszére átad-
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ják rendeltetésének. A rende- cialista brigádban végzi mun- feladatra. A bonyolult, na,g� 
lőben szakooitott rendelés is káját. szaktudást igénylő reszortosi 
lesz. A gépek javítására szolgáló munkákra mér,wkök.et, a ke-

A „B" mozdonyszín újabb 
két évig tartó átépítés-e miatt 
még tovclbb csökken a lakatos 
munkahelyek és mozdony• 
férőhelyek száma. Átépítésre 
tervezték be a „B" fordítót, a 
,.B" süllyesztőt, ezért a mun
kát úgy kell megszervez.ni, 
hogy az idősza..li:os javítás és a 
futójavítás silllyesztéses mun
káit is a szereldében lehessefl 
végezni. Ezt nehéz megolda
ni. mert még ez év végéig a 
szereldében l,ell javítani az 
M44-es mozdonyokat. 

Különös gond a mozdonv
.szeméLyzet magas szolgálati 
órájának csökkentése, a lét
számhiány pótlása. Utánpótlást 
kell találnunk a nyugdíjba me
nő és a tőlünk elhelyezett re
szortosok helyett is. Mindezt 
úgy kell megoldani, hogy köz
ben teljesítsük a fűtőház évee; 
tervét. 

iMilyen teendóink vannak 
még? 

Egy béna gyermek reményét 

tette el, de segített a párt-, a 
szakszervezet é8 Frmchl Gusz
táv, a vállalat 1.gazga.u,;a, aki 
engedélyt adott arra, hogy az 
CH-anyagok felhasználásával 
elkészíthetik a hintaágyat. 
A munka tehát megkezdőd
hetett, azaz mégsem, mert az 
egyfázisú villanymotort ők 
nem tudták tekercselni. Erre 
ugyanis :nincsenek berendez
kedve. A segítség itt sem ma
radt el. Az egylJk brigádtag 
felesége az EVIG-ben dolgo
zik és a 4-e& számú ilzem, a 
Dinamó- és Forgógépgyár női 
Bék.e szocialista brigádja so
ronkíwl vállalta a motor le
szállítását. 

dődött, s így az ágy már múlt 
év augusztusában elkészült. 
Horváth Jancsi előtt, aki 8 
éve a kórház lakója, megcsil
lant a remény, hogy haza me
het. 

- A köriU-mények azonban 
tn<Í$képpen hozták - emléke
zik .vissza Keresztes Ferenc. -
Az ágy ugyan működött, de 
Jancsi nem tudott aludni raj
úz, mert nagyon egyenetlenül 
mozgott. A súlyponttal volt a 
baj. 

A mozdonyjavítás megszer
vezése céljából a munkaesz
közök és szerszámgépek áttele
pítésével bővítjük a munka
helyeket. A motorszínben föld 
alá helyezzük a friss és fá
radt motorolajtároló és tölUi
berendezést, és a lá111/Ított vlz
tároló-berendezést. A gózös.. 
szereldében hasonlóan oldjuk 
meg a motorjavítást. A gőzös 
javítóműhely bővítését a 
szerszámgépek áthelyezésével 
próbáljuk megoldani. 

adták 
• 

·vissza 
Ninas fájóbb és megrázóbb 

érzés, mint nyomorékot, maga
lehetetlent látn.i. Nincs elszo
morítóbb és lehangolóbb, mint 
könnyesszemű, fájó tekintetű 
szülőket nézn,i, akik nyomo
rék gyermeküket kettőzött ra-
112Szkoclás6al, szeretettel gon
dozzák. 

A Fővárosi Tanács Baba ut
tai Heine Medtn Utókezelő 
Kórházának nyomorék bete
�eiről, a zsákutcába jutott 
tehetségekről, embeii sorsok
ról regényt lehetne írni. A sok 
közül egyet, a mozgásképtelen, 
!2 éves Horváth János törté
netét vá.laszt.ottuk ki. S hogy 
miért éppen az övét, arra a 
tövetkező kis írás ad választ. 

A Keresztes brigád 

jelentkezett 

Még az elmúlt évben történt, 
lmikor a Nők Lapja egyik 
,zárnának, a Humanitás him
�u,za című írása a nyomorék 
P,ermekekkel foglalkozott. Az 
irá&ban két javaslat is el

"llangzott. Idézzük: ,, . . .  akad-
n.atna olyan üzem, brigád, 
amelyik elkészíti azt a bonyo
lúlt tolólcocsit, amivel lega
lább a kórházon belül közle
ltedhetnéne.k néhányan, akik 
erre képesek . . .  Vannak, akik 
bénult légzőizma.ik helyett 
máa Izomcsoportokat tuda
tosan mozgatva - orvosi nyel
ben akaratlagosan - lélegze
., tudT14k, ha ébren oo,nnak. 
tzeknek a betegeknek az al-

vá.shoz hinta-ágy kell, a-mi a 
iégzés ritmusába ringatja 
őket, hogy a fel-Lemoz:gó re• 
keszizom alulról mozgassa 
a tüdőt, s f,gy ki-be Lélegeztes
se a beteget. Ha lehetne k.észí
teni 220 voltos árammal mű
ködő hintaágyat, euk a bete
gek rövid időre haza-haza. lá· 
togathatnának". 

Ezt az írást atlll'la!k idején az 
Északi Jármújamtó Bláthy 
Ottó nevét viselő villanysze
relő szocialista brigádja is 
elol,·asta és úgy határozta:k, 
megpróbálják megkonstruáln.l 
a hinta-ágyat. 

A brigád megbízásából Ke

res.:tes Ferenc brigádvezető 
és Harci Lá.sz.ló brigádtag még 
a múlt év márciusában felke
resték a Baba utcai kórházat, 
hogy működés közben nézzék 
meg azt a svéd hintaágyat, 
amelynek alapján ők is elké
szíthetik az övékét. 

- A konstrukció kialakítá
sában nagy segítséget adott 
dr. Zsinkó Éva orvosnő 
mondja a brigád\"-ezető 
ugyanis a fiatal, nagyon ked
ves do.ktornó értett a műszaki 
dolgokhoz és {gy orvosi és mű
szaki szempontból is meg tud
ta magyarázni a leglényege
sebb működési elvet. 

Összefogtak 

a szocialista brigádok 

Ez volt tehát a kezdet. S 
ami ezután következett, az az 
embel'i ooszefogá.s, a humani-

tás, a szocialista gondolkodás 
és segíteni akarás legszebb 
példája, A villanyszerelőkhöz 
csatlakozott a XII-es ooztály 
fényező...biigádja, akik a fes,. 
tést vállalták. A Lummer 
László vezette gépjavító-bri
gád a motorszekrényt készí- A munka nyomban me�ez-

Nem volt könnytl a feladat, de a vllla.nymotor-tekerese
lésével megoldódott a probléma - mutat a motorra Ke

resztes Ferenc brigádvezető 
(Nádor Uona felvé&ele) 

Őszinte köszönet 

Az átmeneti kudarc nagyon 
kellemetlenül érintette a bri
gádot, hiszen úgy érezték, leg
jobb akaratuk, jószándékuk, 
törekvésük szenYedett csor
bát. S ami a legfájóbb vo!t, 
nézniük kellett a beteg, nyo
morék gye:rmek könnyeit, mert 
Jancsi sírt. Talán ezek a 
könnyek adtak erőt a Keresz
tes-brigádnak a további mun
kához. Tervezgetés, kísérlete
res sokszor késő estig, aztán 
1966 december 14-én Buda
pesten, Horváthék Demblnsz-

' ki utcai lakásában már végér
vényesen működött az ágy. A 
karácsonyt a szocialista bri
gádok jóvoltából, emberségé
ből Jancsi otthon tölthette. 

Vonatra vezénylés 
07 utazószemélyzetnél 

Az utazószemélyzet szolgA
la ti órájának csökkentésére az 
M61 sorozatú Diesel-mozdo
nyokon, a 424-es és a 324-es 
gőzmozdonyok toltvonati rész
legénél bevezetjük a vonatra 
vezényléses rendszert. Ezzel 
sok meddő időt takarítunk meg 
a szolgálati órákból. A mozdo
nyok jobb üzembiztonsága ér
dekében, minden fordulóban 
lévő mozdonyra külön brigá
dokat osztunk be, melyek egy
mást váltják. 

Nyolc év utár, újra együtt voJt Tervbe vettük azt Is, hogy a család. az év végéig a fűtőház belső Jancsi - aki egyébként két munkaterületein a 12/24 órás éve érettségizett - a múlt év szolgálati helyeken saját létkarácsonya óta már harmad- számból megoldjuk ti közbeszor van odahaza Felfekszik váltást. Ezzel havi 210 órára 
3.2; ágy�a, '.'-I?it csak éj_iel hasz- csökken majd a szolgálati idő. nál, e]:!n<l�tJa, ;negál\itJa._ se-

,A laktanya férőhelyeinek nö-bességet es melységet valt.oz- elése 'l " ' b'
l tatja és boldogan csak ezt is- v ce Ja o . mas helyre te-

métli: 1 lepítjük a fogorvosi és üzem-
- Nagyon jól megcsinálták .,orvosi rendelőt. Saját erőből 

Fe_;i __ bácsiék. Ugyanolyan jó1

l

·
1 utakat építünk a fűtőház te

muködtk, mint a svM ágy. rületén. 
Most már bármikor hazajöhe- j 
tek. Sorolhatnánk terveink töme-

Köszönet, őszinte kö..<zönet a , gét, de ezúttal csak a leg:fon
hinta-ágyon dolgozó, a beteg ,tosabbakat tártuk az olvas6 
gyermek reményét, mosolyát elé. 
Visszaadó szocia!Jsta _brigá-!I Szakos Istv,n doknak. Szecenyi Jozser 1J fútőháziőnő& 
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Hőstett a vasúti pályán 
Hegedűs József vonatvezető lélekje/enlétével 

súlyos szerencsétlenséget gótolt meg 
Az ablaknál állt, sietösen 

�Zámolta az elegyet. A 32 va
gonból álló teherszerelvény 
felét Tatabánya-Alsón hag'yja 
Több, mint 700 tonnát továb
bítanak Szárt,:,! Komáromig 
Ha minden simán rn1ogy, 20 
óra után berughatja Pannónia 
motorját és irány Acs. Nem 
terveztek hétfőre különösebb 

.programot. Vasárnap együtt 
voltak el a két gyerekkel, ma 
időben lefekszenek. Jól is jön 
a korai szabadulás . . .  

A fékhatásra figyelt fel. 
Ösztönösen érezte, hogy vala
mi történik előttük a pályán. 
a hármas híd előtt nem szok
tak ilyen erőteljesen fékezni. 
Kitekintett az ablakon. Az 
előjelző szabadot mutatott. 

A pálya használhatatlan 
Hirtelen úgy érezte, hogy 

minclen csepp vér a lábába 
szaladt. Hideg verejték ütött 
ki a homlokán. Alig száz mé
ternyire töltik, emberi sokasá
got látott a hídnál. Egyikük a 
kabátjával integetett, mások 
meg ami éppen a kezükbe 
került. Hegedűs József vonat
vezető a mozdonyvezetöt ke
reste tekintetével. De a ka
lauzkocsiból nem látta őt, a 

Hegedüs Jó7.11ef vonatvezető 

elmúlt. Ilyen az élet. Amit az
r.a.p tanultunk az oktatáson, a 
gyakorlati munkában kama
toztathattam emlékezik 
arra a számára felejthetetlen
nek maradó délutánra, a vé
kony dongájú, 36 éves vonat
vezető. 

Kötelességének érezte . . .  
Tatabánya-Alsón leváltot-

ták őt. Este 11 óra körül lehe-

tett. Nem kérte, de felettesei 
döntöttek !gy. Az utolsó sze
mélyvonattal utazott Komá
romba. Megírta jelentését Ma
ráz Lajos vezénylőtisztnek, 
egyszerűen, szigorúan a té
nyekhez ragaszkodva. Köte
lességének tartotta a saját 
vonatjuk után a szembejövő 
szerelvényt is megállítani. 

Éjfél körül berúgta a mo
tort, ahogyan el tervezte. Ott
hon az asszonyt felriasztotta 
a motorzúgás. Vacsorát mele
gített, Hegedüs József pedig 
annyit mondott : majdnem ki
siklottunk, de aztán nem tör
tént semmi . . .  És kábult 
álomba zuhant, hogy alig 3 
órával később már újra tal
pon legyen. 

A felesége két nappal utá
na olvasta az újságban, hogy 
Hegedűs József vonatvezető 
lélekjelenlétével, súll·os sze
rencsétlenséget gátolt meg. 
Egy pillanatra sem gondolt 
arra, hogy ez az ő Jóskája le
het. 

Hegedűs József vonatvezető 
amit tett, emberi kötelesség
nek érezte, ahogyan csinálta, 
sokkal több volt annál! 

(gregor) 
szerelvény azonban 7-8 mé- ,---------------------------
terre a híd lábától, éktelen 
fékcsikorgás kíséretében meg
állt. Aztán Hoffmann Dezső
vel egyszerre ugrottak le a 
töltésre. 

Látták, hogy a pálya hasz
nálhatatlan, a híd borító desz
kái felszakadtak, ha erre egy 
szerelvény rámegy, kisiklik. 

Hegedüs közben észrevette, 
a Tatabánya irányából közele
dő 23-as személyvonatot. Ro
ha�ni kezdett a pályatesten az 
50 kilométeres sebességgel kö
zeledő vonat elé, aztán meg• 
állt, kezében a felíró könyv• 
vel és kétségbeesetten jelezni 
kezdett. úgy, ahogyan annak 
idején, fékező korában megta
nulta. Hivatalosan, félreérthe
tetlenül. Lábai lecövekeltek a 
villogó sint áthidalva és a fel
írókönyv rendületlenül forgott 
a kezében. Nem tudta mi van 
nála, csak azt, hogy jeleznie 
kell. Tőle ötven méterre meg
torpant a vonat, a villanymoz
dony kerekei éppen hogy rá
csúsztak a híd szélére. A sze
relvény megállt. 

CAMPINGVIDÉK 

- t;:n semmiféle jelzót nem állítok. Az órház arra feljebb 
van . . • (Pusztai Pál rajza) 

P É C S I  .J E L E N T É S  

A vonat/ orgalmat 
gyorsan helyreállították -' 

Vasútvonalakat rongált meg a felMszakadás Baranyában 

Július 10-én a délutáni 
órákban rendkívüli méretű 
felhöszakadás zúdult Baranya 
megyében a sásdi és a sziget
vári járás egyes területeire. 
Különösen nagy mennyiségú 
csapadék. valóságos trópusi 
eső hullott Hetvehely, Okor
völgy és Bükkösd térségében. 
Az addig szelíden csordogáló 
patakok kiléptek medrükből és 
vad áradatként lakóházakat, 
gazdasági épületeket sodortak 
el. A hatalmas víztömeg a 
közutakat és a vasútvonalakat 
is megrongálta. A·nerre az 
áradat elvonult, menekülésre 
is alig volt lehetóség! Az ára
dat ugyanis rendkívül gvorsan 
és váratlanul é>rte a \'idék€'t 
Abaliget térségében például 1 6  
éve történt csak hasonló eset. 

Megfeszített munkával 
A felhőszakadás okozta ára

dat következtében a Godisa
Komló vasútvonalat a 133-
147-es szelvényekben érte ká

megsérült pályaszakaszt köz
útró:, a középen húzódó patak
meder miatt nem lehetett 
megközelíteni. Építőanyagot 
csak vasúton juttathattak a 
töltésre. Ezért, amíg az egyik 
rést nem tömték be, o követ
kezőkhöz nem juttathatták el 
az anyagos kocsikat. Szeren
csés véletlen volt. hogy a sé
rült szakaszon, a megyefai ra
kodónál az áradás időpontjá
ban hét vasúti kocsi állt az 
ira··vágányon terméskővel 
megrakottan. Ezek tartalmát 
felhasználhatták az egvik köz
bülső töltésszakadás kijavítá
sához. 

. . áthaladt az első vonat 
A munkálatokhoz a buda

pesti igazgatóság területéről is 
komoly erőket küldtek segít
ségül. Július 11-én, a déli 
órákban már 600 pályamunkás 
dolgozott az Abaliget-Bük
kösd közötti szakaszon. A pá
lyaépítők. a katonák és a bá-

nyászok a nagy hőség ellenét, 
is lendületesen dolgozt.:k 
mindent megtettek, hogy e2 · 
a fövonalon mielőbb újra mv 
indulhasson a forgalom. Kü!L 
nösen jól dolgozott a Dombő 
1,ári Épftési Főnökség Lep 
sényből ide érkezett 60 ember, 
Sélley József intézó vezetésé 
vel. Ugyancsak kitűnt a dom 
bóváriak hidász építésvezet� 
ségéhez tartozó hat brigád. 
munkálatokat Földesi Gl/1! 
igazgatóhelyettes mindvég 
a helyszínen tartózkodva lr" 
nyitotta. Gyula János vonal 
biztos Is éjjel-nappal talpó, 
volt, és derekasan kivette 
részét a munkából 

• munkálatok rés-:tvevöi 12 
én, 12.40-kor örömmel üdvö 
zölték a kijavított pályán Péc, 
felé áthaladt elsó vonatot. a: 
1912-es számú személyvona· 
szerelvényét. Nem volt hiábi 
a nagyszerű összefogái,. a; 
igyekezet. A forgalmat gyor
san helyreállították. 

L. ,. 
rosodás. A pályáról a viz sok .--------------------------
helyen teljesen elsodorta a zú-
zott kő ágyazatot és a töltés 
anyagából is nagy mennyisé
get elhordott. Hasonló sérülés 
történt a Szigetvár-Kapos·vár 
vonalon Szigetvár és Mozsgó
Szulimán állomások között a 
81-86-os szelvényekben. A 
legsúlyosabb pusztítást Abali

A betegek lelkét is gyógyítani kell 
Népszcrü énekesek nagysikerü hangversenye 

a l\IÁ V kórházban 
get-Bükkösd állomások kö- A MAV kórház földszinti zött okozta a Bükkösd patak hallja, a nagycsarnok zsúfoáradása. Az 1925-1941-es szá- lásig megtelt. A széksorokban, mú szelvények közötti szaka- a fehérre mázolt padokon csíszon az árvíz öt helyen telje- kos pizsamában és színes könsen átszakította a tö1té.st és tösben betegek ülnek. Betetöbb helyen elmosta a kőágya- gek, akiket a sors hosszabb zatot. vagy rövidebb idöre elszald-

A komlói vonal helyreállítá- tott családjuktól, megszokott 
sához 24 órára sem volt szük- környezetüktől. 
ség. A Dombóvári Pál}•afenn- Betegek ők a szó legszoro
tartási Főnök� ·-de,! • -e-_.,&-éf'telmében, mert nem
dunaújvárosi gmpsz 70 mun- csak- a  testük; hanem a 1-elkük 
kása, egy század kalo11a és 58 is beteg. Tlibb mint 400-an 
bányász segítette a helyreállí- várják, hogy megszólaljon a 
t,'..si munkálatokban. �'::]_e, hogy fölcsendüljön a 

A Budapest-Pécs f6rnna- Betegeinknek nagy,:m 
Ion, Abaliget és Bükkösd kö- gyakran rendezünk hangver
zött csak 37 órás kemény mun- senyt - mondja Kovách Sán
ka után sikerült helyreállitani dor főorvos, a szakszervezeti 
a ':,rgalmat. A munkálatokat bizottság titkára. - A beteg 
nagyon megnehezítette, hogy a embernek a lelkét is gyógyíta-

ni kell, s ápoltjaink igénylik 
a hangversenyt. Amfg a zenél 

Ez a nagyszabású, színvo
nalas músor egyben a XVIl 
vasutasnap megünneplését ii 
jelentette. A műsor megszer
vezéséért a kórház gazdasá
gi és mozgalmi vezetőin kí
vül dicséretet érdemel Marton 
Livi.1. és Rimóczi Lászlóné, a 
szakszervezet nőbizottságá
nak fáradhatatlan, áldozatkész 
aktívái, akik sokszor szabad 
idejük nagy részét azzal töltik, 
hogy egy-egy következő mű
soros hangversenyt megszer
vezzenek, hogy örömet, meg-
nyugvást szerezzenek 
ha egy-két órára is - a be
tegeknek. 

A több mint 2 órás műsor 
nagy tetszést aratott. 

Ürrá /ette/e a pánikon 
Körülötte senki sem volt. 

Az előbbi sokaság eltúnt. Ide
je sem volt törődni velük. 
Aranyosi István fékezőt azon
nal a pályára irányította : ál
lítsa le a forgalmat! Aztán 
újabb végtelennek túnő per
cek. Dönteniük kellett: elóre 
vagy hátra menjenek a veszé
lyes helyen álló 23-assal. Es 
megindult a személyvonat elő
re, a kimozdult pályatesten. 
Valósággal csúsztak a kere
kék, egyik a másik után - de 

Hogyan segíti a vasút munkáját 
a Közlekedéstud:mányi Egyesület 

hallgatják, elfelejtik keservei
ket, fájdalmaikat. A zene pi
hentet, feledtet. 

Az ünnepi műsor első hlvat 
talos részében a vasutasnar. 
méltatása után a MAV kór
ház és a Jávor utcai Utóke
zelő Kórház 250 dolgozója iu• 
talmat kapott. 

(szj,) 

Versenyfutás ivóvízért 

átértek. 
' .A  fiatal vonatvezető egysze

ri):Jen a torkában érezte a 
gyomrát. Megbolydult benne 
m.ipden, mintha ki akarna 
szakadni a belső része. Érez
te, hogy remegni kezdenek a 
lábai. Nem tudta, meddig volt 
ebben . az állapotban, ekkor 
érezte igazán, mi történhetett 
oblna, ha . • •  

'Es erre a „ha"-ra két napot 
kellett pihennie, hogy meg
nyugodva emlékezhessen a 
történtekre. Ha Vakics Fri
�yes, aki annak a vontatónak 
volt az utasa, amelyik felsza
ldtotta a h!dszerkezeten 
nyugvó pályatestet, nem ro
ban fel a töltésen, hogy ment
se, ami menthető, beláthatat
lan következménye lett volna 
'l vonatok kisiklásának. 

Az emberi felelősségérzet 
azonban urrá lett a pánikon. 
rulaidonképpen mi Is tör
tént? A vontató gémje a meg
engedettnél magasabban állt. 
�z okozta, hogy beleakadt a 
tt'ármas híd felső vasszerkeze
�be. Embergyűrű bámulta a 
ca:inálatos esetet. ám a lélek
leÚnlét, a perc töredéke alatti 
9yors cselekvés, mégis Hege
jűs József komáromi vonat
C'eZető bátorságát dicséri. 

·-Július 3-án, szolgálattétel 
,lőtt, Balázs lstván oktató 
:isztnél voltak. 0 mondta n;
kik: vigyázzanak. a nagy ho
�gben. leg,·enek éberek. 

- 'fi:n utána qondo1tam er
le, ahogy a közvetlen veszély 

A Technika Házában, a 
Közlekedéstudományi Egyesü
let irodájában Váradi József• 
fel, az egyesület főtitkárhe
lyettesével beszélgetünk. Az 
egyesület munkája sokrétű, 
szerteágazó, felöleli a közleke
déstudomány minden terüle
tét. Hasznosak, értékesek 
nemzetközi kapcsolataik, látó
gatásunkkal egyidőben éppen 
egy kiváló francia szakember 
kereste fel őket. 

- Hogyan segíti az egyesü
let a vasút munkáját - tettük 
fel a kérdést. 

- Az egyesület szerue-
zeti felépitése kétirányú, 
mondotta - szal,mai és terü
leti. A szakmai irányítás há
rom tagozat keretében törté• 
ntk. A tagozatokon belül 25 
szakosztály működik. A vas
utas szakosztályok a követke
zók: vasútépltést és pályafenn
tartási, vasúti magasépítési, 
r,asútgépészeti, vasútüzemi, 
jelzó és biztosító berendezési 
szakosztály. 

A felsoroltakon kívül egyéb 
szakosztályok, szakcsoportok 
is foglalkoznak a vasutat köz
vetlenül vagy közvetve érintó 
kérdésekkel. Területi elosztás
ban 29 városban van önálló 
vezetéssel bíró szeroezetilnk. 
Taglétszámunk 5000 fölött van. 
ennek ötven százaléka vas
utas. Célunk. hogy társadalmi 
tudományos munkával segít
sük a közlekedést. ezen belül a 
vasút feladatainak végrehajtá· 
sát. Az egvesület szerkesztésé
ben jelenik meg a Mélyépítés
tudományi Szemle É's a Köz
lekedéstudományi Szemle. 

A munkabizottságok egvré
sze állandó jeleggel működik, 

másik része viszont konkrét 
feladatok kidoliozására alakul, 
és a munka elvégzése után 
feloszlik. A témák között szé
les területet ölel fel a músza
ki fejlesztés. a gépesítés, az 
automatizálás, a gazdaságos
ságra való törekvés, az anyag
takarékosság, az önköltség
csökkentés, a munka termelé
kenységének növelése, üzemi 
és munkaszervezés, munka
egészségügy, a közlekedésbiz
tonság problémái stb. 

A vasúti témájú munkabi
zottságok közül a fóti tkárbe
lyettes megemlítette a vasúti 
járművek és pálya kölcsönha
tásának vizsgálatával, és eb
ből eredóen futásbiztonsági 
kérdésekkel foglalkozó mun
kabizottságot, a kibernetikai és 
automatizálási munkabizottsá
got, mely a kibernetikai mód
szerek alkalmazásának kiter
jesztési lehetőségeivel, a gaz
dasági számítások gépesítésé
vel, és a tömegáruk szállításá
nak matematikai programozá
sával foglalkozik. A munka
bizottságok témát között sze
repel még a körzeti pályaud
varok kialakításának lehetősé
ge, az önmGködő vonatbefo
lyásoló berendezések üzemi 
feltételei. és a hézagnélküli 
felépítmények fenntartási 
költségeinek vizsgálata. 

- Milyen terveik vannak az 
új mechanizmus bevezetését il
letően? 

- Addig, amfg az alapren• 
deletek meg nem Jelennek, a 
mi munkánk informativ iel
leaú. az a célja, '1.orn, t1 iMcoz
tassuk és előkészttstik !1 i;as
utas dolgozókat a jövó felada-

tokra - válaszolta Váradi Jó
zsef. - Ebben az évben folya
matosan ismertetjük tagjaink
kal az új gazdaságirányítási 
rendszer elméleti kérdéseit, a 
különböző szolgálati ágaknál 
tervezett megvalósítás mód
szereit, és a bevezetés után 
várható gazdasági előnyöket. 
Előadóink a kérdés legkivá
lóbb ismerői és szakértői. 
Eddig több előadást tartott dr. 
Kádas Kálmán egyetemi ta
nár, Lindner József és Szücs 
Zoltán vezérigazgató-helyette
sek. dr. Buják Konstantin, a 
KPM személyzeti- és munka
ügyi főosztályának vezetője, 
hogy csak néhányat említsek. 

Ehhez a kérdéshez tartozik. 
hogy szeptember 26-27-én 
közlekedésgazdasági szakosz
tályunk, szegedi területi szer
vezetünkkel közösen közleke• 
désgazdasági konferenciát ren
dez Szegeden. A témák között 
szerepel a közlekedési ágaza
tok koordinációja. a körzeti 
állomások rendszerének kiala
kítása a MA V hálózatán. az 
árudíjszabás szerepe az új 
gazdaságiránvftási rendszer
ben. a közlekedés munkaerő 
gazdálkodása és a modern ma
tematikai módszerek alkalma
zása a közlekedésgazdasági 
feladatok megoldásánál. 

- Az elóadók és hozzászó
lók között a uasút felső veze
tői, valamint a Vasúti Fóosz
tály. a Vasúti Tudományos 
Kutató íTltézet tudományos 
munkatársai, és e(/'1/etemi ta
nárok szerepelnek - feiezte 
be nvilatkozatát Váradi József 
főtitkárhelyettes. 

Halácsi Dezső 

Alsóörs állomás átépítése és 
korszerúsltése után a Buda
pest felől érkező vonatok 200 
méterrel távolabb állnak meg 
a felvételi épülettől. Emiatt a 

szomjas utasok kénytelenek 
200 métert vissza szaladni a 
felvételi épülethez, hogy ivó
vízhez jussanak. Ez a verseny
futás sok bosszúságot okoz, 
pedig kis költséggel meg le-

hetne oldanl az utasok ivóvíz
ellátását. A vízvezeték ugyan· 
is a vágányokon kívül húzódik 
és egy leágazással közelebb 
leh-etne vinni a vizet a megál
ló vonatokhoz. 

Alsóörs állomás forgalma ezt 
a kis ráfordítást. az utasok pe
dig ezt a figyelmességet meg
érdemelnék. 

Kiss Lajos 

Baleseti krónika 
.Június 13-án, Füzesabony 

állomáson. a fűtőházi I. sz. vá
gányról kijáró 3 241 543 psz. 
mozdony elütötte Pajó István 
váltótisztítót. akl az el ütés 
következtében a vágány közé 
zuhant. A mozdony és a ka
lauzkocsi elhaladt felette. A 
viszonylag szerencsés kimene
telű baleset következtében Pa
jó István homlokán zúzódásos 
sérülést szenvedett. 

* 

Június 15-én Acs és Na,,ay
szentjános állomások között, 
földmunka végzése közben ha
lálos kimenetelú baleset érte 
Lovácsi István segédmunkást. 
A balesetet az idézte elö, hogy 
nevezett a földmunkagép i�á
nyítása kö:>cben, figyelmeztetés 
ellenére, fellépett a mozgó 
munkagépre. mel:vnek lánctal
pa maga alá rántotta. A vizs
gálat és eljárás folyamatban 
van. 

* 

között. úrszelvényen belill ke
rékpárral közlekedő Gerda 
István raktári munkást. Neve
zett július l-én belehalt séril· 
léseibe. 

* 

Június 19-én Porvacsesznek 
állomáson, a 7196. sz. vo
nat. váltóellenőrzés elmulasz
tása miatt. a 7 199. sz. vonattal 
foglalt I. sz. vágányra iárt, éa 
azzal ki mé!etlenül ütközött. Az 
összeütközés következtében a 
gépek szolgálatképtelenné vál
tak. a vágányokon forgalml 
akadály. továbbá jelentős 
anyagi kár keletkezett. 

* 

Június 27-én. Törökbálint és 
Budaörs állomások között. a 
833. sz. személyvonatból ki• 
es.ztt. és életét vesztette Ja
vány Gyula 17 éves fű.tisztí
tó. A baleset hazauta7.ás' kliz• 
ben történt, amikor nevezett 
munkarsapatát elhagyva. d 

.Június 18-án. a Nyíregyháza m'>znó vonat kocsilépcs�;é11 
állomásra bejáró 6327. sz. "7e- a�·11,-t 2 következó kocsiba át• 
mélyvonat elütötte a vágányok menni. 
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1961 • •  rouus n. MAGYAR VASUTAS 3. 

Tisztavatás katonai parádéval A m űvezető 
ég, MW°" rég volt, ió 

R pár évvel ezelőtt, asm.fJcor 
regy barna ha.fú fia;f,a.l.ember, 

Kitüntetések 
vasutasnap alkalmából 

165 forga./mi és kereskedelmi, 38 építési · 
é f l XVII ___ _.___ "·al bor megbízott ""'1!t. 'IS. l!I., regyik Pe.st-körny ki ki& a U• A . v...,,......,..,.p a..., - GySEV ig. Műszaki 06Zt.; L6rine2 

a 

és pályafenntartási tisztet avattak a vasutasnapon •ból el.indult szakmát tanulni mából a vasúti közJ.ekedés ér· 1mre átrakómun.ká« btrig. vez., 
dekében kifejtett eredményes Szob; Bártfai József váltóőr, Hat· ViUanyszerelli lett ú szü.1.őfa- és """'damutató munkáJ'u:kért a van; Pethő Jánoe mozd. vez„ Cell• 

' · • '-• • k • lt • · t ·z 
.,... dömölk fth. ; Vincze Béla Tetld. ,u3aua eve mu an mtn Vt .  közlekedés- és postaügyi mi- forg. szolg. tevő, Záhony; Kiss Jó• 

lanyszereló munkás, mi'J'l.t a niszter az alábbi vasutasokat zsef flln. vez., Veszprém PfL 1:őn.l 
hétköznapok dolgos, egyl!ze- résziesít.ette '!Iiló

a
�. ��a�� v�t.��-

riL embere tért vissza. Aztán 

1 
, nyes J6'Lsef vez. h„ Debreceni �• 

l(IYALÓ VASUTAS vontatási oszt.; Varga IstVán. fon. 
ismét elindult é3 ma má,- mint vez .. Nagyka:nlzsa Pft. Fő"-: S:<a-

.1.la l,ő K etli lá bart Lajos mozd. fűtő, Jászapá1'1 
VL nyszere muvez - kitüntetésben fth : Oláh László szaka.szke!.. pé• 
togatja IJ. régeR elhaQyott azü- : 

lyameste•, Bp., Angyalföldi 'Ptt. 
l wfa.l. t Bodor László f6n. vez., Bp. Ke- Főn. ; Szilágyi Sándor f6n. vez„ 
O U .  

let} fth.; Jóma István ál,l. irányító, Nagykan!mai Vonalf611.; �r� 
I~• •ellemezhetli röviden Béikés<:saba; Koller Gl örgy főn. Ferenc tehergépkocstvez. i!&AV • 

tt w " vez.. Hatvan Salgóta.rJáni Pft, Autótuv. Fein, ; Garbacz Ist„ 

Bálint Sándornak, e Keleti �ci.- fő ván főmdvez.. M'.AV TB:tl:F; 
lt' Főn.� Gef'lye Endre n. vez., Paksy László forg. sz:ol&, tyau.dvar vitlany&zerelli mű· Celldömölki Szertár. ; Bezzeg La· tevei. Komárom: Horvá!tl Jólos ker. hivatalnok. . Gyöngyös; zsef oszt. vez., Szombathely 11. vezetlijének életútja.. Azóta, Bognár Sándor múvez., Szombal;- zu6 • he!Y Jj. '"'.; dr. Nagy KárolY szem.- és munkaügyi 06Zlt,; S 

amióta a MÁV-hoz kerül,t, 1 BVKH
., . v Oszt Klss Ar Károly csop ve,: .• Saplno,k Ptt. vez. h., . . ; 

• F6n. s=.- és munkaügyi esc,p. 
a'll;na.k pontoaan tíz éve - sok pád árupénztáros, Miskolc Tiszai 

Fórián Balázs flzika1 d-Olg., MU pu.; Fa.rkas Mlhá:ly ügyeletes tiszt, Fa•~Jft• •�·. Pü•J>"ltladán·� tl'2em• minden történt. De 1.egtöbb az 1;:����eJt= =�J.Látl��; v,;;:. He':i� Róbert fő�nettrá• ó egyéni életében. Tamu.L-t ú 1 -� ri 11 dó B 1g For n"'tó szomb"Mhely ig. : Fri!Scl<.l Fejes sov�n ue ua , p. , • G'·:sztáv lg„ 1:szaki Jj . OV. ;  KoJ:I" ismét ta1iuLt. Megismerte 112 ga!ml oszt.; Fazekas Béla áll. vez., u Kith-Nagyut; Juhász r.stván c,J,.-t. tisc,., � Béla mdvez„ Gyönzyösi 
ú; technikát, az új beren.dezé- Bp. Ball)artl Biztositóber. Fennt. róvez

gy 
.. 

ártóPécsuyg•.' �;,n.,:_,.��f.:f =.: zéseket, megi&merte é8 meg- ����� F1;.ltso�gyt'/i� K->vács Kálm� pol. mu.nkát4...,.,., .szerette a va.,utat é8 az embe- n6 fllelőadó. KPM xn. szail<oszt. ;  �•':,��1.i s=�=i;;,.i�� =· 
1'eket. 

�� 11ca�
n
Ft'f:.';t'tfi-:!:-'Jó� forg. áll. főn. h .. Ny!regy'háu; 

ltöd3nyi K.ároly miniszterhelyei4es, a MA V vezérlgazpjója avawbeszédét mondja 

Első oolt II flmlikség terille- kocslmelter, Debrecen; Fe11öldJ Betleham L¼zló pb-tillká?', :irsz
György vill. mozd. vez., 'Miskolc MP Kaposvár, MA V tl'zemi Pb-t

té n., ak.i IJ. szoci.alist4 ctméf'( fth.• Kovács n. Ferenc, szem, biz.: Bedőes Károly osl'JI.. vez. h� 
csoP. vez. Debrecen; Kolilátb II- Szombathely tg. vc-�tatást oi:;:rt.; 

küzdő brigádokat megszen,ez- Lás%ló m<>zd. vez. Szolnok fth. ;  Bujna Kálmán 1;anulm. vez„ MAV 
te. & első ma is, Olki a mun- Fülöp Ferenc torg. oszt. ,·ez. Pécsi Tlsztképz6 Int. ; Bol!bél; G;uia 

ig. ; Fekete Gyula motO!I."6ze;-e16. S7ak,'!szke7. pályamest„ Bék,éscsa
icában és azon kiwl segíti Miskolc Ep. F0n. ; Kocza Jozsef ba Fft. Főn. ;  Orgo-s-án Lás,:16 mo-A:r. elmúlt évelmez hason

lóan, az idén is kiemelkedő 
eseménye volt a vasutasnap 
Szónyi úti programjának a 
tisztavatás. A labdarűgó-pá
!ya z.öld gyepsz6nyegén felso• 
rakozott új lisztek fegyelme
zett sorai, az avatás katonás 
külsőségei hűen tüh--r.öz
ték: a 1l4.!Úti munka vele
iá.rójo, a pontosság, a. fegyele
lem. 

Az avatóünnepségen jelen 
•olt dt. Csaná.di György köz
lekedés- és postaügyi minisz
ter, Rödönyi Károly miniszter
helyettes, a MÁV vezérlgazt:a
tója, Szabó Antal szakszerve
zetünk . főtitkára, Gulyá.s Já.-
110.!, i;zakszervezetünk titkára, 
Lindne� Jó1tsef és Szücs Zol
tá.n vezérigazgatóhelyettesek, s 
a vasút számos vezető beosztá
zú dolgozója. A himnusz el
h.aqgzása 11\á)l Kun D.e;.sö, a 
�tAV ,;Tisztképző Intézt, igaz
gatója köszöntötte a meghív..itt 
vendégeket, az ünnepség va
lamennyi résztvevőjét, majd 
röviden számot adott az 
1966/67-es tanév zárt tagozatán 
végzett hallgatók munkájá-
ról. , 

- A MAV Tiszképző Inté
zet 80 íme á.lL a 'V<l.!Úti tiszt
képzés szolgá latában - mon
dotta a többi között. A ha.Ll· 
gatólcat a va.sút szeretetére, a 
korszerú technika is m eretére, 
a szocialista kereskedelmi- é$ 
közgazdasági szemléletre o/<.• 
tatjuk-. A fo·rgalmi- és kieres• 

tény, hogy a. t,,11,ruta.& társada- kezen.d6 hónapok fo,rgalma. A 
lom nagy ünnepén, a XVII. munk.ához adjon erőt vala
vab'Utasnapon bocsátjuk önö- mennyiü.lcn,ek az a tudat, hogy 
ket útnak. Fegyelmezett so- nemcsak a vasutas társadalom, 
ra.ik, jóleső érzéssel töltenek ha.nem az egész magya1' nép 
el valamennyiünket. úgy érez- :rzeretete é.t figyeLme kíséri 
zü.k, hogy ezek a percek, ame- minden lépésüket, cselekede• 
lyek az Új vasutias tisztek egyé- tűket. 
ni életében i.t felejth.etetlcnek Az ünnepi beszéd elhangzá
mara.dnak, szerves részét ké- sa után az új tisztek díszegy
pezik. á vasutasnapnak. Ne fe• ségei fegyelmezetten, díszlé
ledjék ez, hogy önökre és va- pésben vonultak el a vasút 
!amennyi vasutas dolgozór11 vezetői előtt. 
sok felad,a.t..ot hárít az elkövd- (visl) 

Az új tisztek a minisderbelye ttes ünnepi be6údét hallgatják 

(Bemzó Károly �lvételet1 

1 __ , ,  
• 

•• �.r. szem .... és mu:nlta(lgyi csop. vez., torszerelő csop. vez.. �ákl .Ti, 
mu.n"""':arsatt, t ........ &át, tapaaz· Ratvan Filusabony Pft. Fön.; dr, tl'V .. ; dr. Király Béla os,:t. "=• 
talatát megosztja velük. Qndolt Béla fllelóadó, KPM I/3 MÁV 'Vasútterv-ezll -ov.; Smld Irt· 

Szakoszt.: Kőnlg Károly blokkmll- vá.'1 azstaios. BHEV: KéZd! Lástl(I 
Bezerédy Lászlón6 6%eréslz, Bp. Job!rpartl B!ztosltó- áll, fl5n. h., Kaposvár; Madár L3-

ber. Fenn\. Főrt,; KlrálYházl Ml· jos cson. vez., Gyll?' tU. s=m 
hály fOell„ Fényeslitke; Orbán Jó- c,;op., VeszeloVs'Zkv Antal !6el6-, 
uef to!atásvez. ; Tapolca ; Bán-- e.dó. szeged ig. I\T. oszt.: Bo:ros 
hegyi Ferenc oszt. vez. KPM I/8. Imre vez. mérnök. Hód:mezc5vásá'l"--

s k fi t lt lt 
Sza.k062t,;  Nagy István mo- hely Pft. Flln. : Pottyondy I>eo><6 

0 la a neve torvez.. K!skunll.alas fth.; Vincze s"'8.kaszke:z. omeste:r. Gy61- P1t.. 
• György sarus, 'l!p, Ferencváros; Főn.;  A-rvai Mátyás vanatvez .• �.,. 

Geda István, a miskolci 
rendező pályaudvar pályames
teri szakaszának előmunkása, 
1927 tavaszán lépett a vasút 

szolgálatába. Azóta több, mint 
négy évtized telt el és Pista 
bácsi - mert mindenki {gy is
meri őt -, ez idő alatt szá
mos, fontos munkán dolgo
zott. Részt vett a Fü.zesabon11 
-Debrecen közötti vonal új
jáépítésébén és különösen ki
tűnt munkájával a Miskolc
Diósgyőr Vasg11ár közötti vo-

dr. Erd& József vez. h, MAV Jog• zöhegyes; Kővári lm.re labto& 
ügyi Hiv. ; Monoki István m11vez.. osop, ver., S'Z.ékesfeh-Atv6.r Pft„ 
Debrecen Ep. F6n.; Barna József Flln. : Tóhll János o,més tffl<>J>, 

k1)CS:1mestier. Pécs: Kovács Kálmán vez.. Szolnok Sz,e,ti:árl6n.: Ba-r-
t.rupérrztáros, AJmás1Uzltő: Kulá· tha Jstván esop. vez. Blk� 
nY1 Ferenc ldrendeltségvez .. utas- csaba fth . :  Kassó Károly �1'01'?' 
e!liiö tl'V.; dr. Ritoók Pál lőépl- vez„ Bp. Keleti fth.; Cse-te Jst,,ár 
tésvez., B!). Epfté&i Flln : Takács lakatos csoo. v..-,;., Bp.. Nyu11a� 
tstv,n @zem. csop vez., Miskolci , Mtlsz. Kocsiswlf!. Főn .• ·Garsm 
lg • Tóth Mthály lrere,,k. állom�•- szegl G)'Ul� he!l:eszt6 sukmu:nkás . 
.fő;.;ökh,, KiskÜnféle�yhAza : Gá.l 'Ro. Fe.,.encváros fth. l Dobrov1t:' 
SándM vez. lt„ Bo. Keleti Műszaki ,Tános mi\\•e-z., Dunakes:al J'I, tl'V .• 
Koc:siszotg. F6n. . Na$Y Lá""716 Köveri Ferenc esap. vez. e!M].un,. 
et6munk,s Debrecen. DéU Pft., ká-;. Taoo!c� Ptt. Főn .. Fehér 'Pé
F6n. : Linde János mozd. vez., tE'T' ve-,énvlc5 moOO. fe1'Vigy., Pfi• 
Dombóvár ; fth.; Gárdai Gá· pökladány fth. 

nal átépítésénél. ott· :vt>J:t a- -
mi&kok! re41dező űjjáéi,ítésé-, , 
ne! és -rexónstrukciós munkái.: 
nál, a Miskolc-Füzesabony 
közötti hézagnelküli felépít
mény cseréjénél. Az itt tanu
sított példamutató munkájáért 
a Népköztársaság Elnöki Taná
csa Mu11k.a Érdemrenddel -tün
tette ki. 

Semmelweis Ignác születé
sének évfordulója alkalmá,ból 
eredményes munkája elisme
réseként az egészségügyi mi-

kitüntefése 
dr. Romhd:nyi IBtván 

orvos titkárnak (Vasűtigazga, 
tóság, Szeged) az 

I\Iint idős, tapasztalt mun
kavezetli, sok fiatalt tanított 
és nevelt, akik ma is példamu
tatóan megállják helyüket i1 
vasútnál. 

Antal .Jóud 
Miskolc 

oiszter 

a,,-. va,-gha Géz.a 
orvos tanácsosnak (MA V Tü
dőgyógy!nt.éret, Budakeszi) a 

KIVÁLÖ ORVOS, 

ÉRDEMES ORVOS, 

dr. Lakó József 
tanácsosnak (MÁV Kórház � 
Központi Rendelőintézet, Bu
dS<pest) az 
ÉRDEMES GYÓGYSZERÉSZ 
kitüntetést adományozta. 

k.edelmi t,a.goza.ton 165. az épí- --------------------------,,----------------
tési• és pá.lyafen.n.tartási tago- 81 ezer nyugdíjas részére 

folyósítanak nyugellátást 
za.ton 38 hallgató surzett ké
pesité&t és került a.va.tásra. Az 
avatcis-ra felsorakozott tisztek 
tanulmá.nyi eredményeik, a 
tá.rsadalmi mwt.kában való 
h.e!ytcilltisuk, ma,gartá.suk 
al4pján méltóak a. vasút ve• 
zetőh1ek biza.imára. 

Kun Dezső megnY1'lója után 
Rödön1fi Ká.roly núniszterhe
l)'ettes mondott ünnepi beszé
det. Bevez.etőjében méltatta a 
vasutasnap jelentőségét. be
�zélt a vasutas helytállásról, 
majd a következőket mon
dotta: 

- Az avatásra felsON.kczott 
tisztek megfeleltek az előlege
zett bizatomna.Jc. Becsü.lettel 
elvégezték a.zt a feladatot, 
ttmit a vasút vezetése ,-á;uk 
bízott. Munkájuk eredménya
ségét a vizsgák átlageredmé
nye is igazolja. A 3.61-es ta
nulmányi átlag jónak mond
ható. Külön dicséretet érde
mel Sándor Cecília és Takács 
Gd:bor, akik mind a 17 tan
tárgyból kitűnő eredménnyel 
Vizsgáztak. Rajtuk khrfil a 
ÍOrga!mi és kereskedelmi ta
gozaton még 11, az építési és 
Pályafenntartási tagozaton 3 
ha�lgat6 ért el jeles ered
menyt. 

A mill!iszterhelyettes ezután 
a ,-asút fejlődéséről beszélt. 
Hangsúlyozta, hogy a nagyará
nyú technikai fejlődés ,:naga
sabb szintű szakismereteket 
követel. Szólt azokról a teen
dőkről is., amelyeket az év 
második felében el kell végez
:.i ahhoz, hogy a vasút eleget 
tehessen szállítás! köteJezett5é
geinek. Végezetül ismét a fel
SOrakozoLt tisztek felé fordult: 

- A dolgozó nép bizalmát. 
lnegbecsü.Lését tükrözi az a 

A vasutas képzőművészek kitettek ma/okért 
516 festmény, grafika és !32 szobor érkezett 

a XVII. Vasutas Képzőművészeti Kiállítás zsürijéhez 

Hagyomány már, hogy min- A XVII. Országos Vasutas 
den évben a vasutasnap alkal- Képzőművészeti Kiáliftást jú
mából megrendezik az önte- lius 7-én dT'. Csanádi G-11ö-rgy 
v�ke_;1y! amatlir vasu� kéJ?· közlekedés· és postaügyi miZ<_}muvesrek országos k1állíta- niszter, valamint Rödönyi 
sat. � Károly miniszterhelyettes. a 

Az ország legkülönbözóbb MAV vezérigazgatója jelenlé-tájairól �rkez';tt képeket, tében, nagys , ú ghfv tt szobrokat ezuttal is a vasutas- zam me 0 

szakszervezet Népszínház ut- vendég előtt Szabó Antal, 
cai Képzőművészeti Iskolá.já.-
ban mutatják be az érdeklő
dőknek. A kiállítás zsürijéhez 
516 festmény, grafika és 132 

szobor érkezett. A zsürinek 
nehéz dolga akadt. A be
érkezett művek 70 százalé
ka megütötte a kívánt szintet, 
így a jók közül kellatt a leg
jobbakat kiválasztani. Hely• 
szűke miatt végül is 184 fest
ményt, 60 szobtot és 4 darab 
iparm1lvészeti tárgya.t m,utat
tak be a. nyilvánosságnak. 

Az amatőr képzőművészdt 
között a 17 esztendő.s Dobai 
Józseftől az idős, nyugdíjas, 
nvú-egyházi Ta.rr Istvánig 
siinte minden korosztály é& 
minden foglalkozási ág meg
található. 

A bíráló bizottság 16 kiállí
tót dijaZott. A díjakat a ki

szakszervezetünk f6titkára 
nyitotta meg és adta át a ju
talmakat a vasutas képzőmű
vészeknek. 

A kiállítást július 25-ig na
ponta 10 és este 20 óra között 
a Népszínház utca 29. sz. ala·t
ti kiállítóhelyíségben díjtala
nul lehet megtekinteni. 

Sz . .J. 

írással ellentétben nem kate- A vendégeknek Kirchmajer Károly, a Képzómúv&zetl Is· 
góriánként, hanem az össz- kola igazgató;a muta tta be a kiállítást 
munkásságot figyelembe véve 
adták :ki a legjobbaknak. (Hemzó Károl7 felvitel� 

A MÁV Nyugdí; Hivatalra 
mind nagyobb feladatok há
rulnak, Egyre nő a nyugdíja
sok száma, a hivatal már több 
mint 81 ezer fő részére folyó
sít nyugellátást. 

A mennyiségileg megnőtt 
követelmények mellett a hiva
tal dolgozóinak munkája ml-
11óségileg is javult. Igazolja 
ezt a panaszlevelek számának 
csökkenése, az ügyek átfutási 
idejének rövidülése, az em
berséges ügyintézés. 

A megnövekedett feladatok 
megoldásához nagyban hozzá
járult a mozgalmi • srervek 
eredményes nevelőmunkája. 
Kezdeményezésükre alakult 
meg a hivatal öt munkabri
g.ádja, amelyek a szocialista 
cím elnyeréséért küzdve a 

kongresszusi munka.versen:,- • 
ben is jó eredményeket értek . 
el. Most ezeket az eredmén.ye�·
ket kívánják a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom 50. 
évfordulója tiszteletére tooá.bl, 
fokozni. Fontos célkitűzésük a • 
munka · egyszerűsítése, éssze.
rűbb szervezése. 

A Nyugdíj Hivatal dolgozói
nak megbecsülését szimboli
zálják azok a kitüntetések is, 
amelyeket Borbély Sándot', a 
hivatal vezetője a vasutasna1> · 
alkalmából átadott. Brdogia 
Imre, a II. osztály dolgozója '• 
Érdemes vasutas, Csörgő Pii!, ·, 
Grams Rezsliné, Katona Já-' 
nosné és Ru.gá.si József pedig: 
Kiváló dolgozó kitüntetést ka
pott. 

Dr. Gál Gy31ff 

Ahol versenyre keltek· a¾ idóvel 
S7.eged most épülő északi és 

nyugati iparvidékének kiszol
gálása részben Kiskundorozs
ma állomáson történik Ez 
a kisállomés az elmúlt évben 
21 ezer oo.gon,os fel- és leadá
M forgalmat; bonyolított le. Az 
év első hónapjá,ban a bázis
idós.zakhoz viszonyítva 695 
vagonnal emelkedett az állo
más forgalma. Há figyelembe 
vesszük, hogy az állomás lét• 
száma évek óta nem változott, 

1

1 ez a te!jesf!Jmény dicséretére 
válik a doi;ozsmal vasutasok
� akik bebizonyították, 

hogy versenyre lehet kel:nf , 
még az idővel js. 

1966-ban az egy kocsira es6-
tartozkodás 25,99 óra volt, 
1967. első öt hónapjában 22 G'l 
óra. Tehát közel 4 órával csök
kentették a kocsifordulót. Ez 
9102 kocsinál 36 408 kocsióra megtakarítást jelentett. 
• � _c';g]é<:1-s.zegedi von.a!�· 
atép1tése lassan befejezéshez közeledik. A tervek s.zer'.nt a Kislrundorozsmánál lev6 kanyart kiegyenesítik. Ezzel 
e��dőben _az állomás vágány• 
halozatát 1s bő,itik. 

Dr. Bánktalvy Gyllla 



• 
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Nonstop sportműsor a vasutasnapon !!�é�,�� .. ���=����:•==- ! IHl:1#11 
születésnapját Helesfai János, · katarsa koszontotte, �aid tak alul az . O_SC-vel szemben.

, nyugdíjas vasutas, a Budapest ajándékot aé:lott át az idős �. dé!-utam sportp1;,o,p:am Déli-pályaudvar nyugdíjas vasutasnak. Helesfai János, 
mas1k Je)_entős m_ér�ozesso-

1 alapszervezetének tagja A meghatott szavakkal rno1;dott 
ra.

tára a roplabda
-
p:3-1yai:i_ ke- \ születésnap alkalmából szak- .köszönetet a me�lepetesérJ, rült sor. A nemzetkozi roplab- szervezetünk elnöksége nevé- amelyben 100. születésnapJa da-tornái_i a Wroclaw „Od- be Rét/a! í Tibor a szerve- alkalmából részesült. 

- Ozemi látoga.tássa.J egy. 
bekötött nyugdíjastalálkozót 
rendeztek a vasutasnap alkal
mából a szombathelyi jármű
javítóban. A baráti összejöve
telre az 1962 előtt nyUgdíjba 
vonult dolgozóikat is meghfv
ták. 

ra" Ko!eJowy Klub, a BVSC, n v 
az Utasellátó, a Miskolci VSC ------------------------
és az USIC bajnokságra ké
szülő vasutas válogatott vett 
részt. A tornát a lengyel csa
pat nyerte a BVSC előtt. Az 
ifjúsági csapatok küzdelmét a 
BVSC fiataljai nyerték. 

A sportprogramról szólva, 
még említést érdemel a torna
teremben délelőtt rendezett 
sakk szimuJtán, ahol Dely Pé
ter nemzetközi mester 23, 
Schratz István a Nyugati Vas-

Izgalmas versen•.._ vívtak a kerékpárosok 
utas elsőosztályú versenyzője .r• pedig 12 �mi sakkozóval 

Budapesten, a XVII. vas- sza.ina.k tapsr,lha.tott. A pos- méTkőzött. Dely mester két 
utasnap délutáni programját tás tornászok több mint fél veres-éget, nyolc döntetlent és 
az egyre erősödő szél és a sze- órán át színvonalas gyakorla- 13 győzelm_et sz_erzett, Sch�tz 
merkélő eső félbeszakította. tokat mutattak be. Istv�n. pedig mmd a 12 mer
A:z. időjárással nem lehetett Pontosan 17 órát mutatott kőzeset . 11;egn!erte. Ugyan
versenyre kelni. A fél 3 óra- az óra mutatója amikor a !ab- . cs�k- delelo�t Játszották le a 
kor kezdődő vidám gyermek- darúgó-pályán � BVSC és a. szmeszek es a oo�!a.s-sza.�
músoi;ral egyidőben az atléti- Kassai Lokomotív csapata. kö- si;ervezet lab��go-mérk�
kai ' pályán meghívásos atlé- zött barátságos labdarúgó, ctz ze�t, 1;mely a szmeszek , 3;Z 
tí,ka! versennyel azért kezdetét uszodában pedig a BVSC és az a,:_anyu győzelmével vegzo-
1>_ette a nonstop sportműsor. OSC csapata. között bajnoki dott. 
El.sóként a 100 méteres női víz'ilabda-mérk6zés kézd6- Az estére tervezett kultúr
síkfutást bonyolították le, dött. A BVSC labdarúgói 1 :0 sorra a rossz idő miatt már 
ahol az elsó helyet Prenoszil arányban kaptak ki a jó ké- nem kerülhetett sor. Alig fe
Márta, a Bp. Előre verseny- pességú NB I-es csehszlovák jeződtek be a sportversenyek, 
zóje szerezte meg, Kubó Va- csapattól, a vízilabdázók pe- megnyíltak az ég csatornái és 
léria. BVSC előtt. Ezután a dig• - s ez nagyon fájó vere- vigasztalanul esett az eső. férfi 200 méteres síkfutás ség - 10:7 arányban marad- (Szerényi) részvevői álltak rajthoz. Nai,,ry 
küzdelem után Héda Tibor, 
a· BVSC versenyzője győzött 
klubtársa, Richter István előtt. 

Antikor az 1500-as mezőny 
. elindult, az ég kicsit kiderült. 
A:z. idő azonban csak kacérko
dott a BVSC-pályán megje
lent mintegy másfél-kétezer 
lelkes nézővel, mert végülis 
némi meleget csupán a ver
seny izgalma jelentett. Az 
1500-asok ugyanis izgalmas 
versenyt vívtak. Több mint 3 
percen át a válogatott Mácsár 
vezetett, aztán az utolsó kör 
közepétől friss lendülettel Stoll 
István, a DVTK versenyzője 
elszaladt mellette és remek 
hajrá után megnyerte a ver
senyt. Második helyen Mácsár 
József, (Vörös Meteor), a har
tnqdik helyen pedig Kálmán 
Liászló (BVSC)· végzett. A 4x 
400-as váltót az Előre csapata 
nyerte a BVSC előtt. 

Alighogy a vörös salakról 
levonultak az atléták, meg-
jelentek a kerékpárosok és 
megkezdődött az izgalmas, 20 
körös, kieséses rendszerű ül
döző-verseny. Nagy taktikai 
harc után Pataki József a 
BVS- fiatal versenyzője győ
zött Fülöp József és a váloga
tott Juszkó előtt. 

Mielőtt pályára l_éptek vol
na a BVSC sportiskolájának 
ifjú labdarúgói, a fázós, vaco
gós nézősereg a Postás Sport
egyesület női és férfi torná-

PUla.natkép a röplabda v11lá.mtorniról 

(Bemzó Károly felvételei) 

Vasutas sportolók sikerei a levegőben 
A vitorlázó repülök "Buda

pest-bajnokságán Háhner Ist
ván, a MA V Sportrepülő Klub 
tagja bajnokságot nyert. Ha
sonló sikerrel szerepeltek az 
ejtőernyősök is június 28-án 
és 29-én, a KISZ VII. kong
resszusa tiszteletére a gödöllői 
repülőtéren megtartott nem-

zetközl versenyen. A MAV 
Sportrepülő Klub és a Wrocla
wi Repülő Klub között rende
zett 1000 és 2000 méteres ej
tőernyős ugrás mindkét szá
mát és egyben az összetett 
versenyt is Kovács József, a 
MA V Repülőklub versenyzője 
nyerte. 

KERE SZTREJTVENY 
Vlzszlntes: 1. A labdarúgósport 

1904-ben alapított nemzetközi szer
vezete. 4. A gazdasági mechaniz
mus reformjának egyik jeUemz6 
meghatározása. Folyt. a függ. 
1-ben. 12. Egzotiltus futómadár. 13. 
Fogoly. 14. Szabálytalanság a lab
darúgásban. angol szóval. 15. Né
m.et helyeslés. 16. Késsel szurkál. 
1.8, Foglalt. fenntartott idegfm 
ny�}vú rövidítése, kétszer is. 20. 
'Oreg, rés az anatómiában. 22. 
Osztrák város 23. Sziget a Rlgai 
6böl bejáratánál. 26. Skót nevek 

előtt olvasható : :Ila, -:!!. 28. Vég
telen okból 1 29. A dákok hazá
ja, a későbbi Erdély. 31. Vadász 
állásban. 33. Finn Munkás sport
egylet. 34. Gyakori kötőszó. 35. 
Résen állva. 37. Nyitány nyitánya ! 
39. Fed. 40. Labdajátékok célja, 
angolul. 41, A befejezés után. 43. 
Szam árhang. 45. Sakk ex-világ
baj nok neve, kimondva. 46. Visz
sza : lasz eredetit társasjáték. 48. 
Faláb. amely ezúttal nem kopog. 
.50. Híres ors7..ággy{ilés. 52. Jó mJ„ 
n5ség(! szénlelöhely Romániában. 

54. Arab férfinév. �- Német név
elő. 58. Féldrágakő. 59. Férfinév. 
61. • • •  cummunis, közhely_ elcsé
pelt kifejezés. 64. Az amerikaiak 
tré.fás neve. 66. Téli üdUlőhe-lY az 
olasz Riviérán. 67. Uttest. 68. Eb

ben a folyadékban 1�en sok a 
thein. 70. Szegecs. 71. Belső szer-
v!lnk. 72. Főzéskor Is használják. 

Fliggő!cges : L A vlzszlntes 4. 
folytatása. 2. Fohász. 3. A szél 
igéje, kicsit költ6iesen. 4. Indiai 
kenderből készülő bóditó szer. 5. 
Fent, németüL 6. Etelfzesítő. 7. 
Zefir azonos betill. 8. Búfelejtő
ben van 1 9. M-el latin küldetés. 
10. Egyenes, határozott módszer. 
11. Sopron német neve. 13, Lyuk. 
17. A fényáram mértékegysége. 
19. A perc gyakori rövidltése. 21. 
Hatalmas madár. 24. Vízinövény. 
25. Belga város. 27. Század, a 
mértékegységekben. 30. Kezdet
től fogva (latlr.) . 31. Talál. 32. Ma
radványa. 36. Menet az ökölvívó . 
mérkőzésen (angol). 38. N6! név. 
41. TunJkában található 1 42. Olasz 
folyó. 41. Kazahsztán fővárosa. 
46. Köralakú, fedett épület zenei 
előadások tartására (görög) . 49. 
Szurony, népiesen (ék. csere) . 51. 
Olai. idegen nyelven. 53. rgy kez
dődik a nátha! 55. Bozontosfarkú 
raizadozók. 57. Vllá!!hfríl francia 
tudós család. 60. Testének hege. 
62. Pénzegység az USA-ban. 63. 
Hanl!talanul slvft 65. E-1, néveH!. 
67. Nyul(atl hlrll1ZYnöksé"- 69. Nád 
szélei. 'i'l. Kimondott betít. 

Bekotdend6: Vízszintes 4 és 
fol:vtatásA a !Ugizőleges 1. BeknI
désl határidő: 1967. augusztus 10. 

Az cl<'Szt'i keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Csak a meghatározó 
Jenep.(! rendelkezéseket tog!álja 
magában. 

KOnyvet nyertek : Elek József. 
Révlülöp. Veszprém megye, Fé
sas Lászlóné. Szentes, M;tl"V" tér. 
.. A"-ép. Czilllnger László. Sopron. 
Zsilip utca 14. Dr. Keresztes Ist
ván. Bp ..  xm.1 Béke út 142. He
E!Yf Oszkár, Szombathely, Lenin 

út 35. 

Uj színfolttal � 
dolt a Balaton északi partja. 

1 
Elkészült Aszófő állomás Új 
felvételi épülete. A faragott 
kőből és üvegből készült tágas 
előcsarnokban és váróterem
ben kellemes a tartózkodás. 

:..... Nemutközi irányító táb
lákat szereltek fel Balaton. 

1 

füred állomásc-n. A fehér, zo
máncozott táblák fekete sz.ö. 
vege és ábrája a külföldi tu
ristákat, átutazókat közérthetó 
módon útbaigazítja. 

A XVIL vasutasnap alkalmából a fegyveres testületek 
iöbb olyan tagja Is kapott vasutas-kitüntetést, a;1tik a vas: 
utas dolgozókkal való együttműködés során pelda.mutato 
munkát végeztek. A KPM 1/5. szako�ztályon_ ren!1ezett 
ünnepségen Gyenge Kálmán szakosztalyvezető, Nem.eth 
László rendőr őrnagynak, Sere István honvéd őrnagynak 
és Kővári István karhatalmista tizedesnek f:rdemes vas
utas kitüntetést adott át. A képen az ünnepség részve-

- KISZ-tábor a Cuha vM
gyében. A Szegedi Vasútfor
galmi Technikum KISZ-szer
vezete július 10-től kétszer 
kéthetes KISZ-tábort szervezett 
a Cuha völgyében. Az első két 
hét alatt a sportolók, a má.so-

, dik két héten pedig a KISZ
vezetők táboroznak. 

1 - Ujjáépitették Devecser 
állomás ra.ktá.rnoki lrodájal. 
Ezzel az ott dolgozók régi óha
ja teljesült. Az új iroda par-

vői láthatók. 

Bulgáriában 
vendégszerepeltek 

Szakszervezetilnk központi 
énekkara június második fe
lében a Bolgár Népköztársa
ságban vendégszerepelt. Részt 
vett�k a bolgár Közlekedési és 
Szállítási Szakszervezet szó
fiai központi kultúrotthona ál
tal rendezett énekkari talál
kozón, majd Szófia legnagyobb 
szabadtéri színpadán több ez
res nézősereg előtt önálló 
hangversenyt is adtak. Az 58 
tagú énekkar azonkívül elláto
gatott Várnába, ahol többek 
Jfözött' lnegteklntették a hajó
gyárat és rögtönzött hangver
senyt adtak a Budapest ten
gerjáró hajót építő munkások
nak. 

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapból a szakszer

vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe aJán!Jult a ltövetkezó
ket: 

Z6. szá.mb'ól: 114861>/196'1. I/3. B. 
A dolgzó egészsége vagy testi ép
sége sérelméb61 eredő károk meg-

(Takács István felvétele) 

i 
kettás és minden igényt kielé-

. gít.. 

A 
I, 't , • ',/,en ! - Olas,: árvízkárosult gyer

QTO -sag Jegye mekek érkeztek a SZOT mer-
i hívására Magyarországra. A 

Az NDK schwerini vasút- 1 zákánytelepi úttörők virágcso
igazgatóságának 20 tagú kul- korral fogadták a Gyékényes 
turális együttese szakszerveze- ' határállomásra érkező kis 
tünk elnökségének meghívásá-

1 
olasz barátaikat.. 

ra - a XVII. vasutasnap al-
kalmából - 6 napot töltött ha- 39 évi becsületes szolgálat 
zánkban. után nyugdíjba. v�nult !'orkl>

Német barátaink az elmúU 
szombaton nagy sikerrel sze• 
repeltek az tszaki Járműjaví
tó Törekvés kultúrotthonában, 
ahol a tánczenekar és a szólis
ták ízelítőt adtak kivételes tu
dásukból. Az együttes ezenkí
vül a balatonszántódi vast1tas
üdül6be i.1 eUátogatott és 
hangversenyt adott. 

A vendégek július 12-én, 
szerdán este szakszervezetünk 
központi zeneiskolájának 
nagytermében baráti vacsorán 
vettek részt. A búcsúest al
kalmából a zeneiskola népi 
zenekara és két szólistája ma
gyar nótákkal kedveskedett a 
vendégegyüttesnek. 

IIAGYAB VASUTAS 

láb Lajos vezeto foellenor, Ta
polca. állomás dolgozója. A1 
idős vasútast munkatársai es 
az állomás vezetői meleg sze
retettel búcsúztatták. 

- Véradónapot rendeze1.i a 
Győr-Sopron megyei vérellátó 
szolgálat és a győri vasútegész• 
ségügyi szolgálat a győri vas
úti csomóponton. A véradás
ban részt vett több mint 100 
vasutas, összesen több mint 30 
liter vért adott. 

Motorkerékpár-tárolót 
építettek Lökösháza határállo
má6on. A woló elkészítésével 
a bejáró dolgozók régi óhaját 
teljes.í tették. 

A szerkesztőség üzen; 

téii���- I/3. e. A nők megte- • Vasutasoll Szaknervez�nelr Dr. Bánldalvy Gyula szeged: 
Fekete Laszló, Antal József Mis
kolc; Foki István Budapest; SzOcs 
Ferenc Hatvan: Bánszegi józsef 
Debrecen; Kiss Lajos Alsóörs; 
Bo!dlz&ár Gyula Békéscsaba ; Bog
nár Károly •Tapolca: Várf.alvl 
GyuJa Gyékényes : Leveleiket la
punk. anyagához felhasználjuk. 

lelő foglalkoztatásának szabályo- lapja 
zása, s,erteszu a 1Zer1<eszt(J blt<itts6t 

115431/196'1. I/2. B. .t,. gyermek- 1'6szerkeszt0: Gulyás l&nos 
gondozási segély statisztikai adat- FeJeJőa uerkentO: \l lsJ Fereoe 
szolgáltatásához adatközlés. Szerke<ztO•és: 

21. számból: 114:165/1967. I/2. A% Budapest VI .. Senczor otca n 
államvasűt1. dolgozók ktnevezésé- reJeton: vllrogt: 229-812 

hez. valamfnt munkaJcör! bérbeso- ozems: -lásához szükséges vasúti és azzal 
KJadJa !a ter1esZ'tl • e Népszava 

1';,_gy�';,�f.:;\J=��!:
tés:r6l sz6- 1...aPkla<IO Vállalat. Budapest VU Klss István Bp. Déli: Bank!C9 

János Gyékényesi Boldizsár Gyu• 
la Békéscsaba: Foki István Bp.; 
dr. Bánktalvy Gyula Szeged; Ko
pata,k:I István Glc-Hathalom: Hor
váth János Debrecen: Levelelket 
Uletékes helyre 1-0vábbltottuk. 

115889/1967. I/3, A. Szolnokon Rll�Oc,zJ Ot 5t Telefon:  t24-819 
MAV-kórház és. ren<lelőlntézet lé- ,._lel& l<ladO: GAbcr MllrtOD. 
tesltése. 1 • Né,:,srava t.aoldadO Vállalat 

115228/1967. I,C. A MAV-kórhá- tgaii,atOja 
zaJc és szakorvos! rendelőintézetek Cselrlt!711mJas,érn, 75.915.001-K.9, 
könethatára!. Szikra Lapnvom<la 

E K I. E S E L. 
O E K H I  E K  
Ö T K V 3 K U  
V A G O V E �  
E Z Y E R H A'  
S O· T C N R 

BBl!lrJülB �1 

■IIAi 

A mind n&vekv6 közúti forgalmat a nyáron még 
fokozza az örvendetesen megnőtt ldeqenforq.alom. 
Csakhogy nyáror, gyermekeirnc Is több ic;lélt töltenek a 
lakáson kívül. az utcán, a Játszótereken. Ez arra inti 
a Já.rmüvezet6ket. hoqy az olyan hetyeken, ahol qyer
mekek tartózkodnak az eddiginél Is óvatosabban köz
lekedjenek. Am ez méq nem minden. A Jármüvezetö
kön kívül minden felnőtt - elsősorban minden szill6 
- érezze kötelességének, hogy óvja és védje a kicsi
nyeket a közút veszedelmeitől. 

Mindenki tehet valamit, és mindenkinek t<>nnle Is 
kell valamit ezért az llgyért. Ezt kiván)a szolgáin! a 
FővárosJ Közúti ealesetelháritási Tanács is. amely hét 
mondatbar> hívja fel a felnőttek figyelmét a qyerme
kekre leselked6 közúti veszély.re és az ellene való vé

dekezésre: 
1. Minden felnőtt felelős a bek6vetkezett 

gyermek balesetekért! 
2. Tanítsuk meg gyermekeinket a helyes 

közlekedésre. 
3. Minder, fe!n(Jtt érezze k&telesséqének, 

hoqy a közlekedésber, pé)dát mut.asson a 
gyermekeknek. 

4. ltrtessük meq a gyermekekkel, hoqy az 
utca nem Játszótér. 

5. Ne enqedJOk a gyermeket az úttesten 
labdázni, látszani! 

6. Ne enqedJOk klskonl qyermekelrket 
olyan útvonal-3kon kerékpározni. ahol villa• 
.,,os. autóbusz. troli bus.z közlekedik. 

A hetedik mondatot meqfeJt�éti reJtvé-
syüt>kb61. 

Keresse mea az ábra mértani középoontfát. 
. és abból kiindulva otvassa össze a szöve-qet 
csigavonalban hal.adva . 

Jó szórakozást! 
lllll>t3.<:1;,zsaA IIP">t1asa1 >tnfy, uv�in ze ,,.,;u1<>>1aw,aAI> >tn[A() ·s,Hr3�'l3W 



11 jubileumi év liszlelelére 

Elkészült 

az 50. V 43-as villamosmozdony· 
A VASUTASOK SZAK S ZERVEZET tN EK LAPJA 

:fi. tvFOLYAM, 15. SZAM. Ára 40 fillér 1967. AUGUSz:rus 1. 

ELSŐ FÉLÉVI JÓ MUNKÁJÁVAL 

a budape�ti igazgatóság nyerte 
a vándorzászlót 

A tanácskozások jelentóségét 
növelte a felsőbb szervek kép
viselőinek megjelenése. 

vek, illetve célkitűzések túl
teljesítéséért egyedileg és 
együttesen is versenyez. A tel
jesítmények megfelelő szintű 
alakításának ösztön'Z.ése céljá
ból a negyedéves eredménytől 
függően szabad prémiwnban 
részesülnek. 

Mint lsmere-tes, a vasút az 
�lsó félévben 205,6 mitiió 
t'tast és 56,2 millió tonna 
trot száUított. A személyszál
lításban elért eredmény 1,1 
millióval haladja meg a bázis
jdőszak eredményét. Ezzel 
�zemben az elfuvarozott áru
mennyiség 1,2 millió tonnával 
volt kevesebb az eló.irány:wtt
nál, 

Az igazgatóságok munka
vers&1yében 1967-tól kezdve a 
minőségi munkára jellemző 
célkitűzéseken túlmenően há
lózati szinten is értékelésre 
keriü a fizető képzett tonna
kiwméter teljesítmény és a 
vasút nyereségének alakulása. 
Itt kell megjegyezni azt is, 
hogy a hat igazgató.ság a ter-

Az 1967 elsó félévi összesí
tett eredmények aJapján az 
igazgatóságok teljesítménye 
az alábbiak szerint alakult: 

Az 50. szilicium egyenirányítós villamosmoz do.ny útra készen a Ga.nz-MA VAG udvarán. 
(MTI foto Kácsor László felvétele) 

A:z áruszállításnál a tervvel 
ezemben mutatkozó lemaradás 
nem a vasutasok hibájából 
adódott. A vasút 

minden szállításra felkf• 
nált árut elfuvarozott, 

wt az első félévben szabad 
kapacitással rendelkezett. Ha 
a szállittató vállalatok job
ban kihasználják a vasút sza
bad kapacitását, lényegesen 
több árut lehetett volna ren
deltetési helyére továbbítani. 

Budapesti lg. 
Debrecenl lg. 
l."1iskolci Ig. 
Pécsi .lg. 
Szegedi Ig. 
Srombathelyi lg. 

Hálóut: 

Teljesítmény 
0/o•ban 

103,66 
103,60 
103,36 
103,35 
103,35 
103,20 

103,38 °ío 

A szabad prémium 
összege (II. né. 
ériékelés alapján) 

1 183 500 Ft 
394 300 Ft 
339 800 Ft 
359 OOO Fi 
358 OOO Ft 
356 600 Ft 

%991 800 fl 

A .korszen1 villamos moz
donygyártás jelentős állomásá
hoz érkezett az elmúLt napok• 
ban a Ganz Villamossági Mű
vek és a Gan.z-MAV AG. A két 
üzem jó munkája eredménye
ként elkészült az 50. V43-as 
sziliciwn egyenirányítós villa
mosmozdony. Ebből az alka
lomból július 17-én ünnep.sé
get rendeztek a Ganz-MA VAG 
mozdonyszereldéjében. Az ün
nepségen jelen volt Rödönyi 
Károly miniszterhelyettes, a 
MA V vezérigazgatója, és Töl-

gyes Lajos, a 7. szakosztály 
vezetője. 

Az átadási ü.nnep.ségen 
Papp György, a Ganz Villa
mossági Művek vezérigazga
tója méltatta a villamosmoz
donygyártás fejlődését. El
mondotta, hogy az üzem a 
századf01'duló ele;étől 1964-ig 
gyártatta le a. 100. villamos
mozdony/;. A 100 mozdony el
.készítéséhez csaknem 50 évre 
volt szükség. A korszerű, 3000 
lóerős, szilíciumegyenirányf
tós villamosmozdonyok gyár-

tását 1964-ben kezdték, • há-. 
rom év alatt 50 darab készült· 
el a két üzemben. 

Bejelentette a vezérlgazga� 
tó, hogy 1969-ben a 100. V43-. 
ast is leszállítják, 1970-ben pe-. 
dig rátérnek egy korszerűbb. 
tipl!S kialakítására. 

Az ünnepi beszédek elha11.g, 
zása után RödönYi Károly mi, 
niszterhelyettes vette át üze, 
meltetésre a V43.1057-es pá, 
lyaszámú, 50. hazai gyártású. 
szilícium egyenirányítós viUa,. 
mosmozd-0nyt. A:z els6 félévi kedvező ered

mények elérésében jelentős 
része van annak, hogy a szo
cialista munkaverseny az 
1966. évi kimagasló teljesít
ményeken alapuló éves célki
tűzések és irányelvek kiadá
sával tovább folytatódott. A 
szolgálati helyek a kiadott 
irányelvekrrek ' megfelelően 
&lakították ki - lehetőségeik 
figyelem.bevételével - saját 
szállítási és üz.-mi feladatai

Az e'.16ő félévben legjobb 
eredményt elért budapesti 
igazgatóság nyerte el a KPM 
és a Vasutasok: Szakszerve
zetének vörös zá&laját, a ve
le járó 100 OOO forinttal. A 
budapei;tl Jgaze;itóság lL ne
gyedév! szaba4 prémiumösz.. 
:s;rege és a göngyölített I. fél
évi eredményei alapján és a2 

elnyert vörös vándorzászló
val járó pénmel együtt 
1 483 500 forint pénzjutalom
ba ;rész.esült. 

A budapes,t1, igazgatóság 
eredményei mind az I., romd 
a n. negyedévben 1& a göngyö
lített 1. félévi értékelés alap. 
ján a legmagasabbak voltak. 

Határidő előtt 1 0 nappal befejezik 

a Nyíregyháza-Záhony közötti vonal villamosítását 
kat. Az irányelvekben külön.-------------------------
szerepelt a Nagy Októberi 
Szocialist.a For-radalom 50. év
fordulója tisztel.etére kezde
ményezett munlcaverseny 
megszervezésére való felhí
vás. Meghatározták az irány
elvekben a főbb műszaki és 
ga7.daság;i mutatóknál elém 
�ívánt teljesítményeket, illet
ve a kívánatos túlteljesítése
ket. 

Az I. és II. negyedévi ter
melési tanácskozások tapasz
talatai is bizonyítják, hogy 
v�amennyi szolgálati hely, 
vallaJat és főnökség vezetői az 
általános hálózati s:rernpontok 
mellett 

helyesen a sajátos felada
tokra, a:a éves tervek tel• 
jesítésére hivt.á.k fel a fi-

gyelmet. 

Ki mit tud a Szovjetunióról ? 
A Szabolcs-Szatmár megyei 

pártbizottság kezdeményezé
sére július 18-án a beruházó 
és kivitelező szervek, továb
bá az érdekelt szakszolgálatok 
képviselőinek részvételével 
Záhonyban 

Lapunkban már hlrt adtunk 
arról, hogy a MAV Nyugdíjhi
vatal MSZBT baráti köre a 
Nagy Októberi Szocialista For
radalom 50. évfordulója tiszte
letére Ki mit tud a Szovjet
unióról? címmel vetélkedőt 
rendez. 

A vetélkedó április közepén 
kezdődött és az els6 forduló 
most ért véget. A versenyen a 
hí vatal dolgozóinak csaknem 
egyötöde részt vett. A feltett 
kérdésekre - amelyekre írás
ban kellett válaszolni - sok
szor a szobatársak, de még a 
családtagok is keresték a vála
szoka,t De megmozgatta a ve-

télkedő még az IMSZBT köz
pontot, a Statisztikai Hrvatalt, 
és nagyon sok újság, folyóirat 
szerkesztőségét is. 

Az első fordulóban legjobb 
'eredményt elért pályázókat a 
XVII. vasutasnapon tárgyjuta
lomban részesítették. Az e1só 

közös ér4ekezleten vit.at-
ták meg a megye terüle
tén folyó vasútkonizerű
sítési munkák helyzetét. 

helyezett dr. Németh Istvánné A tanácskozáson jelen volt 
egy Vosztok-1."8.rórát és két Rödönyi Károly miniszterhe
swvjet regényt kapot't. Ezen- lyettes, a MA V vezérigazgató
kívül 3 fényképezőgép és szá- ja is. 
mos egyéb ajándéktárgy talált A tanácslk� fő térná1a a 
gazdá:a a helyezett� között. Nyíregyháza-Záhony közötti 

A hivatal dolgozói izgatottan 
l 
vonal korszerúsíbése villamo

kés.zülnek a második forduló- sítása volt A �un.kálatok jó 
ra. ütemben haladnak. Kisebb 

-------------------------------------,problémák néha ugyan hátrál-

VAGON-ÓRIÁS 
tatják a munkát, mégis meg
van a lehetős<?ge, hogy a vil
lamosítást zavartalanul befe
jezhessék. 

A tanácskozáson részt vevő 
kivitelező szervek képviselői 
bejelentették, hogy a Nagy 
Ob.-tóberi Szocialista Forrada
lom 50. évfordulója tiszteletére 
a dolgozókkal egyetértésben 
vállalták: 

1967. december 31. helyett 
december 20-ra feszültség 

&Iá helyeúk a vonalat. 

A tanácskozáson foglalkoz
tak a Záhony térségében folyó 
egyéb beruházási munk.álatok
ka.l is. 

9,5 millió forint 

többletbevétel Nyékládházán 
Nyékládháza állomás dolgo

zói a Nagy Októberi Szocialis
ta Forradalom 50. évfordulója 
tiszt.eletére indított munkaver
seny keretében vállalták az 
éves terv maradéktalan telje
sítését, az élüzem szint eléré
sét 

Az első félévet sikerrel zár-

• 

7,2 milliót takarítottak meg 

ták. A szállítási feladatokat, 111 

sok nehézség ellenére is él• 
iizem szint felett teljes!tették. 
A tehervonatok átlagcxs terhe
lését 102,17, a k�itartózko• 
dást 96,61 százalékra teljesíitet
ték. A személyvonatok menet
rend szerinti in'dításánál 100 
százalékos, a vonatközlekedési 
tervnél pedig 73,93 százalékos 
teljesítményt értek el, s ez 
utóbbi 11 százalékkal jobb az 
élüzem szintnél. 

A teherkocsik raksúlylti. 
használásánál a kocsik ésszerű 
válogatásával, a 22,74 tonnás 
tervet· 23,4 tonnára teljesítet• 
ték. Ezzel 1699 teherkocsit ta. 
karífötta.k meg. Az OPW-ko• 
esik kiválogatásával elősegí. 
tették, hogy ezek a kocsik rak. 
va mehettek vissza honállo.. 
másukra. 

A kiw.elmúltban Záhonytól Kelebiá.lg ha4aimas rakományt további'tot& a MAV. A mintegy 50 
mél.er h<MSzú, 22 tengelyes hidraulikus anto Dll\tlkával ellátott ÖBB varon egy %19 &oonás 
tllrb!DM nállítoU a szovjetunióbeli Harkovból Jugoszláviába. A rakománnyal együt.t 300 

tonna slilyú vagont Kelebián adták M a Jqoszláv vasutasoknak. 
(Sza� MíháJ11 fe.lv�tele) 

A miskolci igazgatóság von
tatási szakszolgálatának há
rom és félezres kollektívája is 
felajánlást tett a Nagy Októ
beri Szocialista Forradalom 
50. évfordulója tiszteletére. 
Vállalásaik között elsösorban 
a termelékenység növelése és 
az üzemi önköltség csökkenté
se szerepelt. A gazdaságos 
mozdonyfelhasználást és a sze
mély- és tehervonatok menet
rendszerűségének javítását 
tűzték ki célul. 

Az eddig elért eredmények 
méltóak a nagy eseményhez. 
Az egy mozdonyra esö szállí
tási teljes!tmény 12 százalék
kal ,több, mint amennyit a vál
lalásukban meghatároztak, s a 
mozdonyszemélyzet termelé
kenysége is 10 százalékkal 
emelkedett. A személyvonatok 
menetrendszerúségét 97.3, a 
tehervonatokét pedig 74,5 szá• 
zalékra teljesítették. Szén
ből az elmúlt öt hónap alatt 
11 700 tonnával használtak fel 

kevesebbet, mint amennyit a 
norma meghatározott. A szak
szolgálat dolgozói eddig 7,2 
millió forintot takarítottak 
meg. 

Jól alakult a szolgálati he
lyek élüzemszint-teljesítése is. 
A vontatási szolgálat 12 szol
gálati helye közül 11 élüzem
szinten dolgozik. Dicséretet 
érdemel a miskolci fűtőház 
kollektívája, ahol a mozdo
rtyok kihasználásánál 15 szá
zalékkal jobb eredményt ér
tek el, mint 1966 awnos idő
szakában, ugyanakkor 4,5 mil
lióval csökkentették :költségü
ket. 

A szakszolgálat dolgozói 
örömmel vették azt a hírt is, 
hogy az elkövetkezendő Idő
ben 5 darab M62-es Dlesel
mozdonyt kap az igazgatóság. 
Ezek a mozdonyok minden bi
zonnyal. a termelékenységet, 
az eddi!! elért eredményeket 
növelni fogjá,.. 

Fekde László 

Az elmúlt év hasonló idő
szakához viszonyítva, a nyék• 
ládháziak 364 384 tonnát--al 
raktak be többet s ezzel 9,5 
millió forintos többletbevétel. 
liez jutta.tták a vasutat. 

A kocsik gyorsabb továbbí
tásával sikerült elérni azt is, 
hogy a múlt évi 10,94 óra ko
C-'!itartózkodási �döt ebben az 
évben 9,83 órára csökkentet
ték. 

A kimagasló eredmények el• 
érését az állomás szocialista 
brigádjal nagyban segítették, 
de helytállt minden vasutas. 
minden dolgozó. 

Uglyai Sándor 



MAGY A R  VASUfA� 19n7. Allr!TJ�Z'l'l 'S l. 

A Szakszervezeti Világszövetség felhívása: 42 évi szolgálat után . . .  Válaszolunk munkaügyi kérdésekre 

a:t egész világ dolgozóihoz és sza kszervezeteihez \ 
a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 

50. évfordulója alkalmából 

Éjjeli munkáért éjszakai pótlék, túlmunkáért 

sza�adidő megváltás jár 

Ebben a:>:" évben ünnepeljük 
50. évfordulóját annak, hogy 
a világ első swc:ialista forra
dalma, a Nagy Októberi S2X>_cialista Forradaloon, győze-
delme.s!kedett. . 

gozók és nép hatalmas áldo- sebb közös feladat manapság 
zatait és hősi erőfeszítéseit a a ,ietnanú nép harcának cse- 1 
fasizmus leverése érdekében. lekvő és sokoldalú támogatá-

A második világháborút kö- sa az amerikai imperialista 1 
,·et.ó éveket a világfon·adalmi agresszióval szemben. Az ame
folyarnat nagyarányú fellendü- rifoai imperialisták agresszív 

E forradalom révén minő- lése jellemezte. A fasizm11s fe- háborúja egyre komolyabban 
ségi változás, döntő fordulat lett aratott történelmi jelen- veszélyezteti A.:::sia és az egész 
ment végbe a társadalom fej- tóségű győzelem új lendületet világ békéjét. A vietnanú nép 
lódésében. Ez volt az első for- adott a nemzetek függet!ensé- ügye valamenn,·i ország, vala
radalom, amely ,·éget vetett géért, a d,emokráciáért, a szo- menn}i dolgozójának ügye. 

Sokan ismerik Nagykanizsán 
Turáni Gyula főpályamester!. 
aki 18 esztendőn át irányította 
a nagykanizsai XII. pályames
teri szakasz mtl'll;káját. A ki
váló szakember 42 évet. töl
tött megszakítás nélkül a 
MA V szolgálatában. Amióta 
Nagykanizsán van. háromszor 
kapott kiváló dolgozó jel
vényt. 

Debreqm állomás ár11périztáTosai délelőtti mtiszakban. 
reggel három órától, vagy fél négytől 12 óráig, délutáni 
műszakban pedig 12 áTától 20 áTáig teljesítenek szolgá
latot. Ejszakai pótlékot, s a napi 8 órán túli munkáért 
túlm:nkadlija.=ást, vagy szabadidő megváltást nem kap
nak. A helyi szakszervezeti bizottság ál!áspo-nt;a szerint 
é;szakai pótlékra jogosultak és a túlmunkát is meg kell 
,;áLtani. Kérdezik, a szakszervezeti bizottság álláspontjci,_ 
vagy az állomás vezetőinek a.z eljáTása helyes. 

az ember ember általi kizsáik- ciális haladásért, valamint a Az imperializmus. elsósor
mányolásának, nagyon vilá- munkás- és szakszervezeti ban az amerikai imperializ
gos demarkációs vonalat hú- mozgal,om, sajátos követelései- mus nem mond le világuralmi 
zott az egyetemes történelem- ért folytatatt harcna,1--. célkitűzéseiről, agresszív ter
hen: a kapitalizmusból a szo- Európa és Azsia sok orszá- mészete nem változott. A vi
cializmusba való átmenet ha.- gában, továbbá Kubában győ- et:nami háborún kívül külön
tárvonalát. E forradalom tel- zedelmeskedett a szocialista böző formákban folytatja be
jesen újtípusú állam születé- forradalom. A kapitalizmussal avatkozásait a latin-amerikai 
5ét jelent.ette, amely valóra é; az imperializmussal szem- országok, az ottani népek és a 
v,iltotta a párizsi kommün ál- ben, _ amely 50 évvel ezelőtt kubai forradalom ellen. A ja
tal felvázolt reményeket; örökkévalónak: és megingatha- pán imperializmusnak Az.siá
olyan állam jött létre, amely- tatlannak tűnt _ kialakult a ban nyújtott támogatá'lá.val, 
ben a munká.sdk vették át a iszocialista világrendszer, valamint Afrikában s a Közel
,·ezetést, a világ első sz.ocia- amely döntő tényezővé vált az és Közép-Keleten játszott sze-
lista állama alakult meg. emberiség történelmében. repével ig;,ekszik megállítani 

Az Októberi Forradalom A valamennyi nép önrendel- az említett kontinensek népei-
ilyenformán ikonkrétan fejez- kezés:i jogát meghirdető Nagy nek előrehaladását. 
te ki a munkásmozgalom tö- Októberi Szocialista Fon·ada- A nemzetközi szakszervezeti 
rekvéseit: a. kizsákmányol.ás lomnak köszönhető egyrészt a és munkásmozgalom szem-
1negszüntetését, a munkás- nemzetköz! erőviszonyokban pontjából oly na1J11 je!entőségú 
osztály /uJJtalcnnra jutását. végbemenő mélyreható válto- esemény évfoTdtL!ója alkolmá-

_,_ 1 t ·  bó! a Szakszervezeti Vil.ágazö-Valatnennyi ország S2lalk- """"• arne Y a gyarma 1 rend-
szervezetei é!I dolg07.6i a szer összeomlásában is meg- vetség egységes harcra szólítja 
Nagy Oldóberi s----'-"-ta 11yilvánul, másrészt a nemzeti fel valamennyi ország szak-

= fels bad "t ' 1 szervezeteit és dolgozóit. Sem-Forradalmat annak első nap- za 1 0 mozga om nagy mi sem fontosabb. mi!ll.t a vi-

A népszerű és közmegbecsü
lésnek örvendő Gyula bácsit 
nyugdíjaztatása alkalmából 
ünnepélyes külsőségek közt 
búcsúzta,tták munkatársai, ba
rátai, valamint a párt- és 
szakszervezeti bizottság a 
MAV Kodály Zoltán Művelő
dési Otthonban. 

Turáni Gyula a szalrnzerve
zeti bizottságnak 18  éven át 
volt vezetőségi tagja. Az sz.b 
a mozgalomban eltöltött több, 
mint másfél évtizedes munká
jáért külön dicséretben ré
szesítette. 

Magya.r István 
szb-titkár 

jától folrVa kö�;;.. ki-ncs'"-ek fellendülése különösen Afrik.á-- - ""'·" b · A „ ba S k • lág dolgozói egységének és tekintették, teljes mértékben l 
an es ZSJa n. O fúgget- cselekvő szolidaritásának biz-

Ko··szo··net tudatá,ban voltak ----'-, hogy ,en áUam jött Létre és ezen új t . _ «rn.....-.. all k k .. ··, t ··bb · os1tása. hogy eleget tehesse-az egesz ember;•"'g es' ku··1o··no-·· amo ozu. o en a tarsa-= dal i f jl "dé ka · 1 ·  nek közös felel&ségüknek. E 

Az éjszakai munkára, illet
ve annak díjazására a Mun
ka Törvénykönyve ad rendel
kezést, megállapítva azt is, 
hogy mely munkát kell éjsza
kai munkának tekinteni. A 
Mt. 39. §. ( l )  bekezdése sze
dnt „Az este 22 6Tátót reggel 
6 óráig terjedó idó alatt vég
zett munka, éj;e!i munka". 
!gy tehát a reggel 6 óra előtt 
végzett munkájuk a Mt. ren
delkezése alapján éjjeli mun
ka, amelyért részükre éjsza
kai pótlék jár. 

Az éjszakai munka pótléká
ra. illetve mértékére a Mt. V. 
130. §. rendelkezik, mely sze
rint a hat napot meg nem ha· 
!adó éjszakai munkáért · az 
alapkereset J O százaléka, a 
hat napnál folyamatosan to
vábbtartó munka esetén pe
dig az alapkereset 20 százalé
k.a jár az egyébként járó 
munlkabéren felül. (Tenné
szetese-n csak a nnyí orara, 
ahány órai munkavégzés es
te 22 óra és Teggel 6 óra közé 
esik.) :sen a munk"•=ztál.v rm· lyen m e o s ne1n pita ista f l 1 ·  , 

'f , , f 
= u't• ' t ' !.aszt tt ·k l\i' · k e e osség korunk általános O gyogyl OSef óriási hálával tartozik az ok-

,a va O a · ,aso Af-
tóber� gyo·zteseknek. rikában és Azsiában bátran jellegéből, a munkásosztálv Ennek egyértelmű alkalma-' f 1 döntő szerepéből ered. A · d t b '1 t f , · Ez az oka annak, hogy va- 0 ytatják harcukat a függet- munkásosztály az, amely ma- Hosszú betegség után. ez év zására a O t sza a Y a · evi 
]amennyi ország dolgozói oly 

lenségért. Latin-Amerika or- gá ban hordo=za a szabadság, a tavaszán. a MAV Kórh,á.z I-es 3. sz. Hivatalos Lapban kö
lelkesen fel.zár,kóztak a fiatal szágaiban kibontakozik és bék.és boldog jöi:ő minden re- belosztályára kerültem - ír- zölt 130 978'1%6. 1 2· B. sz. 
sz-ociallsta állam mellé, ame-

napról napra nagyobb mérete- ményét. ja a hozzánk érkezett köszönő utasítás, mely szerint a 6 
lyet az egész világ munkás-

ket öl
\i3

z amerikai imperializ- A Na.ey Októberi Szocialista levelében özv. Nagy l niréné napnál folyamatooan tovább
osztál�•a támogatott és har- :r. 

e
él

en
é
i küzdel

e
m, népeik Forradalomról való nemzetkö- ötgyermekes édesanya -, ahol tartó éjszakai munkavégzés 

cos szolidarít""'al áJ' lt melle' 
50 et be való durva be- · d F .. · l t · · K zá lék é. 

f 
= avatkozásaik elleni harc, ter- zi m�emlékezés szolgáljon al- r. uzer s van or-Yos es en- esetén a 20 s za os isza-

a orradalomma] szembeni mészetí kincseik kifosztá...<a el- kalmul arro, ho,n• egységben delényi Ernőné ro·ógvtorna- kai pótlékot nemcsal{ a hat imperialista beavatkozás ide- 1 · újból leszö�ezzük Ynlamenmi tanárnő mi_nd
_
ent_ elkövetett, 

1 

napon túli ;dőre, hnnem az J·e·n. E•. az o'•a annak a nagy-
en, az l!(azi nemzeti füg?,e-t- · k h l k A ed ' '· - "' lens.Saért folyó harc 

orszag sza ·sze-rvezeteinek es ogy meggyogyu )a . . z er .- éjszak,ü munka első napjától arányú forradalmi l•mdillel- A;,� Októberi F
. dal dolgo,óinak közös kö,·etelé.\;e- ményes belgyó�·as7.ah kezeles k 11 ! 1 .- ·tan· 

nek, amely akkoriban Európa, o!Ta om it és törekvéseit !  után a 11,1Av Péceli Utókezelő e O } OSI 1• 
Á,;sia és AmeriJ..--a több orszá- friéihez híven a Szovjetunió .l!:ljen a békéért, a demokrá- Kórházába kerültem, ahol ál- A MAV fordulószolgálat-
gának munk�=-'a' lya·t ,-,-� e Jes mértékben támogatja a . - • 

t - dal 
. 

h 1 d , 1 t . ul . . d d 6. 
�,,.,. •-=- népeknek a gyarmatosítás. a c,aer , a ta,·sa m, a a a - apo om Jav es mm en re- 1 ban foglalkoztatott o1goz 1 

lekvésre késztette saját bur- neokolonializmu és a fa.lgyú- sért és az embernek minde-n- mény megrnn arra, hogy részére a Mt. v. 130. §. (6) be
:r.soáziája ellen. , lölet eUen, a nemzeti függet- fajta kizsákmányolása -rr..eg- egészsége�en tér-hetek vissza kezdésében adott felhatalma-A mun.1<.ás- és szaJk:szerveze... lenségért, a szociális haladá- szúntetéséért harcoló dolgozók gyermeke1mhez. zás 1 .án lté • értékű ti mozgalom megerősödött, a sért folytatott harcát, valamint egysége és nemzetközi szoli- A lelkiismeretes gyógyítá- . . a �PJ , e ro m 

. . 
-

dolgozók miUiói csatlakoztak felszabadító harcát, aminek do.rítása! sért mind a MAV Kórház dol- eJszakánkent 6.- Ft - eJsza-

1/2. B. sz. utasítás szerint. Ezt. 

az éjszakai pótlékot azok ré• 
szére kell egységesen fizetni, 
a.1'ík 12/24. vagy 16132-es for
duló szerint teljesítenek szol
gálatot. 

„A dolgozó munkaidejét 
meghaladó mértékben 1:égzett 
munka: túlmunka. Túlmun
kát csak a. vá lZalat rendelke
zése alapján, vagy hozzájáru
lásával szabad végezni" ren-. 
deli a Mt. 41. §. (1-2) bekez
dése. Azt kell tehát figyelem
be venni. hocy az állomás ve
zetése elrendelte-e a túlmun• 
ka végzá...sét, vagy hO'ZZájárúlt• 
e ahhoz, hogy az árupénztá
rosok délelőtti műszakban 
napi 8 órát meghaladó ideig 
végezrek munkájukat. 

Az án1pénztárosok túlmun„ 
káját pénzben kifizetni nem 
szabad, hanem a túlmunkával 
azonos tartamú szabad idő,·el 
!kell megváltani, s azt a túl, 
munka végzést 'követő hó ,·é
géig kell kiadni, rendeli a 
14/1962. (XII. 16) Mü. M. sz. 
rendelet és a végrehajtására 
adott 101 615/1963. I 2. B. sz. 
MAV Végrehajtási Utasítás. 
(1963. évi 6. sz. MA V Hivata, 
los Lap.) 

A felmerült éjjeli munká� 
ért tehát éjszakai pótiék, túl, 
munkáért pedig szabadidő 
megváltás jár. A Mt. V. 236. 
§. (l) be'k. szerint ügyükre az 
elé,·ülé-si idő hámm év, de <'Z 
a szabály. 1965. január I -vel 
lépett hatályba. s így az elma
radt járandóságokat az érde
keltek 1965. január hó l-ig 
visszamenőlegesen követelhe
tik. 

A szaklszervereti bizottság 
álláspontja tehát a helyes, 
mert megegyezilt az adott 
kérdésekre vonatkozó szabá

a szakszervezetekhez; mfg a legkiválóbb példája a hős vict- Eljen a Nagy Októberi Szo- gozóinak, mind a péceli kór- kai pótlék van megállapítrn 
szakszervezeti tagok száma nami nép _  amely egyember- cialista Forradalom 50. évfOT- ház dolgozóinak hálás köszö- az 1961. évi 41 .  sz. Hivatalos 
1910-ben 9 millió 1>olt, 1920- ként száU szembe az amerikai d11Lója ! netemet fejezem ki. Lapban közölt 113 988/1961. 

ban elérte az 50 milliót. imperialistá k aljas agresszív -,----------------------------------�--------------------
A Szovjetunió munkásOIS'z- háborújával - bátor és· ezertálya és népei. s velük együtt szeresen csodálatra méltó har

lyokkal. 

illz egész világ dolgozói és ha- ca. 
1.adó emberei büszkén von- A Nagy Októberi Szocia.lisják meg a történelmi jelentér- ta Forradalommal oi-yan or.regú 50. évfordulón az Októ- szá.g született, a.melynek aZapberi Forradalom győzelme vetó érdekei - 1'endszeréból óta megtett út gazdag mér- következően - szorosan kopleg-ét. csalódnak a béke űgyéhez. A Szovjettl1l4ó Ie1dl.zdve a A Szovjetu!ll.ió határozottan és régi Oroszország évszázados következetesen folytatja a küe1maradoitságát, a polgár- lönböző társadalmi rendszerű háború. az imperialista hatal- ors7,ágok közötti békés egymás mak katonai beavatkozása. mellett élés politfüáját, leszabotázs, blokád, valamint a gyenek azok akár nagy, altár 
második világháborúban el- kis államok. E politika nagy-
67..envedett ember- és termeló- mértékben hozzájárult a há
eró-veszteségek ellenére, ma- borús erők kudarcához és ked
,:asan fejlett gazdaságita} ren- vező feltételeket teremt a 
delkező hatalmas állammá munkás- és szakszervezeti 
,·ált. a világ második legnq,- mozgalom fellendüléséhez, va
gyobb ipari országa lett, Iamint az osztályharc kibonta
ame!y nemzetközi szinten is kozásához a kapitalista orszá
elismerést i.-ivott k.i mar,ának gokban. 
szociális, gazdasági, tudoniá- A világ öt kontinensén a 

nyos és műszaki teljesítmé- szakszervezeti világmozgalom 
nyeivel. ma több, mint 200 millió ta-

A "ilá!? első szocialista or- got számlál. Az egység irányá
szága erejének, a Szovjetunió ba ható megváltozhatatlan fo
dolgozói és népei bátorságának lyamat van kialakulóban va
hósiességének és áldozatainak !amennyi orszf.gban, és ez erő
köszönhető el.só-sorban a né- teljesen megmutatkozik a kö
peknek a másodi k  világhábo- zös harcokban. 
rúban a fasizmus felett ara- Az Októberi Forradalom ál.
tott győzelme. A második vi- tal megindított történelmi kor
lágháborúban aratott gyózelem szak egyik legjellemzőbb vo
fő tényezóje a. SzO'Vjetunió nása a forradalmi folyamat 
volt, amely megmentette az nagyarányú fejlődése: a szo
emberiséget a hitlerista szol- cia!ista világrendszer álla.ndó
gaságt6l, húsz millió fia életé- an erősödik. a kapitalista or

nele feláldozása és több, mint szágokban az osztályharc fo-
500 milliárd dollárra tehetó kozódik és a. nemzeti felszaba
gazdasági veszteségek árán. dító mozgalom olyan mérete-

A harcok és a fasizmussal ket öltött, hogy úton van a 
szembeni elloo*llási mozgalom IJ1larma.ti rendszer utolsó pozí
során összekovácsolódott dol- cióinak. e!sodrása felé. 
gozók egységének kon-krét Ez meghatározza a szakszer
megnyilvánulási formájaként vezetek és a dolgozók felada-
4 háborút követően megala- tait saját hazájukban, továbbá 
kult Szakszervezeti Világszö- nemzetközi síkon fennálló kö
vetség büszke arra. hogy so- zös feladataikat is. 
rai között vannak a.z októberi Valamennyi ország szakszer
forradalom ii1'ököse1. A Szak- vezetei és dolgozói. továbbá 
szen'e,e!i Világszövetség so- s·,abad�á�szerető emberei előtt 
ha nem felejti el a swvjet dol- áUó legfontosabb és leg.sürgő--

A felszabadulás óta 
szakszervezeti tisztségviselii 

H=ú évekkel ezelőtt még 
az 1920-as évek táján az egy
kori tatabányai bányász gyer
meke, Huszár László nem tud
ta és nem is sejtette, hogy a 
sors egy életen át a vasúthoz 
köti. A bányák, a bányász
emberek között nőtt fel, szá
mára az volt a cél, az volt a 
jövő. 

A sors aztán mindent más
képp rendezett. Édesapja - az 
akkor még egész fiatal ember 
- az első világháborúban szer
zett sebesülésébe beehalt, s a 
Huszár cs8!lád a négy apró 
gyerekkel, apa nélkül, kereső 
nélkül maradt. 

Fiatal édesanyja egy darabig 
még egyedül nevelte, sőt tanít
tatta gyecnmekeit. így került 
Huszár László is Pestre, gim
Tuázáumba, de aztán a kény
szer, a néllcülözés az akkor 17  
éves Lászlót elszólította az is
kolapadból, és 1925 végén a 
bányához ment dolgozni. Oda, 
ahol édesapja is dolgozott. A 
három kisebb gyermekre, most 
már édesanyjával közösen ke
restek, 

40 esztendő 
egy munkahelyen 

Mindez azonban csak két 
évig tartott, mert a bánya
társaság felmondott a fiatal 
Huszár Lászlónak. Allás után 
kellett néz.'lie. lgy került -
naqy-naqu protekcióra! - 1927 
j(ill1is 17 -én Tapolca. állomásra. 

:::: Ami a vasutat illeti ::: 

Huszár László 
emlékezik vissza az idős vas
utas -, nagyon félve jöttem 
ide. Valahogy tartottam ettől 
az örökké mozgó, kavargó vi
lágtól. Aztán lassan megválto
zott a nézetem, megszerettem 
az embereket és megszeTettem 
a gépeket is. Itt nősültem meg 
Tapolcán, és ma már úgy ér
zem, hogy tősgyökeres tapol
cai vagyok. A bánya máT cs11k 
édesapám emlékeként él ben
nem. 

Négy évtizedet, csak.nem egy 
emberöltőt töltött a vasútnál. 
Végig egy honállomqson, Ta
polcán szolgált. Menny! gond 
és nélkülözés, s mennyi keser
ves, átvirrasztott éjszaka a 
fékbódéban. ő is, min� a leg
több vasutas. lent kezdte. Vo
natfékezóként kezdte, s mint 
utazó 1944-ig 1árta a ba
latoni táialcat. Ta.poka kör
nyékét. Megszerette a vasut1I. 
megszei·ette az embereket. S 

amnkor a felszabadulás után 
1 945 májusában Tapolca állo
más függetlenített szb-titkárá
nak választották meg, úgy 
érezte nemcsak ő szereti az 

. embereket, a munka.társakat, 
hanem őt is szeretik. 

Az emberek gondja, a 
vasutasok gondja, az ő gondja 
is lett. Akin csak tudott, segí
tett. Minden energiáját és ide
jét másoknak, a köznek szen
telte. 1951..,jg volt függetlení
tett funkcionárius, majd ez
után a szombathelyi területi 
bizottság választmányi tagja 
és Tapolca állomás szb-e1nöke 
lett. Ezt a tisztségét a mai 
napig is betö-Ití. 1956-tól 1967-ig 
a Vasutasok Szakszervezete 
központi vezetőségének is tag
ja volt. A VII. kongresszuson 
közelgő nyugdi/jaztatása miatt 
nem választották meg. 

Az elsőtől a hetedikig 

Kevese1:1 mondhatják el ezt 
ls, hogy a vasutasszakszerve
zet valamennyi kongresszusán 
részt vett. Huszár László az 
elsőtől a hetedikig ott ült a 
küldöttek sorai ban. Jó munká
jáért érdemes és kiváló vasutas 
kitüntetést kapott. De legna
gyobb bizalomnak és kitün.te
tésnek ma is azt tartja, hogy 
az emberek, a munkatársai két 
évtizeden át bíztak. benne és 
vezetőjüknek tekintették. Egy 
állomás ko:lektivájának biza'.
mát �Jve-zte. s ez mia.den.nél 
töbooi mond. 

Most már lassan a pihenés 
napjai következnek. Az évek 
elszálltak, s a deresedő hajon 
kivül, a múlt évben bekövet
kezett szívinfarctus is jelezte, 
hogy pihennie kell. A húrt nem 
szabad túlfeszíteni, mert el
szakad. S az éleit húrja nagyon 
is érzékeny. 

- Nehéz, nagyon nehéz ti 
nyugdíjévekTe gondolni 
mondja halk. crendes hangon 
Huszár László. - Megszoktam 
ezt a viLágot, a jö vo-men6 
emberelcet, gépeket, nehéz lesz 
nélkülük élnem. Hol(Y mivel 
töltöm a még hátralevő idő
met? Unokáimat látogatom. 
Egyik fiam Budapesten, a 
MA V Kórházban orvos, a má. 
sik pedig Debreeenben építész
tervező. Mindkettőjüknek egy
egy kislányuk van. Majd hoz
zájuk uta.zgatom, Az.tán van 
egy kis kertem is, talál.ok ott is 
mun1ká t. 

A mozdonyfütty 
felhallatszik 

- S a. vasút? 
- Attól soha nem s'.'.akadok, 

el. Ha szükség les:: rám, jövök. 
Badacsonyi házamból pedig 
látom az egész l!:szak.-Balaton
parti vasutat. A mozdonyfiltty 
is felhallatszik hozzám, s 
ilyenkor mindig úgy érzem, 
enyém az egész veszprémi part. 

Mert négy évtizedet nem lehet 
csak úgy kitörölni. 

Amikor mondataival Idáig 
ért, szeme megtelt könnyet De 
mindez csak egy pillanatig 
tartott, aztán felállt, elnézést 
kért és sietve tá vozo.tt, várták 
az emberek, a munkatársak. A 
munka mindennél fontosabb, 
megtanulta ezt négy évtizeden 
át. s a nvugdíjig pedig még ki• 
le.ne hónap van hátra. 

Szerényi József 
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HATÁRMENTI KRÓNIKA 

Nyári csúcsforgalom 
143 jelvény 

gazdára talált-
A debreceni igazgatóság te

rületén június végén vizsgáz
tatták a Szakma ifjú mestere 
mozgalomban részvevö fia
talokat. Záhony, Nyíreg,Jháza, 
Mátészalka, Debrecen és Püs-

· Záhony határállomáson 
- Halló! Egyes fogadó? Át

rakták már a szovjet vasér
cet? Ha vegeznek, kezdjék meg 
n mutragya alapanyag .ömlesz
tését. Igyekezzenek, me-rt sür
get az idő. 

A telefonbeszklgetést Zá-

hony határállomás főnöki iro
dájában hallottuk. Az ilven 
és ehhez hasonló érdeklődés, 
sürgetés szinte óránként is
métlődik, mert Záhoni• ezek
ben a napokban „csúcsforgal
má.t" éli. 

Több üres kocsira lenne szükség 

2áhonyban lenne középiskola, pökladány csomópontokon 207 

minden bizonnyal kevesebben vasutas fiatal adott számot 
h11gynák ott a vasutat, mert a eddig végzett munkájáról. A 
keresettel nincs baj. Akik jól fiatalok közül összesen 143-
dolgoznak, azok bizony a 3000 an /roptak arany, ezüst, illet-

forintot is megkeresik. ve bronz fokozatot. 
- Az is igaz, hogy a jó ke-

reset - mondja az állomás!ő- A vizsgabizottságnak az volt 
nök - költekezőbbé teszi az a · véleménye, hogy a fiatalok 
embereket és bizony nem egy- 1 jó szakmai felkészültségről 
szer a poháT fenekére né.;nek tettek ugyan tanúb'zonyságot, 
Nos, a.z italozólckal eddig is de a politikai ismeretekben és 
szígor_úan_ jártun!' el és ezután az általános tájékozottságban 
is könyortelenul büntetünk. hiányosságok voltak. 

Bánszegi József 

ABLAKMOSÁS NYÁRON 

Hiába figyelmeztetem a.z utasokat, nem akarják felhúzol. 
az ablakokat. (Pusztai Pál rajm) 

- Tavaly ilyenkor nem tud
tunk mit kezdeni az embe
reinkkel - tárja szét a kar
ját Tóth Géza állomásfőnök. 
Szabplcs-Szatmár megye egylk 
újdonsült országgyűlési képvi
selője - ma pedig annyi a 

munkánk. hogy ki sem lát• 
,:unk belőle. Egymás után ér
kezik a szén, a koksz, a vas
erc, a fa, hogy csak néhány 
letelt említsek a vagonok ez
rei közül. 

Közben megérkezett az ál
lomás párttitkára Pálosi Ist
i-tin és Földvári Lajos, a szak
szervezeti bizottság munka,·é
tlclmi felügyelője. Amolyan 
,hadi tanác kozásra" jöttek 
öss,e. S ez jó alkalom arra is, 
hogy az állomás munkájáról 
az elkövetkezendó idő felada
tairól beszélge sünk. 

helyesebb, ha azt is tudja, nú
lyen eredményesen, milyen 
gazdaságosan végzi munk.áj:i.t. 
A napi munka mellett és te
gyük hozzá a nagyon komoly 
munka me!lett, a záhonyiak 
szinte tudomtinyos alaposság
gal készülnek az új mechaniz
musra, a jövő feladataira. A:z. 
állom.ás vezetői ma már nyu
godtan elmondhatják, a tech
nikai feltételek a gazdaságos 
munkához biztosítottak. Az 
átrakások 70 százalékát uéppel 
-,;ég:ik, s ez nem lebecsülendő, 
fők.ént ha figyelembe vesz
szük. hogy tíz évvel ezeló:t 
mindössze 30 százalékos volt a 
gépesítés. Ami pedig a gépesí
tett terület hatásfokát illeti, a 
múlt évi 76,9 százalékos Jti
használ �gal szemben, ma 
már 85. 7 százalékos. Techni
kailag fejlett, területében pe
dig hatalmas lett ez a ,,keleti 
kapu". 

N'em sok ugyan ezeknek az 
embereknek a szó.ma, de nem 
vagyunk velük einéz.óek. Elő
(ordult, hogy az egyik átrakó 
munkás előleget kért, de meri 
italozás miatt egy nap J gazo
latlanja volt, nem kaphatoU 
Akkor a.z:zal érvelt, hogy ne
ki 7 gyermeke van és gondol• 
jun,k a gyerekeire is. Azt 
mondtam : maga nem gondol! 
rájuk, amikor részegen jelent• 
kezett munkára? Az. előleget 
nem kapta meg. Ez az emb<>r 
azóta egyike a legrendeseb
bek.nek. 

A legfontosabb tervrnutatókat 

teljesítették 

- Furcsán hangzik, de m i  
• hét t•égén é s  az ünnepek 
1!a.tt tudunk iga:=án dolgozni 
- sz.ólal meg ismét az. állo
másfönök. - Ilyenkor a vái
lalatok, az á!l.ami gazdaságok 
és a ts:-ek nem igen. rakod
nalc s így nekünk több kocsi 
,ut. Hét közben azonban, am;
kor megindul országosan a ki
es berakás, csökken a hozzánk 
erkezett üres kocsik száma. 
Nem panasZlként mondom, de 
Ilyenkor a kocsiellátás egy ki
csit döcög. Gyakran előfordul, 
liogy a széles kocsiból az árut 
Cl földre. illetve a rakterületre 
rakj11k és amik.or i:agon. ra n., 
csak akkor rakodunk. Több 
munkával jár ugyan. de a 
zo,·iet l<ocS'ilrat l-egalabb 1dó

b'on visszakül<lhetjük. Próbá
ra tesz a meleg is bennünket. 
A Sz.ovje;unióból érkező sok 
húshoz és zsírhoz alig gi·őz,;_ 
a je,:et sz.allitani .  A romlandó 
e:eJmi�z.erek to,·ábbítása pedig 
a leg�ürstósebb feladataink 
köze tartozik. 

Amit az állomásfőnök el
mondott, csak egy k.is részét 
képezi azoknak a feladatok
nak. gondoknak, amelyek a 
határállomásra nap mint nap 
, ·árnak. Záhony kiismerhetet
len, olyan, mint egy hatalmas 
birodalom. Em ber legyen a 
talpán. aki mindent ismer és 
mindent tud itt. Pedig ahhoz, 
hoey rendbo-..n menjenek a dol
gok. ismerni kell a legkisebb 
Yágánvt �. Ezt a célt szolgálta 
az a felmérés is. a.mit a deb
receni igaurntósádaal közösen 
vé,:ez:ek. Több �hónapon át 
,1zs,:álták, hogy az átrak.ók 
111ennyire gazdaságosak. 

A jó gazda 
gondosságával 

A záhonyiak gazdájuk akar
nak lenni áUomásuknak és a 
jó gaz.da figyelme mindenre 
kiterjed. Szinte vég nélkül so
rolj_ák a felmérés eredményeit, 
m�Jd megjegyzik, hogy egy ki
seob fajta elektronikus szá
mológép is elkelne itt, hiszen 
ennyi adatot feldolgozni ma
nl>ális munkával emberfeletti 
A felmérés derítette 1ci azt ís. 
hogy a koksz csúzdát. nhol ed
�H1 csak kokszot Talctak át. 
,o�ban ki kell használni. Most 
n,iar a kokszon kívül az eeyéb 
om1e,;ztett árut L, itt rakját át 

_Helves ,ha tud,ja az emb<>r 
m·t miért csinál. De az mp.g 

Kedves figyelmesség 
A pécsi igazgatóság példam�tató figyelmességgel könyn_vitette a mecseki SZOT-üdül�ben pihenők menetjegvváltá&at. Lehetővé tette részükre 

ugyanis, hoi::v ,·isszautazó je-
1.Vilket az üdülóben válthassák me�. Az igazl(ató•ág tájékozta
tót és je�'igénylő űrlapot ké
a:,ftett. amelvet a vendégek az  els6 hét végén állítanak ki 
lllajd ezt elküldik Pécs álla-'. 
:ás iegypénztárának. Ennek 

lapján a Pénztár a vennégekhek az üdülőbe küldi a jegyet. 

Eredmények, gondok a dunakeszi járműjavítóban 

Csökkent 
a Ouktuáció 

- Örvendetes az is 
mondja a pártti!Jká.r - hogv 
minden mu.nkaterületen ki
al.akult a törzsgárda. Az em
berek mindinkább gazdának 
érzik magukat. Magukénak 
valiják az állomást és felelős
séget éreznek a munkájukért 
, . Örvendetes, hogy csökkent 
a fluktuáció. Míg 1 965-be� 
2087 ember vándorolt el, addig 
ebben az •h•ben mindöss=e 
iOO embt>r CSl!-rtilt munkahe
l;iet. 

- De ezt a hétszáz embert 
Is itt lehetett volna twian i -
,•eszi át a szót Földvá-ri Lajos 
- ha lenne elég lakás, i kolti 
esetleg gimnázium. mert a 
N"virségben nú,ndig is gazdag 
volt a gyermekáldás, es me• 
!)Tik szü.ló nem akarja. hogy a 
gyenneke többre vigye. A 
gyermekek jövője na.gyon sok 
1Jasutast elszólít másfelé. Ha 

Most, hogy lezárult az első 
félév, a MAV Dunakeszi 

1 
Járműjavító üzemi Vállalat 

J.üklel az élei ga7dasági és mozgalmi ve-
zetői gyakran lapozgatják azt 

Nehéz, nagyon nehéz egy a sokszorosított versenyvál
llyen nagy határállomás mun- lalási útmutatót, amely a 
káját i rányítan1. Az eddigi Magyar A!Iamvasuta.k Ve-
ereórnények azonban azt iga- zérigazga,tósága és a Vasuta
zoliák. hogy a záhonyi veze- solc Szakszervezete Elnökségé
tók ügyelnek mindenre. Telje- nek irányelvei alapján szüle
sítményeik is ezt bizonyítják. tett. Eszerint a vállalat szo
A tehen;on.atok terhelésénél cialista brigádjai, fizikai, 
az év első félévébe1i 100,1 szá- műszaki és adminisztratív 
zalékos. a menetrernuzeniséq- dolgozói nagyaktívaértekezle
né! 77,2 százalékos eredmény? ten, rendkívüli termelési 1a
értek el. A báz•snoz viszn• nácskozásokon beszélték meg 
nyít,·a 200 000-nél több kocsi! és fogadták el 1967 januárjá
mozga,ttak meg. Az elszá.llitotl ban a szocialista munkaver
áruk mennyis�ge több millió seny cél-ldtGzéseit szolgáló fel
tonna. a.iánlásokat. amelyekkel a 

Záhonvban lük�et az élet Nagy Októberi Szocialista 
VaE(onok jönnek és mennel< 

1 
Forradalom 50. évforduló.iá

S itt bent az irodában minden nak méltó megünneplésére 
nap, az evek soran már ki indított szocialista munkaver-
tudja á:wad. zor, .. had11a- senyhez csatlakoztak. 
nácsra"' jönnek öss:z.e a ,-..,ze-

t.ók. Közben CS!"n,g a telefon és 
az egyes foE!adó jelenti. hog,· a 
mútraq,·a alapanyag kirakását 
be!ejezté-!,. 

- Igy megy l'Z minden nap 
- mosolyodik el az állom.ás-
fooök. - Un-atkozni. pi 11enni 
nincs idón.k. 

Záhon.v az év minden idó
s.zak.ában sok rn.u.nkát ad. 

(szerényi) 

legnagyobb gond 

a munkaerőhiány 

Erdemes viss.zatekinteni ar
ra. milyen vállalást tettek a 
Yállalat dolgozói, akiknek jó 
munkáját dicséri az a tény is 
hogy néhány feladatot idö előtt 
teljesítettek. 

- Május 31-re váll.altuk -

�ZOCIALIST A. �IÓDON . . •  

Szabó néni , , lányai' '  
Bár a név közismert, de 

mégse tévesszen meg senkit, 
nem a rádió Szabó nénijéröl 
lesz szó, hanem egy ny!regv
házi Szabó néniről, az állomás 
személypénztáros szocialista 
brigádjának $zabó nénijéról. 

A történet évekkel ezelőtt 
kezdődött akkor, amikor Nyír
egyháza állomáson a Háman 
Kató személypénztáros szocia
lista brigád létrejött. Mándi 
J án-0s n.é szocialista brigád ve
zető erre így emlékszik visz-
sza: 

1 964-ben kezdték 

pénzforrás után néznek, és 
esetenként 3-400 forintot 1S 
adn.a.k, az idős, nyugdíjas vas
utas asszonynak. Rendszere
sen látogatják, takarítanak ná
la. 

A személypénztárban tizen
ketten vannak. Kilenc sze
mélypénztáro , két poggyász.
pénztáros és egy ruhatáros. Ki
lenc közülük családanya. Gond 
és munka tehát akad bőven. 
Mégis jut arra idő, hogy mást 
is .segítsenek. 

Csendes napon látogattuk 
meg a brigádot, így beszélge
tésre jutott idő. A brigádveze
tón kívül je,en volt még Pá-

Hosszú. é"elc óta együtt losi LászLó pénztárlónök, ö:w. 
dolgozunk. Fiatal vasutas Deák Sándorné pénztárátadó 
szinte ninc, is közöttünk. J6- és Ágoston Jánosné, a \torban 
ban. rosszban addig is egymás • legfiatalabb brigádtag. 
mellett voltunk, s aztán 190'!. A pénztárfőnök a legna
januárjában (igy határoztunk, gyobb elismerés hangján �zó
hogy kollektívánk szocialüra ]ott munkájukról, de ugyan
címért kilzdő brigádot alak.;t. (E(Y n}'ilatkozott özv. Deák 
S hogy mm1ká.nkon felill em- Sándorné is. Hiány vagy el
berileg ts bebizo11yítllassul� számolási dHierencia a bri
ös�nte törekvésünket. 1;á; 1al- gádnál még nem fordult elő. 
tuk az akkor 83 esztendős Sza
bó néni megsegitését, patroná
lását. Szabó néni - NyiTegy
háza állomásról ment nyug
áljba - egyedül él, s mi úgy 
g, ndozzu1., mintha '7ller1nekei 
lennénk. 

Ez volt a kezdet, s a brigád 
azóta már többszörösen bebi
zonyította. hogy méltó a s.:o
cia!tsta névre. Munkájukat ki
fogástalanul látják el, Szabó 
néniróJ pedig dicséretesen 
gondoskodnak, nem egyszer 
an)'agllag is segítik. Papírt 
gyűjtenek, va,gy egyéb más 

M«'gérlik egymast 

Hogy jó munkájuknak mi a 
titka? A brtgiid vezető erról 
így vallott: 

- űsz;nték éa nyíltak va
gyunk egymással szemberi. A 
legkisebb htbát. hiányosságot, 
va.gy helytelen maga.tartást 
azonnal a másj.lc szemébe 
mondjuk. Nézeteltérés, apróbb 
hiba mindenütt akad, csak az 
a baj, hogy nem ő.9z!nté1' em1-
máshoz nz em bere/e. Az dlked
vességet, a képmutatást ,ni 

számúztü.k. Azonkívül régi 
vasutasok vagyunk, többsé
günk 30, il!ett'e 40 éven felül 
va n, talán ez is mCl{l'Yaráz::a 
azt. hogy ez a 12 asszony mer1-
érti egym&t. Ugy érezzük, -rá
szolgáltunk a kétszeres szocia
lista bngád cimre. 

Miha11.ó Józsefné és Erdei. 
Mihályné nagyon sok szabad
napot áldoz ak fel azért. hogy 
az IBUSZ-nál megtanulják a 
külföldi pénzelszámolást. Az
tán ők ketten a többieknek 
magyarázták meg. Ez a kezde
ményezés egyébként a brigád
tói indult el. Mind gyakrabban 
előfordul ugyanis, hogy külföl
di pénzzel Is kell dolgozniuk. 
Ott pedig tévedni nem sza
bad. 

A pénztár munkájával ninc,s 
h baj. Panaszkönyvi bejegyzés 
a brigád megalakulása óta 
nem volt. Udvaria.9aJc, figyel
mesek és készségesen. adn·t1e 
felri!ár,o.ttást még akkor ts, 
ha egy kis szusszanásra -
t•onatmente.• időben - elhúz
zák a. függönyt. 

Ugy élnek, mint egy nagy 
család. Közös a j!ond, közös az 
öröm. Nagyon sok,:zo:r közós'!n 
is fóznek. A7 igaz ugyan, hogv 
csak elméletben, na de egy ló 
receptet még a legjobb házi
asszony Is szlvesen vesz. Há
rom brlgádtagot, Turcsán Fe
rencnét, Tóth II. J ánosn.ét és 
Agoston Jánosnét ők „adn\k 
férjhez". Az esküvőn az egén 
brigád megjelent. Természe•e
sen. a közös nászajándék �em 
maradt el Aztán ott vannAk a 
névnapok. Szinte minden bó-

mondta kérdésünkre Kalmár 
Já1Ws főmérnök, országgyű
lési képviselő - a l\fÁV 1967. 
évi utasforgalmának zökkenő
mentes lebonyolítása éTde
kében a Tokaj expressz sze
reli:ény kocsijainak ellcészí
tésér. Két hetet nyertünk, 
már május 15-é-n sor ke
rüit e kocsik átadására. A 
Tokaj expressz bővítménye
ként szereplő egy darab ét
kezőkocsi. továb bá két darab 
vi!l.amosvonat fútőkocsi szek
rényének elkészítését szep

tember 30-ra vállaltuk, s re
méljük, hogy e vállaláoo.in
kat is határidőre teljesítjük. 

Az egyéb vállalások sorá
ban december 30-ig kell el
ikészülnie az e� darab hang
szerszállitó kocsinak. s meg 
kell oldani azt a prob)Pmát is. 
ho�v az állóeszközök jobb ki
ha..sználása érdekeben a má
sodik mús?.akos munkált;;ta�
ban ré,z,·evók számát 400 fó
re emeljék. Ugyancsak a 
munkaerőhelyzet megoldását 
céloz7.a a felajánlásnak az a 
pontja is, miszerint a kie.,ő 
idó csö-kkentése érdel,ében a 

dolgozók vállalják a jelenléti 
hatásfoknak - a munkáslér
.,zámot figyelembe véve - 1 
s:;ázalékos javítását, így 30 fő 
m u nkáslétszám megtakarltá
�át. 

napra jut egy. Ezt is közösen 
ünneplik meg. Amikor ott jár
tunk. Anna és Márta megün
neplésére készültek. De rend
szeressé tették - különösen 
ilyenkor, nyáron. a közös 
strandolást, a közös kirándu
lást is. Ahányan vannak, gve
rekestől, férjestól felpakolnak, 
es a Sóstóig meg sem állnak. 

Kolléganők _ barátnők 

Mándi Jánosné mesélte: a 
legutóbbi kiránduláskor any
nyi szalonnát sütött. hogy még 
odahaza is a nyárson. sült sza
lonnát ették. 

Voltak már közösen Bér.s
ben, az igaz, hogy 4--5-ös cso
portban, mert a pénztárak 
mégsem maradhatnak üresen, 
de ezt a kirándulást is közös 
megmozdulásnak könyvelhetik 
el. Most Jugoszláviába készJl
nek. A bánatuk csak az ho"" 
l�mét „részletekben" ' k;ll 
menniük. Nem zúgolódnak de 
még-is jobb volna együtt. 

Összenőttek naj!yon. Vala
mennyien nyfregvháziak, s 
nemcsak 1co!léganők, hanem 
barátnők ts. Ha egyik vagy 
másik egv napi� nem megy l>e. 
a beteglátogatók már megje
lennek. Egyébként Soltész Ilo
na ruhatáros a legaktívabb 
beteglátogató. S hogy a töb
biektől ö sem maradjon el el
határozta, hogy ebben az '.�v
ben leteszi a tá,•irdal és sze
mélypénztárosi vizsgát. A ru
határban ugvan nincs erre 
szükség. de soha nem lehet 
tudni . . .  

A brigád tagjai most lsmé-t 
izgalomban vannak. Az egyik 
bri�ádtag. Erdei Mihályné ,:ie
velt fia nősülés előtt áll. Az 
esküvőre ók is hivatalosak. A 
lakodalmi asztalnál az egész 
brigád helyet foglal m"id .  

Sz. J. 

- Ha mtir erről a kéTd.ésról 
szót ejtünk - folytatta be
szélgetésüntket a fómé"rnök -
hadd jegyezzem meg, hog-y 11 
létszámhúiny jelenti egyik 
legjelentősebb problémán-
kat. Ez akadályozott meg 
bennünket bizonyos feladatok 
végrehajtásában, bár azt 
mondhatjuk, hogy a féléves 
terv legfontosabb mutatóit 
rendben. teljesítettük. Ehhez 
11agy segítséget nyújtottak 
szocialista brigádjaink, ame
l11ek nam1szerú példamutatá
sukkai a nem szocialista bri-. 
gádok munk.a.lendiil.etét is f o-:, 
kozták. 

1 12  szocialista brigad 

- Nem kis büszkeséggel tölt 
el bennünket - kapcsolódott 
beszélgetésünkbe Réra y  Sán
dor �zb-titkár -, hogy je
l�nieg már 112 szoeiali.sta bri
gá.du nk van, amelyekben 1536 

do(go=ót tartunk számon. Ha 
azt Yesszük, hogy a munka� 
brigádok zárna 144, megál� 
lapithatjuk. hogy brigádmoz-, 
galmunknak majdnem 50 szá� 
zal,•ka szocialista brigád. 

Az szb-tit-kár elmondta; 
hogy a szocialista brigád-, 
mozgalmon belül nagy tekin
télyt vívott ki két műhelyben 
is az „önmeózás', rendszere. 

- Ezt a rendszeTt Egri lst� 
t'án daraboló- és Mangol Bé

l.a csiszoló b1·igá.dja ,:ezette 
be először -nagy sil,errel 
folytatta. - A daraboló/e, 
akik elókészitői a többi gyár
egység munkájának, karton
nal dol,goznak. Minden 
munkadarabra ráteszik a szo
cialista brigád kartonját, 
vagyis „névjegyét", így ha 
munkájukkal kapcsolatban a 
lei?csekélyebb panasz is me
rülne fe1 .• a szocial ista brigád 
kötelezettséget vállal a hibák 
- munkaidón kívüli - kija
vítására. 

A jó mun,ka eredményeként 
a két szocialista brigád veze;. 
tője augusztus végén a Szo,·
jetunióba utazik, ahol tanul� 
mányút.on vesznek részt. 

A dolgozók ös.;zefogtak 

A jó és lelkiismeretes mun
ka velejárója, hogy a dolgozók 
szociális és kulturális Igé
nyeit a szakszervezet és a 
vállalat vezetősége maximá
lisan kielégítse. 

Nyolcszázezer forintot 
kaptunk aTra a célra, hogy új, 
modern öltözőt építsünk -
mondta az szb-titkár. - Éplt/J 
kapacitásunk nem volt, s ah
hoo. ltogy ezt az öltözőt meg
épitsük, nagyon sok társa
dalmi munkaórára volt szük
ség. A dolgozók összefogtak. 
s a vasutasnapon átadhattuk 
az új létesítményt. Most böl
csóde bóvítést tervezünk, hi
szen már a mal igény kielé
gítése is nehézségekbe ütkö
zik. s s.z�molunk azzal, hogy 
erófesz1teseink nyomán újabb 
munkaerókkel erősödik majd 
a Dunakeszi Járműjavító üze
mi Vállalat. amely ott sze
retne haladni a Nagy Októ
beri Szocialista Forradalom 
jubileumára meghirdetett szo
dalista munkaverseny élen
Járói .között . • •  

M. L. 
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Százéves az Északi Járműjavító 
Szemelvények az üzem történetéből 

Kedvezően alakult az első félé11 

baleseti statisztikája 
Az 1!:sm7ci Jármújavító UV. 

helyén száz évvel ezelőtt léte
sült üzemet Magyar Schweizi Gépgyárna.k nevezték. M:A V 
ekkor még nem l�tezett. Az 
1 867. évi XIII. törvénycikk 
ugyan megalapozta az Allam
vasutakat, de a kiegye:zés esz
tendejében Magyarországon 
csak magán-vasúttársaságok 
működtek. Ezek egyike a Cs. 
kir. Szabaaalmawtt :tszaki 
Vasúttársaság, már kiépítette 
losonci vonalát, melynek pesti 
végállomása a mai Orczy té
ren ugyanúgy nézett ki, mint 
manapság. 

E társaság csődbe jutott s 
az állam az említett törvény
cikk alapján tárgyalásokat 
kezdett vonalainak megvételé
ről. Erre felfigyeltek a külön
böző külföldi tőkeérdekeltsé
gek, valamint a kialakult ma
gyar tőkéso.sztály úttörői, s rá
vetették magukat a jó üzlet
nek ígérkező államvasúti jár
műipar fejlesztésére. 

12-16 órás munkaidő 

' 1867-ben a kőbányai Sugár 
tít mentén nemcsak a Magyar 
Schweizi Gépgyár alakult meg, 
hanem ekkor létesültek a mai 
Ganz-MAVAG elődjei is. 

A gyárak segédmunkásaikat 
1öbbnyire a környező falvak, 
Kőbánya, Erzsébetfalva, Pest
lőrine nincstelen magyar pa
rasztjaiból, míg a szakmun�á
rokat Európa minden tájáról 
verbúválták. 

A Magyar Schweizi G{>p
gyár meglepő szociális intéz
ményekkel létesült. A meg
maradt tervrajzokból és épí-
1 ési engedélyekből ki tűnik, 
hogy a műhelyek építésével 
egyidejűleg öltözők, mo.sdók, 
munkásétterem, sót, munkás
szállások is létesültek. Ez nyil
vánvalóan annak volt köszön
hető, hogy a nyugatról beván
dorolt szakmunkások az ott 
már fejlett munkásmozgalor.1 
hatására megkívánták nem
csak a kiemelkedő munkabért, 
hanem a munká:sellátást is. A 
szakmunkáshiány miatt a. ta
nuit munkások bére viszony
lag igen magas volt: 1-1,60 
forint napi bért kaptak, meiy
ból két-három ktlogra.mm 

zsirt • vásárolhattak. A segéd
munkások ugya:nakkor csa.k 20 
-30 kra.jcárhoz jutotta.k, mely
ből a. mai életszínvonalhoz vi
szonyítva elképzelhetetlen nyo
morban tengődtek. 

·,·.:.<· · · ·  A MÁV az első félévben ele
get tett személy- és áruszállí
tási kötelezettségeinek. Ör
vendetes, hogy a megnöveke
dett feladatok ellenére csök-

kent a balesetek száma. Ez Is 
bizonyítja, hogy a nagyobb 
szá!Iítási feladatok ellátásával 
nem törvényszerű a. balesetek 
számának emelkedése. 

21 halálos és 1 1  csonkulásos baleset 

Ime a számok: 
1966 első félévében 2292 há

rom napon túli, 26 halálos. 19 
csonkulásos. összesen 2337 bal
eset fordult elő. A kiesett 
munkanapok száma 62 99.1 
volt. Ezzel szemben ez év elsö 
felében 1995 három napon tú
li, 21 halálos, 11 csonkulásos, 
összesen 2027 baleset történt. 
A kiesett munkanapok szám� 

Egy korabeli kép a.z &7.akiból 1 61 064. 

pestiek kocoghattak be lóvas- csődbe került, és 1870 augusz- 1  :r.;int a __fenti adatokból lá!
úton, de amint Jókai lapja, A tus elsején a lvla.gya.r Belga ható, a_z uzerru bal;s

�tek s.��
Iian megemlíti, a Kőbányai Gépgyárral (a MAVAG előd- ma minden mutatoná_l cso\-
Sugár úttól Pestig a.z tlt sok- jével) egyesült. Belölük a:a- ken_!· Részletesebben v1zsgálv

,
a, 

szor három óráig tartott, mert kult meg a.z Al!ami:asutak az ossz-balesetek 13,3, a �al�


a kocsi gyakran kifJ.rdult a Gép- és Kocs-igyára. Dolgozói- los balesetek 19.3, a 
_::

son_kulá
,,T«irékvágányból". n·k 18�? •v· ma 'ál"sáról egy sos balesetek 42,2 százalekkal, " ' -· e 1 J 1 . a munkanapkiesések száma Orvosi rende1ő, munkásvé- nemrég felfedezett fotografia d'" k„ 1 2000 . 1 „ 1_1_ t delem ismeretlen fogalomnak tanúskodik. t� 

1
;gy 

0
::rülésr/ !so 

c
�_,_6�:;,� számított. A bódészerű műbe- 0·' "' 

lyecskék pislákoló lámpáinak A gyárak a MAV igazgató- lási napok száma a múlt éYi 
gyenge fénye aligha tudta át- ságának felügyelete alatt mű- azonos időszak 26,9 napos át
törni a vastagon gomolygó ködtek. A gépgyárban moz- lagával szemben 30.4 nap. 
füsttengert. A szabadon fut6 donyjavításokat, a kocsigyár- Ez azt muta,tja, hogy a kedre
transzmissziós szíjak sok mun- ban pedig a kocsik és vasúti zöbb elófordulásolc mellett a 

kást tettek egy életre nyomo- felszerelések javítását kellett I balesetek súlyossága növeke
rélcká. Az átlagos munkásélet- volna elvégezni. dett. A javulás ellenére is, 
kor 40 év alatt volt. A gépgyárat a terv szerint több mint kétezer dolaozó egy 

rendezték be és kötött.ék ösz- hónapnál hoss:::abb időre esett 

A munkásmozgalom 
bölcsője 

Tiy körülmények között csí
rázott ki  a Kőbányai úton a 
magyarországi „szocialiszti
kus" munkásmozgalom. Böl
csőjét a mai :E:szak.l helyén 
ringatták. A gyár dolgozói ala
pító tagjai voltak a Pest-Bu
dai Munkásképző Egyletnek. 
Stróbel Antal vagongyári 
munkás a fizetéslevonások 
megszüntetése végett tömörí
tette egyletbe munkatársait. ő 
szervezte meg a legelső ma
gyarországi vasmunkássztráj
kot, amelyről Táncsics Mihály 
lapja, az Arany Trombita. tu
dósított. 

A sztrájkoló munkások el
len katonaságot vezényeltek 
ki, akik szuronnyal rohantak a 
kőzáporral védekező munká
sokra. 

sze vágánnyal az Allamvas- ki a termelésböl. A halálos és 
utaknak szemben levő, úgyne- csonkuláso.s balesetek többsé
vezett Losonczi (ma Józsefvá- ge januárban, áprilisban és 
ro.si) pályaudvarával. májusban történt, míg a ki

esett munkanapok száma az 
első negyedév hónapjaiban 
mit a legmagasabb, általában 
11 OOO. 

Az érlékelés számadatai azt 
mutatják, hogy 1967-ben csak
nem valamennyi szolgálatnál 
kisebb-nacyobb mértékű cs1k
kenés tapasztalható. Csupán :i 
pálya.fenntartási szakszolgálat
nál és a jármúja.vítóknál van 
kisebb mértékű növekedés. A 
múlt évihez viszonyítva mind
két szakszolgálatnál 1-1 fővel 
emelkedett a halálos és a 
csonkulásos balesetek száma. 

A forgalmi szakszolgálat 
baleset! helyzeténél is javulás 
tapasztalható. Főként a cson
kulásos balesetek nagymérvű 
csökkenése ön-endetes. Ennek 
ellenére még mindiQ gyakori a 
halálos és csonkulásos balese
tek előfordulása. a. kocsirende
ző, vonatkísérő és a. szolgálat
tevö beosztásokban. Guakori, 
föl,ént tolatásnál a kíméletlen 
rájárás. i!letve a. guruló kocsik 
sebességének téves megítélése 
miatt a kocsik közé, tiltott he
l11en és egyenes testtartással 
történő belépés. Alló kocsiso
ron át, t•aqy ezek möaül é-� 
közül körültekinMs nélkül. t·e
szélueztetett t•ágány ti.rszelvé
nyébe lépés stb. 

Fegyelmezetlen 
emberek 

A pályafenntartási szakszol
gálat baleseti helyzete a súlyos 
balesetek vonatkozásában ked
vezőtlenebb. Pálya.munkások, 
t-•ona.lgondozók. sorompók.e.::e
!ólc, de időnként még pálya.
mesterek is áldozatul esnek o 

figyelmetlenségnek, fegyelme
zetlenségnek és gyakran a ve
szélyekkel szembeni túlzott 
magabiztosságnak, felülete� 
magatartásnak. Tovább kell 
fokozni és szigorítani a forga
lom alatt álló területeken vég
zett munkák felügyeletét, el
lenőrzését. Gyakori a munka
hely engedély nélküli elhagvá
sa, mely azonkívül, hogy fel
ügyelet nélküli állapotot je
lent, sok esetben magával von
ja a.z italozást is. Több gondot 
kell fordítani a gépekhez be
osztottak felügyeletére, az ott 
alkalmazottak kiválasztására. 

A múlt év első félévéhez vi
szonyítva, több igazgatóság te
rületén gyökeres javulás ta
pasztalható. Figyelmet érde
mel a. budapesti igazqat6ságnál 
bekövetkezett javulás. A halá
los balesetek száma 7-tel, a 
csonkulásos ba.leseteké 3-m.al 
kevesebb, a könnyebb lefolyá
sú baleseteké pedig mintegy 
150-nel csökkent. 

A debreceni és a pécsi igaz-. 
gatóságnál is arra kell töre
kedni, hogy csökkenjen a sú
lyos balesetek száma. Pécsett 
a forgalmi, D<?trecenben a pá
li·afenntartás! és forgalmi 
szakszolgálatoknál fordul elő 
a legtöbb baleset. 

Nincs ok 
elégedettségre 

Az utóbbi hetekben bekö
\·etkezett rendkívüli forróság
tól bágyadt, fáradt lesz az em
ber, mozaása lela.ssul, álmos
ság vesz erőt rajta. Az ember 
kerüli a felesleges mozgást, de 
még a szül-séges mozgásokat 
is. árnyékba húzódik, elbóbis
kol, izzadt kezéből kiesik a 
szerszám. Különös figyelem
mel kell tehát lennie az ABEó 
arra \·onatkozó előírásaira, 
mely sze1int a munkabizton
ság csökkenésével járó vagy 
csökkenését előidéző jelenség
gel eg,idejűleg fokozottabb el
hárításnak kell érvénresülnie. 

Intézkedés történt frissítő 
Italok .kiszolgáltatására, azon. 
ban helyileg is kell keresni a 
lehetőségeket. A szolgálati he
lyeken gyakoribb locsolással 
kell törekedni a levegő húsi, 
tésére, frissítésére. Levegőtlen, 
szűk és főként meleg hatásnak 
kitett munkahelyek számára 
célszerű ,·entillátorokat bizto
sítani. Fokozott gondot 1.ell 
fordítani az étkezés higiéniá
jára., ételma.ra.délcole, hulla.elé• 
kok megsemmisítésére. Felvi. 
lágosítás céljából támaszkodni 
kell az üzemorvosi hálózatra. 

összegezve a leírtakat, 
amellett, hogy a baleseti hely
zet az elmúlt időszaknál ked
,·ezóbb képet mutat, nem le
hetünk. elégedettek. A kedve
zőbb eredméni•ek tapasztala
tait tovább kell fejleszteni. 
Fokozott gondossággal kell ke
zelni a biztonságos munkafel
tételek megteremtését, a dol
gozók oktatását, a biztonsági 
rendszabályok bétartását, a 
rendszeres irányítás, ellenőr
zés megszervezését. Sza.Tcszer
vezeti szerveink ehhez a. tár
sadalmi tevékenység erösíté
sén keresztül adjanak meg 
minden segítséget. 

Berta István 
a munkavédelmi felügyelőség 

vezetóje 

Munkásnőket IegfeljP.ibb ha 
éhbéres takarítónóknek, lco-::si
tisztítóknak alkalmaztak, tehát 
férjeik, apáik keresete több
nyire az egész család fenntar-

1869 végén jött Pestre Far

kas Károly, a magyar mun
kásmozgalom kiemelkedő alalc
ja. ő is a Magyar Schweizi 
Gépgyárban vállalt munkát. 
Addig Temesvárott vasúti ko
vácsként dolgozott. Az első 
Internacionálé állandó ma
gyarországi megbfzottja lett. A 
Munkásképző Egylet elnökét, 
Stróbel Antalt és az egylet 
több tagját is megnyerte az In
ternacionálé számára. 

Az igazgatóság csakhamar 
észrevette, hogy nem lehet a 
vasutat és a gyárakat azonos 
kezelési forr:1a szerint vezet
ni, ezért 1871-ben lel'álasztot
ták a gyárakat a.z Alla.mva.s
uta.któl és azokat az Alla.m
t>asuta.k Igazgató Tanácsa a!á 
rendelt önálló igazga.tóSág ve
zette. Ugyanekkor a gép- és 
koesigyár helyi vezetőségei kö
zött is nézeteltérések támad
tak. A magyar kormány ezért 
a két üzem közös Igazgatójául 
Zimmermann Frigyes gépész
mérnököt nevezte ki. Ez a 
rendkívül energikus mérnök 
elérte, hogy már az 1873. évi 
bécsi világkiáilításan bemutat
ta az első Magyarországon épí
tett lokomotívot, és a koesi
gyárba.n készült személyko
csit. Ez nagy eredmény volt, 
mert a gyárak. bizony, sem 
rendes szervezettel, sem kép
zett alkalmazottakkal, sót, 
még gyakorlott munkásokkal 
sem rendelkeztek. 

Zimmermann Frigyest ki
tüntették, Ferenc József csá
szár és királytól. szolgálati em
lékérmet: Verdienst-medaille-t 
kapott. 

Figyelmet érdemlő a javulás 
a 7. szakosztálynál. Míg ez• 
előtt egy évvel cikkünkben ag
gasztó növekedésre hívtuk fel 
a figyelmet, addig ma megál
lapíthatjuk, hogy a ha.lálo� 
balesetek 7-ról l-re történt 
csöl<kenése még az 1965. évinél 
is kedvezőbb. A munkanapki
esések viszonylagos kedvezőt
len alakulása mellett is figye
lemre méltó a javulás. A ked
vező helyzet, tapasztalataink 
szerint, annak tulajdonítható, 
hogy mindinkább érezteti ked
vező hatását az ABEó Intéz
kedéseinek alkalmazása., Jelen
tősen meggyorsult az előfor
du1t esetek tanulságainak köz.
ismertté tétele, az ellenőrző 
munka javulása. 

Baleseti kronika 

tását szolgálta. 
A munkaidő lZ-16 óráig 

tartott. Akiknek a mu..'ikás
szállásokon nem jutott hely, a 
környékbeli községekból gya
logoltak be dolgozni. Csak a A Magyar Schweizi Gépgyár 

Dr. Nagy István 
(Folytatjuk.) 

Július 12-én a Záhony állo
másra bejáró 1 '746 sz. személy• 
vonat elütötte Kiss Gábor 57 
éves átrakómunkást, &ki sú
lyos fejsérülése követke-ztében 
életét vesztette. A vizsgálat 

,,.,.,.,.,.,,.,/,.,✓,✓✓✓✓.,.,.,.,.,.,.,.,.,/.u.,,,.,✓_,.,.,.,.,,,.,✓u.,,.,.,.,,✓.,,,,✓.,,..✓.,.,.,.,.,.,.,.,..,.,.,.,.,.,.,,".,.,.,.,.,✓,,,.,L,,-..,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,�.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,� megállapitotta., hogy nevezett 
� álló kocslsorról na.gy lendü

,u;rpidíjam. Révületemból, a� lettel, körültekintés nélkül lé
halászlé gőze ébreszt, amit a� pett a behaladó személyvonat 
fehér kabátos pincér elém � vágánytengelyébe. 

M
inclig szerettem csavarog

ni, meg is tettem, ha te
hettem. A csavargáshoz azon
ban ugyanaz a kettő kell, amJ 
a háborúhoz: idö és pénz. Ne
kem egyikből sem adatott meg 
arunál több, mint a jó átlagos 
másnak. Ewrt megfértem má
sokkal, mert együtt irígyeltük 
és �idtuk az egyeseket. 

A legtöbb em!ber vasárnap 
rendelkezrt.k szabadidővel,  
akkor viswnt mÍ!llden rendes 
ember családjának él - tehát 
alszi.k. Marad a hétköznap, ke
vés idővel és némi pénzzel. A 
,.némi" olyan merunyiségi egy-

a&ég, - ami bármire kevés, a 
semmire több, a vailamire pe
dig nem elég. Némi pénz és a 
némi idő összeadva a legfur
csább számtani eredményt, a 
nullát adja. 

Mit is lehet ilyenkor termi? 
Kiküldetésbe megy a.z ember, 
- mert a. kiszállás indokolt. 
Azt szokták mondani, hogy ald 
elutazik, az egy kicsit mlndlig 
meghal. Nem is rossz ez a kis 
meghalás, mert ki lenne a.z, 
aki még nem unta volna az 
egyhangú életet? Ot órakor 
hazamenni, a vacsoráig hátra
lévő két órábain a délutáni 
újságot elolvasni, szidást adni 
valamiért a gyereknek és szi
dást elfogadni valamiért a fe
leségtől. Ilyenkor tudja meg 
az ember, hogy feleségén a 
ruha csak optikai csalódás. 
mert nincs mit felvennie, én 

.. Kiküldetés 
pedig valami ördöggel keresz
tezett lrenyúr vagyok és meg
borzongok, ha arra gondolok, 
hogy az újság tükörré válto
zik kezemben. V�ra, - a 
kiengesztelődés szertartása -
után némi időt lehetne szánni 
tv né7.ésre, de ebben az eset
ben a némdból sok lesz, és az 
alvá.Rból pedig némi. 

Hát én az ilyen hazat.érések 
és es,ték ellen bizony egy hó
napban egyszer-kétszer fellá
zadok, mégpedig úgy, hogy 

knhaszmálom a lehetfüéget és 
kiútazom, kerül amibe kerül. 

Számvetést csinálok: egy 
napidíj ára, négy-nyolc nem 
fizetett túlóra., na meg egy 
elöre befizetett és el nem fo
gyasztott üzemi ebéd és az 
egyötvenes hivatali feketeked
vezmény egy napra va.ló fel
adása. Igams. szalonnát lehet 
vinntl hazulról, mert az a leg
kifizetődőbb tízórai, m1vel 
csak akkor kezdem el enni, 
amikor már szemem kopog 
az éhségtől. A szalonna meg
kívánásának nagy érzése, a 
közel�ó delet jelzi. Tizenegy 
óra tájban ió11akobtan szállok 
le a vonatról, melynek étke
zökocsijára hivatkowm ak
kor. amikm a kollégák meg
kérdezik hol ebédel�z? 
Na ezen átsegített a jótékony 

táv,olság, étkezókocslnak ne
vezett szalonnájával. Az idó 
múlik, a vizsgálat halad, egé
szen addig, amíg a délután öt 
óra el nem érkezik. Ök nin
csenek kiküldetésben, tehát 
haza.mennek. Valamit mo
tyognak, hogy hová mész most, 
melyik vonattal illldulsz és így 
tovább? 

Leírhatatlan megkönnyeb
bülés olvasható le arcukról, 
amikior közlöm velük, hogy 
van még néháJily dJOl.gom a vá
rosban, ismerősöm, vásárlás, 
miegymás, ók csak siessenek 
haza és töltsék kellemesen a 
vacsoráig tartó két órát. 

Nekem ilyenkor Jon a nap 
fénypontja, a megiszolrott élet
színvonal feletti élet. Vacsora., 
dorbézolás, egy jó másodosztá
lyú helyen. Indulásig van 
még két óra. - éhségem pe
dig akkora, hogy azt végig 
tudnám emú. Rendelek és 
utána a boldogító vacsoráig 
nézelődöm. 

A napidíj és a. ,.némi" pénz 
bevetésre kerül. Minden étel 
számításba jöhet, amit szere
tek, de otthon nem főznek. 
Ilyen nálunk a hal, a vesevel6 
és még vagy tízféle más. 

Lel!dtsnneretem furdalja. 
hogy még csa.k tíz 6rdja i,a
gyok távol és már fo(J1/asz:tom 

tesz. Bekanalazom a forrón pá- i  
rolgó levet és bevilláwm a �  * túróscsuszát. Hónom alá vá- � 
gom táskám és felszállok a vo- � Július 1-'7-én Rákospalota
n�tira, ,amin elácsorgo!t vagy � Újp t állomáson a 4439 sz. negy ora hosszat Pestig. Az a � es • _ 
kis vacsora, a.z a néhány . fe- § vonat behaladasa. kozben ha.
kete, elvitte a napidíjat és a � lálra. gázolta. Nagy József tola
néhány 7l:'1Vi „némi" . �e�- � tásvezetőt. A halálos balesetet 
pénzt. Az igaz, hogy éJfel táJJ � az Idézte elő, hogy nevezett az Jóllakottan csókolom meg alvo s , - k 'k - .. k- ült ki szeretteim lehunyt szemét. § állo ocs1 mogül or e n-

'" • 1 feksze d j J 
! tés nélkül lépett a behaladó i:.n IS e m, e a , so- s 

39 
• , te kat ettem és gyorsan. Almom- �  44 sz. vonat va.gany nge-

ban karika.ti:irista., revizor és � lyébe. 
humorista jelenik meg, mtnd- � * 
egyik kezében szúrószerszám,� 
körültáneolnak egy kondért, � Július 17-én Nyíregyháza 
mely alatt túz ég. Engem osz- � állomás kisvasúti kihúzó vá
lophoz kötöztek és csak néha � gányán autódaruval végzett 
válik ki közülük egy, akJ nya- §  kirakás közben halálos kime
lábra fog egy köteg kikülde- � netelü áramütés érte Kiss Já
tlés:I rendelvényt, a tűzre dob- � nos ra.kodómunkást a MAV 
ja, hogy a gőzölgő VÍZ forrjon. � AutófU1'Qrozási Fönökség do!
Szúrószerszámaikat mellem- �  gozóját. A vizsgálat szerint a. 
nek szegezik, miközben fo- � baleset azért történt, mert a 
g:adk;ozom, hogy többé zseb- � daru által felemelt vasoszlop 
pénzemből egy fillért sem �  egyoolótlen felfüggesztés miatt 
költök kiküldetésre. � egyik végével a rakodóvág2.ny 

§ mellett húzódó forgalmi váFelébredtem és n_1:m javul- � gány felsóvezetékéhez ütkötam meg, me,-t_ . ,:niota nem � zött. Kiss a vasoszlopot a földemelték a naptd11a.t, megma- � ról irányította. Vétkes mukacsolta.m magam én b. Va- § la.sztás történt azért is mert a ta.menn�t tesze� hozzá és to- � rakodóvágány melletti forvabb_ra is„a.� epeszet egy va- � galmi vágány fe!sóvezetéké
csorara koltom. � nek kikapc.solá5át és földelését 

F. K. � elmulasztották. 

Július 16-án a Szentes állo• 
másra bejáró 7438/11. sz. gép
vonat elütötte Rokolya Ferenc 
váltóőrt, aki július 17-én be• 
lehalt súlyos csonkulásos sé• 
rüléseibe. A vizsgálat szerint a 
halálos balesetet az idézte elő, 
hogy nevezett köriiltekintés 
nélkül a bejáró vonat vágány• 
útjába lépett. 

* 

Jútius 19-én Börgőnd állo
máson az 1198 sz. vonattal 
végzett tolatás.nál 4 üres és 
1 rakott kocsi a nyílt vonal 
irányáb'ln m€-l!futa.m.odott. A 
szalasztási t i lalom megszet!é
se következt-ébe.1 lejtős pálván 
m"'!(futamodott kocsikat Sere
aéti,es állomá� b<>jára.tánál s.1-
került megállítani. 

* 

Júliu� 20-án G11ör állomá$ 
rendezóoályaudvarán súlyo; 
áramütéses üii�mi balesetet 
�7.env0il0tt Hnrváth Ernő moz
donvfűtő. A balesetet az idéz
te el/\. hoav nevez0tt a ma!!�s
f,..,zültsée-ú villan)'\·ezetélc 
alatt �7.6n,1>nd<>zés közben 
munlc<te,:-,;közével er/\�� m"�
kn7eJítPtt"' a vezet<>ket. Hnr
,·i•'h F'rl"/\ it'•1ius 25-én bele
halt sérüléseih4

• 

* 

Július 2�-nn R«'IPd állomá• 
S"" :,. 8J62 '8 5z�"l•í '?or,•ftal 
,..,;,,.zt>ft tofat/i� kö„hPn .,;1..,09 
h•le!',.fPt S7envriloft TaJ,óc:-1 
TTI. József vonatfrkező. Ne
vezett a kórházba ' szállít:19 
után beleh<tlt sérüléseibe. A 
'1�1esC't a sikertelen széta.kasz
,�., 1;:;�i<rlet ml•tt történt, ml
közben a vona.tfékező elesett. 
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Egyetértés az irodában 

- fegyelmezettség_ az állomáson 
- Ma már n.yugodt a lég

Jtőr ná/.unk - újságolta Salacz 
Isttán Kiskörös állomás szak
szervezeti bizottságának tit
kára. - Amikor Dobcsányi 
Já,nos, az úi állomásfönök ösz
szefogásra szólította az érde
kelteket, mindenki egyetértett 
e.bban, hogy tettrekész közös
,egre van szükség. 

Az elhatározást tettek kö
'Vették. Az állomás dolgozói 
közösen tették „tisztába" a 
vágányzatot, parkírozták a 
felvételi épület környékét. 
,,Petöfi élösarkot" rendezt_ek 
be a csarnok legszebb helyen. 
A Petőfi Sándor szülővárosába 
érkező utasokat szemet gyö-
11vörködtető, tiszta, virágos 
;iÜomás fogadja. 

A csinosítás közben sem fe

szemben 99,61 százalékra tel
jesítették. Javul a kocsik ki
használása is. Márciusban 
99,09 százalékra teljesítették a 
tervet,. ez csak nem 18 száza!ék
lw! jobb a bázisidőszak ered
ményénél. 

Csökkent a fegyelmi eljárás 
alá vont esetek száma is .  Az 
elmúlt év második felében -
ittasság miatt - három ízben 
folytattak le fegyelmi tárgya
Iá t, ezek közül egy elbocsá
tással végződött. Ebben az 
évben eddig csak egy ibtassági 
fegyelmi volt. 

- Az a cé1i-7tk. hogy olyan 
légkört teremtsünk, amelyben 
nyugodtan lehet dolgozni 
mondotta Barkóczi János párt
titkár. 

l\fAGY„rn VASUTAS 5 

Nyí1t _levél a tapolcai pályafenntartási 
főnökség vezetöjébez 

Kedves Holczmann Elt,társ! hogy az újságírót a lehetó leg
Akkor, amilcor Dancs József rövidebb úton e! kel! távolí-

nyugdíjas vasutassal, a tapol- tani, mert Ön a kissé furcsa 
cai fűtőház vo!t párttitkárával  magatartásával ugyanis ezt 

a 

Kitüntetések 

XVI 1 .  vasutasnap 

a lka lmából 
Önhöz igyekeztünk, még nem tette. 
sejtettem, hogy erre a nyíl.t le- Az utasítás - ame1y egyéb
vél megírására sor kerül. A ként d·r. Csanádi György közcélom ugvanis az volt, és ezért lekedés- és postaüg)Ji miniszter mentem Önhöz, hogy a pálya- aláírásá1,a! a Közlekedésügyi fennt-artási főnökség szoci.alis- 2,·tesitö 1965. évi 8. számban ta brigádjáról írjak. S hogy a jelent meg -, a következő. 
tert·ezett r!port helyett csak ez képpen szól: 
a levél jelenik meg, arról egye- ,.Országos vonatkozású adadiil csalt Ön tehet. Mert mi is tokról, a tárca vagy valamely történt tu!a.jdonképpen az Ön szakágazat egészének múködé-

A XVII. vasu>tasnap alikal
mából a vasúti köt.I.ekedés ér
de]<ében kifejtett eredményes 
és példamutató munkájukért a 
MA V vezérigazgatója az aláb· 
bi vasutasokat részesítette 

ÉRDEMES VASUTAS 
irodájában ? Bizonyára jól em-

z d !ékszik rá. de talán nem ,,,eszi sével, eredmén;wivel, fe a 
e1;- 1 k'tünt tésben· 

rossznéven, ha a sajtó nyilvá- taivaZ kapcsolatban csak a mt- 1 e 
, niszter. 1,·agy az érintett áqa-

1 
Szúcs László oktatótlszt, Püs• nossága előtt is fe1.elevenitem 

a történteket. zat fPlügye!etét ellátó mínísz- pö_kladány ; Mán Gy�rgy csap. ,·e,;. 
A kölcsönös bemutatkozás és ter�el_yettes előzetes. hozzájá- . i1��un;;;yvesfu�����;

ro
fscie!6a��: 

a jövetelem céljának elmondá.- rulasaval lehet nyilatkozatot I Bp. lg. te,rvosztály: Blázsik And

sz.olg. Főn.;  Herke János techni-. 
kus, Dombóvár fill. ;  l�tona .Mat_é 
szertárvez., .D.Iézötur Sz.ena.r; Ne,,, 
meth István .főelőadó. KPM t. 
SzakO$Zt. :  dr. Dalús Károly fÖ
elöado, Srombathely ig. tervoszt , :  
Elekes Károly müsz. ligyint., �L� \� 
Szabványügyj Fön.; Sándor Ant� 
vonali m.enetirányLt6. Bp. Keleti 
áll . :  Mi.ll.anek József csop„ vez ... 
Landler Jenó Jj. ÜV.; Dudás Jo
zsef :föelöadó. Anyagell. ig .. ; Bor
sos rstván távköz.iömestec, Pécs 
'l'BFF: Németh József vonali Jne
netirányitó. Szoni.bathely: Bib-tn 
AXénia kocsi tiszti tó. Bp. N)-ugati 
�Iüsz. Kocsiszolg. Fön.; Sil:re B�r
nabás noTnuúrods.vez., Miskolc Jj .  
t.JV. ;  Körösi Sándor gurításve:t., 
Hatvan ; V6gh Károly moz.d.. 1'üt6, 
Pécs f.th . ;  Szabó Béla revizort 
Közp. Számvlteli Fön. : Sz.atllmari 
Tibor müvez.. Debrecen; Holló 

ledkeztek meg arról. hogy jó - Végre elértük - veszi át 
eredménveket érjenelc el a a szót Salacz István -, hogy 
munkabán. Célul tűzték ki, nem kell vélt személyi sérel
ltogy é!iizemszint felett teljesí- mek áradatával foglalkoznunk. 
tik a tervet. A kezdeti sike- Egyet.értés az irodában, fe
rek már jelentkeznek. Az el- gyelmezettség az állomáson, 
JÓ negyedévi kocsitartózkodá- s tisztaság, rend a felvételi 
�i tervszámot a bázisidőszak épületben. 
92.55 százalékos eredményével 

adni. nem országos jellegű - rásné kocslt!sztitó. Bp. Keleti MClsa után ön nagyon határozat- csupán valamely vállalat. ín- 1 sz.aki Kocslszo,.g. Főn.;  P_e>rák Mi-tan és lakonikus egyszerűség- tézmény múködés�ve! . kapcsa- 1:.%ét/?'l'zai,"60JgPáltev�bcs�':.':i� r;eZ közölte: ,,A sajtónak nyi- latos - adatokra! mszont a vez., MAV TBÉF; Szebényi latkozni kizárólag az igazgató-
szervek vezetői kiilön engedély Péter személyzeti csop. vez„ helyettes jogosult, szigorú. uta- nélkül, saját hatá.-ikörükben sE
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Bii�np� sítást kaptam. Ezt tessék meg- ,, . 

értéssel tudomásul venni. En- adhatnak sajtónyilatkozatot. Javító OV. Aczél Gusztávné szem. 

Mátyásné brigádvez.. Du.nakes1.l 
Jj. UV.; :ti.taczkó Jözsef vonatvez .• 
Szerencs; Koz,a András b-első ell .• 
Kis.k:unlrnlas Pft. Fön. ;  Palágyi 
i11klós for-g. szoJg. tevő„ Zalaege·-
sz.eg: Kurucz Béla f�menetirány1• 
tó. Debrecen ig. llI. oszt.;  Pelle 
László vonatvez.. Hatvan; Yuga 
Erzsébet ált. ellenőr. Szolnok Jj� 
OV.: Bukovszki János !o.rg. sz-0lg„ 
te,·ö·. Kőbánya teher pu.; Ja.1,�cs 
Jáno$ szertár\:'ez., Borcs Szeda.-; 
Csóti István osztvez. h .• KPM 1 ,4. 
szakaszt. ;  Horváth 'Sándor áll. ir�
ny!tó, Celldömölk; Solymosi Jo
.1.&e.t ,..-on.a,lkez. tisztv.. Kecskemeti 
Pft. Főn . :  Hudák György tizi'kai 
do!g.. Miskolc b-th. Szertárr:on. ;  
Bárdosi Miklós csop. vez., Szom
bathely .Jj. OV. : Bankó Károly 
keresk hiv .• Bp. Józse.tváros; Szl-
lá�d Gyula tervcsop. vez .. �.Yír
egybáza fth . ;  Gyarmati Gyorgy 
rmlvez.. Bátas?,ék fth. ;  Ádám 1-st--. 
Ván fóelöadó, KPM ln. SUiltoszt. ;  
Bücs- Zoltán cs.op. vez., MAV 
Anyag,dzsg. Főn.;  Szabó István 
vizvez. szer. és bádogos, Bp. 
Ktisztinaváros1 Pft. Főn.; Erlich 
Zoltan tavirda.m-ester, Debr�een 
TBFF'; Zsiborás Tstván forg. szolg. 
tevő. Balatonszentgyörgy; Biró 
Ferenc oszt. vez., Debrecen .Jj„ 
ŰV. : Fek-ete József áll. t.a.rtaléko�. 
Bp. Déli pu. : Fodor Gergely :!�
e:16adó, KPM I/8. Szakaszt. :  Gon� 
da Henrik a;::.Z.talos. Szeged TBF'F ; 
f!Olt\•áth Elek főelöadó. Szombat
hety ig. m. oszt. ; Motika Zol�an 
fóelöadó, sz.�ged 1g. tervoszt. ;  DM" 
?vlihá!v csop. ·vez.; Székesfeh-é'?'"Var-

Tőzsér Ernő né! többet nem mondhatok." Ebből :'iláp�san kiderül. ��:::�vic:PI.ás�l�
ám�1i�!.,m!i��'. 

Szocia.l ista brigádol< 
vetélkedője 

Valóban ennél többet nem i s  hogy h ataskoreben a.elhatott CelldömöLk: Ép. Főn.; Orosz Sán
mondott, még azt sem, hogy volna felt'ilágositást a Magyar dor váltóőr, Záhony; Csik Gyula 
azért ne siessenek, foglaljanak Vasutas mu nkattirsának. De üzemv�. Utase!l�tó Nag�-vá!Ialat ;  
helyet. ön egy rosszul értelmezett filá'"k��6��

lt
;�,,J:"i,°Jj f';:;,� 

Nos az ön válasza késztetett rendelet mögé bú.jva elzárkó- szolg. 1evö, ' Salgótarján-külső; 
aTra, 'hogy azért amit aJckor wtt az inforrruíció adásától. S Na,gy Mlklós előmu�ás. Bp. Ép. 
nem mondtam e! - mert ei- még annyi fáradságot sem ����z�i�th:�\\,lt'\l

ál
�

á
n
n
at:�-� 

utasító szavai után Dancs e!v- vett, hogv erre telefonon en- vez., Villamosfelsővez. Ép. Főn.; 

Július első szombatján ren
dezték meg Szombathely állo
rnáson a szocialista brigádok 
szellemi vetélkedőjének elő
döntőjét, melyre 14 krulektíva 
nevezett be. 

A térnakörökről előre csak 
annyit közöltek, hogy szak.mai, 
politikai és munkavédelrrú 
kérdésekre kell majd választ 
adni a versenyzőknek. A kö;: 
zép- és a végsó döntő, melyre 
a hónap végén, valamint 
augusztus elején kerül sor, 
már magasabb szintű lesz: na
oyobb szaktudást, komolyabb, 
pontosqbb tájékowttscígot kö
ve!�! a to,,á.bb jutott brigádta
gol,tól. A vetélkedő rész
vevóinek hé1yzetét ann<-i
ban könnyítik, hogy előt
te egy héttel tájékoz
tatják őket a kérdésnemekről. 
,•agyis arról,  h'lg:V milyen 
tárgvkörből válogatták össze a 
kérdéseket. 

Izgalmas első forduló 

társsal együtt távoztunk gedélyt kérjen az igazgatóság- Rédci B<>la fth. vez .. K�emét 
el1rt szocialista brigádnak át-

1 
hadd mo1;_�jam el most: . , tó!. . 

1 
f��· '.;��1{y��

01

�;:��l
6

�s�€.; 
adják az értékes jutalmakat. a MegértJU;k, hogy a Sf!-Jl<;na k S hogy az On SMvaival él- Sándor László függ. szb-tltltár, 
közeljövőben kerül sor. Az el- nyi!atkoz!'i csak felelo_s�egge1 ;ek  ennél többet én sem tu- Debrecen _JJ. űV. : Dettal László 
só díj : a győztes brigád kíván- lehet, h1,57en az utas,,tas 1::�, dok mondant. Ezt is tessék �1�'.u:s'�i��• !3!igÉPi,;,g_n.k:�.,'.: 
sága szerint választhat egy vá- amely·re hwatkozott, azert �.,,,_ megértéssel tudomásul venni. nye; Forgács JózsP! szertArt stám-
rost. vagy n11aralóhel11et az letet:. hogy,.. sen�t ne nyila!... 

Üdvözl.ettel: t1�;16 n;�!1e6ict6, ��:0.���1\�1y
El-f:. 

ország bármely részében, ahol kozzek fele!otlenul. de azt !",a� 
, 1 . l szem.- és munkaügy! oszt. ; Fá-három napot eltölthet a szak- nem mondja ki ez az utaSita.�, Szereny Jozsé 

�!J'.�bi!'.''
e
�� ��';'�

etl,l��fáf�: szervezeti bizottság ,.szá mlá-
besz. közp. kez.el6. TBFF Mislkolc; jára". vagyis az szb téríti a sunon J. Jánas raktárk'ez„ Bp. 

szállás, az étknés és az egyéb 

VAN I LY E N V Ü N _AT 
�?;f.isv:z"�l,.'.;�i;�Ui!'i':t ct/

ó

�:�: költségeket, pé!dá11!: színház, kány rstván file1öadó. Bp. ig. mozi, strandjegy stb. 
�n:tt,!��ez. 

0
�\tam'!�i�� va�

1
��� A három lépcsőben Jebonvo- F/5n . ;  -I<ovács! Mihály áll. tartalé-. • ·1 · 

\
""· j kos, Dorog; Szsjc-i- István mo1d . lításra kerülő vetelkedo ce Ja vez .. ; Eger tth . :  Havasi Fl"l'enc többrétű: a vasútüz.emi mun-

�-- /lti::,';X;_nii;.1n�0
�.;.. v� kát módosító rendelkezések-

-;S m.eth Imre föoléíadó. MAV T\t<l. re, új .sza.bá.l.1•olqa. az általá-
,_ _____ .,..... Ku,a16 Im .. : Rórtoi AndrAs_ su<• 

nos bel- és külpolitikai t.ájé-
�::!/'\,1f_ái

1
;��t�'ra�P·zr1���nncé kozottságra. a munkavédel mi .-•öact6, BVITTI; Baranyai Zoltán 

óvórendszabálvok ismeretére fii��. s7b-titk.. €szaki JJ. 1'v. : � 
Sóti Fti.gve:c: szatta$2l.'lfez. "Pálya .. épített kérdések választ adnak nie,;ter, Békésc,;aba Pft. Fön.; 

a szocialista bri gádok felké-
;:f�a :

1
·M�

1
��J°���T;zö1,����;� szültségéröl. sátoraljaú<helv Pf>. F6n.:  Juhá�z 

Az állomás gazdasági, párt- ����
1
;: ;

1

i:
d6

.;,0��z-�
1 12]311�2�:e� 

és szakszervezeti vezetőit fog. renC'l•ános· Babos Jnz.spf �zert árt 
dolG' Bp.' Hámán Kató Sz.ertár-lalkoztatja az a gondolat, hogy M,;�;· Vadász József főelőadó. M's-A hattagú zsűri elnöke Vér kiszélesítik a vetélkedőt. Elő- 1rnlc lg. katonai, szállítási és szerv. Jenő, a vasútüzemi partbi- ször a fűtőház, a pályafenn- ���\es�

á
�\ P2!in�'a�

z
ági���nt.g; �ottság titkára volt, s mellette tartási főnökség, a távközlő és zér. ·Iótlszt, Bp. Ferencv!l.ro,;; Var-foglaltak helyet a forgalmi. a biztosító berendezési főnök- f.��}: g�i· töe"f.s'afJ��\ il•N;;!g� kereskedelmi oktatótisztek, ség dolgozóit akarják bevonni. 

[ 
df1 Hivatal: Nagv T,aios s,aka•""••z. munkavédelmi felü.,-ryelők és omester. Mathzalkal F-!t. Főn.; az szb kultúrfelelőse. majd a versenyt kiterjesztik 
Nazy Zoltán vez. mi'rnök. Békk-Egrszerre négy brigád „ült" a szombathelyi igazgatóság te-

� ·A sebesüUek szá.tlja.nak kf, aztán mehetünk tovább. ���������
06 

s�!�'i'--rf�'";;:;, �i a starthoz. a négy eg�.nástól rületére is. J 
(Pusztai Pál rajza) zser vona!gondoz<I. Pécs Pft. Fón. ;  távol elhelyezett asztalnál. A - ha - Kaotás Isn•án Fere�c ,•ez. tis,t, -,.kihúzott" kérdésekre rövid ------,,----------------------------------------, ���za;:�:s�����i �;��� �a;;�� felkészülés után válaszoltak. 

ver. .. Bo. Déli !th . :  Molnár c;..,a Horváth József, az állomás 
egy újságfr6 és egy ni.diós is. fóelóacló. Pécs l�. n. o•?.t.; 'l'óth szb-titkára. vezette a vetélke- c,;+e:,,,l'n ke.�("zíto" ,, 1nsu+a.s 

Most az asztalon arrébb tett ���� ��iv�á�cfo�
k

°,;'ez�f
o
�t,:1;;� dőt. A lámpalázas szünetek-

,,,i,1 1 1.16' J, f/ J/Vlt t,1 egy iratnyomóként használt. MAv Epf+<'sl Gé-ptelen: Sót! Laic" ben a gvőzteseknek járó dlja-
nikkelezett sínszelvényt, majd keN'sk. ,rn. ,,ez. h„ Győr: TöitölY kat sorolta fel. ezzel is biztat-
elóvett egy rö,·id, dalszöveg- �;���.�

e
�".,��� sr.::;,;. t�;�i. !1J;,;: va az izgalomtól első pillanat- Barátságos mosolyra derül- kemény, mezőgazdasági mun- feliratos. ábrákkal díszített ci- vn., NyfregyM:,,a: Szalnt I•"•�n ban „zárlatot" kapó egy-két tek a vasutas arcok Kisújszál- káva! telt napDk végén zenére, terát és az apró tollveróvel vé- nálval'le•tec. Sopron ;Pft. Főn.: versenyzőt. lás állomáson, amikor az or- egy kis táncra vágytunk, ma- gigpásztázott a húrokon. A ki- ;-:�'i:r.K�';'/� s�:�,;•;J;:�ns':.!":. Némi íze!Ltó a kérdésekből. szág egyik legjobb citerás gunlmak kellett gondoskod- feszített acéldrótok csilingelve vez .. Landl..- Jeuó JJ. uv.: 1<•16 Melyek a tolatószemélyzet jel- népművészét kerestem és ki- nunk a kikapcsolódásról, a ze- szóltak. Ferenc 1org. sml<!. tevő. Nyékládzései ? Milyen szabályokat is- ejtettem a nevét. nér5l. Igaz, botladozóan egy- A dalok hangulatánali meg- báza: Kulcsár János csop vez., mer a:z: úi tolatási jelzések Tuka Zsigmond ott van a szerű volt az a muzsikálás, de felelően, különféle citerákat r�';,;;'��"'�·\.ctrx�:. I.�t.'. adására? Hol található meg a hármas szertárban, magyaráz- akkor csak ez jutott a zene- használ. A kis méretú. csilin- oszt. : Kercsmarics Márton kocsi,·onatokra engedélyezett ten- ták készséges udvariassággal, kultúrából. • , , . , vlzsl(. l•k0tns. N,o,zykaniz•• f•h . :  

gelymennyiség és m[]yen sza- melyből éreztem, hogy nem- Pengett a húr néha estétől gelo hangu citerako6 Jats:iza a 
�t::;�eti;:áiss��r· ���,;,, ��,}; 
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z'',;,11),' �t-c�:= ����"�•z·i-Ji�ifunö�iia!°�,,!��ci'. Milyen alapvető különbség vedélynek hódoló vasutas kol- szabad idejét betöltő szórako- ��
n 
i:1����::t

0

��k����t ���-.!,";;.�;:!'. �•,:,,·;.���!:, ';:.:'t: Van a két Németország pali- légának is. zásává Tuka Zsigmondnak ez énekli is. van-S•t.-otar1án Pft. Fnn.; Duka tikája l,özött? Mit ért a gaz- _ Talán ismét gyarapította az egyszerű, ősinek is mond- .T•..,O fi!e�""'.. "ta�e11�•t, N•""· daságirányítás reformjának „tudományát" valamilyen új- ható, vidám hangú népi hang- - Milyen anvagból készül a v
11
t:'

v
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,
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;d�. :
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foga
lma alatt, miben látja a donsá.qnal azért keresik - szer, mert ma már tulajdon- jó citem? - térek vissza a 

T�:e t�1·tcil•'�"'""'..,.· szomhatre1:,, legfontosabb feladatokat? !Vilt órdekIŐdt�k kedvesen a .kol]é... képpen hagvomán:vórző, szép „gyártásra". T"J:JT<T: cs�"� ... ., ;Tfl:;,�ef mo?cf. v� .. ért a gya1mati rendszer szét- gái, :majd útbaindítottak a vá: hobby nála a citera. - A fejek. amelyekben a K'•tere..,ve l'th. :  s,.,,.., Tstvá.., mü-esése a!att? Mi a KGST, is- gán.vsoron túli . téglaburkolatu A kisújszállási ,•asut;i.s clte- l11írleszítő szögek vannak, 10 vez .. Bp. Keleti Músza.ld Kocs!-II!ertesse rendeltetését? Ho- szertár iránvába. rás ezután büszkén emlegette, száraz keményfából. a, fedél gyan kell az üres gázpalaclto- Amint túlestünk a megis- hogy ma már tud Twttát ol- pedig könm1ebb ten11őfából kat tárolni ? A munka közben · k z · gm nd 1,as,11·, é,·ti e·s él"ezi a komoly van. Használtam már őre(! bú• is merkedésen, Tu a s1 . ,° v 

• Tj. trY.: GuJdl József munka;-�n., 
Omiskolci Pít. Főn.: N'agy Jozs� 
anvags7r1.madó, Győr Sze.rtá.rfdn.; 
Bará:z T lj-;z.ló vonalirányit6. M AV 
közp. Uzc=-mi-ránuító Főn.: Néme,th. 
G;v'ö!'g'.l•· r-5..tóac!ó. k"PM I/!l. -Sza';� 
os?t.: Bánkuti l�\ tin 51.:áCft!n. j,ra-
11yiló: Pl-M 1.g. katonai. ST.áH. éfl 
szer,:. o,:;zt. :  Sipo, Gézáné stán\
ndó éc; árupén7-t/\ros. Szeged : Gór
bedi Lajos S7.ertá!"\�ez. NYit-etn-• .. 
hfürn szertár: Hat'asrét,i Imre 
t·t!sz1egvez .• Györ fth.: Na�y Lász„ ló kocsivizsg. lakatos. Zala.ege� 
�,;eg fth. :  Nagy Kálmán coop. ver._.� Bp. Magasépítési Főn. :  Szele!>CS"" 
nv! Arpád technll.."lls, MÁV Táv
közlő é-s Biz.t. be.rend. Köz-p. Főn.� 
Tancier Györgyné gócpontl áru
irányító. Debrecen ; Szíjártó Ist
ván ·1őeJóadó, KPJ\I I/6. szakoszt. : 
rnkó Zoltán .f6müv-ez .. Bp. M ;\V 
Magas,ép, Főn.;  Tomkó József a..-z
taJOs. Sárospatak fth . :  Békési K-i
roly csop. vez .• Debrecen l!!p. Főn . ;  
Váraljf!li Ferenc csop. ve2 • Bn. 
Érifüetff'-nnt. Főn.: Me7e.1 Gyul�-
né elt5a-dó. TCPM JármüJavitó 
Oc;zt. :Arhold Béla ,1.11. sze're1ő. 
Szombathely fth . :  Horváth J�t\·án 
forf! é,;; keresk. tartal-éik.os GY�EV 
s01;ron : Timár BPla la�atzy.:, s�
ke-s:tehéirvár Pft. Fön.: H�Iász Bé-la vona1keze1ö. 'Ojmi�kolcf Pft. Főn.� 
L�nc7t B:Uint' fi7,ikai d-0lg •. Deb„ 
TPC'�TI °Ec;1ak1 Pft. Főn. :  KOY�C:S 
Márton féSPl()ndó. �PM r /6. S:1.ak
O'i?:t.: Boldog Tsti:án ec;op. ve-1., 
S7f>'?"ed fth. :  K�rmán L�--=;,16 töm
öntő �z.akmttnká'i. i,rA V J�v
n:vomda Főn . :  Szabó I\'Ien)""bPrt 
jegyvizs� .• 1\fátéc:::.,...alka; Va.re:a Bé
la -ker�c:.k. áll. fön. h., Szob : Ko
c;si'f J?J1:c:ef mozdony r-eszo.rtos. 
Pápa tth. :  Farka e;. m. Jó1s-et: 
mozd. ve-i.. s-;�'k�fehérvii"r ffh. � 
01da1 GyuJa kőmü,·es, Ent-ergom_ 
Pft. Fön.: Kovác-� n. Imre mO'Zd, 
vez.. Debrecen 1th . :  Adiim J"án-o� 
tolatá.c:·vez.. TRtabánya-alsó: J1.1:
},á,gz Ferenc ITOP. 'Vez... M:lsl{olc 
TBFF: FUH'io FPrenc o-srt. ye:;,;. h .• 
�7:olnolci .Ti. UV. : Pintér Károl:V 
:iU. vez.. Hetényeg'-•"há-:ra ; Km'ár.v-1 
Tibo-r motorvez., BFTÉV cinkotai 
von.alMn .. : Fe·l16'r- AndT"ás előmun
'ká.g, BHP"v vm. pn1. aza"l'-s.cz; 
Br,dnár 1\-Hklóq r. Ór."'l/H?V, Bo. 
Renriéírfók.Anftány,�Á.� T�r-c:10dalmi 
Tula1doQuéd�tllli Os7t. ! Phrtn Já„ 
TIOS r. sz.á1:,ctoc: 13n. Renrl'1-r-f'�ka-oi
tAnvc:.á„ Tá,...,,.�cJ,-lmf Tu1a1rtonvé
c'l'r1mJ O'i?t. :  Kiirárt Tc:fvfi.n t17edes. A-NI Kart,�t-::ilmf P::i--:-an ... �-riokc:�'?� 
N.&-m.,,,,ty, T �c:z1f, c'5rn-'te-v, FM K� 
hatalmi Pa'rancsnnkl::á�: Sere 1:$t
V�Tl őrna.�v. PPITP'1�f!Olrhe1vP.ttes. 
Közp. Katonal Szállítás Vezetö,;ég; 

e zenv
edett sérülést ki kö� tányérsapkája után nyúlt es a zenét. gyermekei pedia zene- tordarabot, de még mosóteknő les jelenteni stb. szomszédban lev5 lakásái;a in- iskolában ta.nu.lnak. Fia szá- feneket is. amel/.1 bizony sok A hármas kérdéscsoportok- vitált. hi•zen kedvenc hang- mára nemrég készftett egy ki- gyermeksírást hallott. 1:'ll válaszolók 5 pontig terjedő szeréről beszélgetni csak ott- sebb citerát, amivel az úttö• - Az elmúlt évek alatt mi-

Szocialista /Jri/ádok 
ertékelést kaptak kérdésen- hon lehet. rók megyei kulturális sereg- Jyen sikereket ért el?' ként. A középdöntőbe jutot- Mi"ko� ko"tö't.•. bar'tságot .szemléJ'én ezü�térmet nyert. k _, tak H " o t · • '· " - - Legutóbb a szolno i c-tte-: orváth i>Va, s on.cs 

a c!te· ráva1·. - te'rL,em a tár"'-'• Kapok a szón, amikor az új , , l 'f · ' .,, rásversenyen leptem fel es e -erenc, Borsog János, Szabo �� �z el•r... bara· tsá' gos koccintás ci teráról beszél. és a falon fer- , Gvula II., Polgá.T József vonat- ,a u = 
dén elhelyezett hangszerre só !ettem - hangzott a valasz. 

kisérók és brigádiaik. · vala- ut�. 
Nem dicsek'!mSként m.on• mutatva. megkérdezem , - Eléqgé ismernek sze-rte az 

lllint Rétfa!tli János forgalmi dom _ han-ott a válas:t -, _ Ez hánvadik lehet? országban. A rádi6 népzenei 12olgál tte ő "' J nő a .. � 
h · k' l  d"k é 1'ovata is kész!tett má1' luing-a v • "'imon e ' de még kisgyermek voltam, - A etven ' ence l s kereskedelmi szolgálat d-0lgo-

amikoT a.pámtól meqtanultam most készül a nyolcvanadik - felvétdeket játékomról. 
11:ója és brigádjaik. 

•átswni. Ellestem tóle a cite- mond.ia szerény mosollyal. - Aztán ismét megszólaltatja 
�a'·"szítés fogásait is. Nagy do- Mindössz;e taláti há'rom megyé- az acélhűros kis hangszerét, 

frtékes jutalmak 
A végs5 kfö:delemre. amikor 

lllajd a három első helyezést 

= 
· · '=nk •ho"'á me,·t Tuka Zsl"mond művésze-log volt nekünk abban az ido· :,e van az o�sza�·- , u , " 

ben a szépen csengő citera, hi- ne vittek voln.,. tőlem cite�át. térő! a citera mo11d el i,,gt.öb
szen másféle hangszerre nem HQ:ngszerei.men :llit•za1utk vrrs- bet. 
telt a szegény embel'nek. Ha a utasok, bá.nyászol,, tisztviselők, Zámbó la&ván 

a Mező/azdasá/i /(já/lítás sikeréért 
A Mezó!(azdasá� és l!:lelme

zésfüryj Minisztérium ebben 
az évben ismét megrendezi 
az Országos 1\fezógazdasági 
Kiállíttist. f,. kiállítás k,i..szol!(á
lása Kőbánya-teher pálvaud
var feladata. Ed<li!( az volt a 
zyakorl:lt. hogy Ml érkezésnél 
k az ir>aul!isnál 3-3 napra 
külön tolatómozdonvt és csa
patot igényelt a pályaudvar és 

így vé!!ezték a felelősségtelj e, 
munkát. 

Kőbánya-tehei- pályaudva.r 
szocialista brigádjai a iubileu
mi év tlsz!eletére vállalták. 
ho!(V s.;hít ('Saoa•ukkal és to
latóll1ozrlonv1.1kkal szol!!,\] iá!t 
k: a !Mezőgazdasági Kiállitást. 

Vass István 
Kőbánya--teher páJyaud,-ar 
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A · vasutas-vívók sikere KÖSZÖNET A JÓ MUNKÁÉRT 

a montreali világbajnokságon 
A KISZ KB titkárának le,ele a MÁV Vez:éri9az:11atóságához: 

A KISZ VII. kongresszusán 
résztvevő vidéki küldöttek Bu
dapestre és vlsszautaztatása 
vasúton történt• Dolgozóink di
cséretesen oldották meg ezt a 

feladatot. Erről tanúskodik az 
alábbi levél, amelyet a kong
resszus után a MÁV-vezérigaz
gatóság a KISZ-központtól ka
pott. 

Celldömölkön átadták 
rendeltetésének a vasutasszak
szervezet jelentős társadalmi 
munkával újjáalakított és ki
bővített 8000 kötetes könyvtá
rát, amely a járási művelődési 
otthon egyik tágas termében 
kapott helyet. 

Még moot Is sok szó esik a 
nemrég lezajlott montreali ví
vó világbajnokságról, amely -
mint ismeretes - magyar 
szempontból nem hozta meg 
teljes mértékben a várt ered
ményt. örvendetes viszont 
számunkra, hogy a magyar 
színek képviselői sorában a 
vasutas-vívók nagyon jól meg
állták helyüket. Erről beszél
gettüank dr. Nedeczky László
val, a vasutas vívósport szak
felügyelójével: • 

Remekeltek a szovjet vÍYók 

- A szovjet vívók - kezdte 
nyilatkozatát - tava.ly Moszk
vában még csa.k behozták az 
1955-ös római világbajnoksá
gon elért nagyszerű magyar 
vívó-sikersorozat „rekordját" 
az öt aranyérem megszerzésé
vel, most Montrealban viszont 
a. nyolc a.ra.nyérem közül hat 
kiha.rcolásáva.l túl is szárnyal
ták a.zt. 

A magyarok eredményeiről 
szólva elmoodta : vívóink sze
r�lése általában elfogadható 
volt, csupán a férfi tőrcsapat 
távolmaradása a döntőből és a 
párbajtőröző egyéni verseny-
2ők sikertelen szereplése je
lent csalódást. Természetes, 
hogy magyar szempontból na
gyon fájó, hogy a két kard
szám közül egyik sem „fize
tett" aranyéremmel. A ma
gyar sportkedvelő közönség az 
ilyen kedvezőtle<n „fordulatot" 
nem fogadja szívesen. 

Dr. Kamuti .Jenő 

De ha már erről a. fegy-
1:ernemről beszélünk - foly
tatta - érdemes szóbahozni, 
hogy a szovjet vívók helyes 
útcm járnak. Az 1950-1951-
1952-es években nagy a.lapos
s!i.ggal „lekopírozták" a ma
gvar ka.rdvivók és mesterek 
munkáját, s erről a.z a.la.pró! 
indulva - idegen segítség 
nélkül - óriási eredményt ér
tek el. Nem vitás, hof/'11 ma a 
s:ovjet vívók tekinthetők a. 
klasszikus magyar ka.rdiskola. 
legjobb és legeredményesebb 
követőinek! 

A BVSC-iskola neveltjei 

Szakmai sovinizmus nélkül, 
büszkék lehetünk a vasutas
vívók kiváló szereplésére. A 
szúró-számokban az egyéni 
döntoöen résztvettek és ki
válóan küzdöttek vasutasspor
tolóink: Kamuti Jenő dr, 
ezüstérmes lett férfi egyéni 
tőrben. Bóbis Ildikó bronzér
mes női tőrben és Fenyvesi 
Csa.ba az ötödik helyen vég
zett párbajtőrben. 

- Erdemes szót ejteni ar
ról, - folvtatta a szakfelüue
lő ho{lY ők mindhár-
man a BVSC vívó-isko-
lá,iána.k neveltjei. Közü-
lük, különösen kellemesen 
lepett meg valamennyiönket, 
Bóbis Ildikó, aki egyéni si
kerét betetézte a csapatrnt'irkó
zésen mutatott nagyszerű ví
vásával is. A sorsdöntő küz
ri.elemben tanúsított kiváló 
helytállása a női tórcsapat
ban egyetlen montreali arany
érmünket jelentette! 

Dr. Kamuti Jenőről a szak
felügyelő fgv nyilatkozik: 

- Az enyetemi>s ma.qyar uas
"tas-sport biíszkeséqe. Na.fl'II 
•�enl em berl adott.•áqairn. 
1,;;:,:tf.ószellemére m!ndi11 hi
'''ttkozunk a vasutas sportélet
ben. 

Az előbbiekről S7ólva még 
""Z7áte•zi. hoe:v Bóhis Ildi
kó és Fenyvesi Csaba is az 
1055/56-os vívóiskolai tanfo-

lyam „gyümölcse". Ildikó, -
az 1948-as londoni olimpián 
aranyérmet szerzett vasutas 
birkózó, Bóbis Gvula. leánya -
az 1956-os „gólyaversenyen" 
érte el első győzelmét. 

A •nkában is helytállok 

- Arról ae feledkezzünk 
meg - folytatja dr. Nedeczky 
László -, hof/'11 mind a. három 
vívónk munkahelyén is tel
jes emberként állja meg he
lyét. Kamuti dr. három eszte.n.. 
deje a. MAV Kórház sebész
orvos,a, Fenyvesi Csaba a baj-

Bóbis Ddikó 

nokságok és a világbajnokság 
felkészülési lázában is kiváló
an fejezte be orvosi tanulmá
nyait, s most felvételét várja 
a MAV Kórházba., Ildikó pe
dig a. MAV Ma.ga.sépítési Fő
nökségnél dolgoZik, s lelkiis
meretes munkát végez. 

E három versenyzőn kívül 
dicséretet érdemel B. Na.gy 
Pál, a Szolnoki MÁV verseny
zője is, aki - Kamuti dr.-hoz 

,.A Ma.gyar Kommunista If;úsági Szöuetség 1967. június 
29- július 1. között megtartott VII. kongresszusának előké
szítésében és sikeres lebonyolításában szövetségünk részére 
nyújtott eredménye& segítségükért és rendkívül hasznos köz

reműködésükért ezúton fejezzük ki köszönetünket. 
Kérjük, hogy a fela.da.tok végrehajtásában résztve1'ó mun

ka.társaik és dolgozóik részére szövetségünk köszönetét tolmá
csolni szíveskedjék. 

Rlbánszkl Róberi 
a KISZ KB titkára 

Nyugdíjas búcsúztató Szegeden és Nagykanizsán 

hasoolóan - nagy megbecsü
lésnek örvend a vívó-világban 
emberi tulajdonságai és kivá
ló küzdőképessége révén. A 
bronzérmes párbajtörcsapat
nak az egyéniben ötödik he-

Nagy,kanizsa állomás szak
szervezieti bizottsága és a 
munkatársak 10 nyugdíjba vo
nuló dolgozót búcsúztattak az 
elmúlt hétM. A házi ünnep
ségen Tóth János, a szaks2er
vezeti bizottság titkára mél
tatta a nyugdíjba vonulók 
több évtizedes, önzetlen mun
káját, majd köszönetet mon
dott a feleségeknek is azért a 
segíitségért, kitartásért, amit 
élettársuknak adtak a szolgá
lat zavar-talan ellátásához. 

A:z. ünnepség után a szak
szerv�ti bizottság a nyu�!J
ba von.ulókait és hozzátartozói
kat megvendégelte. 

Ünnepélyes külsőségek kö
zött búcsúztatták nyugdíjba 
vonult 30 dolgozójukat Szeged 
állom.ás gazdasági és mozgal
mi vezetői a MAV Petőfi Sán
dor Kultúrotthonban. A nyug
díjasokat Nagy István állo
másfőnök és Ka.sza. La.jos szb
titkár köszöntötte, majd át
adták a munkatársak és a 
szakszervereti bizottság aján
dékát. 

A nyugdíjas búcsúztatón 
jele'(l voltak a jugoszláv vasu
tasok küldöttei is, akik Sza
badkáról a XVII. vasutasnap 
alkalmából láto�attak Szeged-
re. 

lyen végzett Fenyvesi Csabá
val ó Is tagja volt. A tórcsa
patban, amely a hatodik he Lélekjelenlétével életet mentett 
lyen végzett, vívott Kamuti Július � a 6611-es sze
Lász!ó is, aki nem szerepelt mélyvonat már kihaladt Kő
tudásához mérten eze<n a nagy bánya.-felsó állomásról, ami
.,vívófesztiválon". Ha kiváló kor a lépcsőn tartózkodó Ge

edottságaihoz komolyabb fel- cser Irén jegyvizsgáló, Békés
készülési munka, nagyobb 

I 
csaba állomás dolgozója, ész-

. revette, hogy a szomszéd koszorgaloan párosult volna, b1- csi lépcsőjére egy :férfi felug-zonyos az elő:zőekhe_� hasonló, 

1 

rott. Az ugrás nem sikerült, 
sikeres szereplést konyvelhet- és az Hletó a lépcső alá, illet-
ne et ve a vonat alá került. A jegy-

Maros László vizsgálónő nem habozott ei,,y 

másodpercig sem, hanem leug
rott a mozgó vonatról, s a föl
dön fekvő férfit szinte az utol
só pillanatban kirántotta a vo
nat alól. 

Boldi7&á.r Gyula 

A szerkesztőség üzeni 

- Felújítják Répcelak állo• 
mást. Bővül a vágányhálózat, 
új rali:odótér létesül és auto
matizálják a forgalom irányí
tását is. A felújítási munkák 
mintegy 5 millió forintba ke
rülnek. 

- Az elsö félévben az át
szervezés okozta nehé�ek 
ellenére is jó munkát végeztek 
a miskolci járműjavító dolgo
zói. A darabszámoo terv tel
jesítése mellett jelentósen ja
vult a minőségi munka. Az 
5500 forint minimális megtűrt 
selejttel szemben mindössze 
1410 forint selejtköltség me
rült fel. A minőségi munka 
Javulása a nyereségrészesedés 
szempontjából is figyelemte 
méltó. 

Mozdonyvezetö a kom
bájnon. Ratting József moz
donyvezető hirdi lakoo az ara
tás idején minden évben konf
bájnnal cseréli fel mozdonyát, 
hogy segítse a helyi Jó si.e
rencsét tsz. aratási munká• 
ját. Tavaly 520 hold gabonát 
aratott le. Ebben az évben a 
hosszúhetényi és hirdi tsz-ben 
vállalt munkát és az első na
pon 20 hold gabonát takarított 
be. 

- A KISZ VU. kongresszu
sa tiszteletére indított ifjúsági 
szocialista brigád verseny 
eredményeit az elmúlt héten 
értékelték a debreceni igazga
tóságnál. Az első helyet Zá
hony fűtőház fiataljai ���
ték meg, a Debrecen Déli Pa
lyafenntartási Főnökség, ill�
ve Nyíregyháza áll?�� ifiu
sági szocialista brigadJa1 elott. 

lesz-e két NB I-es vasutascsapat 
11 jövő évi /11bd11rúgó-b11jnoksligb11n 

Vas István Rákosrendező; Kop
ka Mihály Hatvan; Voloslnovszld 
János, Báns-zegi Jó:zsef Debrecen: 
Boldizsár Gyula Békéscsaba; dr, 
Bánkfalvy Gyula;, Szl1ácll Sándor. 
CSerbát! Józse1 Szeged; Járó Antal 
Nyíregyháza; Vass István Kőbánya 
teher-pu.; dr. Gál György Bp.; 
UglyaJ Sándor Nyékládháza; Pál 
István Miskolc; Magyar István, 
Tóth János Nagy1canlzsa: Levelei
ket lapunk anyagüioz felhasz
náljuk. 

- Határidő elött fejezte be 
egy Diesel-elektromos tolató
mozdony nagyjavítási munká
ját a békéscsabai fűtőház Kun 
Béla ifjúsági brigádja. A fia
talok ezután besegítettek egy 
M62-es mozdony javításába_� 
amelyet a vállalt határ1do 
előtt két nappal szintén befe
jeztek. 

A magyar labdarúg6sport 
Nemzeti Bajnokságának kü
lönböző osztályaiban szerepló 
20 vasutascsapat most ismét 
játékba lendül: július 30-án a 
magasabb osztályokban meg
indultak az őszi idény küzdel
mei, de kapunyitás előtt áll az 
NB II és az NB III is, 

A Haladásnak 
nehéz a helyzete 

A vasutassport szurkolótá
bora - Budapesttől Szombat
helyig, Záhonytól Szegedig, 
Nagykanizsától Debrecenig -
nemcsak saját, hanem minden 
vasutascsapat szereplését fi
gyelemmel kíséri, számontart
ja. A napokban Dombóvár ál
lomás vasutas dolgozóinak. vi
táját hallottuk arról. hogy va
jon az 1967. évi bajnoki küz
delmek befejezése után két 
vasutascsapat lesz� az 
NB I-ben. Vagyis : azt oi
ta.tták, hof/'11 a Szombathelynek 
sikerül-e a. .,megka.pa.szkodás" 
és a BVSC-nek lesz-e ereje ki

harcolni a. feljutást? 
Nos, nézzük mindjárt a két 

csapatnak a helyzetét az (iszi 
rajt előtt, a tavaszi helyezések 
tükrében . . .  

A Szombathelyi Halad� 
helyzete nehéz, de korántsem 
reménytelen. A 16-os léts:zámú 
NB I. 14. helyén áll ugyan 10 
ponttal és mögötte a Csepel
nek Is ennyi a ponts:záma. 
Azonban a 8. helyezett Tata.
banyának is mindössze 13, te
hát csak hárommal több 
pontja van. A feljebbjutás a 
táblázaton néhány szép gyó
zelemmel akár gyorsan Is be
következhet. Ám nem szabad 
olyan „luxust" megengednie 
a csapatnak, hogy saját ottho
nában öt vereséget szenved, 
közöttük olyan csapatoktól is, 
amelyek játékereje semmivel 
sem nagyobb. 

A BVSC bizakodik 

A BVSC-nek, hogy feljusson 
a.z NB I-be, az NB I B első 
két helyezettje között kell ué
geznte. Jelenleg, 11 tavas2i 

idény után, az 1. helyen áll 22 
ponttal, mögötte azonban négy 
csapat sorakozik 21-21, egy 
csapat 20 és további kettő 19 
-19 ponttal. Minden jel arra 
mutat. hogy az NB I B-ben 
megismétlődik a tavalyi „év
század harca", vagyis olyan 
szoros, elkeseredett harc ala
kul ki minden helyezésért, 
amely hétról hétre a legvárat
lanabb eredményeket szüli. 

- Játszottam, illetve edzós
ködtem a régi ma.wa.r élvonal
ban, továbbá Fra.ncia.ország
ba.n, Angliában, Svájcban és 
az NDK-ban - mondja ezzel 
kapcsolatban Gyarmati János, 
a BVSC edzője -, de ilyen 
nagy harcot, ami a magyar NB 
I B-ben tavaly is folyt és az 
idén is uárha.tó, sehol sem ta.
paszta.lta.m. Valahogy úgy áll 
a helyzet, hogyha egy NB I 
B-s csapat három mérkőzést 
egymás után ·megnyer, a baj
nokság egyik esélyesévé válik. 
Ám, ha ugyanez a csapat há
rom �rkőzést egymás után 
elveszít, kiesési gondjai lesz
nek. 

- A BVSC-t melyik kategó
riába sorolja ezek közül? 

- Tava.ly majdnem hasonló 
volt a helyzet és az utolsó 
a.ka.dályokon elbuktunk. A 

csa.pa.t kiegyensúlyozott, min
den játékost ff!ti a. váf/'111 hogy 
az elsó vonalba kerüljünk. Az 
akaraton nem fog múlni, ta.lán 
inkább a szerencsén. őt-ha.t 
kulcsjátékosra épül a. csapat. 
Ha ezek nem sérülnek meg, 
nem áll be náluk egy esetleges 
tartósabb visszaesés, akkor ta
lán ntigy örömet szerzünk a 
vasuta.ssport barátainak és a 
főváros zuglói kerületének . • •  

Utolso helyen a DVSC 

Az NB I B 19 pontosa! közé 
tartozik a 8. helyen álló Mis
kolci VSC is. Ha csatárai csak 
valamennyire megtalálják gól
lövő cipőjüket - tavasszal 13 
csapat rúgott több gólt, mint 
a miskolciak - akkor az 
MVSC a tömör közép-élme
zőnyben végezhet. 

A magyar labdarúgooport 

egyik idei talánya a Debreceni 
VSC. Az NB I-ből tavalyelőtt 
kiesett debreceniek az NB I B 
tavaszi idényét a táblázat 
utolsó helyén fejezték be és le
sza.ka.dásuk meglehetősen sú
lyos. A DVSC-nek 8, az előtte 
álló Autóbusznak 10 pontja 
volt az őszi folytatás előtt, a 
16. helyen álló Bp. Spartacus
nak viszont 14. Nagyon fel kell 
javulnia - nemcsak játékban, 
hanem a játékhoz hozzáállás
ban, a csapatjátékban egysze
rűen nélkülözhetetlen jó kol
lektív szellem megerősítésében 
is a DVSC-nek, ha nem akar 
kiesni. 

Az NB II-hen 
minden lehetséges 

Az NB II-ben is sok mJn.den 
lehetséges még, egyelőre azon
ban - a tavaszi eredmények 
alapján - csak a Szegedi VSE 
esélyes a feljebbjutásra. A 
Keleti csoportban a Szolnoki 
MTE-vel áll hatalmas harc
ban, a 23 pontos SZMTE jóval 
kevesebb kapott góljával vezet 
az ugyancsak 23 pontos SZVSE 
előtt. A Nyugati csoportban a 
Győri MAV DAC a 7. helyen 
áll, négy ponttal leszakadva 
a vezető Győri Dózsa mögött. 
Visszajutására az NB I B-be 
- pedig a csapat támadójá
téka, eredményessége sokat 
javult. - kevés a remény. A 
Székesfehérvári MAV a Kö
zép-csoport 6., a Szolnoki 
MAV és a Ceglédi VSE a Ke
leti csoport 7., Illetve 8. helyén 
a jó közéocsapatok szerepét 
töltik be. Ügyelnie kell viszont 
a Nyugati csoportban szerepló 
Pécsi VSK-nak és a Domb6uá
ri VSE-nek. Igaz, előbbi a 9., 
utóbbi a 10. helyen áll, azon
ban ponts:zámaik alig választ
ják el őket az utolsó két he
lyen álló csapatoktól. A két 
délnyugati vasutascsapat -
pontjait nézve - a kiesési zó
nához áll közelebbi 

Még minden lehetséges, hi
szen egy teljes őszi forduló áll 
a csapatok előtt� 
--· Yedret .József 

Bognár Károly, DSn-06 .T� Ta
polca; Foki István Bp.; Marosán 
Pál Debrecen; Markos József Zala
egerszeg; M=ót! István Szo.mbat
hely; Kaszala Sándor, Szentgáli 
István Gyöngyös; Boldizsár Gyula 
Békéscsaba; Móri László Bp. Fe
rencvároo: A XVII. vasutanappal 
kapcsolatos leveleik késve érkez
tek, emiatt elvesztették aktualltá
s11lrat. 

Lacház! István Seregélyes; Ge
rencsér Jó:zse1 éti 5 Ursa Polgárdi 
Ipartelepek: Kővár! András Jász
berény; Várfalvi Gyula Gyéké
nyes ; Molnár Arpád Bp. Ferenc
város: Leve lelke& illetékes helyre 
továbbltottuk. 

A Hivatalos Lapból 

_ Eredményes munkát 'l'é
geztek az első félévben Rákos
rendező állomás dolgozói. A 
menetrendszerúséget 85, a vo• 
natközleltedési tervet 74, a 

vonatok átlagos terhel�t pe
dig 106 százalékra telJes�tE;t

ték Az �gy kocsira eso serü· 

lést' érték ebben a félévben 
0,04 forinttal csökkent. 

l!IAGY/\8 VASOTAII 
1 Vasutasok Szall:ffervez��•II 

lapfa 
!lzerlr� a ozerll:em15 bltottsif 

reozerkesZ'.6: GulyAo Jtna. 
FeJeil5o s,erkes21ő: Vlsl Ferenc 

Szerl<es2t6•�g1 
Budapest Vl- Benczúr utca fl. 

A mvat.a.los Lapból a �e- Telefon, '7Arost, 229-ffl 
zet1 bizottságok és a dolgozók fi-

, 
Ozeml: tt-TI 

gyelmébe ajánljuk a következ6ket: Itta dja & tede•rtl • • Népszava 
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A tadták a vándorzászlót 
a budapesti iga1gatóságnak 

• Régen volt olyan szoros a 
<verseny a hat igazgatóság kö
zijtt, m:iJnt az első félév!ben.. Az 
első helyezett budapesti igaz
gatóság és az utolsó szombat
helyiek között mindössze 0,4S 
százalék a küUmbség. 

Az első helyezfo..st elért bu
dapesti igazgatóságnaik au.,,"'USz
rus 4-én adták át a Közleke
dés- és Postaügyi Minisztérium 
és a Vasutasok Szakszervezete 
központi vezetőségének vörös 
vándorzász.laját. Az ürunepsé
gen jelen volt Lindner József 
vezérigazgató-helyettes, Gyó
csl Jenő, a vasutas-SZa!ksV>..rve
zet el.nöke, Gulyás János, a 
vasutas-szakszervezet titik.ára, 
:Mészáros .Vilmos, a Budapesti 
Pártbizott.ság munikatá.Ta. 

Az ünnepséget Parti József, 
a budapesti területi bizottság 
titkára nyitotta meg, majd 
Csamangó Henrik fóiga7.gató, 
az igazgatóság vezetője szá

A vootatási szolgálat dolgo
zói· is megtették a magukét. A 
100 elegytcmnakilométer-telje
sí:?mény 3,6 sz.ázalék!kal ma
gasabb a bázisnál. Üzem
anyagból és energiából pedig 
19,3 miZlióval kevesebbet hasz
ná!tak fel, mint a múlt év 
hasonló időszakában. 

Az eredmények. Ismertetése 
után az Igazgatóság előtt álló 
feladatokról beszélt Csamangó 
Henri:k főigazgató. Felhívta a 
figyelmet, hogy a második fél
évben jóval több árut kell 
szállítaniuk, mi!ll.t az első fél
évben kellett. :f:ppen ezért 

minden szolgálati helyen 
jól szervezett, összehan
golt munkára, nagyobb 
helytállásra lesz szükség. 

Ezután rámutatott, hogy a 
mennyiségileg több munka 
mellett továbbra is nagy gon
dot kell fMdítani a kocsik 

gyors kiállitására, a ráfordítá
sok csökkentésére, mert csakis 
így biztosíthatják a jövedel
mezőség kedvező alakulását. 

Az igazgatóság vezetőjének 
beszámolója után a vezérigaz
gatóság nevében Lindner Jó
zsef vererigazgató-helyettes 
kÖ3zöntötte az ünnepség rész
vevőit. Bevezetőjében méltat
ta a budapesti igazgatóság el
ső félévi munkáját, majd a 
vasút teljesítményével foglal
kozott. Örömmel jelentette be, 
hogy a vasút olyan kiegyen
súlyozott légkö-rben, mint az 

el.só félévben még nem dolgo
zott. 

Sza.k:szervezetüruk központi 
vezetősége nevében Gulyás 
János titkár köszöntötte az 
i,gazgatóság vezetőit és dolgo
zóit, majd Li.ndner József ve
zérigazgató-helyettessel együtt 
átadták a vándorzászlót az 
igazgatóság vezetőinek. (ví) 

molt be az első félévben vég- 1-------------------------
zett munkáról. Elmondotta, 
hogy különösen jól alakultak 
a minőségi mutatók. Ennek 
eredményeként 

a. bázishoz viszonyítva 2S 
millió forintot ta.ka.ritoi--

tak meg. 
A tehervonatok át1agos terhe
lésénél 1010 tonnás e-redményt 
értek el, ami 3,6 százalékkal 
Jobb /IZ elóirányzottnál. A te
.heckocsik á!lagos terhelése 0,3 
tonnával emeUcedett. Javulás 
tapasztalható a kocsitartózlko
dási időnél is. A bud,ap,,,stiek 
e.z összes feladott árutonna 
41,23 százalékát irányvonatok
kal továbbították. 

A Szovjetunióba utazott 
125 szocialista brigádvezető 

A vasút vezetői a legered
ményesebb szocialista brigá
dok vezetőit - méltányolva 
a termelési, eazdasági ered
ményeiket - anyagi és erköl
c.;i elismerésként, íutafomkép
pen a S:rovjetunióba küldte. 

A szocialista brigádmozga
lom múltját tekintve, első íz
ben került sor ilyen széles 
körű jutalom jellegű utazás-

19 millió forintos többletbevétel az 
Utasellátó első fél évi mérlegén 

Augusztus 22-én 

megkezdik a Keleti 

átépítését 

� 
s 
§ 
i § 
§ § 
§ 
1 § 
§ 
1 A Baross tér rendezésével 1 egyidőben, augusztus 22-én � 

kezdetét veszi a Keleti pálya-1 
udvar átépítése. A munkála-� 
tok szorosan kapcsolódnak a I 
földalatti Baross téri megálló- § jának kialakításához. A fedett§ 
csarnok fejperonja, vala:nint � 
az épület előtti gyalogaiuljáró � 
alatt 1200 négyzetméter terü-� 
letú csarnokot építenek. Eb-� 
ből 17 méter széles folyosó� 
vezet majd az aluljáró-rend-� 
szerbe, valamint a földalatti� 
állomásához. 

� Mivel a földalatti állomás� 
csarnokából a feljárat a pá-� 
lyaudvar üvegcsarnokába ve-� 
zet, a mostani fejperont 25 � 
méterrel kiszélesítik. ponto-� 
sabban a jelenleginél ennyi-§ 
vel tolják hátrább az ütközó-1 
bakokat. � 

A Keleti pályaudvar átépí-� 
tése § 

§ § nagy erőfeszítéseket _köve- � 
tel a vasutasoktol. � 

§ Hiszen az aluljáró-rendszer és� 
a földalatti csarnok építésével� 
meg kell változtatni az induló� 
és fogadó vágányok jelenlegi� 
arculatát is. Ennek megfele- � 

Augusztus 20 
alkotmányunk ünnepe 

(MTI foto, Fehérvári Ferenc felv.) 
lóen teljes egészében átépítés-/..,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,✓.,.,,.,.,.,H'.,.,.,H'.,.,✓/.,.,.,.,.,.,u..,.,,.,.,.,..,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,,.,.,,.,,.,.,.,.,,,,_,✓✓✓H 

re kerül a vágányhálózat. A 
jelenlegi váltókezelő-torony is 
lebontásra kerül. 

Különösen nehéz napok 
várnak a Keleti dolgozóira 
augusztus 29-én és 31-én, 
szeptember 6-án, 20-án és 
21-én, október 4-én, 5-én, 18-
és 19-én. 

Ezeken a napokon 12/48 
órás vágányzárakat ren-

delnek eL 

Intézkedés történt a forgalom 
zavartalan lebonyolítását ille
tően is. A Keleti mentesíté
sére az átépítés ideje alatt 
több hétközi és hétvégi mun
kásvonat a Józsefvárosi pálya
udvarról közlekedik. 

Gazdag program az alkotmány ünnepén 
A Magyar Honvédelmi 

Sportszövetség országos és bu
dapesti elnöksége a Magyar 
Néphadsereggel és a Kommu
nista Ifjúsági Szövetséggel 
karöltve az alkotmány ünne
pén, a Nagy Októberi Swcialis
ta Forradalom 50. évfordulója 
jegyében -rendezi meg a dunai 
vízi és légi parádét. A rendez
vény célja, emlékeztetni Bu
dapest népét az 50. évforduló
ra, szóra·koz.ást biztosítallli, to
vábbá minél több fiatallal 
kedveltessék meg az MHS 
techn.i.kai sportágait. 

A progra.,."ll a Duna M.argl�. 
híd és Lánchíd közötti szak;l
szán délelőtt 10 órakor a Him
nusz hangjaival kezdódi'lc, 
majd jelszavat vontató repü
lőgépek húznak el a Duna fe
lett. Ezt •követően helikopteres 
ejtóernyösugrás vezeti be a to
vábbi műsort, amelyben töb
bek iközoít sikló motorcsónak
verseny, vízisí-bemutató, egyé
ni műrepülés, ballonvadászat, 
lökhajtásos egyéni műrepülés, 
kiétéltú járművek, kajak-kenu
sok, evezősök, túramoto•rcsóna
kok felvonulása szerepel. 

Biztató eredmények a pécsi iga�gatóság 
első fél évi mérlegében 

a vasmú az első negyed
évhez képest 6,68 órával 
csökkentette az idegen 
kocsik átlagos tartózko-

!adta a bázis eredményt. 84-6 
tonnával kiemelkedő ereá
ményt .sili:erült elérni a teher
vonatok átlagos terhelésében. 
Az előirányzattal szemben 31, 
a bázishoz képest 40 tonna a 
növekedés! A tehervonatok 
utazási sebessége 15,74 
km/óráról 19,si km/órára nö, 
vekedett, a menetrendszeT� 
86,2 száza1ékos volt. 

A beszámoló felhívta a ke. 
reskedelmi szolgálat figyel, 
mét arra, hogy a felek mérle
gelési, számlálási, tartalom-
megállapítási stb. igényeine-k 
mes.szemeoóen eleget kell ten, 
ni. Ezek pontos elvégzése je
lentős többletbevételt biztosít 
a vasútnak. Különös gondot 
T�ell fordítani az iparvágányo� 
kiszotgá!isára, mert a kocsi
forgalom 60,9 százaléka � 
ip:irvágányokon bonyolódik.. 
Eredményesen fejlődött az el
ső félévben a MAV-AKőV 
komplexbrigád-mozgalom: 11 
késve kezelt kocsik számát 
19,5 százalékkal csökkentet
ték. 

Elismeréssel szólt a 
moló 

beszá-

a Dombóvá-ri Erítésl Fő• 
nökség 5,2 millió forintos 

túlteljesítéséról, 

viszont bírálta a· pályafenn
tartási fönök.ségeket a mint
egy 4 mnlió forint-as lemara� 
dás miatt. 

Hegyesb:i.lom h:i.tárállomás rendez5pá!y2,,id vn.ráb'.l.n elkészült az új iizrml é9ület. amely
ben a magyn.r és osztrák ,,asutasok mcllcH a két ors:,:,í.ff hatr..,·5riz.cU és vám.s�rvei is he

lyet kaptak. Az új létesítményi aug-usztus 12-én adták át rendeltetésének 

dási idejét. 
A statikus kocsiterhelis fél
éves átlagban 19,69 tonna 
volt, ami 0,2 tonnával megha-

A baleseti helyzet a bázis 
időszakhoz képest szépen ja
vult. 161 tárgyi baleset for
dult elő, 17-tel kevesebb, mint 
a múlt év azonos időszaká
ban. A balesetek miatt be
következett kárösszeg 29 3 
százalékkal csökkent. A baÍ
esetek több�ége változatlanul 
a figyelmetlen munkából, k(>.. sói fékezésból, a vágányút,,- �s 
a váltóellenői-zés elmulasztásából adódott. A személyi ba:esetek száma 24 százalékkal, a kiesett munkanapok 
száp,a 3 százalékkal csökkent. 

(Visi Ferenc felv.) <L-oz) 
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Amit a gyermekgondoZási 
segélyről tudni kell 

A �ondozási segély 
�lyósítására kormányrendelet 
lptezkedeL-t. Hogy ki és milyen 
�tételek mellett jogosult a 
�eg'élyre, továbbá, hogy hol 
keJ! igényelni, az alábbiakban 
táJekoztatjuk a lap olvasóit. 

Gyermekgondozási segé!11 
1tnnale a. dolgozó nón.ek álla
;ritható meg, a.lci a gyermek 
goadooása céljából fizetés nél-
11:üH szabad.rogot vesz igénybe · 
ts aki a szülést közvetlenül 
!Mge2ózően 13 hón,ipig folya
truitos munkaviszonyban (30 
!Mpnál 1t-0ss.::nbb megszakítása 
;, mwtt.kaviszonyok k,özött 
kincs) állt, va.;y aki másfél 
éven bcWl össuse,i, 12 hóna
jlig munkaviszonyban t.'OU. 
További feltétel, hogy a mun
l,avi.5ZOl!ly alatt a munkaköré
re megállapított teljes mun
kaidővel kell dolgozni. Ha a 
dolgozó nő több mukahelyen 
óolgozik részrrmnkaidöve\, 
ezeket az időket egybe le-het 
iszámitani. 

A gyermekgondozás céljából 

fizetés nélküli szabadságot 

e. dolgozó nónek a szolgálati 
fönölcségtól kell kérnie. Ha a 
gyermekgondozási segélyre a 
dolgozó nő jogosult, erről a 

A gyermekgondozást eegély• 
ben részes.illó nő gyermekét a 
.segélyEZés időtartama alatt 
bölcsődébe nem. vehetik fel. 

A gyeimek gondozására 
Igénybe vett fuletés nélküli 
szabadságot a dolgoro nő 
meg.,;zakíthatja, ha a fél'j, il
letőleg az eltartó meghal, vagy 
30 napnál hosszabb ideig meg
betegszik, katonai s:zolgáiatra 
behívják, szabadságvesztés 
büntetését tölti, az élet.li:özös
séget megszakítja, továbbá, ha 
a do1go:.,;ó nö újra szül. vagy 
so napnál hosszabb ideig meg
betegszik. 

Ha a dolgozó nő más ctmen 
szakítja meg a szabadságot és 
azt később folytatni :h.'ivánja, 
a fizetés nélküli szaba<lság to
vábbi idejére gyermekgondo
zási segélyt 

csak kivételes 
méltányosságbol 

lehet �edélyemi. 
A fizetés nélküli szabadság 

megszakítását 30 nappal elöbb 
a szolgálati fő.,ökségtől kell 
k,é.rni. A fizetés tuHkifü 3za
ba.dság megs:::ünésével a gyer
meltgo-n.dozási segély is meg
szűnik. 

A ti� nél'ktm szabadság 
m�ztinése utá.n újabb fizetés 
nélJküli szabadságot a do]8o:ro 
nó szolgálati főnöksége enge
délyezi. A gyennek,gO'ltdozási 
segélyre jogos-ultsdg-0t a.zon
l>a,n az illetékes igazgatás½, 4 
Vasúti Főosztály közvetlen 
feWgyelet:e alá tartozó főwk
ségelcnél a Va.mti Főosztály 
illetékes szak-Osztálya, a, vál
lalatofonál a váUalat személy
zeti és munkaügyi osztálya 
engedélyezi. 

Gyermekgondozás céljából 
fizetés nélküli szabadságot és 
gyermekgondozási segélyt a 
dolgozó nő a terhességi-gyer
mekágyi segélyezés letelte 
után a gyermek 2 és fél éves 
korán belUl Lánnikor kérheti, 
tehát nem szükséges, hogy a 
szülési szabadság letelte után 
azonnal igénybe vegye. 

A gvermekgondo::ási segély
ből csak a jogtalanul igénybc
'Dett gyerm.e/cgondozási segélyt 
és törvénye.s let-iltást lehet le
t,01tni. 

A gyennekg0lldo?..ás1 segélv 
folyósítása alatt a dolgozó nő 
családi pótlékra is jogosult, ha 
a családi pótlék folyósításához: 
szültséges feltételek fen.náll-
11a:k„ 

ll.ZOlgáiati fónök,5€" i.ga,,-es,!!!'���--------------------------
.s:d ki, amelyben ° feltünteti, 
hogy mikortól - év, hó, !!lap 

, meddig kell a segélvt fo
}yós1tarJ. Ezt az igazoÍást a 
�olgozó nő betegségi biztosí
üsi ügyeit végző VSZT ügy
intéző.1ek kell átadni, aki en
nek alapján intéz.t..:edik a fo-
1yósításról. 
· A g-yennekgo1ufozási seoélyt 
az 1967. évi január hó 1. na.p
pá.n, Vll{ly ezt kö1.·etél1m. szüle
tett gyer,nelcek után kell fo
lyo�ita.ni. A gyerme!-:gondozási 
$egély a gyermek 2 é.; fél éves 
�oráig jár és a E-egély folyósi
t:is idötartama a szülési sza
badság idejével együtt 30 hó
napig te�jcdhet. 1 967. évi ja-

.,. nu:'.ir 1-e előtt született gyer
·i 101.ek után és a gyermek 2 és 
,,- í�l éves korán túl méltünyos-

i;Jgi alapon sem lehet a gver
rtittc'iondozási segé1yt !olJ:ósí• 
tani. Cj fogásLaH rendelőt kapott a Vasúti Fó=ta.ly. A modem 

fogászati berendewekki.-J felszerelt rendelőben a kö:r.clmúlt
ba.n megkezdódöti a renóelés. 

(Szabó Mihály felvétele) 

Meghalt Lőcsei János 
Hosszú szenvedés után, jú- -·---

Ilus 27-én, '74 éves korában el
hunyi Lócsd János Kossuth
díjas mozdon)"•igyázó, a kis
i,esti vasuta5szakszervezet 
nyugdíjas csoportjának tagja. 
57 é"-vel ezelőtt került a füleld 
fútóházba, majd 191'7-től 
1957-ig, nyugdijbavonnlásáig 
mint mozdonyvezető dolgozott. 

A felszabadulás után elsők 
között kapta meg a sztahano
vista, majd a kiváló vasutas 
kitüntetést, 1952-ben pedig ki
magasló mmaájáért Kossutll
dijat kapott. 

Lőcsei János a lá.nadalffl.l 
életben is becsülettel helyti.Ilt. 
Hosszú éveken át tagja voit 
az Országos Béketanáesnak, 
majd később a Fővárosi Ta
nács tagja lett. Az utolsó tíz 
esztendőben pedig mint a kis
pesti nyugdíjas csoport elnöke 
dolgozott. 

A hamvasztás utáni búcsfu'l
tatása 1907. augusztus 30-án 
fél 12 órakor lesz a. X. kerü
leti ÚJKÖztemcwben. 

Felvonulási épületből 

üdülő 
A budapesti tgazgat6ság 

dolgozóinak régi vágya telje
sült akkor, amikor a szakszer
vezeti központ és a Vasúti 
Főosztály engedélyezte, hogy 
a Ba.latonke-,iesén meglevő 
felvonulási épületek egyré
szét az iga�tóság dolgozói 
társadalnú munkával c,,aládi 
üdi.Uőnek alakithassá..1,;: át. 

A budapesti Igazgatóság 
dolgozói az elmúlt l:lónapok
ban mintegy 10 700 óra társa
dalmi munkát végeztek, és en
nek az áldozatos munkának 
eredményeként az új balaton
kenesei vasutas üdülő július 
19-én megnyitotta kapuit. 

Az igazgatóság szakszerve
zeti bizottsága ezúton is kö
s,;ö.I1cetet mond a szocialista 
brigádoknak és IPJndazoknak 
a dolgozó,rnak, akik áldozatos 
munkával hozzájárultak az 
üdülő létesítéséhez. 

Gulyás Já.no,s iitk.á.r a norvq delegáció tagjaiva.J beS'Zélge$ 
(Hemuí l{ároly felvétele) 

Sza'ksrervezetün!k rm,ghívá
sára első Í2iben látogatott el 
hazánkba norvég vasutas-szak
sz=zeti delegáció. A Mgy
!agú küldöttség Sigurd Kvilek
oo.l tiúkár vezetésével július 
24-én érkezett Budapestre. A 
k:üidöttséget Szabó Antal fő
ti11ká.r fogadl.a. A vendégek, 
miután a főtitká.r tájékoztatta 
őket szakszervezetünk életéről 
és a vasút mun.kájáról, a 
programnack megfelelően toöb 
szolgálati helyet, szociális é6 
egész.ségügyi létesítményt te
ltintettek meg. A többi között 
jártak az És:::aki Járműjavító-

oon, a ferencváro� rendezó
pályaudvaron, meg,tekintettéi 
a vasutasnapon átadott szolno
l..i .MAV -k&rházat, hogy csak 
a legíontreabbakat emiitsük. 
Ezenkívül n1 egi-smerkedhettek 
hazánk nevezete&9égeivel Is. 
Járta\, a Hortobágyon, Mi!-: 
ko!e környékén és a BalatOllo-. 
nál. 

A norvég dE!legádó 111 na-, 
pig éh-eme sz.aiks2lervez.etünlt
vendégszeretetél Elutazásuk 
előtt Gulyás Jáno,, titlra.r fo-: 
gadta a vendégeket, akik el.is-. 
merés.se! nyilatkoztak a látct-,, 

taklról. 

l(ülföldi tanulmányi csere 
A szegedi Felsófolcú. Vasút

forgalmi Teclmikum és az 
NDK drezdai vasúti mérnök
képző főiskolája az elmúlt 
években szerz.ódést kötöttek. 
egymással a két intézmény 
diá1rjailnak nyan kölcsönös 
gyakorlati munkájára. Az el
ső alkalommal a két iskola ta
nárai tettek egymásnál láto
gatást, hogy megbeszéljék a 
gyakorlatok pontos menetét. 

Az elmúlt é-,ben az NDK 
küldöttsége járt Magyaror
szágon. ez évben pedig a sze
gedi Felsőfokú Vasútforga·,rru 
Technikuin 10 hallgatója, dr, 

Szabó László és Vgzá1i Pdl ta� 
rul.rok kíséretében vettek 
rész.� az NDK-vasutaknál két
hetes te."Inelési gyakorlaton. 
A szü.TÜdel munka befeje:rese 
után a Tnao"Y& küldöttség két 
hetet a Balti-tenger partján 
töltött, 

. 

J'úliUSI 24-tól pedig 10 ném� 
diák dolgozott S-;:eged-Rók;u 
állom.ás TBFF szociális léte
sümények építésénél. A ter
melésd gyakorlat be!ejczése 
után két napot Budapesten, 5 
napot pedig a Balaton mellett 
tö�tött.ek a német ve:-ndége1t. 

Cserháti József 

Az IBUSZ jubileumi éve 
A gyermekgondozási segély 

1.a.vi összege 600 forint. Ha 
pem teljes hónapra jár, az 
egy napra járó segéjy összegét 
ÚGY ke11 kiszámHará, hogy a 
�árgvhón2pb?..n levő munka és 
.munkaszüneti napo!; szfunával 
ÍI GOO forintot el kell osztani. 
jía két. vagy több gyermek 
után jogosult a dolgozó nő 
,tt:y,mnekgondozási segélyre, a 
,t:00 forintm,I, J.:étszere5, \-agy 
'tübbszörös összege jár. 

, 

Uj szakszervezeti tömegoktatási forma 
Az IBUSZ, a Magyar Állam

vasutak Iiiva.ta!os Menetjeyy.. 
irodája, 1067. augusztus !l9·én 
ünnepli fennállá&inak 65. év
fordulóját. 65 év a menetjegy
irodák tört.énetében nagy idö: 
az IBUSZ 65 éves m tlköclésé
vel a kontinens egyik legré
gibb utazási vállalatának s=á
mit. Jogelődje mint a vasút 
vállalkozása, ,,Városi menet
jegyiroda" néven még 188�-
ben létesült. A vállalkozást ké
só'!>b külföldi érdekeltség vet
te át. 

a Fővárosi ldege-nforg:umi H!, 
vatait fel ne.>n állítottál�. töt b 
vonat.1<:ov'...sban a fenti. hh�atal 
- ez icló szerint Fővárosi Ide
genforgalmi Igazgatóság 
munka.körét is ellátui. 

A segély fofy-0sítását 
be kell szüntetni, 

ha a dolgozó nő munkavL'lzo
nya megszűnik (hatá,ozott 
idfü·e tfütént felvétel, fegyel-
1ni úton történt elbocsitá.s, 
stb.). ha a gyermek meghal. 
A gyermek ha.L.ilával nem 
csak. a gyer-mekgcnuioz.ási se
gély, hanem a2 ebblil a célból 
l.:apott szabadság is megsz(fa.ilc. 
&ppen ezért a dolgozó nö ezt 
tt szolgá!atl főnökségnek kö
teles bejelenteni. 

Nem /ehet gyermekgondo
l!lÍsi segélyt. fo!yósitani arra az 
fcióre, amely alatt a. dolgo=ó 
nő m unhabérben, terhességi
gyermekágyi segélyben, va.gy 
táppénzben rés::esül. A gyer
·111.;,kgondozási segély időtarta
ma alatt a dolgozó nő olyan 
keresőfoglalkozúst, amelyből 
jövedelme van nem válla!hat .. 
il!etve ha vál lalt, ezt a szolgá
la.ti fónöks�gnek be kell jelen
teni, mert ez a gyermekgon
p.ozási segély folyósításának 
beszántctését vonja maga 
után. 

A SZ?.kszermetek fontos tár
sadaimi feladata elÖ6egiteni a 
dolgozók eszmei, politi!kai fej
lődését. Gondoskodni .:z ak
tiüsták, l.isztségviselők felké
szítéséről, a szakszervezetek 
elött álló fel&datok eredmé
nyes végrehajtására. Az okta.
tást átfogó. egységes rendszer
ben a. SZOT Elnök.ségének 
1967. április 23-1 hatáTozata 
alapjá n kell megszervez.ni és 
végrehaj �ani. 

Az egységes rendszeren be
lül létre kell hozni a párt- és 
állami oktatásbi:.n ré�zt nem 
vevő dolgozók politikai képzé
s&re alkalmas formát. Ez az 
UJ tömegoktatási forma a 
Társada.lmuiik időszerű kér
dései elnevezésű tanfolyam. 

A tanfolyam célja: a. rend
szeres oktatá.sban részt nem 
vevő szak.szervezeti tagok 
11ia.rxi.sta világnézetének, szo
cialista tudatának és gondol
kodásmódjának fejlesztése. 
Tartalmát társa<lalmun!mak 
a szocializmus teljes felépíté
sével kapcsolatos időszerű tár
.•ada]!T'j,  gazdasági, bel- és 
külpolitikai kérdése: és az ez
ze I ös�zefüggő szakszervezeti 
feladatok képezik. 

A tanfolyam működési te-

rillete a. naks.zercezeti bi;;ott
ságok haúí.skörébe tartozó 
a.La.pszen;ezetek, mmikáss.z·áZ
lások, a. szakmaközi bi.zo!tsá
g;ok,!w.l karöltve pedig a be
járó munkások lai:óterülete. 
Az alap;;zervezetek a tanfo
lyamc-:rnt a párt- és KISZ
szeryez.e�eüel együtt, a párt
oktatás előkészítésével egy
időben szervezik. Ebbe az 
oktatási formába. a. párttagok 
is bcvc,11hatok. Ne vonják vi
szont. be a szHkszer\�ezeti W
zalmi.akat, mert részü,kre kü
lön oktatási tormát renclsze
resíte11ek. 

A tanfolyamok tartalmi szín
vonaláért, múködéséért, irá
nyításáért a, szakszervezeti 
bizottságok felelősek. A pro
pagandisták ki választáEához, 
képzéséhez n,Jn<lenütt vegyék 
igénybe a pártszervezetek se
gítségét. A pártszervezettel 
egyetértésben bízzák rneg a 
propagandistákat, s határoz
zák meg azt, hogy az 1 967168-
a.s oktatási é,,ben hány cso
port szervezését tartják szük• 
ségesnek. 

Egy-e(l1J tanfolyamot legfel
jebb 20 fő résZvéteZé·.:el cél
szerű indft.ani. A forclulószol
gálatos munkahelyeken a po

-----------------------------r litikai iEkolá-knál jól bevált 
módszer szerint, a dolgozók 
munkabeosztását figyelembe 
véve, egy témából a foglalko
zást két-három esetben is 
tarthatják. a 

Szovjet vendégek 
Vasúti Főosztályon 

Kedves vendégeket fogadott 
a F as !?.t, Föosz tály nóbizott
sága az elmu\i napokban. A 
Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 50. évfordulója 
alkalrr.ából a főosztály S::iv 
utcai k!ubjában három szov
jet asszonyt köszöntöttek. A 
bar-itságos. közyefü,n lég
körbe:n női gondokról, női 
prcbl&mákról beszélgett.ek, 
hiszen a vendégek sz:emélyé-

ben házia2szony, édesanya és 
egy egyetemi hallgató járt itt. 

Az. ö:.szejövetel színvonalát 
emelte a föosztá!yi nódolgo
zók munkájá::-ól orosz.ul tar
tott tájékoztatás, valamint 
Puskin csodálatos költemé
nyéne-k, Tatjána levelének tol
mácsolása, 

A délutáni program esti vá
rosnézéssel fejeződött be. 

A propagandisták kiképzése 
a területi bizottságok, vala
mint a szakszervezetek me
gyei tanácsainak feladata. 
Azokon a munkat!'=lyeken1 

ahol 8-10 vagy ennél több 
tanfolyamot sze!'Veznek. ott a 
,zakszervezetl bizottság a 
foglalkozásol,at ta;•tó propa
ga�dls:ák segfts,<gfre bfzzon 
,n,;,,i egy vezető propagan<lis• 
tát. 

A hallgatók tananyagot 

nem kapnak. A propagandis,
ták részére \iswnt központi 
segédanyagot bizto;itunk. 
Emellett ja v:;soljuk szem1él
tető eszközök, anyagok be
szerzését, készfté.sét. A 3zak
szer·vezeti bizottságok, idóben 
gandoskodjanak a tanfolya
mol, zavartalan munkáját biz
tosító technikai feltételekről. 

/,z oktatási év ok tóber 15-től 
1008. június 15-ig tal't. A tan
folyamokat 8 hónapon keresz
tül ha vonta egyszer kell tar
tani. Minden oktatáson a pro
pagan.c:11;ta rövid bevezetőt 
tart, azt beszélget.és, vita, 
majd összefoglaló követi. 

A tanfolyamok tematikája:  
1. A Szovjetunió, a Nagy 

O!i:tóbeii Szocialista Forrada
lom 50. évében. 

2. A gazdasági mechaniz.. 
mus reformja a szocializmus 
teljes felépítésének, a jólét 
növelésének eszköze. 

3. A harmadik ötéves terv 
és az üzeni dolgozóinak fel
adat:1i. 

4. Élet.színvonal-politikánk. 
Az élet- és munkaköi-illmé
nyek fejlesztése. 

5. Egyszer::iélyi felelős veze
tés és az üzemi demokrácia. 

6. A Mun-ka Törvényköny
ve és a vállalati kollektív 
szerződés. 

7. A szakszervezetek meg
növekedett szerepe, t'.elelőssé
ge, társad'.llmi fejlődésünk je
lenlee:i szakaszában. 

8, A munkásreztály felelős
sége a munkás-paraszt szö
vetség erősítést'ben. 

9. A szocialista munkaver
seny és a szocialista brigad
mozgalom időszerű kérdései 
a vasüton. 

Az egyes anyagokhoz a szauz„r
\·ezeti központ szük.�ég s:!erint 
ir1eg�5s:dtő an\'ag-okat bocsát a 
p•op:igandisták rendelkewsé
re. 

Az IBUSZ utazási irodaként 
- mai formájában - 1S02-
ben kezdte meg mfrköd�ét. 
Mint utazási é:, menetjegyirn
cia megalakulása után füida
pesten és vidéken sz,éles körű 
l:lálózatot létesített, majd ki
építette külföldi képviseleteit 
is. 

Mint Idegenforgalmi és Uta
zási Vállalat 1927-ben vette fel 
a jelenlegi IBUSZ (Idegenfor
,:ralmi Beszerzési Utazási és 
Szállítási Rt) nevet. Ezzel a 
111évvel világszerte Lsmertté 
vált. A második v:i1ághábo:·ú 
alatt az 1BUSZ irodaI1álóza!a 
wk károsodást szenvedett, el
pusztult Igazgatósági épülete 
és föirodája :is. 

A feLszabadulás után az 
IBUSZ egy ideig még korábbi 
felépítésében múltödött, majd 
profilja az új követelmények
nek megfelelően megváltozott. 
Egyes főosztálya! (mint pl. a 
korábbi Xemzetközi Szállítmá
nyozási Főosztál�· is) önálló 
vállal!ltokká alakultak. 

Az IBUSZ bud3pesti főiro
dája évekig a Vigadó sülyosan 
sérült épületében működött, 
majd később - ideiglenesen 
- a Kossuth Lajos téren foly
tatta tevékeny�gét. A r'�lsza
badulá.s téri épületbe az igaz
gatóság és a fólroda 1958-ban 
költözött be. 

A2 idegenforgalom Irányító 
szerveinek - (Orszár,c,s Tde
,:ienforgalmí Tanács, Országos 
ldegenforgalm! Hivatal) 
életreh!vá.sáil! az IBUSZ éve
ken át ei::vetlen id"!Zenfor:,(nl
rrJ szervként múködötl Amig 

Az IBUSZ úgy is mini hiva. 
talos menetjegyiroda, a MAV
val és GYSEV-vcl mindig szo
rosan egyűttmúködött. A do!. 
gozók hét végi külö,wonatai
nak megsze!'Vezésé,·el, a pa
rasztutazúsok él;;tre keltésével 
az: ,.Ismerd meg hazádat" moz. 
ga\om kiszélesítésével az utó'.). 
bi két évti.:edben igen íont04 
politikai é:, kulturális nevelö. 
munkát vtgzett. A2 IBUSZ 
szet"Vezte meg a népsz.erú íi• 
zetóvendég-s:mlgálat-Ot és a; 
üdülószolgál.atot is. 

Külföldi társasutazások szer. 
,,ez.é.sével a MAY HlvatalOI 
Menetjegyiro<lája lehetővé tet
te a szo!l'..széclos baráti orszá. 
golmak elérhető anyagi feiW
tele'( mellett való megis:ne�á
sét. Majd az utazások kiszéle
sítésével lehetőséget nyújtott 
arra, hogy a magyar utaso:c, 
köztük bel- és külföldi szabad• 
jeg,we! 11.tazó vasutasok is -
szak.szerű vezetés mellett 
szálloda, étkezés, valamint vá
rosnézés, továbbá egyéb ku.l
turálís program.ok biztosítáaá
val, mind több országot bejár
hassanak, megismerhessenek. 
A kül.földi �tazá sok éi•ról év
re újabb idegenforgalmi teTii.• 
letckre irányulnak. 

A jubiláló vállalat munl...lját 
értékeive megemlftjült, hogy 
H l59-ben a Brüsszeli Villíukiá!
litáson az TBUSZ-pa�,1/on 
aran)lénm-1cítiintetést kapott, 
Az utóbbi évtized s•xán a köz
lekedési vállal a tok ,,ersen.ré
ben az IBUSZ hasor.lóképpen 
szép eredmén�eket ért el. ,<\ 
vállalatot !95<J-ben. 1933-ban, 
19G4-ben és 1967-ben - ősz, 
szesen tehát négy évben � 
élüzem címmel tüntették ki. 

1 960-ban az IBUSZ, hinm> 

[(asló e:·edményel folytá;; 
megkaota a Minísztert.an.tcl 
é.� a SZOT vörös uándorzászla• 
ját is. 

(Dr. K. S,) 



Jffl. AUGUSZTUS t& l\fAGY AR VASUTAS 

H ATÁ R M E NTI K RÓ N I K A  
VI DÁM VAKÁC IÓ 

Hegyeshalom kettős határállomás 3000 vasutas gyereket üdültetett szakszervezetünk a nyári szünidőben 

Az utaz.ás mindi.g 11arrogat 
�petéseket. Ami!klOr a 
ri,apo,kba..'l az Orltmt expresz
sel Hegyeshalomba utaztam, 
az el.só meglepetés akkor ért, 
amikor megérkeztünk és né
hány perc múlva Bécs felől is 
betu.iott a Wie-ner \V alze r. 
An'..h1t a Wiener szerelvénye 
megállt, nyomban megi;zólalt 
a hangos.'bemon<ló és a követ
keroket hallom: 

- Hegyeshalom! Magyar 
Népköztársaság! Szere tette! 
lciiszöntjül: a, kedt:es ut,tu,ok.at 
11 Magya:r Népköz-cárs� te
rüLctén . • • - A kellemes han
gu bemondó az üdvöz!M 
me:ti=ételte német, majd 
francia . nyelven is. 

25 perces tartózkodás után.. 

Csak dlcsémi lehet ezt az 
;,újítást". Hiszen éppen a he
�-�mi vasutasok a meg
mondhatói. milyen hatást vált 
ki a belépő utasok üdvözlése, 
itt az orszi\g nyugati kapujá
ban. Ők mondták el azt is, 
hogy nemrég ecy. még a 30-as 
é\·ek elején '.kivándorolt airnffl
:kai magyar jött haza rokoni 
látogatóba. Amikor a vonat 
ablakában állva meghallotta 
az üdvözlést. magyar földön 
az e1s6 magyar szót, úgy elér
::ékeny(ilt, hogy szeméből való
sággal patakzott a könny. 

Az Orient és a Wiener Wal-
11e:- 25 perce, tartózkodása 
lltá."l tovább indult Bécs, il
letve Budapest felé. Egy kis 
!dőre elcsendesedett a határ
lir omá-;. Ezt 3z alkalmat hasz
náitam fel arra, hogy kö7.e
lebbról is megi.=erjern a he-
�eshaLml vasubaook munká
ját 

- Hegyeshatom t1.1Ia;don-
répnen kett6s luxtá.rcill017!á..� -
l<et.dte a beszélgetést Farkas 
Ká.rol11. fóintézó, áll01n8.•fó
nölche l vettf"s. - A ti sztrilt és 
Csehszlovákut t'i8zonylatában 
�11„aránt je1<>ntós tr11nzHfor
f1!'1l·mat bomiolitunk 1.e. A,l.3?'1-
,ti.a J.1;!é· "7td hts t:er,en �zd 
megé!érJcilln; ,i szem ély- é� 
á.rofoTf]alqm. A. gy<>rsa. n mm1ó 
1,:;;ttleményeket és a.: élőt 

Krupich J:í.nos bá.rcá.zó mun• 
ka kÖ"6ben 

(Vlsi Ferenc felvétele) 

ef,egy a, Juirom gép ü kevésnek 
bi::on!fUI.. A lassú. mozgáru 
gőzmozdonyok helyett ruilunk 
is elkelne már egy M44-e.s 

Dicse!-tartalék. Ilyen nagy 
forgalom mellett egyre na
gyobb gondot okoz az is, hogy 
a rendezőben nincs hely az 
üres kocsik tárolására, és a  1ra
vtcs,·onatok felhúzás.ára. Na
gyon idószerú már a rende
zöpályaudvar bővítése. A terv
be vett két új ,·ág-d.l!ly építése 
1nagy hiányt pótol. Ugyancsak 
ré-gi probléma oldódott meg a 
.-endezőben el.készült ii::emi 
épfü.ettel. Az új egyemeletes 
aétesitményben dolgozóink az 
osztrák va.,-u ta.s.ok,kal, a ma
gyar és az osztrák határőrizeb!. 
és vámszenrekklel együtt, kul
túráit körii1mények között ve
gez,hetik munkájukat. Ez az 
épület soka.t javft<>tt á,L!omá
swik szociá lis h<>!yutén ü. 
Ecld.ii:? ugyanis e-zek a szervek 
·az állomás !ec\·éleli épülete 
melletti barakeyületben vol
tak ö.s6remúfo1 va. 

: - Milyen a kaposolatuk a 
szomszédos vasutasokkal? -
tettem fel az újabb kérdést. 
! - A lehető legjobb. Min.d
'két szomszéddal jól megértjük 
egymást. A jó munkakapcsolat 
kiépítésének köszönhető, hogy 
a korábbi években oly gyakran 
előforduló géprevárás és YO
natfeliarlóztatás ma már alig 
fordul elő. A TEEM-t·onatok 
például alig másfél órás ta.r
tózlwdás után tovább futhat
nak a.z ÖBB vonalain. Ugyan
ezt lehe<t elmondani a magyar 
határőrizeti sz.,en·ekkel való 
együttműködésről i.6. Mind
annyian megértettük, hogy 
azt a nagy forgalmat, a:mi az 
utóbbi időben Hegyesihalomra 
hárul, nem lehetne jó együtt
működés nélkül lebonyulíta
rui. 

Derekasan dolgomak 

Ez-után az állomás dolgozói
nak mUTu.°1<.ájMóil esett szó. A 
helyettes főnök elmondotta, 
hogy a. do½7ozóknak jó a, mun
kához való viszcm11a.. Kü/.ön.ö-
8en a három szocia.listc brigád 
végez példa.mutat.ó tmmkát. A 
szocialista kollektíváknak 
nagy részük van abban. hogy a 
hegyesh:ilmia'k az elsó félév
ben a megnö,·ekedett felada
tok ellenére is túl t.eljesitették 
az élüzem célkitfü:,ése'cet. Ter
mészetesen ebben a, mozgalmi 
szervek jó munkája is benne 
va.n. A versenyt rendszere.;en 
értékelL'<:, az eredményeket 
mindig nyilváno,,ságra hoz
zák. nemcsak a felv'é1eli é'pii
ietben, hanem az órhe,yeken 
is. 

A beszélgetés után a helyet
tes főookkel rö,id •állomás be
járásra indultunk. Arnen·e el
·hala<itun:k. mindeni.itt rend és 
tisztaság fo,,a-adott bennünket. 
Hegyeshalom határállO'l'l"láS 
dolgozói nemcsak a mtmltá• 
ban állnak helyt, hanem a 
szolgálati helyek gondoz.lsá
ban, tisztántartásában is péJ- · 
dát mutatnak. 

Vlsi Ferenc 

Szakszervezetnnk évek óta 
n.agy gondot fordít a vasutas
gyerekek üdültetésére. Az 
1966/67-es tanév befejezése 
után mintegy 3000 vasutas
gyerek üdültetésére nyf/.t le
h etőség Balatonkenesén és 
Kószegen. Szakszervezetünk 
balatonkenesei üdülőjében 6 
turnusban. kéthetenkénti vál
tással, 2500 általános iskolás 
gyerek éh-ezte a vakációt. 

Az ország különböző részé
ből összesereglett vasutas
gyerekek - egy-egy csoport
ban 400-420 fő - pedagógu
sok, nev2lők, orvosok és ápo
lók felügyelete mellett tábori 
napire'nd szerint töltötték 
napjaikllt. Ébresztő után tisz
tálkodás, körletrend és reggeli 
következett. Ezután parancs
kihirdetésre került sor majd 
kezdetét vette az egé;znapos 
foglallrnzás. Az  üdülő terüle
tén mindenki megtalálta a 
kedvére való játékokat. Jó 
idő esetén pedig csónakázás 
és balatoni fürdőzés filmvetí
tés, egy-egy alkalo�mal pe
dig bűvész és zsong!ór szere
pelt a programban. 

Ragyogó, nap.sütéses hét
végén látogattuk meg az üdü
lóbe beutalt gyerekeket. Vágó 
István gondnok elmondotta 
hogy sok szülő aggodalomrnaÍ 
b?csátja útra gyermekét, pe
dig erre nincs semmi ok, hi
szen, mint már említettm:, pe
dagógusok, nevelók vigyázn4k 
a qyerekekre, akik kitún-0 
�llátá�ban, na!)Onta négyszeri 
etkezesber. részesiilnek. 

Reggeli para.ncskihirdetés a tábor ierüleMD 

A nevelők. köztük Pallós 
Lás.;ló, a l\IA V Kaposvári Ne
''el,,intézet igazgatója. mint 
a tábor vezető pedagógusa és A csónakok nevelők felüirYeleie melleU egymás mán hao,iák több megkérdezett nevelő is. a el a pnrtot 
legjobb réleménnvel volt a 
kenesei gyermeküdültetésról. 
DE' maguk a g,·erekek. külö
nösen azok. akik első ízben 
ü�ültek a magvar ten,<Zer pru-t
Jan. na!!Vszerúen érezték ma
irukat. és a köYetke7ő évek
b�, is vissza, ágynak Ke.Qe--
set·� . · 

TEE/11-ronatokl<al továbbít-
juk. Tirenkor a fóc7ezonban .,...---------------------------

,;A ��Á °MÁV l'.'l�vefü1.J1 ·� . 
zetben két turnusban 480 
g,•ermek,,.• üdültetett szak
sz1;n·ezetünk. Hortolán11t Ele
mer, az intézet igazgató.ia el
mondotta. hogv a gyerekei< 
MJVOn jó! ére:ték m<tqukat 
Koszegen. amikor letelt a:r 
üdülés. fájó szívvel búcsúztak 
az 50 éYes intézettől. 

naponta három TEEM-vO'l'la
tunc< van, Amit ezekkel nem 
f'Jdtttik elküldeni, azt a LIM
vonatok vi.szik tovább. Cseh
sz]o,•ákia (elé Rajlca-R.usorce 
átmenetben egész éven ét kiz:í
ró1al' törnegá.ruva1 rPkott S?:e
rch·énveic kö½leke-dnek. Na
ponta 6-7, de vannak olyan 
irj,,)5zakok, e.:nikcr enn41 is 
több w>nMot fogadunk, illetve 
továbbftunk. 

Naponta 1000 kocsi 

- Jelentős a belföldi for-
11a!munk is - folytatta a he-
1::ettes fónök. - A he!11i ka
t:icsbányában az utóbbi idő
ben. naponta. átlag 200 kocsit 
�a.hnak. Ez nem kis munhát 
j,lcn.t számunkra.. Kii.lönöS€1!. 
akkor t•o.gwnk nagy gondban, 
ha ll CSD-től és a.z ŐBB-tó! 
befut az elegy. 

- Mit jelent ez a gyakorlat
ban? 

- Azt jelenti. hogy a. 
tranzittal együtt naponta mint
Pfl'J 1000 kocsit kel! feldolgrx:
ff1Lnk. Csupán kavicsból 2-3 
rakodással képzett irátty1:o-na
tot tn1·ábbitunk. 

- Hogyan győzik a mun
kát? 

- Három tartalékkal dolg<>· 
::imk. Kettő a rendezést. egy 
1>edi,g a TwcsibecWításokat és 11 
kihúzásckat vég=i. Ha sok a.z 

Túlteljesítették 
vállllltísaikat 

A szombathelyi jármí1javí
tóban az elmúlt napokban ke
rült sor a jubileumi év tiszte
letére tett vállalás elsó fél
éves értékelésére. Az üzem 
dolgozói a június 30-ig vállalt 
6 gőzmozdony, 9 személy
poggyászkocsi és a 37 teher
ko�si lesr lej tezését határidőre 
te! iesítelték. 

Ezen felül a darabsz:ímos 
t:'rvet Is túlteljesítették. 
1.;g•,,anis 2 gőzmozdonv főja
\•ítását. 7 teherkocsi fóV1zsgá
j�t és 1 teherkocsi utóvlzsg1-
Jat terven felül ,•égezték el. 

A teljesítés norma f,ra <'rté
ke az idóarúnvo•an ,·állalt 
1�  300 órával szP.rnbE-n 15 960 
Í>:� ami 1?0 százalékos te!je
lltesnek felel meg. 

Épül az új komáromi fűtőház 
A komáromi határállomás

sal szemben épül az új fűtő
ház, amely már figyelembe ve
szi. hogy a gőzmozdonyokat 
1970-re csaknem teljesen ki
szorítják a Dieselek. fgy ké
szültek a ten·ek, ezt mutatják 
az építkezés egyre inkább ki
bontakozó vonala! Is. őröm ez 
kétszeresen is. j6kedi:úvé teszi 
a. csomópcmt do!go::6it. Az tdéo 

ezt csal� növelte a több mint 
100 ezer forint jutalom, a leg
jobbaknak átadott kiváló és 
érdemes vasutas ki tüntetés. 
Oroszlányban hat szocialista 
brigád vette át ezen a napon a 
bronz-, illet,:e zöldkoszorús 
brigádjelvényt, közöttük 3 női 
közösség. 

befejezik az építőipari munkát. (g-p) 

Kőszegen épp úgv, mint Bn
latonkenesén peda.rói::usok fel
iis?Velete mellett. vidám játé
kokkal, szórakozással teltek 
el a napok. 

Eze,i a n11áron 3000 t.•a.s-utcu
gyere1�nek vidáma.n telt el 11 
vakáció. s ez ;6! jött a gyere- Amikor már melegen süt a nap, megkemődik a vidám fiirdéi 
keknel< és a sziil6knek egy- a Balaton lágyan simogató viúben 
aránt. 

Visi-Szerényi (Vlsi Ferenc felvételei) 
Evek ,•ajúdó gond,ia - vé!!re . --------------------------------------------------------. 
szószerint is - tető alá kerül. ,. 

La.punkban többször írtunk 
már az évszázad.as fűtőház ro
gi;adozó falairól. é!etr,eszélyes 
aládúcolt tetőzetéről. Végre el
dőlt a vita, 

a rozoga épfiletet lebontot
ták. és megkezdték az új 

fűtőház építését. 
Ma egyre derűsebb képet ad 
a kibontakozó ú.l létesítmény. 
Ez ;., hozzájárult Komáromban 
a XVII. vasutasnap jó hangu
latához. 

A minteay 5 milli6s beruhá
zásoTt kí'l,iil eay jell'tltős .,zo
ciáli.s létesítmény építéséről is 
beszámolt,ik az tlnneplő vas
utasoknak. 

13 millió forint a ten,e-
zett beruházási költség, 

a kiviteli tervek már készül
nek. s jövőre kezdődik a7 éoí
tésl munka Minden tgén:vt ki
elée:ftő öllöw-für(ló étterem. 
üzemi kon"h". kultt1rterem és 
mun1-á•s7állás kerül az új 
kombinátba. 

S ami a dol!!ozókat uin·an
cs�k klizelről ,;rinti : tárqyalá
soka.• 1,e:,ripményezte1c a me
mIei Ví:::mii Vállalnt i:eze•5it>el. 
11o(J1J a társad11lnmblztosftás 
1<erptého" menoTd?"ik a fool-,i-
1:ozás" bete,,.�Pnben s::en1.•�11;; 
reumás. i.iileti bánta!makka.' 
nni!ódn v,iwt�sok rn16m1ke?.l'-
1 ését S7erz<'\rlé<;t kfv� n nak köt• 
n! a hel,b"1i !?VŐf!vfürdőt Ü7e• 
melte+ó vállAlat+,;,J. hnl!"v dl.l
mente:�en hg:c;m!-i1hP�c�k a me
f!°'•e vp sutn s�! a közl �merten 
í;h"';ltAc::,J rn"ÓZ"\�izet. 

F,nrp;•i ió hír >l�ll qtHn io�fl:: 
hát a komiin,miak öröme. S 

Szocialista módon. , .  

Úgy élnek, mint egy család 
Amikor a szombathelyi pá

lyaíenntnrtási főnökségen 
Nagy Lajos vonalfönölctől a 
főnökség szocialista brigádjai
nak munkájáról ércieklődtünk, 
csak annyit mondott: 

- Minden egyes bri.gádun1c 
kifogástalan munlcát végr?Z. de 
ha a jók kö:::ill a. 1egjobbal,at 
kell megneveznem, akkor 
gondolkodá.s nélkül a szentld
rályi V l-os pcilyam este ri sza
kasti választom. mert 5k a 7.1 
ét•es 1894-ben épült szombat
he!y-rumi vonalat példás 
munkciva! kifogástalanul gon
dozzák. A pályafen.ntartási 
brigádok között még a f5vo
naliakat is megelőzve e!sö he
lyen állnak. 

Gondozott pálya 

Hogy Nagy Lajos vonalfó
nöknek mennvire Igaza volt. 
an·ól pár órám! később 
amikor a hel:vszinre érkez
tünk -. mi ma!(Unk is meg
győzódhettünk. A 20 kilomé
teres -vonalszakas,on stmán. 
szintP. zölckerző nélkill gur11!1. o 
voMtun.k Az az é,rzésünk tá
madt. mintha hegesztett $[ne
ken mennénk. bár tudtuk. 
hoi,y nem az. Az á�,·azat vé
gig tiszta, e,lYszóval ez a vonal 

hú tükre a pályafenntartók 
munkájának, szorgalmának. 

A szakaszra Szentkirály és 
Táplánszentkereszt-fel.só közé 
munka után érkeztünk. Az 
emb-�rek. a szocialista brigád 
tagjai lassan hazaigyekeztek. 
Csak Bencsik Kálmán pálya
mester és Poór I mre előmun
kás szocialista brigádvezető 
maradt társaságunJ,ban, hOID' 
amíg Szentkirályig - eren a 
3 kilométeres szakaszon - ha
za�étál unk, munkájukról, a 
zöl<lkoszorús jelvénn:vel kitün
tetett szocialista brigád mun
kájáról beszélgethessünk. 

Sokáig szótlanul mentünk. 
A hamvasszürke kö,·ekkel 
ágyazott tiszta pályát és a 
mellettünk ha7,afelé banduko
ló napbarnított arcú Izzadt 
hátú embereket néztem és ar
ra gondoltam. menn}i energia. 
mennyi fáradtság maradt itt 
ma is a !tövek között a sfnme
zőn. Reggeltől estig dolgoztak 
a tiizó napon, a 35 fokos káni
kulában, s ők mint évek hosz
szú során át. most Is szótlanul 
dolgoztak s csak néha egy-eg:v 
szusszanásra pihentek meg. 
amikor a verejtéktől csurgr 
homlokukat megtörölték. 

A csákány. a szers2ám már 
pihen, Csak az emberek nem 

pihennek. Ne'kik még haza 
kell menni. Ha elérik a vona
tot akko.r azzal, ha nem, hát 
gyalog. vagy kerékpáron. 

Túlteljesítették 
vállalásukat 

Pályamunkásolt. Különös "i
lág az övéké és mégisem tud
nak elszakadni ettől az élet
től. lí:letiilc, munkájuk a vas
úttal, a kanyargó, messzire 
nyúló sínekkel faTrott össze. 
A vasút egyszerű napszámosai, 
tiszteletre méltó munkásaL 

Gondolataimat a brigádve
zető, Poór Imre szakította fél
be. 

- A múlt héten járt itt a: 
mérőkocsi és kitűnő ered
ménnyel zárult a. vizsgálat -
mondta elégedett hangon. 

- Pedig na.gyon nehéz 
rendbetartani ezt a pályát -
vette át a szót Bencsik Kál
mán pályamester - ugyanis 
elég sáros, egy-egy nagyobb 
eső után sokszor ew egész 
mezőt ki kell cserélni. Az egy 
kilométerre megengedett 74 
hiba.pont helyett 54 hibapontot 
talált a méri:vona.t, s ezzel a 
brigád nemcsak a félévi vál
lalását teljesítette túl, hanem 
20 pont-ml az elmúlt félév 
eredményét i.s túlszárnyalta. 

S hogy minek köszön.hetó 
ez a jó eredmény? A brigád
vezető ezt így fogalmazta meg: 

Összeforrott kollektí"t·a 

- Mint eg11 nagy csalcid 
t1.gv élünk a brigád t11g;a.ival. 
Közös a.z öröm, közös a gond 
is. A fela.datot mindenki tud
ja és egymáson segítve, egy 
aka1·a.ttal a közös célért dol
gozunk. Nézeteltérés, nuirako
dás, soha nincs közöttünk. S 
ha jön egy fiatal munkaerő
egy új brigádtag. akkor a� 
idősebbek azonnal szárnyuk 
alá veszik. Az is igaz, hogy a 
pályafenntartási főnökség sem 
feledkezik el rólunk. Legutóbb 
átlagban 820 forint j1J!almat 
kaptunk. Az anyagi elismerés 
mindig jó munkára ösztö
nöz. 

Bár az alapórabér kissé ala
csony, de azt remélik, hogv az 
elkövetkezendő időben válto
zik majd a pályamunkások 
bérez.ése is. 

A többszörösen kitüntetett 
zöldkoszorús jelvényes szocia
lista brigád eg,,ébként 1963-
ban alakult. Azóta minden év
ben 100 százalék felett tel;esí
tették tervüket, s munkciiukat 
b�lesetmentesen, a minőségi 
kovetelmények betartásával végeztél,. A brigád tagjai közül az elmúlt évek során minde�ki letette a szakvizsgát. 
l!;rtik szakmájukat, munk.ájul�t és sz�retjk ezt az öregedő, több évtizedes vasútvonalllt amelynek csaknem 20 év ó� 
szorgos, becsiiletes mnnkásaL 

Szerényi József 
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Százéves az Északi Járműjavító 
2. Kocsigyárból járműjai·ító 

A kocslgyár, amely válság
ban született, rövid időn belül, 
1873-ban újra válságba került. 
A kapitalizmus válsága e�sz 
M:igyarországo,n Yégigsöpört. 
Nagybankok és üzletházalc 
buktak meg, a külföldi tőke 
visszavonult. l\Iindez azt je
lentette, hogy a gépgyárat a 
mai Ganz-MA V AG-ot, Í875 
derekán elválasztották a ko
csigyártó!, a mai MA V :€szaki 
Járműjavító Üzemi Vállalat
tól. 

Felépül a mozdonymühely 

Budapest Főváros Tanácsa 
iC83-bam en,gedélyezte a mú
hely bővítését. Akkor épült 
meg a illagy mozdonymúhely. 
Az embere:c sokáig azt bes?.él
ték, hogy a mai villanyrnoz
do::iyműhely tetőszerkezetét 
E!ífel párizsi mérnök tervezte, 
és hogy ez a mozdony-szerelde 
eredetileg kiállítási csarnok
nak épült. Ezzel szemben a 
mozdonyszerelde mind müs:za
)dlag, mind művészileg kiváló, 
tetőszerke:z.etét Feketeházy Já
nos magyar mérnök szel'kesz
tette. 

A lmpitalizmus k!bonta·kozá
r;ána.k korában az F:szaki Fú
m'llhely az államvasutak leg
nagyobb ;ármíijavttó műhe
l11évé fejlődött. Munkásait 
Landler Jenő tömegesen szer
,,ezte be a Szociáldemokrata 
Pártba, hogy küzcljenE>k az ál
talános titkos választójogért, 
majd az imperialisták által 
kirobbantott világháború me,g
i;züntetéséért. 

Amikor 1918 júniusában a 
MA V Gépgyárban eldördült a 
csendőrtúz, és több munkás 
vére festette vöroore a toló
padjárást, a vasutasok : istván
teU,iek, forgalmisták, pálya
fenntartásiak, a ganzistákkal, 
csepe!iekkel, angyalföldiekkel 
együtt hatalmas tüntetést ren
deztek a 111/Ílkos rendszer el
len. 

Az :€szaki Fómúhelyben ala
iu1t meg az országban először 
a Kommunisták Magyarorszá
:(i Pártjának üzemi szervezete. 
,'\.z alapítótagok közül ma is 
.\lnelc Gartati Gyula, Jack
werth Ferenc, Jackwerth Ede, 
HadMgy Mihály, ifj. Hegyesi 
';,ajos, Kertész Kálmán és 
lfíklós Imre elvtársak. 

Két munkáse-"Ted 
a Tanácsköztársaság 

védelmében 

Az F.szalki a Tanácsköztársa
Jág védelmére két munkásez
�et állított fel a Landler
lladtest soraiba. A dicsőséges 
és:;aki hadjáratban Eperjesig 
Bártfáig jutottak a munkáshő
SÖk diadaJútjukon, hogy az 
orosz proletariátus Vörös Had
'E>regével találkozzanak. ,,Mert 
legnap még a műhelyekben 
rlolgoztak, az F:szaki Főmű
lielyben és a MAV Gépgyár
ban forgatták a nehéz kalapá
csot, ott puhították a vasat, 
most pedig forradalmian, Mgy
szeríi lendülettel forgatják a 
fe(l11vert, puhítják a kapitalis
ta és nacioMlista gazemberek
nek a magyar tanácsáltamra 
rá3zabaditott hordáját" - ír
ta 1919 nyarán a Vörös Kato
fUl. 

A dolgozók hatalmát, a fia
tal Tanácsköztársaságot óriási 
külső túlerővel megdöntötték, 
Í:le az ellenforradalom idősza
kában mindvégig - az illega
litás és üldöztetés legnehezebb 
·körülményei között is - tevé
kenykedett a főműhelyi mun
kásmozgalom. Személyes ta• 
pasztalataik atapján közel szá
;.an emlékeznek vissza a Va-
11asok Magdolna úti székházá
ban tartott titkos összejövete-
1e1cre, a Szovjetunióban vég
:zett internacionalista munká
jukra, szlovákiai, romániai, 
franciaországi ellE>nállási har
caikra. 

MunkástömE>gek használták 
fel a nagy szakmai sikerE>ket 
elért Törekvés Sport-, • Dal
és Onképző E1111esületet, mint 
legális szervezkedési IE>hető-
séget. 

áb ' kö .. 
tti A világ két h oru zo 

műszaki fejlődése az F.szaki
ban csak lassan éreztette ha
tását, de feltartóztathatatlanul 
behatolt a fúmúhelybe is. A 
húszas harmincas években ki
alakult a motor- és villany
mozdony-javító részleg, s meg
kezdték a világhírnevet szer-

zett Kandó�endszerű, vala
mint a motorok, Arpád,-sín
autóbtJ.•zolc új problémákat je
lentő javítását. 

Az 1944-es amerikai bombá
zások s a náci nyilas pusztítás 
azonban mindent tönkretE>tt. A 
felszabaduló.s vandál módon 
szétrombolt közlE>kedést, üsz
kös geren.dájú, kiégett, hul
lákikal zsúfolt főmúhelyt ta
lált. 

A Magyar Kommunisták 
Pártja hirdette meg az „Arc
cal a vasút felé" mozgalmat. 
Az ország vérkeringését üze
mi lakatosoknak, hegesztók
nek, kovácsokna,k, az „élgárda 
roht1mmunkásainak" kellett 
megindítani. 1945. június 15-én 
az Sszaki dolgozói már a 100. 
újjáépített mozdony átadását 
ü.nncpelték. Még csonka falak, 
elgör'bült vastravE>rzek tövében 
gyülekezett ekkor a kétezer 
fooyi rongyos, kiéhezett mun
ká�ág, hogy meghallgassa 
Gobbi Hilda és Major Tamás 
lelkesítő szavalatát. Amikor 
Székel11 Mihály a „Szól a ka
kas már, majd megvirrad már" 
című dalt énekelte, a főmű
hely dolgozói érezték, hogy 
valóban megvirradt, hiszen 
maguknak építik az új hazát. 

Korszerü üzem 
a régi helyén 

Az északisták is részt vE>ttek 
a hldcsatákban, a Déli össze
kötő Vasúti Htd építésénél, a 
Kossuth-h:d verésénél vagy 
akár a Széchenyi-hegyi úttö
rővasút megalkotásánál. 

Azóta is nagy utat tettek 
mei; a műszaki fejlődésben, 
amíg a klnyszerúen rehabili-
tált „ká,·édarálóktól", ,,szó-
rösöktől" az 1\161-es NO-
HAB-ok és 1\162-es nagy telje
sítményű Diesel-mozdonyolc 
javításáig eljutottak. Segítsé
gül a népgazdaságtól közel fél
milliárd forint.,yi be11.1házást 
kaptak. 

1962. jú:n!us 8-án megszólal
tak a korszerű Dlesel-múhely
csarnok búgó szirénái, a toló
padjárá.s jelzócse-ngői, az eme=. 
!ők kürtjei. Az :e.szaki Jármű
javító Üzemi Vállalat dolgn
zói egy nagyszerű műszaki ál
mot rnlósítottak meg. Lehető
vé vált az ország die,;elesítési 
programjának teljes végrehaj-

tása, mert a járműjavítás már 
megfelelő bázissal rendelkezik. 
Azóta korszerűsítették az 
ü;<em villanymozdony műhe
lyét is. Az F:szaki ma hazánk 
legkorszerűbb vasúti járműja
vítója. Korszenlsttése tovább 
folytatódik, b6vttik az üzemet, 
fejlesztik a szociális létesítmé
nyeket. NJilvánvaló, hogy a 
MA V dieselesítésével és villa
mosításával az Sszaki Jármű
javító szerepe a vasútüzemen 
belül mindinkább növekszik. 

A dolgozók élete is 
megváltozott 

A 100 éves üzemben az utób
bi évE>kben nemcsak a műhe
lyek és a munkakörülmények, 
hanem a dolgozók élete is 
megváltozott. Minden második 
munkás kitüntetésben része
sült. A száz évvel ezelőtt nyo
morban élt nódolgozók, segéd
munkások közül ts sokan meg
kapták már a kiváló dolgozó, 
kiváló és érdemes vasutas ki
tüntetéseket. Közel kétezer 
mll'!lJkás vesz részt a szoc,alis
ta brigádmozgalomban. A vál
lalat tízszer kapott élüzemki
tün tetést, és háromszor nyer
te el a Minisztertanács és a 
SZOT vörös vándorzászlaját. 
Az :e.szaki évről évre a legna
gyobb összegű nyereségrésze
sedést fizeti dolgozóin�k. 

Az üzem szakszervezeti bi
zottsága 1966 elE>jén az élet
színvonal alakulásával kap
csolatban felmérést Yégzett. 
Ebből kitűnt, hogy az F:szalci 
dolgozói közel .wo családi há
zat, szövetkezeti lakást, nya
ralót épitette1c fel. Mi:1den har
madik dolgozónak televtzióké
siülzke s 2099 munlcásnak rá
diója volt ebben az időben. 
Ma m:.r az üzem egyik szikla
kertj�nél e célra léte,,ített par
kolóhelyen munk'lidőben tu
C'ltnyl személygépkocsi várja 
tulajdonosát. 

A Törekvés Múvelődésl Ház
ban szeptemberben mE>gnyíló 
centennárium! ki:íllítás jól 
szemlélteti majd a matuzsále
mi kort me.��rt nagyüzem mü
sz:iki fejlődését, dolgozóinak 
meg,·Jltozott életét, valamint 
sport- és kulturális eredmé
ni,•eit. 

Dr. agy István 
- Vége 

Légfékes vonatok az Alföldi Kisvasúton 

Ka.lcsó l\lihály, Bablnszkl János és :Miklós Ferenc egy teher
vagon széibontását végzik. 

Az elmúlt 10 évben sokat 
fejlődött a békéscsabai Alföl
di Kisvasút fűtőház. Elsőként 
a kéttengelyes személykocsi
kat váltották fel négytenge
lyes személy-, majd a teher
kocsikat ugyancsak négyten
gelyes kocsikkal. 1962-ben pe
dig megszünt a gőzvontatás 
is. 

- A vontatás diesel1?sítésé
vel lehetőség ny!lt a légfékes 
voMtok közlekedtetésére 
tájékoztat Rákosi József a fű
tőház helyettes főnöke. - Ma 
az Alföldi Kisvasút vonalain 
kizárólag légfékes VOMtok 
közlekednek. Ezzel megnőtt 
a forgalom biztonsága. A von
tatás korszerűsítésével ter
mészetesen együtt járt a ja
vítóműhely műszaki fejleszté
se is. Kicserélték az eszterga
műhely összes gépeit. A mun
kapadokat ellátták emelőbe
rendezéssel, s építettek egy 25 
kilowattos edzőkemencét. 

A tc.chnikai fejlesztéssel el
érték, hogy ma már nemcsak 
saját javításaikat végzik, ha-

(Tőzsér Ernő felvétele) 

nem más fűtőházak megren
delése!nelt is eleget tesznek. 
A fűtőház például maga végzi 
el azokat az edzési munkákat 
is, amelyeket eddig kénytele
nek voltak a békéscsabai 
Forgácsoló Gépgyárral végez
tetni. 

A fűtőház 9 szocialista bri
gádja közül 3 bronz, 1 pedig 
ezüstplakettet kapott. 

A kongresszusi versenyben 
elért sikereken felbuzdulva a 

jubileumi munkaverseny ke
retében is megtették váltalá
satkat. Az összes egységidóket 
102 százalékra kívánják tel
jesíteni. A javító brigád vál
lalta a mezőhegyesi cukorgyár 
1 darab C 50-es mozdonyának 
főjavítását. 

A termelékenység tokozásá
val nem romlott a minőségi 
munka. A vontatásnál 5 éve 
nem volt baleset. A műhely
ben 1965-ben 3, 1966-ban 1 
esetben tö�tént személyi sé
rülés. 

Tőzsér Ernó 

Körültekintő be,nondó A sz11km11 Ujú 

mesterei ,\,! 
A debreceni járműjavltóban 

- már nyolcadik éve - min
den évben megrendezik a 
szakma ifjú mestere ver
senyt. Az 1966-67. évi ver
senyszakaszba 131 harminc 
éven aluli fiatal szakmunkás 
nevezett. A vizsgabizottság 
előtt 81-en jelentek meg Közü
lük 17-en arany, 16-an ezüst és 
12-cn pedig bronzjelvényt sze
reztek. 

- Figyelem! Figyelem! Az első vaga.ny mellcti ,·lgyáz
zunk! Az elsó vágányra. dinnyék gurulnak be. 

A vizsgáztatások eredmé
nyei azt bizonyítják, hogy a 
fiatalok a korábbi évekhez vi
szonyítva jobban felkészültek. 
A verseny szervezésében és 
előkészítésében különösen az 
I-es KISZ-alapszervezet túnt 
ki, ahol a 25 fős létszámból 
15-en vettek részt a verseny
ben és közülük 10-en helyezést 
értek el. De jó szervező mun
kát végzett az V. és a IX. 
KISZ-alapszervezet is. 

(Puszta.! Pál rajza) 
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450 gyermeket üdültetett 
térítésmentesen a Vasutas Biztosító Egyesület 

A nyugati határszél festőien 
szép környezetében, a Kősze
gi MAV Nevelőintézetben, a 
Vasutas Biztosító Egyesület 
jóvolt1ból JUllUS hónapban 
450 vasutas gyermek üdült 
teljesen térítésmentesen. 

- Hagyomány már egyesü
letünknél - mondja Szolga 
István ügyvezető elnök. 
hogy a biztosítottak gyerme-

terület.én felügyelet me'lett 
szinte reggeltől estig )átsza· 
dozhattak, szórakozn3tta1,. 

Az ingyenes üdültcté� eb
ben az évben véget ért, de jö
vőre a nvári vakáci,Sban is
mét benépesül majd a kő;z•.:
gi nevelőintézet, mer, a 
Vasutas Biztosító Egyesület 
jövőre is ugy,mennyi g,-er
meket üdültet ingyen. 

A versenyben különösen jó 
eredményt értek el Todonai 
Ferenc és Fazekas László ka
zánkovácsok, Krajcsir József 
szerszámlakatos. Gergely Mik
lós kocsilakatos, Kovács VI. 
István esztergályos és Kovács 
I 1. József fényező. 

A vállalat vezetősége a he
lyezést elérő fiatalokat pénz
jutalomban részesítette. 

Volosinovszkl János 
keit kétévenként térítésmen- r----------------------------
tesen üdültetjük. Minden 
gyermekre minden két évben. 
épp a magas taglétszám miatt 
nem kerülhet sor, ugyanis jó
val több a jelentkező. 
mint amennyi a kőszegi inté
zet befogadó),épcssé�e. De 
azon igyekszünk, hogy 3-4 
évenként azok is sorra kerül
jenek, !sm:,t, akik már üdül
tek. Ezt a célt szolgálta az az 
intézkedésünk is, hogy a múlt 
évhez uiszonyttt·a 250-nel 
emeltak az iidülésben rész
vevók számát. 

S, hogy enn� az egy hó
napnak milyen sikere volt a 
gyerekek körében, azt biw
nyítják az egyesülethez be
érkező levelek, amelyE>ket 
gyermekkéz írt, és mindegyi
ken szinte az a mondat áll· 
M{lyon szépen köszönöm a 
7-ellemes két hetet, jót érez
tem magam Kószegen. 

Ami igaz, az igaz, az Egye
sillet mindent elkö·:ctl!tt, 
hogy a 10-16 évesek jól 
érezzék magukat. Naponta 
ötször étkeztek és az Intézet 

BALESETI l(RÓNIKA 
Július 26-án Görögszállás 

állomáson gépitörülj rás köz
ben mozdonyából kiesett Illés 
János nyíregyh:ízi mozdony
yezető. A vizsgálat szerint a 
balcse-tet az idézte elő, hogy 
nevezett a mozgúsban levő 
mozdonyból erősen kihajolt 
és egy világítási vezetéktartó 
oszlop lerántotta. Hasonló je1-
legú baleset történt július 
28-án Apc-Z�gyvas.:ántó állo
máson a behaladó 301. sz. 
gyorsvonatniil is. A mozdo1111-
fútó Deák János szintén kiha
jolt a mozdonyból és az állo
más kijárati jelzője olyan sú
lyosan roncsolta koponyáját, 
hogy sérüléseibe belehalt. 

-:-

Július 28-án 13,33 órakor a. 
Dudarbányáról Zirc állomásra. 
közlekedő ICo,·ács Zoltán pá
lyamester által vezetett p,·g. 
belerohant a Zirc állomásról 
nekUutás ·végett hátratoló 
7198. sz. vonatba.. Az összeüt-

közés követke7tében Ko,·ács 
Zoltán pályamester életét 
,·csztette. A vizsgálat szerint 
a halálos baleseid az engc·• 
déllyel közlekedő pvg. beérke
zésének be nem várása, a to
latási határ meghaladása k ,, 
pvg.-vcl történt sebességtúl
lépés idézték elő. 

-:-
Július 28-án a Szeged állo

másból kijáró 735. sz. vonat 
vasutas dolgozók menet köz
beni felszállása miatt a IV. 
sz. őrhelynél lassított. Eköz
ben a t·onatot a körbejárál 
végett követő tartalékmoz
dony utolérte és kíméletlenül 
ráütközött. Az ütközés követ
keztében 4 személy könny,! 
sérülést szenvedett, ezenkívül 
anyagi kár és forgalmi zavar 
keletkezett. 

-:-
Július 28-án Lepsény és Ba

latonaliga. állomások között az 
1202. sz. gyorsvonat elütötte a 
dombóvári építési főnökség ---------------------------7 létszámába tartozó Klnder Jó

Élt 25 évet 
zsef pályamunkást. Nevezel& 
a sérüléseibe belehalt, 

-:-
Augusztus l-én Monor állo

máson a kihaladó 2731. sz. 
személyvonat ellenkező olda
lán és a menetlrán.vnak hát
tal leugrott Kolda.nekker Sára, 
a. MA V 1'1:pítési Géptelep Fő
nökség dolgozója. Nevezett 
mindkét lábán csonkulásos 
balesetet szenvedett. 

A telefOill óránként csengett 
azon az éjszakán. A zalaeger
szegi fűtőház hívta a győri 
kórházat. 

- Van remény? 
Másnap, harmadnap és ne

gyednap úgyszintén. 
- Lehet bízni, főorvos úr? 
- Ami tőlünk telik, azt 

megtesszük, de nem sokat te
hetünk - ha."lgzott a válasz. 

Aztán jött az utolsó értesí
tés : Horváth Emő mozdony
fűtő meghalt. 

* 
- Még most is hihetetlen-

nek túnik - mondják a zala
egerszegi fűtőházban. 

- ,,Ma.ck6" meghalt. 
- Ne bolondozzatok, ez még 

viccnE>k is rossz - mondja az 
egyik szabadságról visszatért 
munkatárs. 

Nem vicc, ez a szomorú igaz
ság. A villanás, amely '.kioltot
ta életét, csak egy szempillan
tásig tartott. A rE>ndőri jelen
tésben ez olvasható: ,,Július 
20-án Győr állomás rendező
pályaudvarán áramütéses üze
mi balesetet szenvedett Hor
váth Ernő mozdonyfútő. A bal
esetet az idézte elő, hogy ne
vezett a magasfeszültségű 11il
tanyvezeték alatt szénrendezés 
közben munkaeszközével meg
közelttette a vezetéket. Hor
váth Ernő július 25-én bele
halt sérüléseibe." 

- Négy hétre rE>ndelték ki 
kisegítő szolgalátra Veszprém
külsőre. Győrött szolgálattelje
sítés közben éjfélkor érte a 
halálos áramütés - mondja a 
fútőház vezetője. - Bár ne 
vezényeltük volna el . .  , 

- Eh, marhaság. trtelmet
len gyötrődés ez már csak. 

- De vigyázhatott volM 
magára jobban ő is . • .  (Nem 
szidás ez, lázadás az értelmet
lE>n halál E>llen.) 

25 éves volt. Januárban szü
letett gyerekük, a kis Tamás. 
Másfél hónapja fejezte be a 
nyolc általánost, most a moz
donyfűtői vizsgára készült, 
mozdonyvezető szeretett volna 
lenni. 

* 

A zalabéri temetőben sírja 
felett ott állt a fél falu, a ki
terjedt rokonság és természe
tesen a volt munkatársak is. 
Negyvenkét koszorú volt a 
sírján. 

- Emlékszem, még egy kor
só sörre sem akart soha betér
ni velünk - jegyzi meg vala
ki. Spórolt, házat akart épí
t.eni. 

Már készül a fűtőházban a 
gyászkeretes kép, amely őt 
ábrázolja, s amE>lyet az okta
tóterem falára akasztanak ki 
emlékeztetónek. ru, de nem
csak őrá, arra !s, hogy egy vi
gyázatlan mozdulat, óvatlan 
pillanat milyen könnyen ki
olthatja az ember életét. 

* 

A család? Gondoskodnak ró
luk. Az asszonyka gyorssegélyt 
kapott az igazgatóságtól, kü
lön a fűtőháztól, s a munka
társak is összeadtak pár száz 
forintot. Tamáska felett pedig 
védnökséget vállal a fűtőház 
kollektívája. 

Szalai Zoltán 

-:-
Augusztus 3-án Rákos állo

máson az M44.041 pályaszámú 
tartalék elütötte Baranyai lm
re Yáltótisztítót, aki az elütés 
következtében lábfején cson
kuliuos és súlyos zúzódásos 
sérüléseket szenvedett. A vizs
gálat szerint Baranyai váltó
tisztítás közben a sárga mel
lényt nem viselte. 

-:-
Augusztus 8-án Szerencs ál

lomáson az V. sz. vágányra 
gurított kocsisor fellökte Orosz 
János kocsivizsgálót, aki kö
rültekintés nélkül a vágány 
úrszel vényében tartózkodott. 
Nevezett az elütés következté
ben zúzódásos sérüléseket 
szenvedett. 

-:-
Augusztus 1 1 -én Debrecen 

állomáson a gurító! tarta
lékkal ,·égzett kocsisorozás 
közben súlyos fejsérüléses 
üzemi balesetet szenvedett 
Szabó VIII. József kocsiren
dező. A vizsgálat szerint a 
balesetet az idézte elő, hogy a 
vágóhídi tartalék kalauzkocsi
jában gurítás közben szabály
ellenesen bent tartózkodó sze
mélyek közül nevezett abban 
a pillanatban lépett a kocsi 
ajtajához, hogy kitekintsen, 
amikor az elősaru::ás hatásá
ra a rögzítetlen kocsiajtó nagy 
lendülettel becsukód?tt. A mu
lasztók ellen eljárás indult. 
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Doki bácsi 
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A vasííti kozlekedés fejlődése 
a Szovjetunióban 

Rákosrendez.S 4llomáson 
mindenki ismeri, mindenki 
szereti és tiszteli dr, Mitók 
Sándor főorvost, az állomás 
.,doki'' bác.siját. Az ő.szülő ha
jú. korához képest fiatalos 
mozg.;sú, energikus ember 
már kora reggel óta talpon 
van, és sokszor késő estig dol• 
gozik. Dr. Mitók . Sándor re
ceptjei között a jó szó. az em
berség első helyen áll. Szak
szerű tanácsot ad, megnyugtat, 
fel világosít. És mindig mo.so
lyog, mindig derűs. 

!tét trillió, a milllkd ton
nakilométer. Az elmúlt évben 
ennyit teljesítettek a 5Zl0vjet 
vasutasok. So,Jc ez YllC kevés? 
1913-ban Oroszország vasutai-
11ak áruforgalma 65.7 milliárd 
t,onnakilométert t.ett ki. Ez az 
első ötév-,s terv ,·égére l 69.3 
rnilli.ár<lrn emelkedett, s a 
második Tiláglláború előtt, 
1 940-ben elé.--te a 415 milliárd 
tonnakilométert A swviet 
,:asutak 6.rufo-rgaLmo. 19�0-.�en 
,1éri o; 2 trit!ió 400 mllluml 
ton114kil.ométert. 

Első helyen a világon 

, A szovjet hatalom éveiben a 
sz.á.El:ás minden fajtája jelen
&ós�n fejlődött. A vezető sze
rep azonban a vasúté n�..-adt 
ts marad továbbra _ i,;. 1 vas-,�t 
r;égi:i a tch.erszalHtasokn„'IJC 
,nintegy 80, a szeméiy.zállí�.í
ioknalG 70 százalékát. A va�
űt évente 2.b milliárd tanna
Tal több árut és 2 4 milliárd 
\itast &Zállí t, 

A =1et vasút a sz.állítá..eo.1':: 
terjedelmét. techntlmi felsze
reitségét és ga�gi indexeit 
ie:tint-v-e, a 1>ilág<m az el&ő he
wen 6.l!. 

A vasúti teherlor�lom 1913 
,-1966 köz.ött 26,1-sz.eresére 
emelkedett, annak ellenére, 
hogy a v-asúti hálózat 1:_ossza 
fSUpán !1-3-szorosan nott s 
;elenleg 132 500 /.Hométer. Az 
elmúlt évben minden egres 
ltilométen·e 15.3 mil1 ió  tonna 
teher esett - ez a s�ám 1913-
ban 1.1 milliót tett lti - ami 
azt j�lenH, hogv minden �i:es 
k\lométetre 14-szeres növeke
iés esik. 

A szovjet V33Úti hálózat 
l',o,•za 2.5-ször röv,debb, mint 
f.Z USA-é, ennek ellenére -�e
he-rforgalma kétszer, szeme,}-
só.llítása 8- zor több. A v'.lág 
"5.�zes s:z.álU�ásainnk csaknem 
fe!i:t (47 százalék) a szo,·jet 
va5út yégzi, holott h5,6zata a 
Y'!ág egész ,.-.. �új' h�'f·•-.tánnk 
tsak ll0 részét tes:z.i ki. 

27 ezer kilométer 
villamosított vonal 

70 százalékát szintén 
végzik. 

gépelt 

Elötérben u automatika 

szai meghosszabbodtak, a moz
donybrigádok váltására új el
járást vezettek be, s ezek nagy
ban elősegítették a szerelvé
nyek jobb kihasználását. 

1957 és 1965 iltözött a vil
lanymozdonyok napi átlagos 
termelékenysége brutto 799-
ről 1283 ezer, a dieseleké 723-
ról 1 163 ezer tonna/kilométer
re emelkedett. 

Nyikolaj Anyikin 
APN 

Mint üzemorvost és a főváros 
legnagyobb munká.skerilleté
ne.k, Angyalföldnek egyik ki
váló tüdőszakorvosát a Va&
utas és nem vasuta� dolgozé.: 
egyaránt tisztelik és be<:Siilik. 

Vas István, 
Rákosrendező 

Határidő előtt 

A telekgerendásd I-es pálya
mesteri szakasz dolgozói 
){ét szocialista brigádba tö
mörülve ercldményesen vég-
zlk munkájukat. Eddlt! 
h1rom okleveiet, három 
zászlót és utoljára bronz pla
kettet kaptak. A szakasz dol
gozói a vasutasnap tiszteletére 
i•á!laltá.l:, hogy 1000 d.ara.b 
talpfát kicserélnek. VálLaiá
sa.i/.a.t hat6.ridö előtt egy hét
teL teljesirették. 

A szakasz dolgozói közül 
hárman vállalkoztak a for
galmi vizsga, hárman pedig a 
szakmunkás vizsga letételére. 

Boldizsár Gyula 

A régi von-alakon még el
képzelni sem tudták az auto
matiká ,. Az utóbbi években a 
forgalomirányító eszközök 
korszerű5ítésében is óriási !ej
lődés tapasztalható a szov-jet 
vasutaknál. Az elmúlt hétéves 
tenben 13 600 km hosszú 't'llS
títi:o-nalat szereltek fel auto-
mati/ms térkö:bi.ztositó berc-n- 1----------------------------

de::ésst:Z, s láttak eL központi 
fo-rgalomirá.nyftással. A fé!au
toma tikus térközbiztosítá.ssal 
felszerelt vonalak hossza 54 OOO 
kilométer. 

A fon tosabb rendezópálya
udvarokon a szere1,•é•1yek gu
rítását már gépesítették. Lc
n.i1'.grádban M Loszinooszt
rovnkban a guritást és a sze
relvények ős,�eállitását Leljz
Mm automat'.w.lták. 

Egyre kite,·;e<ltebb alkalma
zá�t n\'emek az e1ektronl �IU.& 
számoÍógépek. Moszkvában 
már működik a számító iköz
por.t és hamarosan Go-rktjban, 
Szverdloi•szkban, Kijevben és 
Leningrádban iS hasonló köz
pontok épülnek. 

A fővonalak iöv-óje: az egész 
t>.1súti termelés komplex gé
pesitése és atitcrr.ati::áiása -
ele!,tron:ku; ,;zámítóg,épek se
gitségéYcl. 

Az új l<'chnika lehető,•é tet
te a szerelvény-munka meg
szet-Yezésének megváltoztatá
sát. A mozdonyfordulók szak.a-

NÁ S Z U TA S O K  

lpzá.n megszokJ1atná.d, hogy már nem kell kiugranod 
IIIZ ablll.kon minden kopogtatásra. 

(Pnsdai Pál rajza) 

6 mi l l ió forint 

·uzemi és szociál is epítkezesre 
A GYSEV Igazgatóság tertl� 

letén ebben az: évbcm 6 millió 
forintot költenek üzemi, illet
ve szociális ;ellegú építkezé
sekre. Ennek keretében Sop
ron GYSEV állomás i;zertúri 
dolgozóinak 220 ezer • forint 
útékben öltözőt, mosdót épí
tenek és 420 erer forintos 
költséggel felújítják a sopro
ni fűtőház konyhá,ját is. Or
vo.solják a régi kérést is: Ke-

,ryeri állomálon 11 ,n.tfflk4.!ofc 
új melegedőt kapnak. Nagyon 
sok állomás felvételi épületét 
kicsinosítjáit, új köntösbe öl
töztetik. Megszépül többek 
közöt.t Enese, Pinnye, Kapu
vár állomás. A felújítási prog
ram keretében teljesen újjá
építették Sopron GYSEV állo-. 
máson az Utasellátót. 

A munkákat a soproni pá
lyafenntartási főnökség végzi. 

Perlaki Gyula . , 

Búzatáblát mentettek meg a tűztől 
Ilyenkor nyáron még a leg

nagyobb óvatosság mellett is 
előfordul, hogy az átrnelege
détt avar, a kiszáradt gaz egy 
szlkrá.tól is lángra gyúL Ilyen 
avartüzet okozott július 8-án 
,a 7742/b sz. vonat mozdonya 
Szentes és Hódmezővásárhely 
között. 

A 7745-l!s vonat vezetője, 
Hegedús Györw, amikor ész
revette, hogy ég az avar, azon-

nal megállította a vonatot é!1 
Turi Károly jegyvizsgálóval 
közösen -hozzáfogtak a tűz ol- . 
tásához. Ez annál :i& inkább 
sürgös vo.lt, mert a pályate5t 
mellett az államl gazdaság 
nagyk:iterjedésű búzatáblája 
terült el. 

A mindössze '7-8 pertig 
ta.rtó tűzoltás sikerrel járt, a 
két vasutas megmentette a 
búzatáblát. 

. ' 
Cserháti József 

KI MIT TUD VETÉLKE D Ö  
KUN S Z E NTMIKLÓ S -TA S SON , 

A nemr� kiadott új forgal
mi utasítások ;myagának elsa
játítása, tanulása gondot okoz 
az oktatóknak és „tanulólmak" 
egyaránt. A könnyebb és a 
szernléltetőbb tanulás érde
kében Kunszentmiklós-Tass 
állomás vezetői úgy határoz
tak, hogy a forgalmi utasít:í
sokból Ki mit tud i:ersenyt 
rendeznek. A verseny Plődön
tóból és dll;itóból áll. A házi 
versenybe 76-an neveztek és 
1,ö,;ül(lk 5 iutott a döntőbe. 

Idősek és fiatalok, férfiak 

és n(5k nagy gonddal készültek 
és ez a gondos felkészülés a 
verseny magas színvonalában 
az anyag tökéletes elsajátítá
sában mutatkozott. 

Az F. 1 és az F. 2 utasítás
ból első helyezést elért Nagy 
Károly főtiszt. forgalmi szol- . 
gfüattevő oklevelet és 200 fo
rint penzjutalmat kapott. Az 
F. 1 és az F. 3 utasításból Sei- , 
ben László érte el a legjobb 
eredményt. jutalma szintén 
oklevél és 200 forint. 

Szllá.di Sándor 

Újítási ankét a hatvani lűtőházntil 
Július első hetében a hatva

ni •fűtőház újítói l!nkétra u;... 
tek &sze. amely,m megbesz�!
ték az elkö'vétkeiendó tdiik 
fe!adatait, é,; értékelték az ed
cli� eltelt idő újítási eredmé
nyeit. 

Az újítómozgalom tíz esz
tendeje alatt a !útöh:unál U0 
újítási javaslatot adtak be. 
amelyeknek a népgazdasági 
megtakarítása. csaknem 1 mil
lió forint. Az ankéton szó esett 
;i.rtól is, hogy az újít.ók ma
gukra vannak hagyva és ötle
teiket anyaghiány miatt. rnet
ve a rendelkezésükre álló el
lekvő selejtes anyagokból 

csak részben tudják eikészí,e-
ni. ' 

A fútöhilznál a neh'éz*�k. 
ellenére is az elmú:t évben ad•' 
ták bé a legtöbb újítást. Az 
újítómozgalomból a kocsijaví
tó műhely kollektív-ája vette 
kl legeredményesebben a ré-
57..ét. Javulás állt be az újítá
si ügyek in tézé-sében Is. Hege
düs Gyula reszortos, újí-ási 
e!óadó lelkiismeretesen, oda
adóan végzi munkáját. 

Az ankéton 13 újítót jut.al
maztak könyvvel és oklevél
leL 

A ,·i!ág legfejlettebb kaplta
!ista orsziigaiban is ismi>retien 
a "·as'ttt ,?i11arncsítLsá..TJak 
olvan üteme és sehol nincs 
iifran hosszú vi�lanlosítoU ,�o
n�.L mi�,t a Sr.oYietunl6ban. A 
r ;Jlaf'lo!'it,.,tt vonalak ltoss='1 
itle111�q 27 e�er kilomtter. 
E�en beVil a; 1\1os2kt,a-BajkáZ 
közütti fóuon�l 5500 kilométer. 
19i0-re a villamo.sított yanalak 'l,I\NIA,..,,1/1,'\I\MIA,..,,l/l,'\I\MIAl\,"l/l,'\I\M�P\,'lill,'\l\,,.,,.�""""''l,l\,....,.,�""""''l,l\,-'Vl,-VV\,..,,V\,,'\IIMIA,..,,V\,'\l\,'\/\,'\,..,,l/\,'\I\M\,'\l\,"l/\,'\I\MIAl\,"l/\,'\I\M\A""'""""""'"""""'""""""'"""""' 
hos-s1.a elé,; a 35 ezer kilomé
tert. 63 OOO lti�omder h=zú 
vonalon pedig Die1,d-vonta
tásra térne!, át. A köZ('Ji 
é1·�ben fejeződik be a Mosz:''�
toa-Kijei,-Lvo1.'-Csap és 
:t:,!g szá,noo tranzitforgalmat 
kbonyol!tó fővonal villamosí
tása. 

Jelenle:t a teheráru forga
tomnak 02 százaiékát !�orsze
rű villamos- és Dlesel-vonta
táss.al bonyolítják le. Az öt
éves te �v végére a gőzvonta
tás helyét teljés egészében át
veszik a villamos- és Diesel
n:ozclonyok. A villamos- és 
Di�:;e!-vontatás gazdasúgossá
iát bizonyítja, hogy az utóbbi 
tiz év alatt a villamos- és 
P:esr-1�v-ontat&Sll vonalakon 
u üzemi k.iadúsokl.>an 5;;0 
�11:l!ó tomu, szenet és 9 mil
lúirti -rubelt tak.aritottak meg. 

A vonó- és ,·ontatott jármű
par;. szinte teljesen kicseréló
<'ött. A htlx>rú utáni nemze
liek szeme láttára adtik át he
lyüket az öreg, !avázas sze
mélykocsik az új, m•nden 
l�ényt kietégító személyko
c�iknak. Mn már a szárnrvo
tialakon is alig látni kétten
gelres, régi ikocsikkal közie
ledö személyvonatokat, 

!':agy fej\őd-ésen ment át a 
Pálf3fonnt.c�rtá,i szolgálat 
A:mak ide'én, amilro-r a 
.tv,/cszib"' fővonalat épitették. 
LaV<itol., kordé): és teherhordó 
•�iiak ;ele!ltették a „gépesí
leat". Most minden új vonal 
1\-pftésénél, s a meglevő pá
lYak korszerűsítélsfr:él kis- és 
"�gyteliesítmér>yú gépek \'et
té:, át a pálya.Spitö':tó1 a nehéz 
flzibi munkát. A korábbi 
é,·e:cben a pályl\k ka�bantar
tá•á: is kézi erővel vés;(ezték. 
Ma eze:i:nek a munkálato1'.nak 

SZOT-hajóval Odüsszeusz útjá1't ' 

Este!edett . : : A m06!ln-al 
gyorsvonaton a kocsikalauz il
latos „csáját" hordozott k1irbe, 
A hazai mellé ez igazán jól
esett. Közben a kényelmes 
íekhe!y is csalogatta az uta
sokat. Mire kh-irradt, már 
messz.e Ukrajnában jártunk. A 
legelső impressziók közé tar
tozott, hogy az á,lom:isokon 
jeges vízbe áztatott, kissé pá
rolt „.lablolcó"-t - almát -
kí;iálta;;: .iz árusok. Késő dél
utánra .1árt az idő, amikor Ki
jev dombos vidéke és tornyai 
feltűntek. Kijevben ismerked
tünk meg mindnyájunk jó ba
rátiával, tolmácsunkkal 
Zoli..:al, egy ungvári tornata
nárral. 

OGYESSZA 

Nem sok Időnk jutott a� 
Ukrán fővárosra. n1ert reggel 
már utaztunk tovább Ogyt:sz
sza felé. Ezt a vc\t-ost nemcsak 
kikötő jellege, élénk kereske
delm , sorolja Lening:-ád és 
Moszk,·a után a harmadik 
he!;,-e, hanem múltja, törté
nelme és különleges fekvése 
is. A magas. pá-rklinysze-rú sé
tányról olyan festői képet mu• 
tat a város. mintha egy csodá
latosan s-zép színpadi d!szlet 
1.·olna. Végigiártuk a híres 
Patvomkin lépcs6t. Og�·ess�a 
vérrel áztatott katakombáit, 
ahol a forradalom hőse! búj
k,' tAI< <'s ,·esztették életüket. 
A �-!'�Xtőber, már ,·árt ránk 
az Adm!Tál Nahimov, a sz.ov� 

Ú T I J E G Y Z E T  

jet !elségvizek ismert hajó-
óriása. A magasba nyúló ár
bcicolt, az egész kikötőt uraló 
óriáshajó feledtette fáradtsá
gunkat. 

Lengő lépcsőn jutottunk fel 
a hajóra. A szón,•egge! borí
tott, kanyargó folyosók, a 
hat emelet maga.�ságba ,•eze
tő, rézkor:átos lépcsők biro
dalmában nem ,·olt könm·ű 
tájékozódni. 1\IatrózTcocsmák, 
bároT,, a fedéli:eten fiir
dőmedence, mozi, tdrsalrró. ol
vasó- és zeneterme/; nyújtot
tak 1:é-n.yelmet, s=órako.�á$t. 

Aztán szinte észre sem vet
tilk, hogy már csa!, a tenger 
a világunk. a tenger és a hajó. 
Amikor a Nahimov kifutott a 
nyílt tengerre. a hajó ,·égében 
állva figyeltem a tajtt'kos ka
vargást, a sejtelmes ön·énre
ket. a vfz fodrán;,.k egyenlete
sen !smétlődó ft�ráít. a kö
rülöttünk dagadó, lágy hullá
mokat. 

óva Intettek. de megenged
ték. hogy a parancsnok! hfc'!
ról tekintsek szét. l\licsoda 1á
tli'iatá1' . . .  I E,!)• öreg pál,·a
munkás jut az eszembe, aki 
nem hitte. hogv a föld göm
böl,-ú. A végtele�sé,( fogal
mát idézl a kéo. l!:g és vfz . . .  ! 

A nap már eE?észen a!ac•o
m·an J?r. s minrl iobbaTJ �iin• 
ped a horizont mögé. a vízbe. 

SZEVASZTOPOL 

r�tá.snap már 
mellett hajózva 

Szevasztnpol 
gyönyörköd-

tünk a . Krím-félsziget vadre
gényes szépségeiben. Hitre
gék, az: iskoláskönyvek érde
ke9, izgalmas ősi mondái ele
venedne!; meg: Odüsszeusz, 
az itakai · Ms bolyong6.sai a 
Pontus Euxeinos (Vendégsze:. 
rető Tenger) hátán. Szárnyra 
kel a fantázia. Talán itt, a 
hegyet� között éltek az egysze
mű Cyklopszok . . .  ? Talán itt 
szökött meg - Po1yfemoszt, 
az ört félrcve7..etve - fogságá
ból Odüs�zeusz. Csupa varázs
lat a tauruszok földje. Srub
trópusi nönb�·zet, a t!lzes bo
rokat termö jaltai hegyek ol
dalába lrnpa<zkodó paloták. 
szanatóriumok. Jalta jelene 
és mú]t'a i6J megfér egymás 
mellett. Kísér1Snktől megtud
juk. hogy ez a csodálatos, régi 
település görög szóból nyerte 
nevét. A \"árosban Csehov, 
Mark Twain, Majakovszl:ij, 
Tolsztoj, Gorl:tj, Saljapin, 
Csajkorsz1'1j n,·omára bukka
nunk. A Primors7klj oarkban 
ob.eliszk órzl Lenin híres 
dekré•umát :  .,A nyaralókat és 
i:illákat, melyek korábban a 
nam;birtok'lsok és kapltalistltk 
11t1sz..,á1ataban uoltak, a citrf 
noQYhe·•eot palotákat mun
kás- és parasztszanat6riumok 
cé1;:1-�a kell felhasználni/" 

Felejthetetlen a Csehov Mú

:c1mm! M�f!illp•,0:rJve állunk n 
do!go71\�zoba falai között. A7 
asztalon az fró szerszáma! : 
toll. frn',los,'Pt. eredeti mes
tersé��re �m1�'<�ztet«'i szte
toszkóp, rcfiexl<.llapác.s és egy 

k6r�élyegzó „A. P. Csehov or-
vos . ... 

A sok gyógyhely és üdülő 
közül is kiválik Uvidia, a 
hajoa.ni cári nyaraló. • Az 
utolsó cár, lI. Miklós építtette. 
A reneszánsz stílusú, a végte
len tengerre nézó. fehér palo

tá:ban. ülésezett 1945 ·február
jában a „jaltai konferen.cia". 
Itt··tárgyalt a hárorn szövetsé
ges_ nagyhatalom képviselője: 
Sztá.lín, Roosevelt, Churchi!!. 
Itt született meg az ENSZ. Ma 
a fehé:- márványpalot:í.ban 
munkások ezrei gyógyulnak, 
pihennek. 

A Krími Riviéra partjaitól 
északra, egy rövid. kirándulás 
Bahcsiszerájba, a „Kertek Pa
lotájá"-Ttoz. A régi kánok egy
kori székhelyét hegyek ÖYezik 
körül. Még ma is láthatók a 
fennsíkon épült várak és ko
los orok maradványai. A káni 
rezidenciák, a pompás kertek, 
a finom vonalú ga!ériák. a 
márvány szökőkutak. a XVI, 
és XVII. század török építő
művészet remekei. 

BATUMI 

A grúz partok mentén a 
KaukáZUll hegyláncai mutatják 
magukat. A hajón - &z ő�zó 
városon - jól élünk. Aljosa, 
az egyik matrózkocsma pini:é
r�, naponta tllbb és töb, meg
lepetést tartogat számunkra : 
hide11ebb &őr, e,-6sebb. magya
rosabb feketeklivé - monrlía 
tö-t -iagyarsággal, de jóked
vűen. 

A s�oviet paM:vicJAk legdé
libb városában. Batumfban 
kl:\föttünk kf. A hajdani ró
mai hódftások és bizánl'i
rPrZ!S-!1 háho:-,11< nfnfPr" ma 
Szovjetunió legnagyobb olaj-

kikötője. A negyednlilliós kbz-: 
társaság 80 OOO lakosú főváro
sában sok grúz és örmény éL 
A r.::gi török \'ilágra emlékéz
tető turbános járókelő sem 
ritkas;ig az utcákon. Az év · 
365 napjának a fele csapadé- · 
kos. Tovább hajóztunk Sz-u
hu miba. Tón azét-t is. mert 
Nizza val azonos szé!e�ségi kö
rön v-an, ragyogó időnk volt. 
Pompás ·sétákat tettünk. Sok 
a látnivaló a két és fél ez� 
éves városban. Szuhumi bota
nikus kertjében csodálh2tja 
meg a turista a „Victoria regia" 
- vízinövény - varázslatos 
metamorfózisát. Az illatos, 30 
-40 centiméter átmérőj'ú Yi� 
rúgok évente h:irom�zor n,-;1.·· 
nak, mindig más színben· élő- · 
ször fehér. mald halvá.."l;,, ró, 
zsaszin. végül · pedig ·piros 
színben pom.p:.'iznak. 

SZOCSI 

A kau�ázusl partvidék utol. só állomasa Szocsi volt. A he--gyek lábánál 145 kilométer hosszban elnyúló Szocsi ta1á71 
a .világ leghosszabb 1.·áTosa. • P�Jmákka'., kaktuszokkal szegelyezett, pompás műutak, szubtrópusi nö,·ényzettel füszltett terek, parkok. meganynvl szanat6rh1M. !ldi.ilö jellemzi _ a .. fii.rdöh('.lyek ktrdlyát". , 19„2-ben épült páJ;·al,ldvara a •  sok. szé1J palota közül is kiemelkedfk. Az 59 méteres to�n�·c a Kreml torn3•ára emlékeztet. 

Hazafelé a 61) ót"és út Is � vidnek tűnt. mert SE'nkl sem 
fo�vott ki a naJ!'•szeri! tengeri 
utazás élmér•·,.íból. 
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A Szolnoki MÁ Y nyerte a Yasut� Kupát 
A Vasutas Labdanlgó Kupa 

1967. évi küzdelmeiben az NB 
tL osztályú vasutascsapatok, a 
Ceglédi VSE, a Dombóvári 
VSE, a Gt16ri MAV DAC, a 
Szegedi VSE, a Székesfehér
v4ri MAV Előre és a Szolnoki 
!lfAV labdarúgócsapata! vet
tek részt. 

A tavaszi bajnoki forduló 
�húzódása miatt a küzdelem a 
XVII. vasutasnapon kezdődött 
� öt héten keresztül minden 
,:sapat játszott egymás ellen. 
fi. Cegléd, a Győr és a Szolnok 
két alkalommal, a Dombóvár, 
� Szeged és a Székesfehérvár 
három alkalommal játszott 
hazai pályán. A mérkőzések 
közös rendezésben kerültek 
lebonyolításra 
· Az Országos Takarékpénztár 
'l'otó-Lottó Főigazgatósága az 
1. helyezett részére ezüstserle
ge\ és 15 db sportérmet a II. 
és UI. helyezett részére em
lékp1-k.{!-tt és 15-15 db érem
cli�.af'iidományozott. 

A : torna mindvégig nyilt 
ldlzdelmet hozott, az elsll hely 
Jorsa. az augusztus 6-i utolsó 
fordulóban dólt el SzékeJfe
Mrvárott, ahol a Szolncki 
MAV döntetlen eredményt ért 
el a Székesfehérvári MAV 

El6re ellen, és ezzel megnyer
te az 1967. évi Vasutas Kupát. 
A szolnokiak megérdemelten 
jutottak az első helyre. Ide
genben, Dombóváron és Győr
ben is győztesen hagyták el a 
játékteret. Otthon a Cegléd el
len döntetlen, a Szeged ellen 
pedig 4 :0-ás fölényes győzel
met értek eL 

A Vasutas Kupa 196'7. hi végeredménye: 

l. Swlnokl MAV SE 
%, Székesfehérvári MAV 
3. Szegedl VSE 
4. Dombóvári VSE 
5. Ceglédi VSE 
6. Győri i.lA V DAC 

Mérk. G6lará.ny 
számai 

5 
5 
5 
5 

5 
5 

9: 3 
4: Z 

10:11 
8: 9 
'7: 8 
5:10 

Pont 

8 
'7 
5 
5 
" 

1 
A tiszteletdíjak és érmek átadására 1967. augusztus 22-

én kerül sor a szolnoki járműjavító kultúrotthonában. 

Országos vasutas teniszbajnokság 
A BVSC ez évben Is meg

rendezte az országos vasutas 
egyéni teniszbajnokságot. A 
bajnokságon csak öt tenisz
:s:2kosztály, a BVSC, a Szom
bathelyi Haladás, a Vasútter
,·ezó, a Testvériség és a Sop
roni Vasutas indított verseny
i:őket. A nyolc versenyszám
ban 153 versen11z6 nevezett. El
:ső eset, hogy a Szegedi VSE 
nem Indított versenyzőt a baj
nokságon, pedig az előz.6 évek
ben mindig nagy létszámmal 
szoktak részt venni. 

Több éve nem küld a ver
isenyre nevezést a Törekvés, a 
Ferencvárosi Vasutas, a Szol
noki MAV, a Gyári MAV 
DAC, a Dunakeszi, a PVSK, a 
Dombóvári Vasutas. Jóllehet 
ezek a sportköri szakosztályok 
az OB-ben, a megyében, a ke
rületekben különféle csapa
tokkal szerepelnek a bajnok
ságokban. 

Eredmények. 
Férfi egyes: 1. Révész László 

(BVSC), 2. Forró Mihály 
(BVSC), 3. Hidasi György 
(BVSC) és Horváth László (Sz. 
Haladás. Férfi páros: 1. Forró 

-Révész (BVSC), 2. Horváth
Unger (Szombathelyi Haladás), 
3. Köves László-Hidasi 
(BVSC) és Csetényi-Móritz A. 
(Szombathelyi Haladás). Ifjú
sági fiú eg11es: 1. Csetén>i 
(Szombathelyi Haladás), 2. Mó
ritz A. (Szombathelyi Hala
dás)

! 
3. Szőcs János (BVSC) és 

Mór tz L. (Szombathelyi Ha
ladás). Serdüló fiú: 1. Sz.irákl 
L. (BVSC), 2. Füzi M. (BVSC), 
3. Hont J. (BVSC) és Szalay L. 
(Sopron). Nói eg11es: 1. Rákos 
Mária (BVSC), 2. Váli Zsófi 
(BVSC), 3. Csaba Agi és Döb
rei f:va (BVSC). Ifjúsági leány 
eg11es: 1. Várhidi Ilona (BVSC), 
2. Vigh Ibolya (BVSC), 3. Vá
li Zsófia (BVSC) és Palotás 
Márta (Szombathelyi Haladás). 
Serdülő leány eg11es: 1. Várhi
di Ilona (BVSC), 2. Vigh Ibo
lya (BVSC), 3. Váli Zsófia 
(BVSC) és Palotás Márta 
(Szombathelyi Haladás). Kizá
rá&os férfi egvcs: 1. Bánlaki 
István (BVSC), 2. Kolozsi Bé
la (Téstvériség), 3. Köves 
László és Köves Gábor 
(BVSC). 

Köves Kálmán 

MAGYAR \- ,\:SllTAS 196'7. AUGUSZTUS 11. 

Gondok 

a MÁV HAC-ban 
A MA V Hatvani AC sport

kör vezetősége az elmúlt na
pokban értekezletet tartott, 
amelyen Kijácz József állo
más:főnök, a sportkör elnöke 
ismertette az NB III-ban ,sze
replő labdarúgó-csapat és az 
!ifi csapat eredményeit. El
irnondta, l:ogy a tavaszi Idény
ben a labdarúgó-csapat gyen-
11én sUTepeZt, csoportjában az 
!Utolsó előtti helyen áll. 
1 A sporkör vezetóisége felhív
ta a szakosztályvezetés figyel
mét a fennálló lazaságok meg
Gzüntetésére még olyan áron is, 
•ha az egy-két játkkos rövidebb 
'Vagy hosszabb ideig tartó el
tiltásával járna. Szükséges 
•azonban az is - és ezen az ér
tekezleten erről is határozat 
született, - hogy a szakosz-
1ályvezetés határozottabban 
-és lelkiismeretesebben végez-
-ze munkáját. Mindezeket fi-
,gyelembe véve a sportkör ve
-zetősége úgy döntöt.t, hogy a 
labdarúgó-szakosztály vezető 
•helyettesi teendójével Hanti 
Tamást az egyesület volt játé
itosát bízta meg. 

Arra csak az elkövetkezendő 
idő ad majd választ, hogy si
iterül-e az NB III-as vasutas 
-csapatnak a kiesést elkerülni. 

Szilcs Ferenc 

A K ENYÉR 
Ková.tzába 111/Úrta szánk '-:ét 11n11ánk, 
puha, kerek testét megsimogatta. 
A forró kemence uájtihoz hajolt 
• euvrzerre élet-piro., lett az arca. 

A hosszún11el1'.I lapátra emelte, 
a tartotta, ahog,J tenyerén a szolga 
urának díszes süvegét, csak nézte 
eg11 kicsit büszkeséggel , álmodozva. 

A késsel, miel6tt fölszegte 110!114, 
rajzolt rá finoman furcsa jeleket, 
s a nagy asztalnál - mindnyájónknak aorban -
szétosztott euv-e1111 kis karéj életet. 

Fazekas Lajos 

Nyíregyházi vasutas eszperantisták 
Karl-Marx-Stadtban 

- Onmüködii fénysorompá 
a keskenynyomköz6 vonalon. 
A Szeged átrakó-Pusztamér
ges közötti keskenynyomközü 
�·onal és az E. 5-ös nemzet
közi főközlekedési út keresz
teződésénél a gyakori balese
tek csökkentésére fénysorom
pót szereltek fel A nem kis 
költséggel épült berendezést 
július 21-én adták át rendel
tetésének. 

- A vietnami nép megser{-. 
tésére 4540 forintot fizettek be 
a dombóvári szertárfőnökslg 
KISZ-fiataljai a K-95-ös 
csekkszámlára A pénzt a 
KISZ-fiatalok társadalmi 
munkával teremtették elő. 

- Önkéntes véradó nap0t 
tartottak július 27-én az 
ómiskolcl pályafenntartási fő
nökségnél. A dolgozók közül 
68-an, összesen 22,5 liter vért 
adtak. 

A nyíregyházi vasutas esz
perantó szakcsoport kezdemé
nyezésére pályafenntartási dol
gozók és családtagjaik a kö
zelmúltban az NDK-beli Kar!
Marx-Stadt-i vasutas eszpe
rantistákat látogatták meg. 

ezenkívül egy lipcsei, drezdai - Szovjet komszomollsia 

A vendéglátók a magyar kol
légáikat szívélyesen fogadták, 
fáradhatatlanul kalauzolták 
őket és lehetővé tették at: 
egyik pályamesteri szakasz 
megtekintését is. Sor került 

LA KÁ S C S E R E 

Elcserttném elc5szoba, türd6szo
bás, balkonos lakásom a hozzá 
tartozó szölC:S- és gyümölcsöskertlel, 
lehetőleg beltertUetl, földszintes, 
va1y liftes lakásra. Cfm : :  Ambró 
J'ános, Bp., XV., Lenin u. U:. 5. aj
tó. Telefon : 26-53. 

és egy berlini látogatásra is. fiatalok Debrecenben. A deb

A magyar eszperantisták -
útban hazafelé - Prágában is 
időztek és baráti eszmecserét 
folytattak a csehszlovák vas
utasokkal. 

A látogatás viszonzásaként a 
nyíregyháziak most meghívták 
Magyarországra, illetve szű
kebb hazájukba, Nyíregyhá7.A
ra a német vasutas eszperan
tistákat. 

receni Igazgatóság KISZ-szer
vezete baráti fogadtatásban 
részesítette a Debrecenben 
tartózkodó osztrovói fiatalo
kat. A fogadásra a KISZ
szervezet meghívta a párt, a 
szakszervezet és az igazgató
ság vezetőit is. 

- Bale.�etelhárílásl értek6-
letet tartottak az elmúlt na
pokban Rákosrendező állo
más kultúrterm,föen. Az elő
adást vetített képekkel illuszt
rálták, majd a jelenlevők 
hosszasan elemezték egy-egy 
megtörtént baleset okát. 

- Nyugdíjas vasutasok lálo-
A szerkesztóség gatása Pannonhalmán, A 

vasutas-szakszervezet soproni 
nyugdíjas csoportja 1 10 Idő� 
,·asutas részvételével kirándu
lást szervezett Pannonhalmá. 
ra. A közös megmozdulás ki, 
tűnően sikerült. 

üzeni 
Voloslnovszk.l J"ános, Bánszegi 

J6zset, Debrecen ; Pál István, An
tal József Miskolc : Vas István 
Rákosrendező, Maróti István 
Szombathely ; Perlaki Gyula, Ozv 
Gulyás Istvánné Sopron; Mol-

AUGUSZTUS 25-ÉN NYÍLIK 

nár ArpAl'.1 Ferencváros : Török 
Béla, Foki István, Barbócz KII· 
rolyné Bu<lapest: Cserháti Jó
zsef, SzllAdi Sándor Szeged ; 
Szücs Ferenc Hatvan ; Kiss Lajot
Alsóörs: Bognár Károly Tapol• 
ca ; Szabadkai József Dombóvár: 

- Emelkedett az önkéntes 
véradók száma a mlskolct 
járműjavító vállalatnál. Az 
elmúlt évben 65-cn adtak vért, 
a pár n�ppal ezelőtt megtar
tott önkéntes véradó napon 
pedig 105-en. Az üzemi Vörös
kereszt-szervezet vezetőségé
nek határozata alapján a jövő 
nyáron ismét megrendezik az 
önkéntes véradó napot, 

a 66. Országos Mezőgazdasági Kiállítás 
Ezekben a napokban lá-

7.as munka folyik a mezőgaz
dasági kiállítás 33 hektárnyi 
területén. Több mint 1500-
an munkálkodnak azon, hogy 
a nyitásra minden rendben 
legyen. A szabadtéri bemuta
tó 25 OOO négyzetméternyi te
rületén, ahol a korszerű zöld
ség-, gyümölcs- és szőlőter
mesztés módszereit mutatják 
be, már augusztus elején be
fejeződtek a munkálatok. 

Néhány nap óta egymás 
után érkeznek az állatszállít
mányok, s a külföldi kiállítók 
szállítmányai a Kőbánya
teherpályaudvarra. Az apró
jószágokkal együtt mintegy 
16 OOO tenyészállat népesíti 
majtl. be a kiáll!tás területét. 

Gyors ütemben �pítkezik a 
vendéglátóipar is. Teljesen 
elkészült a 2000 négyzetméte-

res vendéglátó ltombinát és 
készen áll már a Mtit11tis-pin
ce, a Szőlőskert büfe, vala
mint a birka- és gulyáscsárda. 
Elkészült a mezőgazdasági ki
állítás végleges szórakoztató 
és kulturális programja is. A 
műsorok közül érdekesnek 
ígérkezik a Vidám Szlnpad 
politikai kabaréja, amelyet a 
várható, nagy érdeklődésre 
való tekintettel, naponta há
romszor mutatnak be. Ezen
kívül mezőgazdasági Ki mit 
tud? vetélkedő, nagy n1?pl ze
nekarok versenye, magyar
nóta-est, csikós- és gulyásbál 
szerepel a változatos prog
ramban. 

Leveleiket lapunk anyacAboz fel
humAIJuk. 

Magyar László szentes: Moln�r 
ArpAd Bp. Fer\?n�·,ros; ifj. Ver
rasztó Ferenc, Na&Y•y!mtit; Le 
lelket U:elék• bel7ft tovibbflot
tuk. 

A Hivatalos Laphól 
A H1vatalo1 Lapból a sz:ikszer• 

vezeti bizotts4gok és a dolgozók 
figyelmébe ajónljuk a követke1.ö
ket : 

31. námb61: 118 527/1987. J/Ker.,,. 
kedelml SzakosztAly B. 33'/o-os 
menetkedvezmény engedé13,·ezést"' 
a 66, Országos Mezőgazdasági Ki
állfüis és Visárra utazó ldállltók 
és látogatók részére. 

S!. súmb61: 118 050/1967. I/2.B 
HadkOtelezettséget tellesitök ér· 
dekvédelmér/Sl szóló rendelet mO
dosltllsa. 

118 779/196'7. I/2. A. M ltjűs.ig kö
rében végzendl! munkáról szóló 
1016'1967. (VI. 26.J sz. kormán:;ha• 
tározat közzététele. 

- Munkás-paraszt találkozó 
Derecskén. A debreceni jár, 
műjavftó Komarov űrhajós 
nevét viselő szocialista brig3d
ja és a derecskei termelős�ö
vetkezet Komarov brigádja 
már régóta jó kapcsolatban 
van egymással. Az alkotmány 
ünnepén a két brigád Derecs• 
kén találkozik ismét egvmns• 
sal. s a labdarúgópályán fel
állított szabadtéri színpadon a 
járműjavító Boc�kai népi tánc
együttese . és népi zenekara 
kultúrműsort Is ad. 

KERESZTREJT VÉNY 

Az előző kiállításokon nagy 
sikere volt a lovasbemutatók
nak. Az idén a kiállítás alatt 
rendezik meg a baráti hadse
regek lovasainak bajnoksá
gát, ezenkívül 14 ország rész
vételével nemzetközi lovas
versenyre kerül sor. 

Mint a fentiekből is lát
ható, a 66. Országos Mez6ga;:,
dasági Kiállítás 24 napos nyit
vatartási idején - nyitástól 
zárásig - nagyszabású bemu
tatók, érdekes rendezvények 
várják a látogatókat. 

111 046/1967. I/1. A. Oktatási Be 
ruház.isi Fclügyel6ség •zervezése. 

- 12 millló forintos népgaz
dasági megtakarítást értek el 
az elmúlt öt évben a miskolci 
:E:pítési Főnökség újítói. A-z 
újítómozgalom népszerűségé
re jellemző, hogy ez év elsó öt 
hón.apjában 1,1 millió az újí
tásból eredő népgazdasági 
megtakarítts. Az építési fó
nökség dolgozói közül 18-an 

Jelentkozésl felhlvás szakmér- kaptak „Kiváló újító" jel-
nökl továbbképzésre. vényt. 

Vízszintes : 1. Oszun kezdve eb
ben a formában folyik a szakszer
vezeU tömegoktatts (Folyt. a 
fllgg. 1-ben) . 11. Arab atya. 12. KI
mondott beta. 13. Fed. H. Lyuk. 
!5. Biztató szó. 16. Skóciából ere
d6 játék. 17. Mostanában gyak
ran hallott közel-keleti városnév. 
J9. Réz azonos betűt. 20. Autonom 
cBeremtsz terület a Szovjetunió
ban. 22. Olasz város ez Adda 
jobb partján. 24. Olajbogyó. 26. 

Eszme. 28. Hires kerámllrus ma
vész csalá.d.l neve. 30. Jó a szeme. 
31. Egyszer s mindenkorra (an
gol.) 34. Varrószersz.ám névelő
vel. 35. X. B. 36. Idomtalan tö• 
meg. 37. Vlzlnllvény. 39. Igevég
z6dés. 40. Marokkó f6városa. 41. 
Kenaf betat keverve. 42. A mai 
nap. H. Betúpóllással szlj. 45, 

Régi balkáni nép. 46, Betat vet. 
n. Madárlak. 49. A mese, a mon
da. 51. frjad. 52. Piaci árus. st. 

Olasz folyó. 55. Eltogyasztaná az 
ételt. 56. Város az USA Nebraska 
áUamáMn. 58. Görög haladó szer
vezet. 59. Pusztítás. 60. Nátrium 
vegyjele. 61. Az USA egyik álla
ma. 64. Klcslnylt6 képz6. 65. Ta
karó. 66. Becézett n61 név. 68. A 
mondában frlglal király. 69. A 

kokacserje alkaloldája. 
Füg1:Glege11 1. A vlzszlnte• L 

folytatáita 2. Turku másik neve. 
3. Rövid úton. 4. Tériszony, be
teges Idegállapot, görög szóval. 5. 
Budapest egyik pályaudvara. 6. 
Háziállat. 7. Európai hegység. a. 
A betegség leírása (görög). 9. 

Európai nép. 10. Zúzmara. 16. Ga
vallér kezdete. 18. Adja vala. 20. 
Kérd6szó. 21. Alapanyag, amely 
kémiai úton nem bonlható. 23. 
N61 név. 25. Angol mértékegysé«. 
26. Ezt vágtak a felcserek. 27. 
Azor.os betak. 29. Az SZTK el6d
Je. 32. Nálunk ritka fa!éleség. 33. 

Vissza : nem vele. 36. Bojtorján. 
38. Dakar egynema bettll. 41. A 
kert meghitt rés,e. 43. Rövid. 
tréfás történet. 45. Ugyanott la
tinul. 46. Attlla lel!klsebb fia. 48. 
Német mmgyár rövld1tése. 50. Vá
ros a Vörös-tenger partján. 51. 
Jelt ad. 53. Mohamed ein1k mel
lélmeve la dlcs61tendl!). 55. Be
tilpNlással Indiai állam. 57. Ver
dl opera. 59. Becézett n<51 név 
fordltott1a. 62. Felesé«e van. 63. 
Véd6. 85. Fiatal. 67. Róma! 2. 

Belr0ldend6: vlzszlntes 1 é• rolv
tat!lsa a !Uel(6le1tes 1-ben. BckOI· 
dési hatirldl!: 1967. szeptember 10. 

Az et6z6 ker„sztrt'ftvénv helyes 
megteJtése: Hoss,ú ld6re szóló 
fei1"'i.:1é-st folyamat kezdete. 

Könyvet nvertek : Savolác:z Ká
rolv FP1ct,..e"it1, S7t\c-henY1 u. 56. 
UdvarhElVf ErnO S7�ntes, MAV
áltomá,. Csuhai Istvánné. T•s7a
S?'.eT1ttmre. Kcu::c:-nth u. SS. Honti 
,Tpnl'J fvf,,.,.. ... ,<". ��r:tm u 8 :  dr. 
Bartha Béla Makó, Kölcsey u 24. 

A kiállítást augusztus 25-én 
ünnepélyes külsőségek között 
nyitják meg. 

Társadalmi munkában 
hétvégi víkend-telepet épí
tenek a miskolci járműjaví
tó dolgozói és KISZ-fiataljai. 
A Miskolc közelében lévő nyé
ki tónál a fürdésre, horgászás
ra kiválóan alkalmas területen 
már 4 darab tetszetős kivite
lű �ikendház a helyére került 
és elkezdték a parkosítást. a 
tereprendezést. A vállalat nya
ralóját augusztus 20-ra adják 
át. 

HAGYA& VASUTAS 
a V11ut■sok Szaks:zerveze�l\e• 

leol• 
Szerk!!S?t1 • �terketrtO btt,,tt•6J 

Föuerkeu�: GuJyO.s fllnot 
retelö, tterketttö: Vts1 Ferenc 

Szerktut6!-eg: 
Budapest vt. BenC2ór ute. n. 

Telefan• •dro!I· m-n2 
O�emt: lt-1'1 
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A TISZT ASAG A F0RDOSZOBABAN KEZDőDIK 
MARKAS PIPERESZAPPANNAL 

Kék Vörös kellemes intenzi� illat 
Exotic szározbörüeknek 

Coolo enyhén sz6rít6 hatású 
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A VII. kongresszus határozata nyomáw. 

újabb bérintézkedések az utazó· 
és a pályafenntartási dolgozóknál 
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§ A vasutas dolgozók béreme- részére kiadott 118 378/1967. vezeti bizottsággal egyetértés- � 

lésére - s az egyes bérará- I/6. D. sz. főosztályi utasítás ben állapítja meg, s az utazó- � 
nyok - javitására ismét intéz- tartalmazza, kiemelve azt az személyzet célprémiumának � 
kedés történt. Több munka- igényt, hogy az egészségtelen egyénenkénti - 200-600 fo- � 
körben újabb bérkorrekcióra bérfeszültségeket fel kell szá- rint közötti differenciált - � 
nyílt lehetőség, melynek vég- molni, s hogy a béremelés ha- összegét is a helyi szakszerve- � 
rehajtását az érintett szakszol- tása a munkában és a szak- zeti bizottság egyetértésével � 
gálatok már megkezdték. szolgálat eredményeiben ked- lehet csak megállapítani. Ezek i 

Az utazószolgálatnál július vezően jelentkezzék. az intézkedések fél év alatt � 
1-i hatállyal részleg •s munka- A béremeléseket, a személyi több mint 15 millió forinttal � 
köri búemelésre 1,erült sor. munkaköri bért és az órabér�- növelik az utazószemélyzet és � 
Az utazók munkájának gazda- sek személyi órabérét a szol- a pályafenntartási szolgálat ij 
ságosabb megszervezésével el- gála.ti főnök a helyi szakszer- dolgozóinak keresetét. � 
ért bérmegtakarítást - mint § 
már korábban is - a munka- ,----------------------------

� 
köri bérek emelésére és egyéb N 

A Keleti pályaudvaron augusztus 29-én reggel 7 órától több mint 100 pályamunkás 
hozzáfogott a vágányhálózat átépítéséhez. Az átépítés ideje alatt több esetben is sor kerül 
részleges vágányzárra, hogy a pályaépítők za.vartalanul dolgozhassanak. Az első vágány• 

zár augusztus 29-tól 31-ig ta.rtoU anyagi ösztönzésre lehet fel- ·u,,· . 
d I ,, � használni. <Nem általános bér- Orv O SI re n e O ..,.,..,_,,.,.,.,.,,.,,.,.,.,.,,.,.,.,,.,..,.,..✓,,,.,.,.,..,_.,.,..,..,..,..,.,✓.,.,,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,/,.,,.,.,n,,..,.,.,.,.,.,..,.,.,.,.,...,.,..,,.,.,✓,.,..,.,,.,.,.,,,,,,.,.,.,.,,.,.,.,.,,.,.,.,,.,.,.,,.,.,/.,,.,.,.,,,,,,.,.,,.,H 

emelésről van szó.) 
A most kiadott 119 167 /1967. 

[/2. B. sz. utasítás szerint 
féléves szinten 3 066 OOO 
forint - havonta wbb 
mint félmillió forint - fel-

ha&nálására kerül sor, 
amely elsődlegesen a tehervo
nati forgalmi utazókat, a moz
donyfútőket és az Autófuvaro
zási Főnökség gépkocsivezetőit 
érinti, úgyhogy munkaköri bé
rüket minimum havi 50 forint
tal lehet megemelni. Azok a 
dolgozók, akik béremelésben 
részesülnek, havi 50 forintnál 
kevesebb összeget nem kap
hatnak. A felső határt nem 
szabja meg a rendelkezés. 

Ugyancsak az utazószemély
zetet érinti a 1 19  300/1967. I/2. 
B. sz. alatt kiadott 

mlnt.igy 18 millió forint 
llsszegű célprémium ls. 

Az őszi - szeptember, októ
ber, november - hónapokban 
a termelékenység javítása és 
az egy főre esö szolgálati órák 
csökkentése esetén a vonatve
:tetók, a ;egyvizsgálók, vowit
fékezök, vonatkezelők és leve
lezök, továbbá mozdonyveze
tők, segédkezelök, gépkezelők 
és mozdonyfií.tók prémiumot 
kapnak, melynek összege ha· 
vonként 200 forintnál kevesebb 
és 600 forintnál több nem le
het. 

A rendelkezésben megadott 
termelékenységi szint minden 
egyszázalékos túlteljesítés -
és a kifizetési feltétel teljesí
tése esetén - az igazgatóság 
részére adott célprémiumkeret 
;;uzege további egy-egy száza
iee,c,cai emelkedik, s !gy a ha
tárokon belül magasabb össze
gl1 lehet az egyénenkénti fi
zethető prémium is. A célp�é
mlumként kifizethető keret
összeg mintegy havi 6 millió 
forint. 

A pályafenntartási szakszol
gálat munkásállományú órabé· 
res dolgozóinál - ugyancsak 
július hó 1-1 hatállyal - in
tézményes 

órabéremelésre került _sor, 
melynek havi bérkihatása 
1 millió 7-tO ezer forint. 
Féléves átlagban a mini.
egy 10 millió 500 ezer fo-

rint 
egyrészt az átlagbér-megtaka
rítás, má.srészt pedig a lét
számmegtakarítás eredménye. 
Mivel ezt az összeget a pálya
fenntartási szakszolgálat teril
letén takarltottak meg. a fel
használása is ezen a területen 
történik dgy, hogy részleg',?S 
óra.béremelést kell végrehajta
nl Elsösorban a törzshálózaton 
foglalkoztatott pályafenntartá• 
st dolgozók kapn11k most Mr
emelést. Az. órabéremelésb�n 
részesülők személyi órabérét 
(igy kel) mei;állapftani. hogy 
az emelés havi összege 50 f::,
tintnál kevesebb nem lehet. 

A felhasználásra vonatk.n6 
l'endelkezést az igazga tósái;0k 

Szeptember l-én ünnepélyes 
külsőségek között adták át a 
veszprémi csomópont dolgozói
nak az új üzemi és ellenőrző 
orvosi rendelőt és fogászatot. 

A veszprémi vasutasok régi 
vágya és tegyük hozzá jogos 
kívánsága teljesült akikor, 
amikor szakszervezetünk köz
ponti vezetösége a ½ száza
lékos Onlcéntes Támogatási 
Alapból 600 ezer forintot jut
tatott az ú; egészségügyi léte
sítmény építésbe. Ezzel Is ki
fejezésre jut az a határozat, 
hogy az alap közvetve, vagy 
közvetlenül visszajut azokhoz, 
akik azt &szeadják. 

A létesítmény építési költ
ségéből részt vállalt a MA V 

Vezérigazgatóság 3. szakosztá
lya, a szombathelyi igazgató
ság, a helyi mozgalmi és köz
igazgatási szervek és több 
ezer társadalmi munkaórá
val a veszprerru csomópont 
dolgozói Is. 

Elismerés és köszönet mind
azoknak, akik hozzájárultak, 
hogy a rendelőt ma a dolgo
zók gyógyításának szolgálatá
ba tudják állítani. 

Most, amikor Veszprémben 
az új orvosi rendelőt átadták, 
Tapolcán még nagy ütemben 
folyik a csomópont új or
vosi rendelőjének ép_íiése, 
amefy a KPM 113. szakooztá
lya és a szombathelyi lgaz1za• 
tóság segítségével épül fel 

EREDMÉNYESEN ZÁRTÁK A FÉLÉVET 
A Debreceni Járműjavító 

ÜV-nél a napokban fejeződ
tek be az első félév termelési 
tanácskozásai. A beszámolók 
!oglalkoztak a vállalat első 
félévi termelési eredményeivel 
és meghatározták a második 
félév feladatait Is. A vállalat 
az első félévi tel;esítményter
vét 100,57, a te,-melékenységi 
tervét pedig 101,63 százalékra 
tel;esítette. 

Jól alakult az első félévben 
a gőzmozdonyok, sz�mély- és 
teherkocsik javításának átfu-

tási ideje Is. A tervben meg
határozott időnél lényegesen 
kevesebb Ideig tartózkodnak a 
műhelyben a kocsik és így az 
elmúlt félévben a tervezettnél 
több főjavított kocsit adtak 
a forgalomnak. 

A termelési tanácskozások 
beszámolóját minden műhely
ben vita követte, amelynek so
rán 167 dolgozó szólalt fel és 
mondta el véleményét, javas
latát a munkával, a te1melés
sel kapcsolatban. 

Egy pályaudvar előre lép 
Ismét foglalkozik személyszállítással a Józsefvárosi pályaudvar 

A 100 esztendős Józsefváro
si pályaudvar személypálya
udvarként kezdte meg műkö
dését, majd teherpályaudvar 
lett. 1959 óta csak teherpálya
udvarkén t üzemelt. Nem kis 
fordulatot jelentett 'tehát éle
tében 1967. augusztus 21-e. E 
napra virradó,;a az egykori 
Losonci pályaudvar visszami
nősült személypályaudvarrá. 
Szükségessé tette ezt a Keleti 
pályaudvar rekonstrukciója. 

Samu Jenö állomásfőnök 
elmondta, hogy a Józsefvárosi 
pályaudvarra befutó első vo
nat hajnali 2.30 órakor Békés
csabáról érkezett. Ezenkívül e 
napon még Orosházáról, Szen
tesről, Bajáról, Hatvanból, 
Szolnokról és Kunszentmiklós
Tassról érkezett vonat, az in
dított szerelvények végcélja 
pedig Veszprém-külső, Duna
újváros, Oroszlány, Hatvan, 
Szolnok és Kunszentmiklós
Tass volt. 

Az eddigi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy az érkező vo
natok kihasználtsága 75, az in
dulóké 60-70 százalékos. Az 
utazóközönség megértette a 
forgalom átszervezésének 

szükségességét. Nem kis szám
ban indulnak és érkeznek 
olyan utasok is, akiknek he
lyileg kedvező fordulatot je
lent ez a közlekedési átállítás : 

- A Ganz-MAV AG sok ezer 
dolgozója közül - mondta ei:
ról a kérdésről Nagy Miná!y, 
a Józsefvá·rosi pá!yaudvar-szb
titkára - hatezer jáT be vi
dékről, s ezek közül kétezren 
most még a villamosköltséget 
is megtakarítják, hiszen a pá
lyaudvartól a Kőbányai úti 
gyár csak egy kőhajításnyira 
van. 

- Május 1 óta készülünk 
tervszerűen munkaterületünk 
kiszélesítésére - kapcsolódik 
a beszélgetésbe az állomásfő
nök. - Az áruraktár egy ré
széből várótermet, előcsarno
kot, illetve személypénztárt 
teremtettünk. Közben dolgo
zóink megfelelő kiképzéséről 
sem feledkeztünk meg, hiszen 
meg kellett ismerkedniük a 
végrehajtási utasítások módo
sításaival. Tájékoztatásuk 
megtörtént, mindenki a· he
lyén van az „új korszak" be
következte óta, s a munka -
amely egyébként különösen a 

sokat tett a szervezési' mun
kák sikeréért. 

De nemcsak a jelenlegi, ha
nem a múltbeli működése is 
a legjobbak sorába emeli a 
Józsefvárosi pályaudvart. Sa
mu Jenő állomásfőnök feje 
felett a fa!ol1 az oklevelek so
ra. Jó mérleget mutat az 1067. 
évi első félévi teljesítmény is: 
a pályaudvar teljesítette az él
üzem-feltételeket. 

E napokban izgalommal ké• 
szült a pályaudvar vezetősége 
az augusztus 29-30-i napokra, 
amikorra 28 pár vonat közle
kedése szerepelt terveikben. 

- Ettől eltérő forgalomirá
nyítás is Lehetséges - mondja 
az állomásfőnök , hiszen 
rr.indenben most a Keleti pá
lyaudvar átépítésével kapcso
latos mozzanatoktól függiink. 

- úgy érezzük, minden 

---------------------------------------. forgalmi sz<rtgalattevő brigá-
dok számára jelentősen meg-

szükséges előkészületet meg• 
tett az ügy érdekében a szak
szervezeti bizottság is -
mondja Nagy Mihály. - E 
munkánkhoz dolgozóinktól sok 
segítséget kaptunk: ;elentős 
részük szintén vonaton közle
kedik, így személyesen győ
ződhettek meg a vonaton 1.fta
zók hangulatáról, kívánságai
ról. Mi a továbbiakban is arra 
törekszünk, mint minden p!Í
lyaudvari dolgozónk, hogy 
rrunkánk zökkenőmentes és 
balesetmentes legyen. Sokat 
beszélünk arról tagságunk kö
réb11n - s mint látjuk, ezt 
mindenki meg is érti -, hogy 
akár (itperces eltérés a menet
rendszerűségtől, az utasok szá
mával megszorozva, nagyon 
sok munkaóra-kiesést jelent
het a termelőmunkában. · S ha 
erre mindenkor figyelmet for• 
dítunk. elmondhatjuk, köte
lességünk?!t ebben- a ,l!ndki
vüli időszakban is becsiilete
ien. tel;esíte,ttük . . .  M. L. 

A darabáru fuvarozás · tapasztalata! a szegedi 
igazgatóság területén 

A közlekedési tárcánál 
működi\ koordináló bizottság 
még 1965 októberében hatá
rozatot hozott, hogy az orszá
gos darabáru forgalmat a két 
fő közlekedési ág, a vasut és 
a ki:izhasználatú Autóközle
kedési Vállalat közösen ösz
szetett fuvarozás formájában 
bonyolítj'ák le. 

A koordináló bizottság ha
tározatának megvalósítása a 
szegedi igazgatóság területén 
előre kidolgozott ütemterv sze
rint halad. Ez év áprilisában 
Bács-Kiskun megyében két hó
nappal később pedig Csongrád 
megyében már kezdetét vette 
az összetett darabárufuvaro
zás, míg Békés megyében 
szeptember elsejével került 
megvalósításra e határozat. 

A tapasztalatok gyűjtésére 
Bács-Kiskun megyében adó
dott több lehetőség. Az indulás 
teljesen zökkenőmentesen tör
tént, ami elsősorban a jó szer
vező munka erecl..'Jlénye. Az 
országos darabáru forgalom 
lebonyolításában 

az AKOV-nel: korábbi 
tapasztalatai nem voltak. 
a ·  szervezés során a vas• 
uttóJ szíve5en ,·eUek lit 

minden útmutatást és se-
gítsége&. 

A megszüntetett darabáru 
forgalmú állomáshoz tartozó 
községeket az AKőV darab
árus járatnak legalább heten
ként kétszer ki kell szolgálni. 

A kiszolgálásnak ez a for
mája nem egy esetben túlzott
nak látszik, mert az elenyé
szően csekély forgalmú helyek 
Ilyen kiszolgálása gazdaság
talan. 

A két fuvarozó közötti meg
állapodás szerint 50 km távol
ságon belül kizárólag az 
AKŐV, 50 km-en túl pedig a 
MAV és az AKÖV közösen 
végzik a darabáruk fuvaro-
zását. E rendelkezés alapján 
azok a rövid távolságú tételek, 
amelyeket a vasut korábban 
50 km-en belül fuvarozott 
AKÖV ·forgalomba mentek át, 
!gy ezzel csökkent a ,·asut da
rabáru forgalma. 

Ugyanakkor viszont emelke
dett az expresszáruforgalom, 
mert awkról a helyekről, ahol 
megszűnt a darabáruforgalom. 

a sür,iös továbbítást Igény
lő küldeményeket ex

preSE:zároJ..ént ai'ják rei. 
A személyvonatoo árutováb-

bítás egyre nagyobb gondot 
okoz, inert itt olyan árufélesé
gek jelentkeznek, amelyeket 
korábban a darabál"'JS kocsik
ban továbbítottak. Ez az áru
mennyiség csaknem kivétel 
nélkül kevés ahhoz; .hogy a 
feliidási állomáson darabárus 
kocsit r.akhassanak, de gyak
f'an túl sok a személyvonathoz 
és így más sürgős továbbítást 
igénylő küldemények vissza
hagyását eredményezheti. Kü
lönösen sok gondot jelent a 
primőr áruk, zöldség. gyü
mölcs személyvonatoo továb
bítása részint a nagy meny• 
ny�g miatt, részfnt pedig 
azért, mert a menetrend szer
kesztésekor · a tart6zkodásl 
idők megállapításánál még 
nem lehetett számításba ven
ni a most már jelentkezó 
megnövekedett forgalmat, ' de 
a berakás is sokszor szinte 
megoldhatatlan az ember
hiány miatt. 

A fentl�kb6l f8 megáll.apit
ható, hogy az összetett danb
árufutíarozás klsebb-Mgy?bb 
zökkenőktől . eltekintve Jól 
megy, mert a i,asut �s az 
A KŐV igyekszik megfeleln; 
feladatainak. 

Szilád.l Slindor -

növekedett - zavartalanul fo-
lyik. 

Ide kívánkozik azok névso
ra, akik az átszervezés mun
kájában fontos feladataikat 
jól és gondosan oldották meg. 
Papp Endre főintéző, állomás
főnök-helyettes, . Temesvári 
Henrik főintéző, · oktatótiszt, 
Csomasz Károly főintéző, bel
ső ellenőr, Zele József főinté
:ző, vezető kereskedelmi hiva
talnok, Artuer l!;va illlemmér
.nök, Bakonyi l,ászló míiveze
tő, Schuszte, Béla szocialista 
brigádvezető és Aszódi.. l,ászló 
anyaggazdálkodó különösen 

A 'kitüntetéshez méltóan 
· A debreceni fűtőház dolgo
zói az elmúlt 'évi jó munká
juk jutalmaként élü�m ki
tüntetést kaptak. A kitüntetés 
átvételekor megfogadtéík, hogy 
ebben az évben is eredménye
sen, a kitüntetéshez méltóan 
!lolgoznal<. Az éves· terv sike
res teljesítésére. a feladatok 
maradék�lan végrenajtására 
már áprilisban, elhatározták. 
hogy munkasfkerekkel köszön
f.!k a Nagy Októberi SzoJ:ialis
t.a Forradalom 50. évforduló
ját.. A jubileumi felajánlás tel-. 
le_sftésének egyik szerves . ré
sze volt az alkotmány napi 
műszak megszerve1ése. mely
nek' kerétében Juhá.,z l,ajos 
Ifjúsági szocfallsta brigádja· 

vállalta, hogy az M62 058. psz. 
nagyteljesítményÜ Diesel
mozdony D 3-as javítását 11 
nappal a határidő előtt elvég
zik. Vállalásukat teljesítették 
és ezzel mintegy 600 munka
órát takarítottak meg. 

Jó eredményeket értek el a 
vmamosműhely dolgozói 18. rfagy ll Lajoa brigádja a nyírábrányj vonalon a 22-es 
szárr.ú őrhely villamosítását végezte el terven felül. Ezzel 15 918 forintot takarítottak meg. A műszaki kocslszolgálat szocialista brigádjai pe
dig két kocsi Időszakos tisz'..í• lását vállalták terven felül 

1Haros4n Pál 



, MAGYAR VA�UTA!il 196'l'. SZEPTEMBmt 1. 

, ,Megszerettem a va�utat" Egy szakszervezeti bizottság számvetése 

Beszélgetés Sándor Cecília intézővel 
órdkon oda kell ftgye!n.i, so
sem szabad !azitani., a vizsgá1c 
idejére hagyni a készülést. Azt 
hiszem, ez a jó eredmény aliá
ja és omegája. 

Fél esztendeje Immár, hogy 
Nyíregyházán a fűtőház dol
gozói újjáválasztották a szak
szervezeti blwttságot. Hat hó
nap nem nagy idő, de an-a 
elég, hogy rövid számvetést 
készítsünk az eddig végzett 
munkáról. Szabó János - a 
távollevó szb-titkárt helyette
sítő szb-elnök - vállalkozik, 
hogy elmondja: milyen célo
kat tűztek maguk elé a már
cit<si i,álasztáson, s eddig mit 
valósítottak meu mindabból. 

52ak-szervezet VII. kongresszu
sának határozatai szellemében, 
a maguk területén mindent 
megtesznek. De a szakszen·o
zeti bizottság véleménye az, 
hogy a hosszú szolgálatot kö,.
ponti intézl;;edéssel kellene 
csökkenteni. 

- Csökkentettűk a moz
donysee-m.élyzet fú.tóházi ta.r
tó:::kodási idejét. A felvigyá
zók a korábbi idószakná! Job
ban tájékozódtak a vonalon le
vő gépekről, s ennek megfele-

lóen értesitetté1c a szeméCyze
t„t. Emellett, ahol ke!lett. köz
bevá!tók.at alkalmaztunk 
sorolja Szabó János eddigi 
ténykedésüket. 

A fűtóháznál igyeke:rnek 
könnyebbé tenni a mozdony
s.:emélyzel munkáját, de Vár
ják, hogy a felsőbb szervekkel 
közösen találjanak olyan meg
oldást, amely előreléptst je
lent. 

(f. t.) 

Alig egy hónapja, a XVII. vasutasnapon zajlott le a tiszt'1vatás. Alig harminc napia annak, hogy közismertté níltak a volt tisztképzósök jó eredményei, különösképpen ket derék, kötelességtudó if.iú ,·asutas: a tanfolyamelsó Sán
dor Cecilia és Takács Gábor 
neve s teljesitménye. Tizenhét 
tantárgyból Vizsgáztak kitűnő 
eredménnyel. A vasutas köz
vélemény azóta is é,rdeklődés
,;el kíséri a most végzett tisz
tek életútját, ktilönösen kí
'\Wlcsi Sóndor CeciliMra, aki 
az általános iskolától kezdve, 
végig színjeles tanuló volt. s 
•l;i megtartotta előkelő „he
l·yezé$ét� a 80 éves Tisztképzö 
Intézet jubilári.s esztendejében 
18. 

Sándor Cecilia alig hat esz
tendeje van a vasútnál. Nagy
szerű tanulmányi eredményé
ért in tézövé nevezték ki. Most 
ismerkedik az elektrónikus gé
pi számfejtés el6készftö mun
kájával. Csáktornyai Imre cso
portvezető tanítja, irányítja. 

- A választás után egyik r---------------------------
leg!óbb feladatunknak tet,:in-

A válamott srakmában 

HoYá került az avatás utá.n? 
Milyen munkakört lát  el? Elé
�e<lett-e új szolgálati helyé
-vel ? 

Sándor Ceclliával - érdek
lődési körét tekintve -, olyan 
.Ezakszolgálati területen talál
koztunk. ahol az áru- és sze
mélyszállításból eredő bevéte
le!, ellenőrz.ése, s a fuvarozás 
közben, a fuvardíjszárnít.á.s so-
1·án elkerülhetetlen eltérések
kel összefüggő vissza térítés és 
kártérítés történik. A BVKH
ban beszélgettünk. Nagv, 
csontkeretes szemüvege mö
gött élénk csillogású szempár 
t:rdeklódéssel nézte a kérde
:,,öt. majd mosolyogva jegyez
te meg: 

- Nem ti<1,gyok ió riport
o.lany. 

Pedig annak biwnyult. Okos 
'\"alaszai megkönnyítették dol
gunkat. 

- Nem vasutasnak készül
tem - árul.Ja el beszélge1és 
közben. - Annyi1'a nem, hO(l1J 
családunkban egyáltalán nincs 
vcsuta.s. Pápán, a gimnázium 
el1>ég;:;ése után az elhelye;z1cc
dés gondját oldotta meu vasúti 
felvételem. De hamar  megsze-. 
retem a vasútat. Enélkül nen1 
jutottam volna o<la. ahova el
trl em. Dudarbányán tettem le 
a szak-vizsgákat. Bs ahogy telt 
,,z idó. úgy alakult ki bennem 
a Yonzalom a kereskedelmi 
,;:wlgálat iránt. Nem lenné,;: 
alkalmas forgalmlstának. er:·e 
is. ahogy mondan:i szokták, -
születni kell. 

Törékeny alakja, csendes, 
halk szava! szinte igazolják, 
amit mond. 

- Bizony nem volt könnyű 
megbírlcózni. a tantárgyakkal., 
különösen nehéz volt a bizto
Mitó berendezés, a forgalom és 

Szocialista modon . . •  

Sándor Cecília. 
(Hemző Károly felvétele) 

4 músza1ci tárgykörll anya
uok. A kereskedelemmel ösz
szefügg5ek azonban vonzottak. 
A kereskedelmi szolgálat sze
repe egyre nő a vasútnál, a 
kereskedelmJ szemlélet fontos
sága pedig döntően előlép az 
új gazdaság; mechanizmusban. 
A BVKH valamennyi területe 
alkalmas arra, hogy ennek az 
új szemléletnek megfeleljünk, 
s ez újabb lökés ahhoz, hogy a 
január l -én életbelé-pö új díj
sz:abásokból jól vizsgázzunk. 

A munkában is helytáll 

Arra a kérdésre; mi a rúgó
ja egy ldtúnö-rendűségnek, a 
kö,·etkezóket mondotta: 

- Kicsit alkati dolog. fő
ként az alsóbb osztál:,oknáL A 
későbbi tanulmányok során 
már szervezés kérdése is. 
Ren.dszeresen kel! késziLlni. Az 

Köszönet a 
Július 19-én a Nyugati pá

lyaudvarról induló 171 2-es vo
nattal Hajdúszoboszlóra akar
tam utaz.'li - írja szerkesztö
segünkhöz 6rkezett köszönő 
levélben Barbócz Károlyné, a 
Munkaügyi Minisztérium dol
gozója -, azc:,nban saját hi
bámból Szolnokon a vonatról 
lemaradtam. Csomagom, pén
zem a füilrében maradt. 

Kétségbeesve rohantam be 
a szolnoki forgalmi irodába, 
ahol udvariasan a segítségem-

- Ahogy én látom, - mon
dotta a csoportvezető - Ceci
li.a nálunk is tartani tudja a 
színvonalat. De ezt el is vár
juk t6le. - Egy Jókora cso
magra mutat. Fuvarlevelek 
száza! vannak benne. - Ezt 
már ó csinálta, egyedül, hiba 
nélkül.. 

tetiük, hogy a négy múhely
l:>izottsng munkáját a korab
binál jobban támog;issu.Jt -
mondja. - úgy érzem, ezt 
megvalósítottuk, ha vannak 
még megoldásra váró teendél
ink is. A kereskedelmi társa
dalmi ellenőr hálózatba je
lölt dolgozóink korái,lban nem 
tudtak tényleges segítséget 
nyújtani a bizottságnak. Az 
utazók s.zolgálati idejük miatt Beszélgetés közben azt is nem lehettek teljes értékű megtudjuk, hogy szereti a tagjai ennek a szervezetnek -komoly zenét, a színházat, a s a képzettségük sem igen fejő könr:eket, s együtt érez a lelt meg. Idén megfelelőbb józan fiatalokkal. � , d "ük! J i Saját korosztályáról így be- képzettségu es í eJ .. ,e s 
gazdálkodni tudó dolgozókat szélt. jelöltünk a társadalmi ellen-

- Kár, hogy a k-ülszolgálat- órök sorába. s a legutóbbi ér
nál, különösen a közép- és kis- tékeléskor elégedetten hallot
áZLomásokon alig van KISZ- tuk : tevéke-nyebbek, mint a 
élet. Mibt nem segíttk jobban korábbiak. 
ezeken a helyeken a vasútas-

le fiatalok nevelését, szórakozá- Az szb elnö e szívesen szól 
.sát, művelődését? a sikerekről, ám nem akarja 

A BVKH-ban még alig van 
tapasztalatom. de azt lát.om, 
hogy itt nagyon sok nó dolgo
zik. Helyzetüket, föként a fia
talok helyzetét még nem is
merem. Jólesö érzés azonban 
látni, hogy osztályvezetőm nö 
és számos nő föelőadói beosz
tásban dolgozik a hivatalban. 
Ez, nem lebecsii!endő és bizo
nyítja a nÖi munkaerölc érté
kelését. - mondotta befeje
zésül. 

Szelecsényl L Sándor 

segítségért 
re siettek. Különösen jólesett 
az az emberséges és lelkiis
meretes magatartás, hogy ak
kor, amikor a közbeeső állo
mások azt jelezték, hogy cso
magjaimat nem találják, ez
zel nem vélték elintézettnek 
az ügyet, hanem a debreceni 
vasúti rendórség segítségét is 
igénybe vették és így pénze
met és csomagomat még az
nap visszakaptam. 

.A gyors segítséget ezúton f.s 
köszönöm. 

elhallgatni a gondokat sem, s 
rögtön beszélgetésünk elején 
megemlíti : 1966 el.só negyedé
hez léépe.st 2:J n�.ppal nött a 
baleseti napok szám.a. S a bal
esetek túlnyomó többségét a 
munkavwelmi előírások 
megszegése 01tozta ! 

- A fútöhá:; tnost áll át a 
villamosvontatá...,.a, s ehhez 
más ki1;épzés kell. A víl!amos
mozd.onyokon klvül i.s több 
Tcorszerilbb gépet kaptunk. Az 
első negyedév után munka
védelmi felelösünkön és a 
munkavédelmi őrjárat tagja-
in volt a sor. hogy hatéko
n3•abb oktatá�sal és el!enór
wssel igyekezzenek meggátol
ni a balesetek számának nö
vekedéslt. Elértek, hogy a leg
több. balesetet okozó ioosz ·ké
zi.lizers::ámokkal már senki 
sam dolgozik. Az is örvende
tes jelenség, hogy a dolgo�ók 
maguk _figyelmeztetik egymást, 
ha valaki nem tartja be a biz
tonsági elöírásokat - például 
nem kapcsolja be a biztonsági 
övet, rngy láthatólag figyel
metlenül dolgozik. 

'Érdeklődtünk, mit tesznek a 
mozdonyszemélyzet hosszú 
szolgálatánnk csökkentésére. 
A nyíregyháziak - úgy mond
ják - a népgazdaság érdekeit 
mindenkor szem elótt tartva, a 

Szeretik 11 111ozdonyt szeretik. a f űtőbázat 

vett részt, s motorkezelő lett. 
Becsületesen helytáll. a szin
tén halk szavú, ·szerény modo
rú, 27 éves Győri Mihállyal 
együtt. Fehér István életének 
nagy fordulata volt - mint 
mondja -, hogy tanulmány
úton vehetett részt Lengyelor
szágban. A poznanJ fútőházzal 
csereláto'<'atást bonyolít.ott le a 
Déli-fútóház. s tizenkilencen 
meglátogathatták Lengyelor
szág nagy városait. 

Tegnap még mind a ketten 
l:nozdonyon voltak. Békei Já
nos motorvezetó Ganz-próbán 
járt Győrött, Fehé-r II. István 
gépkezelő pedig a fonyódi 
rendkívüli járat motorkez.eló
jeként dolgozott. De délelótt 
fel 10-tót már ismét itt �-an
nak a Déli-pályaudvar ftítő
házának javitómúhelyében, 
nhol éppen a te'l,iziÓl<l brigád 
foglalatoskodik az M40 007-es 
Die.sel-mozdonnyal. 

Társadalmi munkában 
- A motorszemélyzetnelc a; 

twiziónál lcét órát fizetwak -
,·ilágos:it fel bennünket Kato
mi András, a fútőház helyet
tes vezetó,ie. - A „November 
7" szocialista bri.gád taqjai a 
két órán túl társadalmi mun-
1,ában el!enö,-zik majd, hogy 
hot:rJan foly-nak gépii.lwn a j1;1-
·1,itási munkálatok. Ha ma dél
után 16 óra felé erre járna, 
még mindig itt találná óket ... 

A menet közben előadódott 
h:bi\kat már a megérkezés 
után papírra ve!ették Béi,eiék. 
At is adták a cédulát Kolter 
Gyula művezetőnek. aki egv
ben a fűtőház párttitkára is. 
Minden id.egszálukkal azon 

t.•an.nak. hogy jó qéppe! indul

hassanrzk ismét tí.tnak. minden 
ba ;. zö�:kenő nérkül bonyolít

sák le következő fel11dat•1l;11t 

ts. Tudiá.k azt. hog_v ha jó 1PSZ 
8 gép. könnyebb és jobb lesz 
a munka is. 

Ezen a napon ls felvetődik, 
mlnt ann>;swr, hogy a fútó
ház nehéz géphelyzetl:lf.m van. 
s ha estig nem készülnek el a 
munkával, nem kap mozdonyt 
az 1 908-as. Minden nap szá• 
'molnak enel a szocialista bri
gád tagjai: Békei János és 
Ba.lo.qh István motorvezető, s 
munkatársaik, a két gépkeze
lő: Fehér TI. István és Györi 
Mihály. Ebben a brigádban 
csak két hónapja dolgoznak 
együtt. Azelőtt Bb-motorko
csin utaztak. s amikor meg
jött az új M40 007-es. együtt 
jelentkeztek. új brigádot ala
kítva. Tudatában ,·oJ tak an
nak. ho!!Y a Bb után ez a Die
sel-mozdony nagyobb szakmai 
felké57.ültséget kíván, de úgy 
érezték. hogy ebben az öi,.sze
tételben a JegnegYobb nehéz
ségekkel is megbirkóznak. 

Szakszervezeti 
tisztségviselők 

Eddig végzett munkájuk 
olapián a felszabadulás ünne
pén kapták meg a szocialista 
brigád oklevelet Minden mun-
1casikeriik e{l1! 1;i3sé szakszer
vezeti sike-r is, hiszen a 45 
é1•es Balogh lstrán briqádve
zető a szak.szervgzeti hi.zottság 
titkára. Békei az elnök. F'ehér 
TI. István szakszervezeti bizal
mi. 

- Amikor t:á1tttnk - mnnrl-
ja Békei János nemcsalk a 

megtett, vagy előttünk álló 
,ltról, az átélt élményekről, a 
motorról esik szó, hanem a 
szakszervezeti kérd ésekröl is. 
Legutóbb Is, mielótt még Ba
logh szabadságra ment, gyor
san megbeszéltük a szakszer
vezeti taggyűlés napirendjét, 
no meg azt, hogy az idősebb 
korosztálvhoz tartozó Kovács 
József gépkezelőnek most már 
ki kell végre harcolnunk a 
magasabb bért. hiszen eléggé 
lemaradt a vele ero,;,•ásúak 
szint_iélól. 

- Nagyon rendes. becsüle
tes ember, őszinte, nyílt mim
katárs, aki mindent megtesz, s 
nem isme1' fáradtságot, ha dol
go:::őtá-rsai ;ogos iigyeiról va"> 
szó. - Igy ieltemzík brigád
társai és a főnökhelyettes Ba
logh Istvánt, aki legutóbb iú
lius 9-én. a va:sutasnapOT'I tr
demes vasutas kitüntetést ka
eott. 

Kétség sem férhet ehhez a 
jellemzéshez. his?.en a többi 
között olyan vérbeli vasutas 
szájából hangzik el. mint ami
lven a 35 esztenc!ós Békei. 
akinek édesapia és nagyapja 
is vasutas volt. 

Tanulmányiíton 

Lengyelországban 
F'ehb- Il. lstván 17 eszten

dős, J !l5R-ban II Keletiben 
mint fűtő kezdú> a vasutat. 
1960-ban szakmai átképzésen 

- Most voltam először kül
föld.ön - mondja eITŐl a szép 
útról. amelynek állomásai kö
zé tartozott Poznan, Va1"só, 
Krakkó, Gdynia, Auschwitz és 
más városok - s azóta min
denkinek csak ezt mondom: 
ha teheti nézzen körül a ha.
tárainkon túl is, éTetreszóló él
mén11ekkel lesz gazdagabb . • •  

Munkatársai mondják el ró
la, szereti a fűtőházat, a mo• 
tort, szereti a vaS1ttat, éppen 
úq1J mint a brigád többi ta(lja. 
Nem lakik messze a Délitől, 
ha s;,;ükség van rá. jön azon
nal. Slnre tette már két fiát 
is : a 20 esztendós Attila el
végezte a g-,ipiparl techniki.1-
mot. s a Rismotori;!-ép,:rvárba 
kerfüt. a 19 esztendós István 
nemréP- érPttsér.izett. s a Gam
ma-gvár finommechanikai ta
nulójaként keresi boldogulá
sát. 

A céljukról kérdezzük a bri
gád tagjait. Legfőbb tervük: 
továbbra ts kiérdemelni a szo
cialista b·ripád címet. A kis 
kollektíva összhnngja, munka
szerete�, az ö�szkollektívához 
való egészséges. segítőkész V!
szcmva e feladat t�ljesítéséhez 
biztosítékot 11y(1it. 

l\laros Lászl6 

Válaszolunk munkaügyi kérdésekre 
Mennyi az előmunkásolc ebédpénze? 

A pályafenntartási szolgá- bérét. (.4 fónöksépek béralai, 
lat elcirnunkásai panaszolták, és átlagbér gazdáll.odás!l 
hogy 1967. március l-től mint- egyébként lehetőv� tette a 
egy 50 százalékkal csökken- mu11kaköri bérek megemelé
tették a munkaf:özi szünet - &ét k.ii.lön rendelkezés nélkül 
va,,<>yis az ebédpénz címén ka- is, mi·L•el bérmegU1karítást 11 
pott &.szeget, s így haronta rendelkezés nem frt elö.) 
mintegy 50 forinttal kevesebb Az elófordult keresetvesz
a keresetük. A 5',relmes intéz- teségek intézményes rendel
kedés v!t,sza,·onását, vagy el- kezését a KPM I,6. Szakosz
Eogadható magyarázatot kér- tály, Gy. 168-191/1967, r 6. D. 
nek, sz. utasítása elrendell : ., . .  az 

A munkaköz.i szünet díjazá- e1ömunká.sok és a - munka
sára vonatkozó alaprendel- közi szii.net díjazasában 1'és2e
kezést a Munka Törvényköny- sűló más havibéres 
ve Végrehajtási Rendelete dolgo:;ók munkalcöri bérét o 
137, §. a 128. §-ra utalva tar- korábban el.számolt és a jelen
talmazza, amely sze1int a leg eZ..�ámolható munJuiközi 
munkásoknál a díjazás alapja szüneti díjazás közötti havi fo
a dolgozó személyi besorolása, rint különbözettel meg keU 
alapbére. emelni o!y módon, hogy az 

Ezt a rendelkerest módo.sí- érintett d.olgozókat az új mun
totta a 16/1956. (Xll. 29,) kor• kaközi szüneti díjazás beveze. 
mány sz.. rendelet és annak tésével kapcsolatosan kerese,. 
végrehajtására adott MAV • veszteség ne érje." 
utasítás, majd pe<lig az 1967, Fizetést emelni csak a mun• 
évi 10. sz. Hivatalos Lapban kakörl bér felső határáig le
közölt 104 02811967. t, 2. B. sz. het, s az e címen adott bér
állás.rogJalás. Ez utóbbiak emelésről a dolgozót tájékoz. 
megszüntették az órabéres és tatni kell , 
a havibéres munkások mun- Ezt a béremelést visszame
irnközi szünetének díjazása nóleges hatállyal kell ,·égre
közötti különbséget, s {gy a hajtani úgy, hogy az e címen 
munkások részére 2 forintot, [elemelt mttnkaköri bér a 
a kiemelt órabérben, ·vagy munlrnközi szünet újal>b csök
személ11i fizetésben részesü- kentctL összegü díjazásának 
!ők rénére pedig 3 forintot időpontjától jár. 
kell fizetni munkaközi szünet Ezt a rendelkezést az el-
díjazása cimén. múlt hetekben az említett pa-

E rendelkezés all<almatásá- nas:wk or-voslúsára adták ki, 
val tényleges kereset/veszte- így az elmaradt fizetéskülön
sé" érte az· elómunkasokat bözet rendezése folyarnatban 
az:;kon a helyeken, ahol egy- van és e rendeL1-ezést a szo!
idej(tleg nem emelték fel az g:ílati fónökségek a dolgozók 
érintett dolgozók munka.köri kérelme nélkül hajtják ,-égre. 

Húsz évi ntazószolgálat után, 
50 éves korban 

Dr. Bánkfalvy Gyula sze
gedi levelezőnk a nyugdíjkor
kedvezményes munkakörben 
huzamosabb ideig foglalkozta
tott női dolgozók részére a 
férfi dolgozóktól eltérő korha
tár megállapításáról érdeklő
dik, illetve alacsonyabb kor
határ megállapítását kéri. 

A dolgozók társadalombiz
tosítási nyugdíjáról a Nép
köztársaság Elnöki Tanácsá
nak 1958, évi 40. számú tör
vényerejű rendelete (közzété
ve a Magyar Közlöny 1958. évi 
115. számában) intézkedik. 

A tvr. 2. §-ban akként ren
deLJ;:ezík. hogy „öregségi teljes, 
vagy résznyll{Jdijra jogosult 
az a 60. életévét betöltött fér-
fi, illetőleg .az az 55. életévét 
betöltött nő, aki a szűkséges 
szolgálati idót megszerezte". 
Ehhez a korhatárhoz képest 
,, . . .  öt é,·i korkedvezményben 
részesül és ennek megfelelöen 
- a szükséges szolgálati idő 

megszerrese esetén - öregségi 
teljes, vagy résznvuqd.í;ra 
jogosuLt az .az 55. életévét be
töltött férfi, aki huszonöt éven 
át, iUetöleg az 50. életévet be
töltött nó. aki húsz éven át a 
Minisztertanács rendeletében 
meghatározott korkedvez
ményre jogosító munkakör• 
ben (munkahelyen) do�ozott". 

A korkedvezményes munka• 
körökre vonatkozóan a 
67-1958. (),.,'11. 24.) Korm. szá
mú rendelet 2. §-boz adott L 
sz. melléklet 5. pontja felso• 
rolja a Ma.gyar Alla.mvas
utaJ, és Győr-Sopron-Eben• 
furti Vasut mozdonykfsérő, 
vonatkísérő, kocsirendezó 
munkaköröket. 

A törvényerejű rendelet és 
a kormány rendeletének mel• 
léklete egybevetéséból követ• 
kezik. hogy a női vonatkfsé• 
rók húsz évi utazószoC.gdlat 
után, 50 éves korban öregségi 
nyugdíjra jogosultak.. 

Oktatási és ismeretterjesztési tanács 
alakult a debreceni járműjavítóban 

A MA V vezérigazgatósága 
és a Vasutasok Szakszervezete 
elnökségének együttes rendel
kezése alapján üzemi oktatási 
és ismeretterjesztési tanácsot 
kell létrehozni a MAV minden 
olyan szolgálati helyén. ahol 
a dolgozók létszáma megha
ladja a 200 főt és önálló szak
szer-vezeti bizottság működik. 

Ennek alapján a deb1'eceni 
;ármilja vitóban a napokban 
a.lakult meg az üzemi okttttási 
é-. ismeretterjesztési trmács. 

A tanács elnöke Kocsi.s 
Gyula, titkára pedig Deli Pé• 
ter. a Yállalat műszaki könyv
tárának Vezetője. A bizottsá!? 
a megahkulás után azonnal 
me1.:.:ezdte a munkát. Legfon-

tosabb feladatának jelenleg 
az alapműveltséget nyújtó 8 
általános iskola s:rervezésél 
tartja. Tanulmányozza a szo• 
cia!ista brigádok oktatásra é.9 
művelődésre irányuló vállalá
sait is és ezeknek az igények• 
nek figyelembevételével szer• 
vezi majd az ismeretterjeszt4 
előadásokat. 

A megalakult oktatási és Is• 
m�retterjesztési tanács elha• 
tározta. hogy havonta rend• 
szeresen ülést tart. ahol érté• 
kelik az oktatási munkát é! 
se?:ítsé,;,et adnal, azoknak a 
dolgozók..,ak. akiknek tovább� 
k�:::-74%ét bármtlven okok gá
tolják, t-0•n1vnsolják. 

Volosinovszkl János 
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a fűtőháztól 

Curticiben 
,,egy nyelven'' beszélnek 

Pusztai István műszaki fel• 
ügyelő, a zalaegerszegi fűtőház 
fónökhelyettese egy híján 40 
esztendőt töltött a vasútnál, 
végigjárva egy hosszú életpá
lya sok-sok állomását, a pálya
munkástól a fütőházfónöksé
gig. 21 éves volt, amikor a 
celldömölki vasútállomáson 
mint lakatos, segédrrn.,cr,..lrára je
lentkezett. Szolgálata nem tar
tott sokáig, mert ugyanabban 
az évben el is bocsátották. Né
hány hónapos szünet után 
azonban a zalaegerszegi fűtő
házhoz vett.ék fel. Gyerekkort 
vágya, hogy mozdonyra kerül
jön, csak 1934 áprilisában tel
jesült. Az öröm, hogy mozdo
nyon lehetett, csupán pár hó
na.pig tartott, mert 1934. jú
lius 26-án a mozdO!!ly.kazáruiál 
csőszalradás történt, és súlyos 
égési sebekkel kórházba ke
rült. Ezután másfél év kórház 
következett, majd rokkantsági 
nyugdíjba keriilt. Később, ami
kor már teljesen meggyógyult, 
1939-ben újból felölthette az 
egyenruhát, mozdooyvez.etó 
lelt. 

A „ váltó vonat" most is, 
m:nt mindig, kora reggel ér
kezett Lökösházára. Hajnal
ban a nappalosokat vitte Ciir
ticíbe, most pedig az éjsza
kásokat hozta haza. 

A .,túlról" jövő vasutasokon 
látszik a fáradtság. 11.!inden 
bizonnyal az elmúlt éjszakán 
is Yolt mit tenniük, hiszen 
ilyenkor nyáron, ezen a ha
tárállomáson sem pihenhet
;oek. Mégis, amikor a munká
jukról, a !közös határállomás 
gortdjairól érdeklődtünk, szin
te egy emberként. készsége
�en adtak felvilágosítást. Igy 
Lökösháza állomás kis kultúr
swbájában valóságos munka
értekezletre ülhettünk össze. 
/\. megbeszéléseken jelen volt 
Vajda János, a szegedi terii
leti bizottság titkárhelyettese 
és Finta Kálmán, a közgazda• 
6ági bizottság vezetője is. 

Megedződtek a munkában 
- A közös hatá1-állomás 

hatéves múltra tekint vissza -
adja a felvilágosítást Hadobás 
János állomásfőnök - s ez az 
elmúl.t hat esztendő elegendő 
volt arra, hogy berázódju-nlc, 
M{l'J Lökösháza é., Curtici 
varutasai megértsék egymást. 
l',fár a ke=det kezdetén na
gyon erős volt a forgalom. Na-· 
ponta 1000-1200 kocsit küld· 
tiink, illetve fogadtunk és va
lahogy 'Ú{}Y érezzük, hogy a 
munkában edződti.inlc meg. 

- Egy évvel később, 1962-
ben már megalakultak a szo
cialista címért küzdő brigá• 
dok - veszi át a szót Hegedüs 
S,ín.dor szb-tltkár. - A bri
(l<Íd.mozga.Zom, a magyar és ro
mán vasutasok brigádszer:::ő
dései még eredményesebben 
�egítették munkánkat. A bri
gádok 1965 wgére már elm·er
ték a zöldkoszorús jelvényt, 
s ebben az é,·ben már meg
kapják az ezüstkoszorús jel 
vényt is. 

Egyszóval az elmúlt évek
ben a közös határállomáson a 
vezetők és beosztottak, a szo
cialista brigádtagok és a bri
gádon kívüliek segítségével 
�ikerült egy olyan légkört, 
olyan eredményes technoló
giát kialakítani. amellyel ma 
már a legerősebb forgalmat is 
wkkenó nélkül lebonyolíthat
ják. 

Sok a visszautasítás 
Ugy tűnik tehát, hogy ezen 

• határállomáson minden 
rendben van. Gond, nehéz
ség nem adódik. Sajnos nem 
lgy van. Fehér István, a Pe
tófi szocialista brigád veze
töje például elmondotta, hogy 
a ti.!=tátalan kocsik, a túlsú
lyos rakományok, a félre cstí
s.:ott des=lrnkfüdemények és 
fuvarokmányok késése miatt 
nagyon sokat bosszankodnak 
ú nagyon sok pluszmunkát vé
geznek, mert a CFR bizony 
nem veszi át tőlük e=eket a 
kocdkat. A román vasuta
sok által reklamált és vissza· 
&dott ko�k 60 százalékát a 
tranzit forgalomban a sturo
Vói \'3SUta5ok engedik át. A 
lökösháziak szerint a sturo
vóiaknak Jobban meg kelle
ne szűrni a koesirakományo
kat, mert végül is rajtuk csat
tan az ostor. 

. - Az ilyen hiányosságok az
,_�ri oda t·ezetnek - kapcsoló
lllk a be<zélgetésbe Szántó 
I'crenc, a Május 1 szocialista 
brigád vezetője -, hogy sok
szor éjt nappallá téve, szinte 
megá.llás nélkül dolgoa:unk. 
mert a vasútnak menni kell. s 
a kocsik a magas kocsiállás
pénz miatt nem állhatnak. 

- Hogyan �eiiítik a határ
áltornás munkáját a gépek. a 
tl'chnikai eszközök? - tettük 
fel a kérdést. 

- Ezzel nem dicsekedhetünk 
- hangzott a válasz. 
Nagy sz'iik.•ég lenne egy vil
lás emelőtargo11cára, szállftó
azalaora. hogy ne kelljen kéz
zel átrakni a vagonokat. Sok 
idő és nagyon sok energia vész 
el. Ezenkfvül a ferencvárosi 
rendezóben nagyon jól bevált 
kis URH-adó-vevő készülékek 
a mi munkánkat is megköny
nvftenék. 

Nőttek a feladatok és nőt· 

tek az igények is Lökösházán. 
A korszerűsítésre ezen a ha
tárállomáson is nagy szükség 
lenne. Bár ami igaz, az igaz, 
az elmúlt években sokat fej
lődött Lökösháza. Építettek 
egy új kocsimosót. Igy már 
nem kell a visszadobott pisz
kos k<>cl1ikat Szegedre kül
deni. Bővült a vágányhálózat 
és elkészültek az állomás szi
getperonjai is. 

A cél közös 
A közös határállomás mun• 

kájáról szólva feltétlen emlí
tést érdemel a magyar hat.ár
ékizeti szer-vek, a vámőrség és 
a vasutasok között kialalnllt 
nagyon egészséges és gyü
mölcsöző kapcsolat. Várk,myi 
József őrnagy, a forgalmi el
lenőrző pont parancsnoka 
és Brachna János százados, a 
határőrség párttitkára elmon-

dotta, hogy jelenleg 7 utazó 
vasutas szocialista brigáddal 
van komplex szerzödésük, ami 
azt jelenti, hogy egymás mun
káját segítik és ahol csak le
het, összedolgoznak. 

Egy a cél : a forgalom, a 
személyszállítás sikeres, ered
ményes elvégzése. 

- Na.gyon sok vasutas s:::o
cialista brigádtag kapott. már 
kiváló határőr jelvényt és köz-
biztonsági érdemérmet 
mondja Várkonyi József őr
nagy. - Hét határó-rünk pe
dig már megkapta a zöldkoszo
rús szocialista brigádjelvénvt. 

Hat éve, hogy megalakult a 
c-urtici közös határállomás. 
Eleinte sok nehézséggel, gond
dal kellett megküzdeniük. De 
végül is közös akarattal, ko
moly munkával eredmények
ben gazdag hat esztendőt, 
hagytak maguk mögött. 

Szerényi J6z&et 

Az tsza.kl Járműjavító DieseJ-asamokában 54. szocialista bri
gád dolgozik. A brigádok a Nagy Októberi Szocialista For
radalom 50. éYfordulóJa tis'Zteletére 4. Diesel-mozdony nagy
ja.vításá.t vállalták. A felajánlott munka termelési értéke 

mCllrhaladja a 730 ezer forintot. 
(MTI Foto Kovács Sándor felv.) 

1931-ben a fűtonáz vezetésé
vel bízták meg. 47 éves fejjel 
iratkozott be a Vasútgépészeti 
Technikumba, és 51 éves ko
rában érettségizett. 1957-től a 
fónökhelyettesi teendőket lát
ta el a fűtőházban. 

Pusztai István közel négy 
évtizedes szolgálat után bú
csút vett a fütőháztól, nyuga
lomba vonult. 

.l\Iarkos JÓ7Mf 

35 milliós 

többlet bevétel 
A Lenin Kohászati Művek 

diósgyőri és az ózdi !kohászati 
üzemek óufi ipa.rvágányán 12 
év óta az egyedi rakodási idő 
helyett lkocsit kocsiért leszá
moUtsi rendszer alapján dol
goznak. Ez az elgondolás 12 
évvel ezelőtt, amkor még nem 
volt llyen nagy forgalom, he
lyénvaló voH. Azóta mi.'l<l:két 
üzemnél lényegesen megválto
zott a kocsik mozgatási és ra
kodás.i kapacitása, és így szük
ségesnek biz.onyu]t egy új 
rendszer bevezetése. 

Több éves felmérések ered
ményeként a miskolci igazga. 
tóság kereskedelmi osztálya a 
pénzügyi osztállyal közösen 
olyan új rendszert dolgoztak 
ki, amellyel a MAV éves vi
szonylatban, a két kohászati 
üzemtől 34 OOO kocsival többet 
fog visszakapni, ami csak fu
uardíjban a MAV-nak 35 mil
lió forint többletbevételt je-
lent majd. Bakó János 

Ha jön répa nem lesz fennakadás 
LÁTOGATÁS HATVAN ALLOMASON A CUKORGYARTAS KAMPÁNYA ELŐTT 

Még néhány nap é� szerte az 
országban megkezdődik  a cu
korrépakampány. Nagy fel• 
adatot jelent ez nem csupán 
az élelmiszeriparnak, hanem 
a MA V-nak is, hisz mind a 
n 'ersanyag, mind a készter
mék döntő többségét vasúton 
juttatják el rendeltetési he
lyére. 

A gyárak közül elsőként 
Me:ühegycsen., Szolnokon, 
Hatvan ban és Selypen kezdik 
főzni a cukrot - ezekben 
az üzemekben már szeptel)'l• 
ber első napjaiban hozzálát
nak a cukorrépa feldolgozásá
hoz. A hatvani és a selypi 
gyár nyersanyagigényét egya
ránt a hatvani vasutasok biz
tosítják - legalábbis annyi• 
'>an, hogy a remélhetőleg fo
lyamatosan érkező répát zök
kenőmentesen továbbítják. 

Naponta 
kétszázötven vagon 

- Már a nyár elején ké-
3zültiLnk a cukarrépakam• 
pányra - tájékoztat Kijá.cz 
József, Hatvan állomásfőnöke. 
- A két gyár tolatócsapatá· 
nak és a répakampány több· 
letszemélyzetének biztosításá
hoz 38 személyre lenne szük
sén. Létszámgondjainkat nehe
zíti. hogy a tavalyinál több 
emberre van szülcséqünk. állo
m ásunk dolgozóinak 95 s=áza
léka ugl/anis a 240 óra helyett 
már csak 210 órát tölt szalgá.
latban. 

Már július végén volt olyan 

új felvételes. aki tanulással 
készült a répaszezonra. Kocsi
rendezők lesz.nek, s majd a 
kampány után ők pótolhatják 
a vonatkísérő lét&zámban mu
tatkozó mintegy harmincfós 
hiányt. 

Hogy Hatvan állomás életé
b�n milyen döntö a két cukor
gyár, ezt az a számadat is ta• 
núsítja, mely szerint naponta 
250-280 vagon cukorrépa ér
kezik. S a gyártást követő 
ötödik-hatodik napon már a 
cukor kiszállítása i.s megkez
dődik, s répaszelet is 50-60 
vagonnyi mennyiségben hagy
ja majd el a hatvani gyárat. 
(A cukorgyár és az állomás jó 
kapcsolatát bizonyítja, hogy a 
gyáriak jobb kocsikihaszná
lással segítik a vasutat: a ré• 
pas=eletet a kis raksúlyú va• 
gonokba rakják.) 

- Négy esztendeje olyan 
megállapodás született, hogy a 
répát a gyáriak mindenkor 
hatvani cfmzéssel adják fel s 
csupán azt közlik, hogy hány 
vagont irányítsunk Selypre -
mondja az állomásfőnök. 
A kampány valamennyi rész
letét az aug1,sztus végi közös 
értekezleten rögzítettük, ekkor 
hoztuk összhangba a gyáriak• 
kal a teendőket. Figyelembe 
vesszük azt is. hogy a cukor
gyártással egyidőben építik át 
a Budapest-Miskolc közötti 
főközlekedési utat, ój hfd épül 
Hatvanban a Zagyva fölött . . .  
s emiatt igencsak meP,növe
ked11el< az ószl teendőink. A 
cement, a sóder, a kő és a kő• 

zúzalék többsége ,·asúton ér
l,ezik. ll-tégis bizakodva ígér
hetjük: a repaszáliitásba11 nem 
lesz fennakadás. 

Csak a legjobbakat 
mondhatjuk . . .  

A kampány elötti utolsó le
veleket diktálják, az utolsó 
szezont megelőző telefonbe
szélgetéseket hallhatjuk a 
Hatvani Cukorgyár réoaosz
tályán. Nérey Ernő osztályve
zető-helyettes elégedetten em
líti : 

- A kedvező időjárásnak és 
és az új agrotechnikai eljárá
sok ered!J1ényeként magas 
holdankénti átlagtermésre szá
mítunk, s {gy közel 70 ezer 
vagon répa érkezik majd a 
két gyárba. Az elmúlt két sze
znnban is hasonló mennvisé• 
!?Ú nyersanyagot kaptunk. S 
mert tavaly és tavaly előtt 
sem volt fennakadás a szál
lításban, reméljük, az idei 
kan1pánytól sem kell tar
tanunk. Az utóbbi években 
igen jó kapcsolat alakult ki 
az állomás és a gyár kö
zött. Ez számunkl'a megnyug
tató. Kéréseinket lehetősé
geik nerint igyekcr.nek tel
jesíteni, s mi is me,rtes,,zük, 
ami rajtunk áll. Az idei kam
pánuban m�r annyi rakodógé
r,,;nk van. hogy mind a 70 
l'Zer vagon répát saját erllnk
bt"' rakjuk majd .fel az állo
másokon a t:at1..,nolcba. 

Földes !'amáa 

A jubileumi munka ve1'Seny 
tapasztalatai 

A jubileumi év tiszteletére 
kibontakozott munka• 

verseny eddigi tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a verseny szer
vezettsége és tartalma toYább 
javult. A vállalások a legtöbb 
szolgálati helyen, főnökségen, 
az élüzem célkitűzések telje
�íté.sét, illetve túlteljesítését 
tűzték !ti célul. A ·vasutas dal
oozók igyekeznek a vállalások
ba foglaltaknak eleget tenni, 
ezzel is segftve az új gazda• 
sági mechanizmus sikeres elő-
1:észítését, be1.•ezetését, a 

Nagy Októberi Szocialí.$t.a FOf'• 
radalom 50. évfordulójának 
méltó megiinneplését. 

A liatvani pályafenntartási 
főnökség dolgozói a munka 
minőségének javítása érdeké
ben vállalták, hogy az egy ki
lométerre eső sűppedési hiba
pontszámot és mérőszámot 15 
:,Jatt tartják. Eddig a hibapon. 
lok számát 5.64-re, az egy ki• 
lométerre eső mérőszámot 
6,25-re teljesítették. 

A hatvani fűtőház dolgozói a 
100 elegytonnakilométer cél
kitűzés 2 százalékos túlteljesí
tését vállalták, s az el.só fél
évben 22 százalékra teljesí
tették vállalásukat. Az 1 szá· 
zalékos fajlagos szénfogyasz
tás megtakarítással szemben 
7 százalékot takarítottak meg. 
A kocsimúhely dolgozói az 
eY1J kocsira cső javitá..si kelt· 
ség 0,5 százaLéko� megtaka
.-ítá.sát vállalták, s azt 12 szá.
zalékra teljesítették. 

A Nyugati pályaudvar ke
reskedelmi szolgálatának dol
gozói az egy órára vállalt 11,4 
mázsás súlymozgatást 13.·12 
mázsára teljesítették és má
zsánként a költséget 5,78 íil
lérrel csökkentették. 

S
zámos példát említhet
nénk a vállalások telj e

s!tését, a vasutaa dolgozók 

helytállűsát illetően. Mindez 
mutatja, hogy a szakvonall ve• 
zetőlt és a mozgalmi szervek 
t'gyüttműködése, a ,·erseny 
szervező. irányitó és segítő 
munkában sokat javult. En
nek eredménye az, hogy leg
több helyen a. versenyválla
lá.solcat, felajánlásokat nem a 
fonná!is és nem a mennyiségi 
eTedmények hajszolása jellem
zi. ha.nem a tartalékok fel
tá.rása, a minőségi mutatók 
;::vítása, a gazdaságosságra 
való törekvés szabja meg. Ez a 
,·ersenymozgalom minőségi 
fejlődésének egyik kifejezője, 
de ezt mutatja a S7..0Cialist.a 
cím elnyeréséért folyó verseny 
tapasztalata ts. 

Az elnökség és a vezérigaz
gatóság együttes határozata 
megszabja, hogy a „do!.gozok 
mu.nkalc.örii!ményeinek javí
tása érdekében a tervben JÓ• 
váhagyott s.::ociálí.$ beruhá
zá�okat minden körülménye/e 
között biztosíta,ii kelt." Ta
pasztalataink azt mutatják, 
hogy az ilyen irányú beruhá
zások teljesítése ismételten 
háttérbe szorult. A budapesti 
igazgatóság 9 077 OOO forintos 
szoci<í!is beruházásból eddig 
alig több mint 500 OOO forintot 
használt fel. A terilleti s szak
szervezeti bizottságok követ
kezetesebben ellenőrizzék a 
szociális beruházások teljesí
tését, érvényt szerezve az el
nökség és vezérigazgatóság ha
tározatának. Ez is lényeges ré
&ze a versen:,szervező, Irányi. 
tó munkának. 

A jubileumi verseny ered
ményei nagyban hozzá• 

járultak ahhoz. hogy a vasú1 
első félévre esö kötelezettsé
geit 103,14 százalékra teljesi
tetle. 

Dr. Bordi l.stván 

F ia ta lok 
a j u bi leu m i  év s i.keréért 

Váltomtos és gazdag prog
ramokat készítettek a debrece
ni igazgatóság területál múkö· 
dö K.ISZ..;alapszervezetek a 
Nagy Októberi Swcialli,-ta For
radalom 50. évíordulójá,nak 
méltó megünneplésére. 

A záhonyi csomópont KISZ
fiataljai elóadássorozatokon 
ismerkednek meg a Szovjet
unió gaz.dasági, társadalmi és 
politikai eredményeivel. A 
fűtőház KISZ-IBtá.i vállalták, 
hogy havonta egy Diesel-moz• 
dony D-1 revízióját végzik el 
társadalmi munkában. 

A nyíregyházi KISZ-esek 
programjába pedig Ki mit 
tud. többet a Szo-vjetunióró!? 
címmel szellemi vetélkedő és 
veterántalálkozó szerepeL 

A mátészalkai fiatalok a 
teher- és személyvonatok me
netrendszerűsége felett vál
la1tak védnökséget. A fűtő
házi KISZ-isták pedig úgy 
határo?;tak. hogy 5 ezer forint 
értékű szenet takarítanak 
meg. 

A debrece-i�i üzemi KISZ. 
bizottsághoz tartozó alapszer
vezetek, főnökségek fiataljai a 
kö:z.lekedési tárcához tarl.Ozó 
KISZ-bizottságok koordinált 
kultúr- és sport.programjához 
o;atlakoztak. Július hónapban 
a vár0&i KISZ-titkár a KISZ 
VII. kongresszusáról tartott 
ifjúsági nagygyűlésen élmény
beszámolót !,özel 400 közleke
dés! íia-talnak. A szov;et-ma• 
gyar barátság elmélyítése ér
dekében sikeres sportvetélke
ctöt rendeztek a városban allo
másozó szovjet alakulat kom· 

szomolistáiva.l. Szeptember kö· 
zös programja egy ifjúságj 
nagygyűlés, ahol egy veterán 
tart előadást a dic<iŐ október:! 
napok eseményeiböl. 

A debreceni :igazgatóság 
csomópontjrun dolgozó KISZ
fiatalok vállalásai méltóan il
leszkednek a Nagy Októberi 
Szocialista ForradaJom 50. év• 
fordulójának méltó m.egünnep,
lésére. 

Bá.ns�l József 

Gazdaságosabban, ésszerűbben . . .  
A: Anyagellátási Iga:zgatóság ez évben is 

megszen,�le a szertárve:zetök lovábbl.épzését 

Az elmúlt esztendő gyakor
latához hasonlóan az .4.nyage!
látásí Igazgatóság ez évben í.$ 
megszervezte a szertárfönők
ségek vezetőinek egyhónapos 
továbbképzését. Az ország te
rületéről összesereglett szak
emberek a készletgazdálko
dásról, az anyag�zükségletek 
és a szertári munka felméré
séről, ellenőrzéséről és az üze
mi demokratizmusról, az egy
személyi vezetésről hallgattak 
előadá,sokat, majd ezután sze
minárium formájában részle
tesen is megbeszélték, elemez
ték az előadások anyagait. 

Ez a kllzös tanácskazá& lehe
tőséget 11dctt a.rra is, how a 
szertárfőnökségek vezetői 1..-i
eseré!jék tapasztalataikat és 
így elősegltsék a vasút a11y4g
g11zdálkodásába-n az egyönte
Hi szemlélet kialakítását. 
Hasznos volt a továbbképzés 
ezért is, mert így azok, akik 

csak telefonon, vagy levél út
ján ismerték egymást. most 
személyesen is találkozhattak. 

A továbbképző tanfolyam 
részvevői si!nte kivétel nél
kül helyeselték ezt az oktatás! 
formát és elmondották. hogy 
a saját területükön munlta 
közben hasznosíthatják a hal
lottakat. Külön kiemelték a 
szemináriumok kötetlen for
máját és a gyakorlati példá!, 
megvitatását. 

Nagy érdeklődést váltott ki 
a gépesítés perspektívája. kü
lönösen abból a szempontból 
hogy mindez milyen hatást 
gyal<orol majd a szertári 
munkára, adminisztrációra. 

A cél világos és egyértel
mű volt :  ebben a bonyolult és 
surteárazó munkában olytm 
közös azemléletet, olyan kö

z/n gyakorlatot kell kialakí
tani amellyel gazdaságosab• 
ban, ésszerúbben lehet dol
gozni. 
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_T E R EMTS E N E K  R E N D ET 
A NYUGATI PÁ�YAUDVARON 

Sok emberáldozatot követel· 

.A napilapok, sót a rádió 1.1 
elég részletesen foglalkozott 
a Nyugati pályaudvaron tör
t.ént botrányos verekedéssel 
amelynek során egy rendőr é; 
egy garázda utas súlyosan 
megsérült. Azóta, hogy hason
ló eset ne ismétlődjék me" 
a rendőrség a munkásvonatok 
közlekedésének idején meg
erősített őrszemélyzetet küld 
r. Nyugati pályaudvarra. De 
még ezzel az intézkedéssel sem 
sikerült megoldani a problé
mát. 

a felelőtlenség; ·az alapvető szabályok 

Hogy Is néz ki egy ilyen 
péntek este - szabad szombat 
előtt - a Nyugati pályaudvar? 

Ital minden mennyiségben 

A csarnoki nagy óra muta
tója délután 6 órát mutat. 
Amerre megyünk, mindenütt 
óriási tömeg. Hossz·ú sor a bü
fé előtt. Vita, lökdösődés, go
t'Ombaság váltogatják egymást. 
Egy barna képű legény, jó pi-
1yókásan, hat üveg sört rendel. 
A büfés már bontaná is a sört, 
emikor meglátja az utas té
velygő tekintetét. 

- Magánalc má1' elég 
mondja - és Takja vissza az 
üvegeket. 

A legény durva káromkodás 
közepette távozik és indul a 
körúti Csemegebolt felé. A 
büfé mellett és a nemrégen 
felállított automata környé-
kén eldobált papírpoharak, ke
nyérdarabok, üres üvegek he
vernek. 

Egy takarító asszony - egy
egy oldalon, összesen kettő á!l 
az állomás rendelkezésére 
szorgalmasan szedegeti az el
ciobál t hulladékot, de nem 
győzi. A fal mellett, a kormos, 
piszkos kövön, úgy mint a 
puha gyepen, népes társaság 
újságpapírból szalonnázik. 

, 

megszegese 
multus. Alig lehet megkülön- Kőbánya-teher állomás is. böztetnl a sértő és sértett fe- Egy kérdés marad, az odaszálleket. Egyik fiatalember ke- lítás .. . ? A városi közlekedési zében kés villan, valaki köz- vállalatok segítségével ez is ben fejbevágja. Fiatal nő megoldható. A bravúroskodás, a felelőt- akkor sem, ha sokaknak -
hangosan jajveszékel és húz- összegezve a leírtakat, be lenség, az oktatáson elhangzó mint mondják: ez már „kö
za vissza az egyre előretörő kellene végre látni mindazok- intelmek figyelmen kívül ha- nyükünkön jön ki". 
véres képű késes embert. nak, akik ebben illetékesek, gyása, semmibe vétele gyak- Mindenki által jól Ismert, 
Két vlzsgál6lakatos választja hogy a sorozatos botrányok- ran szedi áldozatait a vasuta- elemi szabályokat szegnek meg 
szét a verekedőket. Az oda- nak, a Nyugati pályaudvaron sok közül. Júliusban minden nap mint nap, szinte minde
érkezó rendőröknek már csak uralkodó állapotoknak csak negyedik napon történt egy nütt, mígnem bekövetkezik a 
az igazoltatás marad hátra. egyféleképpen, úgy lehet vé- halálos baleset. Nem mondha- tragédia, az értelmetlen ha
Innen az eset színhelyéről is get vetni, ha azokat a munkás- tunk le tehát arról, hogy ne lál. A szabályok megszegése 
hat ember kerül az őrszobára. vonatokat, amelyek csak meg- hassunk a vasutas dolgozók miatt 

Sürgősen rendet kell te- jt!.lölt napokon közlekednek, tudatára, értelmére. Nem fe- ebben az évben eddig tíz 
t · N kiviszik a két központi pálya- , lesleges a legelemibb szabá- vasutas halt meg, és Wb-rrnn em a yugati pályaudva-

ben szenvedtek csonkulá-ron A főváro s-ivében ·1 n udvarróL lyok tanítása, oktatása még 
áld�tlan álla;ot �nem ��:z. sos balesetet. 
kodhat. A Nyugati pályaudvar r----------------------------, A tragédiák, az évek során 
vasutasal, vezetői - nem ké- mindig visszatérő események 
pesek változtatni a helyzeten 

e , f I b 
arra figyelmeztetnek, hogy 

- a maguk módján ők min- SUCS orga om an életkorra és szolgálati évekre 
dent megtesznek. Nem keve- való tekintet nélkül, továbbra 
sebbről, mint arrói van szó _ is oktatni, tanítani kell a vá-
hogy a mtmkásvonatokat ne a gányok között, az íirszelvény-
főpályaudvarokról indítsák. ben tartózkodás és a munka 
Ezt pedig csak a budapesti szabályait. Igen helyesen ok-
igazgatóság és a MAV Vezér- tatják a villamos vezetékek-
Igazgatóság rendelheti el. nél, hogy valamennyit fe

szültség alatt állónak kell te-A Magyar Vasutas hasáb- kinteni. Nem lenne felesleges jain néhány esetben már bí- ugyanígy értelmezni a vasúti ráltuk a munkásvonatokon vágányokat sem, melyeket uralkodó állapotokat, de ja- mindenütt és mindenkor for-V1;tslattal még nem éltünk. Ez- galom alatt áJlónak kellene te-
úttal ezt a hiányt Is igyek- kinteni. 
szünk pótolni. Javaslatunk a Sok baleset történik ugrálás 
következő: miatt is. A vasutas dolgozók 

közül sokan előjogot éreznek Most, a Keleti pályaudvar a le- és felugrálásra. Az első átépítésekor a személyforga- sikerek hatására szinte ruti-lom egy részét a Józsefváro- nos, módszeres ugrálási tech-
si pályaudvar bonyolítja le. nikát alakítanak ki és alkal-
S ha elkészül a Keleti, to- maznak éjjel-nappal, hepe-
vábbra fs Józsefvárosból in- hupás pályarészeken, gyöngy-

kavicsos peronokon, mindig és dítsák a munkásvonatokat. De mindenütt. De meddig? Addig, szükségszerűen alkalmas len- amíg hagyják, vagy amíg bal-ne - némi kisebb átépítéssel, Azt mondták ez egy szóló Irányvonat, de ha mindenütt esetet nem okoz a könnye!mú-szervezésse! - Rákosrendező, ácsorgunk, elnevezhetik mustvonatnak. ség. Ezeknek a zsonglőrszám-
Rákospalota-O jpest, esetleg (Pusztai Pál rajza) ba menő produkcióknak mil

amely gyakran sajnoo ('Sak kí
sérlet marad. Ez évben is 
többször előfordult, hogy i,0• 

natkísérők, kocsirendezők, ci 
váltók, kitérők és átszelési vá
gányrészek fölött szándékcz
tak elvégezni a ráakasztást, 
nem egyszer az 41!6 kocsi csa
varkapcsával. Gyakori, főleg 
kúnéietlenebb rájárásoknál, 
hogy a közeledő kocsisor se

bessége miatt az álló kocsihoz 
későn állnak be, s ráadásul 
egyenes testtartással. Ilyen 
eseteknél szinte kivétet nél
kül baleset történik. Maje-, 
István, Rákos állomás sarusa, 
Mosonyi Ferenc, Ferencváros 
állomás sarusa; Takác� Ill. 

József félrező, Beled állomál! 
dolgozója emiatt halt meg. 
Forstner István fékező pusz
tavámi, Szilágyi Imre nyíregy
házi, Berényi György komlói 
vasutasok pedig egy életre 
nyomorékká váltak. 

Figyelmet érdemelnek a pá
lva-kiskocsikkal - sorozatos 
:mulasztások miatt - bekövet
kezett balesetek is. Rosszul 
felfogott népgazdasági, vasúti 
és helyi érdekekre hivatkozva 
kívánják igazolni. szépíteni az 
esztelen vakmerőséget, a tra
gédiá,_s:at. Az úgynevezett szol
gálati érdekből e!követett la
zaság. a fegyelem és biztonság
technika megszegése, az ön
veszélyes vakmerőség alapve
tően ellenkezik mind a nép
gazdaság, mind a vasütüzem 
érdekeivel. Nincs és nem is 
lehet olyan feladat. amely a 
vasutas dolgozótól elhárítha
tatlan veszély vállalását köve
telné. 

Körülöttülc sörös- és boros- .------------------------------------------ liószor elmondják veszélyeit, 
tilalmát. de anélkül is tudja 
és ismeri mindenki. 'ts mégis! 

Semmiféle tevékenység 
nem tehet olyan mérték
ben halaszthatatlan, hogy 
amiatt bárkinek is saját 
testi épségét, életét kell-

-üvegek sorakoznak. Az auto
mata oldalánál egy kócos ké
pi! fiatalembert igazoltat a 
,·endór, mert boraőzös fejjel 
illemhelynek nézte azt. 

A „váróterem'! s,js:gy ·má& 
Ezóval a pályaudvar egytk· 
kocsmája, még egy ütött-ko
pott csárda szintjét sem üti 
meg. Zsúfoltság, bűz, bábeli 
hangzavar. Az asztalokon sö
rös, illetve boros poharak és 
ételhulladék. A piszkos kövön 
kibontott mellel egy anya 
gyermeket táplál. Az egyik sa
rokból borízű hangon valaki 
énekel. Különös világ! Itt 
s2mmi sem emlékeztet állo
másra és főleg nem külföldi 
vonatokat fogadó fővárosi pá
lyaudvarra. 

Kevés a kapus 

A kapus a „váróterem" 
egyik gazdája éppen ekkor to
tyog be. 

- Miért hagyja el a helyét? 
- kérdeztük. 

- Táblázással is foglalko-
zom - feleli. - Kevesen va
OYUnk... Mindössze öten, ha
tan egy-egy szolgálatban. Las
san elfogyunk. Pedig ebben 
a tömegben a kapus nélkülöz
hetetlen. Még így - két lovat 
n1)ergelve - is megkeressük a 
pályaudvari belépőjegyekből a 
fizetésünket. - De ha többen 
lennénk, arra sem fizetne rá a 
va�út. 

Az óra nagymutatója köz
ben egy kört írt le. A csarnok 
első vágányra, a berlin-prá
gai és a bukaresti gyorsvo
nat érkezik. A hordárok csak 
nehezen vágnak utat a tömeg
ben. 

A megerősített  rendórsze-
m�lyzet eredményesen dolgo
zott, 40 garázda utast állítot
t'1k elő. De ez sem ijeszt el 
mindenkit. A raktárak mögül 
induló munkásvonatok még 
így sem mutatnak szívderítő 
képet. A rendőrök és vasuta
sok nem győzik figyelmeztet
ni az italos utasokat, hogy a 
lépcsőkről menjenek feljebb. 
A jóindulatú figyelmeztetése
ket gyakran nyomdafestéket 
nem túró válaszok követik. Az 
egyik vasutas mesélte, hogy a 
ltözelmúltban egy megürült 
borosüveget vágtak ki az ab
lakon, ami éppen csak elrepült 
a fori:talmi szolgálattevő feje 
mellett. 

Botrány - verekedés 

Aztán egy újabb hír . . .  
A külső V. és VI. vágánro'c 

között verekednek. Nagy a tu-

A budapesti igazgatóság felmérte : 
iii,ilyelf" hatása ron a szá llittató vállalatok 

megváltozott m.unkarendjének a vasút tevékenységére 

A Magyar Szocialista Mun
káspárt IX. Kongresszusa és a 

kormány határozata alapján 
az új gazdasági mechanizmus 
előkészülete jegyében a Ezál
líttató vállalatok munkáltatá
si rendjében változások lesz
nek. A vállalatok Ilyen irányú 
intézkedései kihatással vannak 
a vasúti szállításokra is. 

Több helyen megszüntetik 
az ünnepi rakodásokat, szabad 
swmbatot vezetnek be és vál
tozások lesznek a rakodási 
idők kezdetét és befejezését 
illetően is. 

.l\feglepó változások 

A budapesti igazgatóság ke
reskedelmi osztálya felmérte. 
az igazgatóság területén lévő 
- a körvasút kivétefével 
szállíttató vállalatoknál vár
ható változásokat. Céltmk az 
volt, hogy a vasúti szállítás 
ruga!m-a.san alkalmazkodjék a 
vállalatok megváltozott körül
ményeihez, minél jobban tel
jesítsük a vállalatok igényeit. 

A felmérést azzal kezdtük, 
hogy kérdőívet készít.ettünk, 
amelyet eljuttattunk az állo
másokhoz. A kérdőívet az ál
lomások a vállalatokkal közö
sen töltötték ki. A vállalatok 
16 kérdésre feleltek. A kérdé
sek között szerepelt a válla
latoknál bevezetett műszakok 
száma, a munkaidő kezdete, 
befejezése, a szabad swmbat, 
a vasárnapi rakodás, a grafi
konos kiszolgálás stb. Kértük 
mind a vállalatolrnt, mind az 
ál!omásfónököket, hogy közöl
jék javaslataikat a rakodások 
meggvorsítása érdekében. A 
kérdőívek kitöltését azoktól a 
vállalatoktól kértük, amelyek
nek kocsiforgalma a napi há
rom kocsimennviséget meg
haladja. A beérkezett kérdő
íveket a kereskedelmi osztály 
állomásonként és vonalanként 
ö.<szesftette. Ennek alapján 102 
állomásról, 250 vállalat mun
karendjét tartalmazó kérdőív 
van birtokunkban. 

A kérdőívek áttanulmányo
zása után meglepő változáso
kat tapasztaltunk. Vannal< 
vállalatok, amelyek a három 

műszak helyett két műszakban 
dolgoznak, mások szombat és 
vasárnapi munkaszünetes na
pokat tartanak. Számtalan he
lyen megt•áltozott a vasúti ko
csik ki- és berakására terve
zett vállalati munlkaidó. Olyan 
szénbányával is találkoztunk, 
amely egész héten munkaszü
netet tart. 

Rakodási órarend 

A beküldött kérdőívek ada
tai alapján kidolgoztuk vona
lanként és állomásonként a 
vállalatok rakodási órarend
jét, amely tartalmazza: az ál
lomáshoz tartozó vállalatole 
nevét, a vállalatok munkálta
tási múszakjait - folyamatos 
három műszak, egy vagy két 
múszak - szabad szombatot 
tart-e, vasárnap rakodik-e, 
mennt,ti a napi kocsiforoalma 
és mi az a legkésőbbi időpont, 
amikor a kocsit a vállalat ré
szére. be kell állítani, amelyet 
még azon a napon a vállalati 
mimkai!ló alatt meg tud rak
ni . . . 

Az így kidolgozott rakodási 
órarendet az üzemirányító 
r.soport vonali menetirány!-
tóinknak. valamint a ktg. vo
nalas előadóinak bocsátottuk 
rendelkeresére. Ezeket az ada
tokat veszik figyelembe a ko
csik intézésénél és továbbítá
sánál. Van olyan vállalat, 
amely már 18 órakor befeje
zi a rakodást. Ilyen esetben a 
kocsit nem visszük oda 19 
órakor, hanem felhasználjuk 
más állomáson. amely folya
matosan rakodik. 

A vonalanként és állomá
sonként összegyűjtött kérdő
íveket feldolgozzuk az alábbi 
elvek szerint: vizsgáljuk, hogy 
a vállalatok munkarendjében 
történt változásoknak milyen 
kihatása van a vonatközleke
dési terv alakulására, a fctg. 
kocsiintézésének a munkájára, 
a tolatós tehervonatok menet
rendjére. az állomások grafi
konos kiszolgálására, az eset
leges tartalékok lemondására. 
uaoy más területen való fel
használására, a személyzettel ,•nló helyes gazdátkodásra. 

Nagy súlyt helyeztünk az e 

I!lunkát végző bizottság össze
tételére. Vezetőjéne1c üzem
mérnököt jelöltünk lci és a 
bizottságban részt vesznek a 
forgalmi és kereskedelmi osz
tály vonalbiztooai és a sze
mélyzeti vonalas előadók is. 

Biztató eredmények 

A bizottság vonalanként és 
állomásonként felülvizsgálja a 
kérdőíven szereplő változáso
kat. A munkát a hegyeshalmi 
vonal felülvizsgálatával kezd
ték meg. Tapasztalatokról még 
nem tudunk beszámolni, de 
már moot látható, hogy van
nak állomások, ahol egyes 

iparvágányolcnak a grafikonos 
kiszolgálásánál a négy helyett 
csak két beállítás válik szük
ségessé. Szabad szombaton és 
vasárnap fölöslegessé -válik a 
ta,rtalék, vele együtt a moz
dony- és tartalé<kszemélyzet, 
valamint a raktárnok, szám
fejtő stb. Az így felszabadult 
munkaerőt felhasználjuk a 
közbeváltó rendszer további 
kiszélesítésére, a szabadságok 
kiadásárn. a munkaidő csök
ken tésé-re. 

A felmérésnek jelenleg még 
csak a kezdetén vagyunk. 
Ugvanakkor számtalan kérdés 
vetődik fel : mi történik akkor. 
ha szombaton és vasárnap a 
vállalat nem rakodBk, árut 
nem fogad. A változások 
mennyire csökkentik a szom
bati és ünnepnapi rakodások 
volumenét, vagy növelik a ki
rakatlan kocsik számát?  
Menn>-Ire tér el  a vasút és a 
vállalatok érdeke? Mi történ
jen egyes munkásvonatokkal 
szabad szombaton, hogyan ko
ordiná !ja az új helyzetben az 
AKÖV és a MA V a munká
ját? 

Ezekre a kérdésekre ma 
még nem tudunk egyértel
műen választ adni, Az elkö
vetkező idő és a gyakorlat ha
tározza majd meg azokat az 
intézkedéseket, amelye;l<:et a 
budapesti igazi;ratóságnak fo
ganatosítani kell. 

Tóth István 
a kereskedelmi os?.tá1y 

helyettes vezetője 

Albert Bálint, a békéscsa
bai Utasellátó dolgozója, Kiss 

Mihály balatonkenesei pálya
munkás, Lukácsi Barnabás fé
kező halálos, Varga László be
rentei kocsirendező, Karaffa 
Sándor diósgyőri kocsirende
ző óbis IAjos nyíregyházi 
jegyvizsgáló. Koldanecker Sá
ra, az Építési Géptelep dolgo
zójának csonkulásos balese�e 
mind-mind le- és felugrálas 
miatt történt. 

Számos baleseti forrás rej-
tőzik 

a mozgó járművek le• és 
ráakasztásának helytelen 
műveletéból. Különösen 
veszélyes tiltoU módon és 
helyen történő ráakasztás, 

jen kockáztatnia. 
Ellenkezőleg. MunkaYédelmi 
törvényeink kifejezetten tilt
ják az olyan tevékenységet, 
melyek balesethez \'ezethet
nek. 

A köztudat szerint a vasút 
veszélyes üzem. S éppen a ve
szélyessége miatt szükséges, 
hogy a vasúton dolgozók éle
tük és testi épségük védelme 
érdekében hozott törvényeket 
maradéktalanul betartsák és 
betartassák. 

Az időben elhangzó figyel
meztető szó, bá1'ki emeli is fel 
a szavát, nagyon sokszor éle
tet rnen thet. 

Hegedűs Károly 

Baleseti krónika 
Augnsztus 12-én Gyékényes 

állomás III. vágányán �örül
járó JZ. 33 085 psz. számú 
mozdony elütötte Kun Ernő 
kocsivizsgáló lakatost, aki sé• 
rüléseibe belehalt. A vizsgá
lat szerint a balesetet az idéz
te elő, · hogy Kun Ernő a IV. 
sz. vágányon álló vonat fék
próbázására a m. vágány űr· 
szelvényébe lépve adott Jel
zést. 

* 

Augusztus 14-én Balatonsze
mes állomásra behaladó 1245 
számú vonat elütötte Wierth 
Jenőné pályamunkást. Neve
:zett az elütés következtében 
könnyebb sérülést s.zen ve
dett. A balesetet az okozta, 
hogy Wierthné ittas állapot
ban, figyelmetlenül a bejáró 
vonat űrszelvényében végezte 
munkáját. 

* 

Augusztus 17-én a Debre
ceni Járműjavító OV kocsi
osztályán a GR. 149 319. szá
mú teherkocsi mellgerendá• 
jának elóme!cgítése közben 
halálos égési sérüléseket szen
vedett Tóth V. Lajos laka
tos. A halálos balesetet az 
okozta, hogy a melegítéshe2 
alkalmazott nBauck"-lámpa 
kiömlő gázolaja berobbant. 

* 

Augusztus 20-án 3.45 óra-
kor Nyíregyháza állomáson 
a darabáru berakásnál rob
banás következtében súlyos 
égési sérüléseket szenvedett 

Farkas Gábor. Nagyházi Jó
zsef és Kiss József raktári 
munkás pedig könnyebben 
megsériilt. Farkas Gábor a 
kórházba szállítás után éle
tét vesztette. A balesetet az 
okozta, hogy a Kisvárda 
rendeltetéssel feladott ny<?rs
szeszt szállító vashordó!; az 

tlres" jelzés ellenére jelen
tős mennyiségü szeszt tartal
maztak. A szesz kiszivárgott 
és a kézilámpa nyílt lángjá
tól felrobbant. 

* 

Augusztus 21-én Dorog áZ. 
lomáson tolatás közben Jobb 
kézfején csonkulásos balese
tet szenvedett Gál Imre ko
csirendező. A balesetet az 

okozta, hogy nevezett az álló 
kocsi előtt levő sarút 
fogantyúja helyett fejé-
nél fogva akarta el távoli
tani. Közben egy elgurított 
kocsi az állóhoz ért és azt 
elmozdította. 

* 

Augusztus 22-én a 4991. szá-
mL vonat meghaladta Pusz
taszabolcs állomás Megáll; 
állású bejárati jelzőjét és be
járt a foglalt II. számú vá
gányra, ahol összeütközött az 
1038. számú vonatról lejáró 
328 014. pályaszámú mozdony
nyal. Az összeütközés követ
keztében egy kocsi kisiklott és 
ütközői a következő kocsiba 
fúródtak. A vizsgálat szerint 
a balesetet a 4991. számú 
vonat fékpról:Jájának elmu
lasztása idézte elő. 
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Barátok között . . .  A dolgozók 
bizalmából 

Vasutas szocialista brigádvezetök látog2tása t Szovjetunióban 

.Már rég elhagytuk a ha tárt. 
s messze a Kárpátokon túl, 
üJajna síkságán robogott 1•e· 
lünk a vonat, amikor még 
r11ndig arról a kedves fogad
ta:ásról folvt a szó, amelyben 
Csapon, a szo1•jet határáUo
mison ré,�sítettek bennün
ke'.. \'onatunkat szo1·jet ha-
1/.rórök (úvószenekara és az 
m.sgorodi aligazgat6ság he
Jre:tes 1·ezetőíe fogadt«. majd 
.. zután a e.sapi ,·asúti szolgá
la�, helyek 1•czetői köszöntöt
ték a baráti látogatásra érke
ntt mag:ra,· ,·asuta,okat, szo
c:afüta brigád,·e,e1Őket. 

TÖRTÉNELMI TÁJAKON 

Cs.�otól Moszkváig ho�szu az 
út. Az első benvomások, éi
rnények feleleYen!tésére Í!ff 
jutott 1dó. Ilyen élniény ro't 
a csapi fűtőházban tl'tt láto
g1td$U11k, ahol m�glepett ben
r, iinl<et a nagyfokú tisztaság 
é, szervezettség, melyet itt lát
tunk. 

Késő délután érkeztünk 
L,·o,·ba. A pályaud,·ar csar
nokában itt is ünnepséget rög
tönöztek delegációnk tiszte
letére. Üdvözlésünitre a l\•ovi 
,·S.!tltigazgatóság ,·ezetóje, 
Bogdanocics el\·társ jött ki a 
J.ál,raud,•arra. 

Ll'ov után a robogó vonat 
11bia!tából már látni a Háborúk 
országútiát. Ezen a törtenel
rni tájon menekültek Orosz
országból 1812-ben a napóleo
ni zsoldosok a:z: intervenció 
idején, Itt ,·erték meg a fiatal 
Yörös Hadsereg katonái az 

Aurora cirkáló ágyúja, itt 
vették be a katonák, matró
zok súlyos kétitusával a Téli 
Palotai. Ebben a városban áll 
a Szmolnij épülete (most já
rási pártbizottság dolgozik 
!:-enne). amelynek nagytermé
ben hirdette meg Lenin a 
föl dről és a békéről szóló el
ső dekrétumot. 

Lenlngrád bevonult a világ
történelembe. A világ első 
proletiirMlam3nak bölcsője i,,s 
a szovjethatalom ellenségeinek 
sírja lett. Lakóinak hó.si el
szánt,;ágát nem törte 1neg a 
háború. A 900 napos o trom, 
amell\'el a némeL fasiszták 
akart.ák felszámolni Leningni
dot. ,·égül is csúfos vereség
g.�I ,•égződötL 

A� ostrom alatt egész város
n�gyedek e,tek a hitleri tü
zér ·ég lö t·edt!keinek, a Luft
waffe bombáinak áldozatává, 
<t városban egymillió ember 
n,enhalt. Mégsem tört meg 
az ellenállás. a fasisztáknak 
sohasem sikerült elfoglalni 
Leningrádot. l.smét segített 
a régi szö\'etséges :  az orosz 
tél. A felszabadító szovjet 
páncélos erők átkeltek a 
Ladoga-tó jegén és szétverték 
a fasiszták 06 tromgyúrűjét. 

TALÁLKOZAS 

SZOVJET VASUTASOKKAL 

Delegációnk ellátogatott 
Petrodvorecbe, Nagy Péter 
híres szökökútjaihoz és meg
tekintette az Ermitázs mú
kincseit is. 

Gajda György 

Gajda György Intéző, Kis-

Jártunk az Aurora fedélze
tén, talá!koztun.k a Finnlancli 
pályaudvar vasutasafral, akik 
állomásukon örzi1: azt a moz
donyt, amely Lenint F'innor
szágból a száműzetésből haza
hozta. A vasutasok beszámol• 
tak életükről, munkájukról. 
Napi 8 órás a munkaidő és ez 
valamennyi szolgálati ágnál 
kötelező. Elég bonyolult a 
\'áltási rendszer, mert a Szov
jetunióban 5 napo� munkahét 
keretében dolgoznak a vasuta
sok is. A nagy távolságok mi
att a szabad időt úgy adják ki. 
hogy a ki napi 8 órán ttíl uta
zik és ahány órát szolgci!atban 
töltött. hazaérkezése 1!tán azt kunhalas állomás szakszer,·e
az időt „lecsús:tathatja". Egv zeti bizottságának titkára, ez 
1öbb napos út után van olvan év márciusában a dolgozók, a 
vonatkíséró. aki több nac�a

o_
t munkatársak bizalmából ke-tölthet egyfolytában a • 

ládja körében. rült a szakszervezeti bizottság 

A látogatás során megnéz- élére. Mindenki szeret!, tisz

(ük az állomás múszaki be- teli öt, és azt tartják róla, 
rendezéseit .  az elóYárosi for- hogy nagyon csendes. szerény, 
galom jegykiadó automatáit, lelki ismeretes ember, akinél 
az utaskiszolgáló és tájél,oz-

io· bb szb-tttkárt keresve sem 
b!tó berendezé eket. Sok ér-
dekes és tanulságo.� élmény- találhattak volna. 
nyel, tapa.�:talattal gazdagod- Gajda György 1949-be ke-
tunk. rilll a vasúthoz, azóta már 

Hamarosan elérkezett a bú- nagyon sok munkaterületen 
csú ideje. A szociali�la bri-
gádvezetők küldöttsége 9 na- dolgozott és közben állandóan 
pos utazás után azzal a meg- képezte magát. A Vasútforgal
gvőzódéssel érkezett hnza az mi Technikumban érettségi
októberi forradalom fél év- zett, majd ezzel egyidőben ál-
5zázados jubileumát köszöntő 
Szovjetunióból. hogy Igaz ba- talánoo ügyviteli vizsgát tett 
rátok közt, elvtársak közt jár- és megszerezte az öSBzes szak
tunk. vizsgákat. Jelenleg a Marxista 

Bermann István 
-Leninista Esti Egyetem har-

IJ;trán ellenforradalmárokat. s r---------------------------

:6 évvel ezelőtt t 941 nvarán madéves hallgatója. 
<ezen a tájon rohantak vesztük
be a fasiszta hordák is 

Mögöttüll: maradt már KISEGÍTÉS Cserháti Jómel 

Két év után ismét Kőszegen 
Két évvel ezelőtt egy boron

gós. hideg őszl napon látogat
tunk el Kőszegre. Halász Ká
roly állo:násfőnök-helyettes 
akkor ezt mondta: 

- l!yenkor ősz véaén a tél 
közeledtével nagyon kevés lát
nivaló akad niilun.k. Egyszer 
nyáron jöjjenek el, akkor egé
szen más képet mutat ez az 
állomás. 

A meghívást nem felejtettük 
d, s pár héttel ezelött egy 
fcrró, augusztusi napon ko• 
pr>gtattunk a kőszegi állomás
főnök, Pethő László ajtaján. 

mindenütt. amerre csak né• 
zü n l,;, amerre emberek jár
n:ik. Az állomás előtt egy na
g,-on szép parkosított rész és 
rendbe tették a rakodóhoz ve
zető sáros útszakaszt is. 

- A i:irágokat a szombathe
lyi 1\1 AV -kertészettól kaptttlG 
- kapcsolódik a beszélgetés
te Báger József pályamester. • 
- Az ültetést és a mimegy 120 
r.é(ly?etméter pa rkosítást pe
éi(I társadalmi munkában vé
geztük el. Ugyancsak taTSa
dalmi munJ:ával építettük meg 
a rakodóhoz vezető 200 méte
re.\ út .•za ka.•=t i . .  

- Nagyon nehéz napokat _ VéltozoH az állomás for-
éltünk át az elmúlt hónapok- galma i• _ ,·eszi át a szót az 
ban - kezdte a beszélgetést.. állomásfőnök -. mert a Vas 
- Nemcsak a forgalom miatt megveiek határsáv-igazolvány 
- az i.! sok gondot okozott -, nl'!lkül jöhetnek Kőszegre. lgy 
hanem azé1't ú, mert s,á3ról aztán nag_von .. megugrott" a 
szoJTa az a szóbeszéd járta, személdorgalmunk. Volt olvan 
hogy Szombathely-Kőszeg uasá rnapunk, amikor 10 0()() 
között a személy. és teher- u•as fordult meg állomásun• 
fc.f'galmat a közútra terelilc. kon. Azonkfrül sok bel- és 
Hónapokig Izgulva vártuk a külföld i  turista kereste fel ert 
hivatalos lapot, hátha meg- :iz egyébként szép fekvésű. ' 
tt:dUJlk valamit, de erre ,·o- történelmi várost. 
natkozólag semmi hlrt nem 
hallottunk. Pár héttel ezelőtt 
ismét azt hallottuk. hogv 
minden marad a régiben, mert 
csak szóbeszéd volt az egész. 
S hogy !gy van-e vagy sem, 
ma már nem firtatjuk. Örü
lüi1k, hogy megmarad a vasút
vonal. 

Az állomásfőnök mindösz
sze egy év óta él itt, Ajkáról 
került ide, mégis lelkesedés
sel, ragaszkodással beszél er· 
ről a határszéli kis városról 
és állomásáról. 

Ami az állomáson 
tún6, az a külcsín. 

szembe
Virágok 

Változott az állomás teher
forgalma is. A vasút ma már 
Cl'ak expressz árut. koesira
kr,mánvú küldeményt és 
poggyászt szállít. A darabárllll 
forgalmat az AKOV bonyo
lítja le. 

A mi az első félé1·l tervtelje
s!tést illeti, eredményük dl
e. éretre méltó. A kocsitar
tézkodásnál a 96 százalékos · 
t..rvvel szemben 97.04 száza
lékot értek el, a kocs!tartóz
kodási tervüket pedig 102,25 
százalékra teljesítették. 

(Szerén,fi) 

'Tar,iopol, Vhiyica, majd az éj
azakai órákban Kijev, Ukraj-
na tőqírosa. Reggell'e hatal
r.1as, végeláthatatlan erdők 
k<>zött futott a vonatunk. Ez 
1t brjanszki erdő. ahol a Nagy 
Honvédő Háború Idején 
Govpak hős partizánjai va
dásztalc;iz e11.eiu;é�re. Az er
cn az ellenség s·zámárri beve-
1.etetlen. Hosszúsága 400. szé
lessége 300 kilométer. Tóze. 
�es. mocsara� a tahi i. csak 
e,.ak ismerik a járha"tó ösYé• 
ll)'eket. akik ott születtek. 

Vasútianernök-gon�ok 

Déltájban már közeledtünk 
ll:oszkvához. t'pűlő elóváro
�okat hagytunk magunk mö
gött, s meg8zaporodtak a ,·á
gányok is .  Aztán egYszercsak 
� menetirá.rw jobb oldalán 
feltűnt a Leni11-hegu, a híres 
Lomonoszov egyetem épülete. 
Az égbe nyúló, 242 méter 
magas torn,·án megcsillant az 
ötágú rul:>intcsillag. Mos.zk,·a 
köszöntött bennünket. 

Delegációnk két és fél napot t�ltött Moszkvában. Megnéz
t�k a város ne\'ezetességeit, 
e.látogattunk a Kreml kincs
tárába, a híres Tretyjakov 
kíptárba., gyönyörködtünk az 
e>rosz klasszikUs festők és 
szol:>rászok remekeiben. 

LENINGRÁD, A FORRADALOM 
BÖLCSÓJE 

Moszkvából utunk Leningrádba t•ezetett. J;;jszaka. a 
h,res „Vörös nvn- elnevezésű kényelmes és rendkí...-ül gro:-s expresszvonattal utaztunk, amely 100-120 kilomét�r sebességgel ,itt tszak 
' e!encéjébe. 

½'ningrád a Szovjetunió 
e111/'k legszebb városa, az ori:al! _m�sodik legnagyobb k1Llt�-�a!1s es ipari közpo11tja. Lakatnak száma több, mllit három és fél millió. 

Leningrádot a „fiatal" jelzóyel !lletik. mert alig több m,nt 260 évve1 ezelőtt. 1703-ban alapította Nagy Péter, l'lünt az első orosz erődtt a tl!ln-öböl közelében. Itt folyik a bővízú. széles Né\'a, a-neJy számos elágazásá,·al 1'. k-sok 3zigetre bontja Ler,, ne•Adot. A t•árosban több m'nt 400 híd i:an. A szép baro_kk st1lusban épült palo•ák. kon.vvtárak és széke�egvházak � XVl ll-XIX. században epültek 
Len!ngrád - korábbi ne• v�n Pétervár <Petverburg) -ke· évszázadon át \·olt az ��sz állam fővárosa. Lenin-

11rad volt a forradalom bö!csó;e. itt döntötték meg a rár,:,mvat. 1tt uet.tek át a l1ata1mat 1 >tzrn:/Ptek az irJ„í,.,le�es ko�-11,a"t1tó!. Itt dö, dül! ez az 

- Az rendben van, hogy k.lse&itenek autóval, de minden• 
ben nem szorulunk kisegítésre, 

(Pusztai Pál rajza) 

a Dél-Dunántúlon--
A pécsi igazgatóság és a 

KözleJ,edéstudornányi Egyesü
let pécsi 0zervezete júliusban 
dél-dunántúli t'asútmérnöki 
ankétot rendezett Pécsett a 
Technika Házában. A vitaindí
tó előadá,,t „A mérnök és te
vékenységének néhány vonat
kozása a vasútüzemben" cím
mel Földesi G yula igazgatóhe
lyettes tart,:,tta. 

Az előadás a vasúton dolgo
zó mérnökök. munkáját, an
nak hatékonyságát tette vizs
gálat t.árgyá vá. kti1önil6 te
kintettel a kö1·etkezó évben 

bevezetésre kerülő új gazda
sági mechanizmusra., amikor 
az eddigieknél is nagyobb je
lentéí5ége lesz a gazdaságos 
üzemeltetésnek. Vizsgálta a 
vasúti mémökök helyzetét a 
pécsi igazgatóság területén, 
foglalkozott gondiaikkal, meg
becsülésükkel, fejlődésük pers
pektíváival. 

Érdekes adatok 

Rámutatott a.rra, hogy a 
mérookök munkaidejük nagy 
hányadában csupán adminiszt
ratív tevékenységet t>égeznek. 
A kimondottan mérnöki tevé
kenység kevés. s ha van is, ------------------------------------------, nem becsülik kellően. A vas-

tatására. A !\zakmai t.oqib\l,.-. 
képzés szempontJából jelentő.s 
idegennyelv-tudással a mémö
kök 32 százaléka rendelkezik. 
Az építési és pályafenntartási 
szolgálatnál do' go:,;ó mérnökö!t 
86 s,..á.zaléka. a vontatásiak 
69 százal�ka képezi tovább ma
gát, am{g a forgalmi mérnökók 
közül senlii sem tanul. Ez a 
köriilménY elgondolkozt4tó, d.e 
az is. l1ogy szakdolrw�atok ké
szíté.séPel és pubUkálcisávaI 
rendszerese'fl cS<llt néluíny mer
nök /optalkozik. az elmúlt ok
tatási évben politikai fskolá11 
kö=üliik senki nem tett részi. 
TaYa!y az átlagos bruttó mér
nök.i kereset ha,·l 291 "  foL·int 
volt. A legkisebb keresett at
lagot forgalmi. a legmagasab
bat építési szolgálatnáJ dolgo- . 
zó mérnök érte el. A mérnökök 
újításai tavaly 3,8 millió fo
rint  megtakarítást eredmé
nyeztek. és részükre 40 795 fo„ 
rint újítási díiat fizettek ki. 

Mozdonyvezető 
- csak mellékvonalon 

Tulajdonképpen nem ls 
mozdonyvezető Végh Károly, 
a pécsi fűtőház 33 éves dol
gozója. hanem olyan mozdony
fútö. aki segédkezelői vizsgát 
tett. 

- Miért nem lehet moz
donyvezető? 

- Nem i:ott alkalmam ki
tanulni a lakatos szakmát -
mondta -, anélkül pedig nem 
Lehet rnozdonyvazetö az em
ber . . .  lllah·e lellet, de csak 
mellékvonalon, l:is géppel. 
Nem panaszként mondom, hi
szen a munkámat, a gépemet 
n.agyon szeretem. 

Végh Károly sok mozdony
vezetővel felveszi a versenyt. 
a szaktudást és a munkában 
való helytállást tekintve egy
aránt. Kiváló munkájának el
ismerésekén' a XVII. vasutas
napon t!:rdemes vasutas k l tün
tetést kapott. Amikor gratu
h\ltunk ehhez. szerénven elhá
rította elismerő szavainkat. 

- Kitűnő mestMem volt, 
ennyi az egész . . . - mondta 
mosolyogva. - Mint fiitő. ét•e
ltig dolgoztam Darazsac F'e• 
renc kiváló mozdonyvezető 
mellett. Tóle tanutta1,1 a gép 
.�zeretetét, a "ele való hP!JIU 
bin<ismódot. Azóta is mindlll 
tlsz·a géppel járok. ,,. fú lóm
mPJ. .fe1usics Józ�df�l négy 
éve do'go2om e';\·ütt rs igen 
jól magértjült egymÉ.<t. 

- Mit tart a legfont-0sabb
nak a gép kezelésével, karban
tartásával kapcsolatban ? 

- Azt, hogy a csapágyak 
olajozásár.i és a kazán belső 
tisztaságára vigyázzunk - vá
laszolta. - Sokat mérgelód
het, aki ezekkel nem törődik._ 

Harkányba, Beremendre, 
Mohácsra, vagy Barcsra to
vábbit személy- és tehervona
tokat. 

- Mllyen a szolgálata? -
kérdezzük. 

- Mostanában jó, mert ha
vonta 260-280 szolgálati órá
nál nem kell többet teljesíte
nünk - maeyarázta. - Ko
rábban, amikor haeonta 340-
350 61-át szolgáltunk, ;óval ne
hezebb volt. Voltak bizony 36 
-40 órás út3atnk. Olyankor 
már r.t? ellátásunkat sem tud
tuk biztos/tani. 1960-ban gyo
morfekélyt kaptam, s az ope
rációt nem lel1etett rlkerülni ... 

Akkor még csak 27 éve� volt 
Végh Károly. Annak. hogy 
ilyen betee:ségek ne fordulja
nak elő, csak egv .. gyógyszere" 
van : a rövidebb szolgálat. E2. 
teszi lehetővé a ren d�zeres ét• 
kezést. a pihenést az utazó 
szolgálatot teljesitók szó..,.,úra. 
E:mond!a Végh Károlv. ho'!(v 
ml'�t jobb surr,,.:,é,sel röt'i• 
C:ebb id., alatt i• ,.;órik ur.va n
a.zt a teljetff-mér�d. ,r. ·nt t.;.o� 
rábban Cl „niar11tonl" ut<1kkal. 

Végh Károly 

A műlt hőnapban például 2400 
kilométert tett meg mo2do
nyával és a két gyermeke után 
kapott családi pótlékkal együtt 
3200 for!nt,:,t keresett. 

- Szorgalmas kts gép az én 
375-ös masinám - mondta 
ellsmerll hangon. - A se!Zyet 
vonalon S::entlörincre szépen 
bevisszük a 900 tonnás vona
t.ok.at is, melyekkel azután 
424-es gépek menne/e tovább 
o fővona1akcm. 

Becsüli hát a gőzmozdonyt, 
mai munkaeszközét, melynek 
alapos ismerője és biztos kezú 
vezetője. De szavai ból kitúnt. 
hogy már előretekint, bízva 
abban. hogy nem kell mindig 
�őzössel dolgoznla.  Mert jó, jó 
a gőzös. d!! azért a Dlesel még
iscsak más . . .  S hogy mllyen. 
o,! Végh Károly már jól tud
ja. 

- Jeles eredménnyel i:égez
tem el tataly a Dtese! segéd• 
1<ezetői tanfolyamot. fia meg
t•n�•••k a dtesel„1:et. remélem. 
én b titszálthatok majd valt1-
melyikre , .  • L. 1. 

úti munka jellegéhez szorosan 
hozzá tartozó szabályzatok és 
utasítások a vasutas mérnökök 
munkájának is a vezérfonalát 
adják. Ezek figyelembevételé
vel kell a munkákat szervez
niük, vez.etniük. ALapkövetel
mén11, hogy a mérnök soko/... 
daltlan ismerje a vasútüzem 
munkáját, mert anélkül nem 
látná az összefüggéseket. 

�rdekes számadatokat is
mertetett a pécsi lg.azga tóság 
területén dolgozó 60 mél'11ök 
helyzetéről. A mérnökök 80 
százaléka életkorát tekintve 2;; 
-40 éves. A szak.ma szerinti 
megosilást tekintve, az üzem
mérnökök vanMk túlsúlyban. 
Hlány mutatkozik építész-, 
Diesel-gépész-, hidász-, út
vasút mérnöki létszámban. 
Egyáltalán n.incs gyengeáramú 
elektromérnök és veg11észmé1·
nök az igazgatóság területén. 
Az autorna tizál ás és a tá t·közl ő 
szolgálat fejlesztése e hiányolt 
pótlását sürgeti. 

A külszolgálatnál átlag068n 
280 _dolgozóra jut egy mérnök, 
az igazgatóság központjában 
PEdig minden 16. ember mér
nök képzettségű. A legrosszabb 
az arány a forgalomnál, ahol 
830 dolgozóra jut csak egy 
mérnök. 

A pécsi terület vasutas mér• 
nökeinek 35 százaléka vezető 
beosztásban dolgozik 23 4 szá
zalékuk fóelőadói, ' irá'nyftól 
munkakört tölt be. Kedvező 
arány, hogy 36,8 S2ázalékuk 
párttag. Fe!tün6 t>lszont, ltogi1 a mé1'nökök között mindössze 
5 százalék II nők arán.ya, pe
dig bőven !ennének m1mlrate
rü.lete1' lnffflÖ1'nök Joglalkoz-

Alapvető követelmény 

A vitaindító beszámoló vé
gezetül a teendőkre, az elóre
lépés módszereire hívta tel a 
figyelmet. Alapvető követel
ményként liatározta meg e 
pnlitikai és szakmai képzettség 
sziínte!e11 fejlesztését a ta-
1111-lást. A vasút előtt • álló fel
adatok :sok irányú búvárko
dást. mérnöki elemző munkát 
tesznell: szükségessé, A kapa
citásnövelés. a gazdasági mu
tatók célszerü javítása mélyr.,... 
ható tudományos elemzést tgti

. nyel . Ez igen sok és szép fel-adatot ad a vasút mérnöli:-ei
nek. 

Forgalmi üzemmérnökök tíz é�re dolgoznak a vasútnál. E f1at�I ágazat idő.szerű g01:1dJa1rol. problémáiról Reményi Perenc üzemmérnök beszé:t. A fo�galmi üzemrnérnöl':ök hel:vzetét elemezve. t.öbb negatív jelenségre hh"ta fel 8 figyelmet, meh•ek részben a ,·�ze_tés, részben a fiatal �rnokök türelmetlenségéb6J részbe�. a forgalomnak. mint . sz.akteruletnek a lebecsüléséból adódnak. Az élet a tudománvosan megalapozott forga!otnszervező. -irányító mun�t iga�olta eddig a 1,asútoo. Oyen te�mt�ti:>en a forgalmi üze:nmei-not<okre a jö\·öben még: nagyobb szerep vár. 
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Újjáválasztják 
a sportegyesületek vezetőségét 
A Magya„ Testnevelési és 

SPOTtuövetség o,.,zágos Taná
c111 196'1. április 7-i ülésén ha
tároZ!ltot hozott az MTS II. 
kongresszusának összehívásá
rL A kongresszus előtt újjá 
kell tlálllaztanl a spOT'tegyesü
letek elnökségét és námvizs
gál6 bi.zottságát. A hatá,-ozat 
szerint a sporteg11esiiletck ve
zet&égválasztó közgyűlését 
1961. azeptembe„ l és októbe„ 
20-11 között �ell megta,-tani. 
Ezt követi majd a szakosz
tályvezetőségek újraválasztá
sa. 

A beszámoló és vezetőségvá
lasztó közgyűlések célja és je
Ien�ége megköveteli, hogy az 
előkészítő munka átgondolt, 
tervS2lerú legyen. lppen ezért 

kllllSnh gondot kell for
dítani a sportegyesületek 
elnöks�nek arra, hogy 
poliUkailac és szervezeti
Jec megfelelően készítsék 
eJó a vne&öségválasztó 

közgyűléseket. 
I:rvényesíteni kell a tagság
nak azt a jogát, hogy beszá
rnoltassa, a választott szerve
ket és vezetőket, hogy megvi
tassák a sportegyesület hely
zetét és az elkövetkező évek 
feladatait. 

A tagság k<)rében - a jogok 
és kötelességek szélesebb kö
r(i érvényesítésével - fokoz
ni kell a sportegyesületekhez 
vljJó tartozást és felelősségér
zést. Az előkészítés során ki
bontakozó aktivitást és lelke
sedést fel kell használni arra, 

hogy rendezzék a tagság so
rait, a tagnyilvántartásokat, 
gondoskodjanak az elmaradt 
tagdíjak rendezéséről. 

A választások előkészítése 
SOl'án kö,-ültckintóen kell 
megvizsgálni kii, azok az ak
tívák, akik számításba jöhet
ncl'< a vál!lsztásnál. Célszerű
nek tartjuk, hogy a jelenleg is 
jól dolgozók a sportmozgalom
ban továbbra is tevékenyked
jenek. Az újonnan megválasz
tásra olyan tisztségviselők ke
rüljenek, akiknek munkája, 
magatartása, egyénisége biz
tosíték arra, hogy elősegíti a 
sportmozgalom ügyét. 

A sportköri elnökség gondo
san készítse el beszámolóját, 
értékelve a megválasztása óta 
eltelt időszak eredményeit, fo
gyatékosságát. A közgyúlés 
előkészítésére és lebonyolítá
sára 

célszerű intézkedési &er
vet, torga,tókönyvet ké-

szíteni, 
melyben meghatározzák az 
egyes napirendi pontok elő
adóit is. Javaslatokat kell ké
szíteni a közgyúlést levezető 
elnök és elnökség személyél'e, 
valamint a jelölő bizottság el
nökére és tagjaira, a közgyű
lés jegyzőkönyvvezetőjére és a 
hitelesítőkre. 

Szakszervezeti bizottságaink 
nyújtsanak hathatós segítséget 
a sportegyesületi beszámoló és 
vezetőség újjáválasztó közgyú
lések előkészítéséhez és meg-
tartásához. K. L 

A Szovjetunió nyerte a vasutas 
női röplabda Európa-bajnokságot 
A magyar csapat az S .  helyen 1:égzett 

A szovjetunióbeli Szara-
tovban n:ndezték meg -, sor
rendben harmadik alkalom
mal - a vasutas női röplab
dázók Európa-bajnokságát. A 
800 ezres lélekszámú Volga
parti város, ragyogó sport
csarnokában 5 napon át zsú
folt . nézőtér előtt, 8 ország -
szov;etunió, Lengyelország, 
Románia, Bulgária, Csehszlo• 
vákia, Jugoszlávia az NDK és 
MaQ114!'0rszág legjobb vasutas 
női röplabdázói küzdöttek az 
Európa-bajnoki címért és a 
helye,zésekért. Színeinket a 
BVSC és az Utasellátó csapa
taiból összeáll!tott válogatott 
képviselte, a kétszer négyes 
csoportba 06ztott és körmérkő
zés formájában lebonyolított 
vladalon. 

A Szovjetunió röplabdázói 
a vasutas sportolók között is 
igazolták világhírnevüket. A 
négy sportmester - Qk,-ics, 
ü>cs, Szavlicseva és Muskari
na felvonultatásával, a sport
ág minden szépségét bemuta
tó já tékuklkal, technikai és 
taktikai felkészültségükkel, 

magasan a mezőny fölé emel
kedtek. A tornán végig egyen
letes teljesítményt nyújtva. 
mindössze egy játszmaveszte
;;éggel, biztosan nyerték az 
Ew·ópa-bajnoki címet s a vele 
járó, hatalmas ezüstserleget. 

A magyar csapat váltakozó 
teljesítménnyel, a várakozá
son alul szerepelt. Igaz, eb
ben a sorsolás is közrejátszott. 
A selejtezőben az aranyérmet 
szerzett Szovjetunióval, Ro
mániával és Jugoszláviával ke
rültünk egy csoportba. A kez
dés bízta tó volt. Jugo,zlávia 
ellen, jó játékl:al, a hálónál és 
a mezónyben egyaránt szép 
teljesítményt nyújtva, játsz
maveszteség nélkül győztek, 
de a folytatás már nem volt 
sikeres. Az 5-8. helyért vívott 
küzdelemben a csoport élére 
kiemelt Csehszlovákiát ma;d 
az NDK-t is legyőzte a magyar 
csapat, s végül az S. helyen 
kötött ki. 

A bajnokság nagyszerű szer
vezés mellett került lebonyolí
tásra, s a vendéglátás is kitű
tő volt. 

.. Sok fe,lesleges utazást 
idéz elő a helytelen 

vezénylés 
Hatvan állomás utazósze

mélyzete és a fűtőház dolgo
zói az elmúlt napokban tar
tották meg félévi termelési 
tanácskozásukat, amelyen szá
mot vetettek az elsó félév 
munkájáról. 

A termelési tanácskozás be
uámolófa megállapította, hogy 
a ;ó e„edmények ellenére is 
komol11 gonaot és problémát 
ol:ozott az utazószemél11zet fe
le1legeg utaztatása, a munka
e,-6 gazdaságtalan kihaszná
lása. Egy-két kirívó esetet a 
beszám9ló meg is emlltett. 

Budai Mihály jegyvizsgáló 
iúllus 28-án délelótt önkölt
ségben utazott fel Budapest
re a 301-es gyorsvonattal és 
még aznap ugyancsak önkölt
ségbeo a 3618-as személyvo
nattal ment vissza. 5 óra 
„hQlt" Ideje volt. Ugyancsak 
kirívó Fülöp Jóuef tehervo
natvezető esete Is, aki augusz
tus 1-én éjjel 1 óra�or je
lentkezett Hatvan állom;;son 
és a 6319-es sz. vonallal Fe
rencvárosba utazott. Rcggc? 
6,35 órakor a 37·1-Ps szán,ú 
vpnattal kellett volna Fe-

rencvárosból visszaionnie, de 
ez a vonat nem indult és még 
az. ezután következőt sem ál
lltották össze. Igy aznap ön
költs-2gen utazott haza Hat
vanba. Fülöpnek 18 ÓT'a „vá
rakozási ideje" volt. 

Az ilyen és ehhez hasonló 
esetek ártanak a vasútnak és 
e vasutasoknak egyaránt. Igy 
nem csoda, hogy az utazó sze
mélyzet termelési tanácskozá
sán nagyon sok felszólaló bf
T'álta az ilyen hel11telen ve
zéllyléscket. 

Ezeket a gondokat, bajo
kat - amelyek nem újkele
tűek - sürgősen orvosolni kel
lene, hiszen most az őszi for
galom kezdete előtt ilyen 
helytelen vezénylések, rosszul 
Ezervezett menetirányítások 
sok kárt okozhatnak. 

A termelési tanácskozásokon 
felszólalók kért-ék, hogy a 
S7.akszervezeti szervek, Hat
van állc-más vál:::s7.tott funk
cionáriusai hnlározottabban 
lép,',;,nck fel az ilyen lazaságok 
e;llen, hogy a frlc:s1cges utaz
tatások minél elő�b me:--szún-
jenek. Szücs I'crcnc 
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Átadták a kupát 
Mint arról előző lapunkban 

beszámoltunk, a Vasutas Lab
darúgó Kupát a Szolnoki MAV 

NB II-es labdarúgócsapata 
nyerte. A győztes csapatnak 
augusztus 22-én a Szolnoki 
Jármüjaví,tó kultúrházában 
ünnepélyes külsőségek között 
adták át az ezüst serleget és 
az érmeket. A rövid ünnepsé
get Jávor NándOT', a járműja
vító igazgatója nyl totta meg, 
majd, Kellner István a vas
u !as-szakszervezet szervezési 
és nevelési osztályának vewtő
je méltatta az idei vasutas ku
pában részt vevő NB II-es vas
utas csapatok teljesítményét. 

Ezúttal adták át a Székesfe
hérvári MAV és a Szegedi 
VSE képviselőinek e II. és a 
III. helyezéssel Járó plakette
ket, illetve érmeket. 

KÖNYVISMERTETÉS 

Kozma György : 

Szaktanácsok a sertéstenyésztésh�z - Elindult az ezredik olaJ
�·onat. Devecser állomás dol
gozói az Alkotmány ünnepe 

;�-;:����!�•
00

feny�::1ii�i•\,zi!� ti:;zteletére • útnak indították A barorptt után a sertés termeli 
meg legrövidebb td(5 alatt az 
embert táplálkozáshoz nélkülöz
hetetlen húst és zsfrt. A sertés 
gyors fejl(5d(5képessége, nagy 
szaporasága azonban csak akkor 
érvényesül, ha igényelt minden 
vonatkozásban lde1ég{ttk. Ezeke1 
az igényeket és kJelégítésük mód
ját m1nden tenyésztőnek és 
gondozónak tsmemJe kell. 

A kon·yv azokat az alapvető te„ 

nyésztésl, tartási és hizlalási mód· 
szereket foglalja össze �vtd. tö· 
mör tanácsok formájában, me
lyeknek alkalmazása sz..tnte el-

lást m unkAhoz. Elsősorban a a zalai olajmezők „fekete„ 

nagyUzeml sertéstartás kérdé· aranyával az t!Zredik olajvo
seit tárgyalja. tenyésztéstechnl· natot Pétfürdő-gyártelepre. A 
ka. tartás, takarminyozás, gazda• 
ságos hizlalás, AllategészségOgyl közel egy éve üzeme ló olai
tan�csok clmll f(5bb témakörökbe töltő állomásról ezzel a szál-
cs1����;�•:i�at figyelembe véve lítmánnyal az 1 milliomod'k 
külön részben foglalkozik a ház· tonna nyersolajat továbbítot-
tájl tenyészt(5l:nek azokkal a ták. 
problémáival. amelyek eltérnek a 
nagyUzemélt61. Ezzel utat mutat a 
ház.táji gazdasftgok sertéstartásá· 
nak előbbrevlteléhez és továbbfej· 

lesztéséhez ls. 

- Távirányítású vasútvo-

A családi ház kertje 

nal. Nyugat-Csehországbt.n 
üzembe helyezték az ország 
első távirányítású vasútvona
lát. A lOG kilométer hoss1ú 
pilyán két diszpécser iránylt
ja a forgalmat és {gy lehető\'é 
vált, hogy 4 percenként in
dítsák a vonatokat. Aki végignézi az új családi 

és lakóházak köré épített ker
teket, talán nem is tudja. hogy 
egy-egy ilyen kerL megterve
zése, növényanyagának kivá
lasztása mennyi munkát és 
szakismeretet igényel. Oláh 

SándOT' művében, amelyet · az 
első kiadáshoz képest olvasó
ink kívánsága szerint kibóví
tett, illetve átdolgozott, ehhez 
a munkához nyújt segítséget. 
Részletesen foglalkozik a keTt 

megtervezésével, a földmérés
sel, a kerti építmények anya
gainak célszerű kiválasztásá
val a kert alkotóelemeivel, a 
szi1�lakeT'ttel, a kerti nöt>ények
kel és ápolásukl«II, a kertt-rn 
elhel11czhet6 különféle gyer
mekjátsz6kkal. Ismerteti a 
kertépítésben újabban egyre 
nagyobb teret hódító beton
munkák technológiáját, vala
mint a kerti növények védel
mét a különféle kórokozókkal 
és állati kártevőkkel szemben 

- Két hónappal határldo 
előtt. A szombathelyi jármű
javító vállalat mozdonyjeví'.ó 
ooztálya terven felül 10 db 
gőzmozdony selejtezését v;i!
lalta. Vállalásukat a kitűZÖtt 
haláridó noYember 7-e 
előtt két hónappal, augusztus 
31-re teljesílették. 

Munkával töltötték szünidejüket Szeptember 10-19 

- Villanybojlerrel szerellék 
fel az urkuti Gazdasági Vas,jt 
laktanyaépületének zuhanyo
zóját. Orvosolták a Diesel-mo
tor szerelők több éves pana
szát is. A motorszerelő hely 
fölé röptetót építettek. 

Mint minden esztendőben, 
,gy ebben az évben is alka
lom nyílt, hogy a középiskolás 
diákok a nyári szünidőben a 
vasúton dolgozhassanak. A 
szegedi igazgatóság területén, 
,-észben a pálvafenntartásnál, 
részben a fíí.tóházak és állo
mások létszámában 170 tanu
lót vet�k fel idénymunkára. 
Legtöbbjük az iparvágányok 
gyomirtását, vasúti szerelvé
nyek tisztítását végezte, de az 

erősebbje vállalkozott raktárj 
munkára is. 

A diákok a legnagyobb me
legben Js becsülettel helytáll
tak és a napi 6 órás munka
időt végigdolgozták. 

Ezek a nyári munkák hasz
nosak azért Js, mert így a 
serdülő korban levő fiatalok 
munkájukon keresztül megta
nulják becsülni a pénzt és 
nem egy közülük, megszereti 
a vasútat, a vasutas életet is. 

Dr. Bánkfalvy Gyula 

brnói nemzetközi vásár 

Ebben az évben szeptember 
10-19 között rendezik meg a 
hagyományos brnói nemzetkö
zi vásárt. Az Idei vásárra 30 
orsz:á.g gépipari vállalata je
lentette be rész:vételét. A ki
állítók száma meghaladja az 
ezret. A vásáron mintegy 10  
ezer gépipari terméket tekint
hetnek meg a látogatók. 

Miért késik a kocsik kiállítása 

A magyar külkereskedelmi 
vállalatok 1492 négyzetméter 
területen állítják ki a magyar 
ipar termékeit. Ferencváros Keleti rendezó

jében a salakos kocsikat min
den keddi napon reggel 7 órá
ra kellene kiállítani. Ezt sza
bályszerű kocsiigénylési lap
pal kérik. A forgalom illeté
kesei ugyanakkor nemigen ve
szik figyelembe a hivatalo! 
igénylést és nagyon &ok eset
ben 4-8 embeT' 11 óráig tét-

lenül vá„ a kocsik beállftá&á
,.a. A salakberakás teljesít
ményben történik. Lehetetlen 
a normát teljesíteni késői be· 
állítással. A pályamunkások 
a norma nem teljesítése mi
att kevesebb fizetést kapnak. 
Miért van kocsiigénylés, ha 
csak jóval 7 óra után kapják 
a kocsikat? Molnár Arpád 

A jegyvizsgáló 
segített 

Az elmúlt hónap utolsó nap
ján, július 31-én, a 2202-es 
gyorsvonattal utazott Szilvásy 

Vasutas családok víz nélkül 
Imre tanár és felesége Bala
tonfenyvesre. Utazás közben a 
feleség jegygyúrűje az illés 
mögé esett olyan helyre, hogy 

Polgárdi-ipartelepek állo-
máson másfél évvel ezelőtt a 
közegész..ségügyi hatóság in
tézkedésére a kutat lezárták, 
mert ott fertőzöttséget álla
pftottak meg. Erről a kútról 
nyolc vasutas család h<>rdta a 
vizet. S most, h<>gy ezt lezár
ták, nagy távolságról kell hor
daniuk a nélkülözheteUen vi
zet. Volt jdő, amikor a viz.et a 
lakásokba akarták bevezetni, a 
szükséges csöveket Is odaszál
lították, de a tervből nem lett 
semmi. Vajon miért? 

Van még egy vízprobléma 
- ami különösen ebben a me
leg időben nagyon kellemet-
lenül érinti a családokat -

A szerkesztőség üzeni 

Marosán Pál, Voloslnovszkl Já
nos, Bánszegi József. Debrecen; 
Szücs Ferenc, Hatvan; Sziládl 
Sándor, dr. Bánkfalvy Gyula, 
Cserhátt József, Szeged; Bakó Já
nos, Miskolc; Foki István, Buda
pest; ?.farkos József. Zalaegerszeg: 
Bognár Károly, Tapolca : Levelei• 
ket lapunk anyagihoz felhasznAl
juk. 

Mérleglakatos-brlgid: Leve!Uket 
!Uctékes helyre továbbítottuk. 

A Hivatalos Lapból 

A Hivatalos Lapból a sz.alcszer
vezetl bizottságok és a dollfOZók 
íigyelmébe ajánljuk a kl)vetkezö
ket: 

33. •z'-mból: 119 260/1967, I/2. B. 
A munkaügy! dönt(5blzottságok 
J-l)·zékéne.k klndása. 

118 082/1967. 1/4. D. Kisebb jav!
t.1sl munkák végzéséne:< 57.a.l>Alyo
z:\sn.. 

31. sz4mból. va.sutas Egye,o:etek 
Vc.'tdégszobaházn lgé1tyb..!'1étele. 

mégpedig Balatonalmádi-Re- nem lehetett hozzáférni. Se
metevö!gy megállóhelynek a lyem István jegyvizsgáló 
víztelensége. Ezen a kis állo- azonnal segítségükre sietett, s 
máson még az elmúlt télen mivel kézierővel az ülést nem 
szétfagyott a kút vízszivattyú- lehetett elmozdítani, az egyik 
jának a feje és azóta két vas- állomáson előre szaladt a 
utascsalád és az utasok víz I moroonyvezetöh_öz, tőle ké�t 
n�lkül vannak. Egy vízszlvaty- s�erszárnot, ma�d e:171ek s:g1t-

tyú j ftá talán 11 ká- segével elmozd1tották az ulést 
. av sa yen so és a jegygyűrűt visszaadták 1g tart? Vagy az is lehet, hogy tulajdonosának. 
a veszprémi pályafenntartási 
főnökség megfeledkezett er-
ről? 

Bognár Károly 
Tapolca 

Selyem István jegyvizsgáló 
udvarias magatartását Szilvá
sy Imre tanár levélben kö
swnte meg. 

Foki István 

A nyári gyümölcs minden iz:e, z:omola 
a GYOMOLCSLEVEKBENI 

- Egy hónappal határldi 
előtt készítette el az tVM To'.
na megyei Allami toítóipe:'i 
Vállalata a tolnai MtK-teleo 
lpatTágányát. Ez a vállalás j� 
lentósen me!!könnylti az őszi 
csúcsforgalom lebonyolítását 
Tolnán. 

- Az Alkotmány ünnei;e 
tiszteletére elkészüU Szolno
kon, a Tisza-ligetben a gyer
mekek kedvence, az új úttörő
vasút. Az 1500 méteres k:s 
miniatür vasúton hófehérké-t, 
a 7 törpét és Foxi-Maxit ábrá
zoló vasúti kocsikban utaznak 
a gyerekek. 

- Ö;;szeszerelték � hejőcsa
bai aluljáró 50 méteres hid
szerkezctét. Jelenleg a hídszer
kezet gyalogjáró vaselemeit 
illesztik helyére. majd a vá
gányzat lefektetése után. jC
vő hónap első felében a hfd 
próbaterhelésére is sor kerilL 

Ozemlátogatás. Hatvan 
állomás utazószemélyzetének 
legjobb 10 fós szocialista bri
gádja tapas�talatcserével ösz
szekötött üzemlátogatáson vett 
részt az országos Söripar! Vál
lalat kőbányai üzemében. A 
szocialista brigád tagjai meg
tekintették a szocialista üzem
részeket. köztük a II-es telepi 
erjesztőpinee szocialista bri
gádjának munkahelyét is, akik 

ebben az évben kapták meg a 
szocialista brigádjel vény arany 

fokozatát. A sörgyári és a va.s
utasbrigádok között meleg ba
ráti kapcsolat alakult ki. 

- U évi szolgálat után 
nyugdijba vonult Keresztes 
Gyula főellenőr, Kőbánya-te
her pályaudvar dolgozója. Fia
talabb éveiben a Budapesti 
va.utas labdarúgója volt. 
Mind a munkában, mind a 
sportban becsülettel megállta 
helyét. Az !dós vasutast mun
katársai és a barátok búcsúz
tatták. 

Lnká�sere 

- Elcserélném Baltnka Allomb 
mellett Jév(5 kétszoba Ossz.kom
fortos szolgálati lakásomat. alcél' 
egyszobás szolgálati lakásra \s, 
CAllat tartás lehetséges.) Clm: Bl• 
ró Béla forgalmi szolgálatt.ev6, Ba· 
Unka, MA V lakótelep. 

- Elcserélném el(5szoba, fOrdl!-
6ZObás, balkonos lakásomat a hoz· 
•á tl>rtozó sz(5lő- és gyilmölcsll,
kerttel, lehet(5leg belterO!etl, fi>ld
szlntes. vagy .Jtftes tnkl:\sra. Cim : 
Ambró János, Bp. XV., Lenin u. 

lf. 5. ajtó. Telefon · �6-53. 

UAGVAB "llSUTllS 
• Vt•utasol< Szal<nervezetlntt 

lepl■ 
Stertreszt1 • n:erlrentO btr,Jtt„l 

F(5„erkeut6: Gufpls linoe 
l'eJeJOI ,,erlretzt6: VtsJ „erene 

Szertr,1m,�,r
Budspe11 VI„ Bene,Or UICB II. 

Telefon· véro,t· 120-812 
Ozeml: 1._n 

ltl•d!a fs 1er1entt· o Nél>fl&n 
l-ooklodO Vlllalat. Budal)<!st VII., 
R4k� Ot H Tel,foo· !24-flt. 

r�l�IŐ! kiadó: Gábor MértoD, 
• Nfo1un Lapk1ade Vállalot 

hraH�l�to 
:'•f'kk•71'ml1u14m: n.,u.001-K ti 

lzlkro t,apopon>d■ 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

MEGÁLLAPODÁS 
a MÁV Vezérigazgatósága 

és a Vasutasok Szaksz ervezetének 
Elnöksége között 

A meQállapodás célja az együttműködés 
eddia is bevált módszerei meLlett kialakítani 
azokat a formákat, melyek az új gazclaságirá
nyftási rendszerből az ál!amvasutakra, illetve 
e szakszervezetre háruló fela4etok megoldá
sát fokozott mértékben elősegítik. lgy elsősor
ban: 

a) az új mechani::-mus gazd.ilkodási rendjét 
biztosltó - az államvasutak sajátos helyzetét 
il figyelembe vevő - szervezési intézkedések 
kidolQozó.sa; 

b) a vezető és végrehajtó szervekkel, továb
bá, e dolgozókkal szemben támasztott fokozott 
követelmények összhangba hozása az egyéni 
érdekekkel; 

e) a gazdasági és szakszervezeti vezetők �s 
mrvek jogállásának rendezése !l vasút uj 
QllZdálkodási rendszeréből mindkét félre há
nd6 követelmények mellett; 

d) a vezetést segítő olyan köksönös t.ájékoz
tatási rendszer kialakítása, mely határozott 
iránvt mutat döntő kérdésekben; 

e) az államvasutak terii!e•ét érintő felsőbb 
állami és mozgalmi szervek által hozott kö
zae llat47ozatok végrehajtásával kapcsolatba11 
felmerillő kérdésekben egységes álláspont kt• 
alakítása; 

f) a szocialista munkaverseny szervezési. 
Anyagi ösztönzést irányelveinek kidolgozása. 

Az együttműködés területe tehát lényegé
•en felölel minden olyan jelentősebb kérdést, 
amel11 az államvasuta.k üzemvitelét - gaz
dálkodását -, a dolgozók munka- és életkö· 
r1Umén11eit bármilyen vonatkozásban kedve
iOen vagy kedvezőtlenül érinti, illetve befo
l11ásolhatja. 

L 

A MÁV vezérigazgatója előzetesen t.ájékoz
tat;a e Vasutasok Szakszervezete Elnökségét 
az államvasutak üzemvitelét érintő szervezeti 
változásokról, különösképpen: 

a) eg:1es szervek ( szolgálati főnökségek) 
me11szüntetéséről, összevonásáról; 

b) nagyobb létszámot érintő munkaerő-át• 
uoportositásról; 

e) a szolgálat kialakult rendjének hálózati 
szinten történő megváltoztatásáról; 

d) a szolQálati ágak feladatköreinek össze-
1'0násáról; 

e) az üzemvitel megjavítása érdekében teen• 
d6 átfogó intézkedésekről; 

f) nagyobb jelentőségű (kiterjedt) forgalmi 
éa szállítási korlátozásokról; 

g) a műszaki fejlesztéssel, az üzemeltetéssel 
kapcsolatban tervezett beruházásokról, fel• 
újításokról; 

h) minden olyan eseményről, melynek je
lentós szerepe van az államvasutak üzemvite
lében. 

II. 

A MAV vezérigazgatója közösen meghatá
rozandó időpontban a Vasutasok Szakszerve
zete Elnökségének tájékoztatást ad az állam-
1:llSUtak üzemviteléről, külőnösképpen: 

- a szállítási tervek teljesítéséről; 

- az újítások elbírálása és megvalósítása 
vonatkozásában felmerült, a mozgalmat ked
vezőtlenül befolyásoló kérdésekről. 

IV. 

A Vasuta.!ok Szakszervezetének főtitkára 
és a MAV vezérigazgatója évente legalább 
egyszer közösen me11vizs11álja: 

- a vasutas dolgozók munka.körülményei-
nek alakulását; 

- a szociális létesítmények állapotát; 
- az üzemi étkeztetés helyzetét; 
- az üzemi balesetekkel összefüggő kérdé-

seket, e kérdésekkel kapcsolatban a dolgozók 
véleményének, javaslatainak sorsát; 

- az üzemi demokrácia érvényesülését; 
- a törvényesség vonatkozásában felmerült 

nehézményeket; 
- a dolgozók, gazdasági vezetők politikai 

fejlődését; 
- s minden olvan kérdést, melynek felis

merése és közö, erővel való megoldása ell!
segiti az államvasutak dolgozóinak szocialista 
fejlődését, a feladatok min.él jobb elvég;:ésé&, 

v. 

A MAV vezérigazgatója és a Vasuta.!ok 
Szakszervezete Elnöksége (főtitkára) a köl-esö
nös tájékoztatás, illetve együttmúködés érde
kében mindenkor megküldik egymásnak: 

a) a MAV Vezérigazgatósága (Vasúti Főosz
tály), illetve a Vasutasok Szakszervezete el
nöksége intézkedési terveit (munkaterveit); 

b) a dolgozók élet- és munkakörülményeit 
közvetlenül érintő témákban a MÁV Vezér
igazgatósága (Vasúti Főoszt.ály) és a Vasuta
sok Szakszervezete által el.készített szakmai 
kollégiumi, vezérigazgató-helyettesi, illetve 
szakszervezeti elnökségi, központi vezetőségi 
anyagokat. 

A Vasúti Főoszt.ály szakmai kollégiuma, a 
vezérigazgató-helyettesi értekezlet, a Vasuta

sok Szakszervezete elnökségi ülésein való t.ár
gyalásokhoz e Vasúti Főosztálv vezetője 
(MAV vezérigazgatója), a Vasutasok Szakszer
vezetének elnöksége (főtitkára), illetve képvi
selői meghívást kapnak. 

VL 

A Vasutasok Szakszervezete elnöksége 
eg11etértési joggal közreműködik a MAV Ve
zérigazgatóságával: 

- az államvasutaknál maradó nyereség 
(részesedési- alap) felhasználására; 

- a bérgazdálkodás és az anyagi érdekelt
ség komplex rendezésére: 

- e jóléti, kulturális és sportcélokat szol
gáló tevékenység pénzügyi fedezetének kép
zésére vonatkozó eljárások, illetve rendelke
zések kidolgozásában. 

A MAV Vezérigazgatósága és a Vasutasok 
Szakszervezete szervei közösen előkészltik, il• 
letve kidolgozzák: 

J 

Diesel-javítócsarnok épül Szolnokon 

A Szolnoki Járműjavító Uzemi Vállalat 100 éves telepén_ !?0 méte! hosszú, 39 méter szé� 
les, háromajtós Diesel-csarnokoi épít� Szolnok me�ei f;pdő1p�ri Valla1at. A csa�nok leg� 
nagyobb részét a helyszínen előregya.rtoti elemekbol szerelik ossze. Jelenleg a_ 12 es 8 ton� 
na súlyú tartópilléreket és főtartókat állítják helyükre. A tervek szerint a Dlesel-csi.rnol. 
jövő év márciusára elkészül. 

Mező Sándor felv. 

Bíztató eredmények 

a-jubileumi munkaversenyben 
A vasutas dolgozók évról.

évre becsülettel teljesítik az 
állandóan növekvő &Zál.lftási 
feladatokat. Dol.go:z.óink tet� 
készségét bizonyították az 
1066. évi kimagasló üzemi tel
jesítmények és a IX. pártkong
resszus tiszteletére kibon�ko
zott éves mu-nkaverseny. 

A:r. év elején tartott műsza
ki kon!erenciákon és terme-lési 
tanácskozásokon központi kér
désként szerepelt a kongresz
szusi munkaverseny lendületé
nek továbbvitele, a Na{/1/ 
Októberi Szocialista Forrada
lom 50. évfordulója· tiszteleté
re tett vállalások sikeres tel
jesítése. 

Az év elséí nyolc hónapjá
ban 75,'l' millló tonna árui 

szállitoH a vasút. 

s ez megközelftóen azonos az 
előző év haso.nló időszakában 
szállított áru mennyiségével. 

A szemé].yszállitó vooatok 
menetrendszeníségénél vállalt 
96 százalékos szint biztosítá
sát ezideig 97,17 százalékos 
eredménnyel tartjuk. 'A teher
vonatok menetrendszerű köz
lekedtetésénél a 73 százalékos 
éves vállalásunkat e,d4ig 75,84 
százalékra teljesítettük. 

A tehervonatok átlagos ter
helésénél az előirányzott 960 
tonnát 990 tonnára teljesitet• 
tük, mellyel a tervhez viszo
nyítva 4, a bázishoz viszonyít
va mintegy 5 százaJékos túl
teljesítést értünk el. A teher
vonatok átlagos utazási sebes
sége 3 km/órával több, mint 
az elmúlt évi eredmény, amely 
a korszerű vonóerő mind na
gyobb térhódítására utal, de 
tükrözi a forgalomszabályozás 
és irányítás hatékanyságának 
javulását is. 

Az év eddigi idoozakában a 
vonóerő felhasználása is ked
vezően alakult. Az egy dol.9'ozó 
mozdonyra eső fajlagos telje
sítmény a célkitiizéshez viszo
nyíh--.i 8,2 százalékkal emeLke• 
dett. Különösen jó teljesít
ményt nyújtottak az üzemben 
levő korszerű mozdonyok. 

A számok tükrében vi:r.&gál
va a vasútüzem 1967. éVi ed
digi teljesítményét megálla
pítható, hogy a végzett munka 
eredményes volt. 

Az év bá'1-a.J.évó feladatai 
minden eddiginél nacyob
bak. Szepiember hónap
ban 10,3 millió ionna B.Eál· 
líiási igénnyel kezdetét 
veUe az őszi csúcstorira-

lom. 

A további hónapokban pedig 
még nagyobb szállítási feladat
tal kell számolmmk. A meg
növelkedett vonatforgalom le• 
bonyolítását nehezlbiik az.ok a 

nagyszámú pályaépltések, ame
lyek a hálózaton folyamatban 
vannak. Gondosabb forgalom• 
izervezésre és irányít.ásra van 
szükség, hogy a rendelkezésre 
álló pálya átbocsátó kapacit.á
sát a legcélszerllbben ha.sz. 
náljuk ki. A szúk keresztmet
szetű szakaswkOll'l a legha1a• 
dottabb módszerek alkalmazá
sával a vonatácsorogtatásokat 
minimumra csökkentve sziJ(o
rúan takarékoskodni kell a 

mozdony- és kocsi üzemórák
kal, valamint a személyzet le
terhelésével 

A teljesítmények növelésé
nek elősegítésére ebben az év
ben jelentős anyagi ösztönzést 
biztosított a vasút vezetése. Az 
igazgatóságok mun.kaverse
nyében az eredmények alaku
lásától fügeóen negi.,edéven-

ként mintegy 3 millió forint 
lcerült kirfizetésre. Az élüzem 
címért folyó versenyben az el
só félévi eredmények alapján 
55 élenjáró szolcálati főnök· 
ség részesült jutalmazásban. 

A szocialista brigádmoi.ga-. 
lom eredrnél1yeinek elismex-é-. 
séül 125 szocialista. brigádve
zető jutalomképpen 9 n.a,pot " 

SZ011jetumóban töltött. 
A negyedik negyedévi ter

melési tanácskozások a közel-. 
;övóben kezdődnek. A szoli(á-. 
lati helyek mérjék fel és ér• 
tékeljék az eddig végzett mun
kájukat. Adjanak számot 21 
tett vállalások teljesíté.séról. 
és a feladatokról. 

A Nagy Októberi Szocia!ist4 
Forradalom 50. évfordu!ójána� 
tiszteletére inditott munkaver• 
seny jelentős szakaszához ér• 
kezett, s ebben a szakaszban 
a munkák elvégzése a szálli• 
tási feladatok maradéktalan 
teljesítése a legjobban igényli 
a dolgozók aktivitását, a ver• 
senyszellem maximális kibon
takozását és érvényesülését. 

Az őszi forgalom sikeres le
bonyolítása nagymértékben 
hozzájárulhat ahhoz, hogy a 
vasútüzem gazdálkodásának 
eredményét javítsa, amely 
végső soron az évvégi üzemi 
jutalék nagyságát is meghatá• 
rozza. 

Minden szolgálati helyen, 
részlegnél, munkahelynél köz
ponti feladatként kell tehát 
kezelni a teljesítmények nö
velését. Az eszközök jobb ki
használásával, az élő és holt 
munka termelékenységének 
fokozásával el kell érni, hogy 
a vasútüzem maradéktalanul 
és még gazdaságosabban elé
gítse ki az 1967. évi szállítási 
igényeket. Tóth Já.nos 

- az önköltség alakulásáról; 
- a vezetők megbízásához, megítéléséhez, 

leváltásához ez illetékes szakszervezeti veze- 1...-------------------------------------
- a műszak! fejlesztés eredményeiről; 
- 11 nagyobb jelentőséQű felújítási, beru-

házási munkák állásáról; 
- e munkaerőhelyzetről, a munkafegyelem 

l!akulásáról; 
- e munkabérhelyzetről; 
- az üzemi balesetek és a közlekedési bal-

eaetek alakulásáról. 

m 
A Vasutasok Szakszervezetének főtitkára az 

elnökség nevében tájékoztatja a MAV vezér-
1Qaz114tóját az államvasutak területére vonat
koztetva 

- a azocialista munkaverseny-mozgalom 
helyzetéről és tapasztalatairól; 

- e1111es nagyobb jelentőségű feladatok 
megoldása érdekében végzett moz11ósító, fel
tnláoosttó munkáról; 

- a gazdasági vezetők és szakszervezeti 
funkcionáriusok kapcsolatainak alakulásáról; 

-- a dolgozók anyagi és erlcölcsi elismerésé
ftelt a munka termelékenységére Ql/<lkorolt ha
táeciról, annak tapasztalatairól; 

tél szervek véleménye kikérésének és nyt!vá
nitásának, valamint azok érvénvre juttatásá
nak módját; 

- a vezetőállásúak bérezésére 00114tkozó 
irányelveket, amelyek a műszaki, gazdasá.!7! 
munkár:i ösztönzést és a fokozottabb an11agi 
megbecsülést szolgálják; 

- a nők és a csökkent munkaképeué11ű 
dolgozók az új gazdaságirányitási rendszerben 
törtép.ő gazdaságoa foglalkoztatásának mód
ját· 

.:._ a munkailgyí jo11szabályok módoaításáre 
vonctkozó ;evaslatokat; 

- a sajátos körülményekkel bíró 1zolgála
tl főnökségek (e1111ségek) függelékeinek iránv
elveit a kollektív szerződéshez; 

- a munkavédelmi, biztonsági és egészség
űQYi feladatok mell'Oldására vonatkozó rendel
kezéseket; 

- a fegyelmi szabályzatot; 
- a szckmunkásképzéa é, -továbbk;lpzés. 

az állami felnőttoktatás, valamint e műazaki 
és alkalm1zotti állományú dol11ozók szakmai 
képzésére vonatkozó irányelveket; 

- a munkaverseny célkttilzéaeire, szeroe
zésére vonatkozó irányelveket; 

- az MT-SZOT Vöröa Vándorzászló, a 
kiváló vállalat, illetve az élüzem címek oda
ítélésére vonatkozó je1'aslatokat; 

- e különböző kitüntetések adományozá
sára vonctkozó ;evaslatokat, előíráaokat. 

VII. 
A MÁV Vezértgazgatóaága éa a Vasutaso7c 

Szak.szervezete az egé&zségügvi kérdések e1111-
séges irányítása és fe;Lesztése érdekében kö
zösen késziti el éa ad;a ki: 

- e vcsutas dolgozók egésuégf],qyi kérdé
seinek 1'itelére, ellen6rzé•ére, 

- az egé1z1égügvi ellátda Javftására vonct
kozó szabál11okat, 

- a társadalombiztolftda kllrébe tartozó 
rendelkezéseket. 

Szabó Antal s. k. 
a Vasutasok Szakszervezete 

f6t!tkéra 

vm 

A MÁV vezérigazgatója elózetesen kikéri a 
Vasutasok Szakszervezete elnökségének véle• 
ményét a megbízási hatáskörben fenntartott 
vezetők megbízásánál, megítélésénél és levál
t.ásánál. 

IX. 

A MÁV Vezérigazgatósága és a Vasutasok 
Szakazervezetének Elnöksége megállapodtak 
ebben, hogy a Munka Törvénykönyve és vég
rehajtási ,rendelete irányelvei, illetve téte
les előírásai alapján kollektív szerződést köt
nek., • abben rögzítik, illetve szabályozzák 
azokal a munkaügyi és egyéb, a munkavi
szonn1111l összefüggő kérdéseket, amelyek a 
V48Úti szolgálat sajátosságának meQfelelélen a:i 
általánostól eltérő V0(/1/ mélyebb szabályozási 
lgén11elnek. 

1Uld6nyl Károly s. k. 
miniszterhelyettes 

vezérigazgató 
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-A jobb együttműködés 
érdekében 

Köszönet a szíves fogadtat�sért 
Szakszervezetünk elnökségé

nek meghívására augusztus 
első felében a Nort>ég Va.mta
sok Szövetsége negy tagú kül
döttsége tíznapos hivatalos lá
togatást tett Magyarországon. 

A delegáció tagjai az itt tar
tózkodásuk során megtekintet
ték a szolnoki MA V kórházat, 
ellátogattak Debrecenbe, Mis
kolcra és több budapesti szol
gálati helyet is megnéztek. 
Norvég vendégeink pár napra 
a Balatonra is leutaztak. 

„Kérjük, fogad.;ti szíuélyes 
köszönetünket azért a uendég
szeretetéTt és barátságért, ame
lyet mag11a,-o,-szági tartózkodá
sunk során irányunkban tanú
sítottak. A tanulmányút a de
legáció tagjai Tészére élmény 
volt és kellemes emlé'kekkel 
tértek haza az országukban 
tett látogatásról. Kérjük tol
mácsolja köszönetünket a 
szakszervezet elnökségének és 
mindazoknak, akik közremü
'ködtek abban, hogy látogatá
sunk eredményes legyen. 

Szocialista /Jrigádolt 

tapasztalatcseréje 

A debTecent ;ármújatlitó 
szakszerve::eti bizottsága széles 
körű felmérés alapján, a dol
gozók igényeinek figyelemoo 
vételév�l külön tervezetet ki· 
szitett a szocialista brigádok 
és üzemtészek tapasztalatcsc
rés kirándulásaira. A tervsze
rűen irányított ki.rándulásoka t 
minden alkalommal összekö
tötték valamelyik üzem meg. 
látogatásával. 

Csehszlovák és magyar vasutas 
szakszervezeti vezetők tanácskozása 

A magyar és a csehszlovák 
v�suta.s szakszervezet képvise-
101 1967. augusztus 30. és szep
tember l. között Pozsonyban 
f1:_l�lvizsgálták a két szervezet 
kozott 1966. f.ebruár 25-én Bu
dapesten aláírt. a két orszá"' 
Ya_sútjának és vasutas dolgo': 
:zomak a határállomásokon 
folyó munkáját elősegítő meg
állapodás végrehajtását. 

uersenyszerződésének megkö- bályzat betartását mindkét fél 
tését a határidők lerövidítése uűkségesnek tartja. 
érdekében. 

� Jelenleg nagy nehéz.sé
W gekkel küzd Rzuovce át
meneti állomás. Csehszlovak 
részről a nehézségekből való 
kiutat a közös átmeneti állo
más magyar területen való fel
építésében látják. 

• A küldöttek elfogadták 
azt az alapelvet, hogy 

félévenként írásban kölcsönö
sen értesítik egymást az 1966. 
február 25-i megállapodásban 
valamint az egyesség mellék� 
letében foglaltak teljesítésé
ről, azokról az intézkedések
ről, amelyet az együttműkö
dés javítása érdekében tesz

A delegáció hazaérkezése 
után a Norvég Vasutasok Szö
vetségének elnöke, Emil Ed
wardsen a következő köszönő 
levelet küldte szakszerveze
tünk főtitkárának, Szabó An
talnak: 

Utogatásunlcat úgy tekint
fük, mint a jó kapcsolataink 
mege,-6sítését, azon kapcsola
taink elmélyftését, amelyek a 
ma(J'l/ar és norvég vasutasok 
között fennállnak." 

Világjárás 

Ebben az évben eddig csak. 
nem 2000 dol.gozó és családtag 
látogatott el Dunaújvárosba 
Pécsre, Salgótarjánba, Holló: 
há,::ára, Sárospaútkra, Aggte
lekre és Budapestre. 

A szocialista brigádok és 
üzemrészek kulturális vállalá
saik teljesítését eredményes<!!\ 
szolgálták ezek a gazdag es 
emlékezetes programmal meg
szer,;ezett, általában 2-3 na
pos utak. melyek során az 
Idege1iforgalmí Híuatal min� 
den esetben szakképzett, ide
genvezetőt biztosított a kirán
duló csoporto,k részére. A leg
több részvevő a III-as, IV-es, 
VII-es és VIII-as műhelybi
zottság területéről került ki. 

. Megállapították, hogy a bu
dape,;ti tárgyaláson elfogadott 
megállapodás a határállomá
�okon lévő viszonyok rende
:zését, az üzemi helyzet javulá
sát, a gépek, eszközök jobb ki
használását segítette elő. A 
megállapodást továbbra is idő
i;zerünek tartják, a még jobb 
együttmúködés érdekében 
azonban szükségét látják an
nak kiegészítését az alábbiak
kal; 

0 A dolgozók egészségvé
- del mének érdekében 

szükségesnek tartják, hogy az 
illetékes minisztériumok olyan 
intézkedéseket hozzanak, ame
lyekkel a meglévő nehézsége
l-.P.t kiküszöbölik. Ajánlatos az 
egészségügyi szolgáltatásokat 
- belebtue a r,yó(J'l/sze-reket 
is - külön szerzódésbcn meg
luitározni, a két fél által nyúj
tandó szolgáltatásokat ,-ögzíte
ni. 

A A jó együttműködésnek 
V egyik fel tétele a dolgo
zók szociális- és egészségügyi 
helyzetének javítása a határ
állomásokon. Ez a pTobléma 
k.üLönösen aktuális Sturovón. 
:Ajánlatos, hogy a csehszlovák 
vasutak, a feltételeket állan
dóan javítsák. Ugyanakkor kí
,•ánatos elérni, hogy a dolgo
zók a szociális- és hygieníkus 
hl:!rendezéseket jo.bban kímél
jék. 

• A nagy mennyiségű ra
komány igazítások és át

l."akások azontúl, hogy a szál
lítási határidőt megnyújtják, a 
dolgozók fizikai erejét is nagy
mértékben igénybe veszik. 
Ezért na(J'llobb gondot kell for
dLtani a külföldre megrakott 
kocsik kiválasztásánál, szigo
T'úbban kell ellenliTizni a Len
gyelországból és az NDK-ból 
belépő kocsikat. Az eddiginél 
nagyobb mértékben kell �épe
siteni az átrakás.i és rakomány 
igazítás munkáját. 

• A nemzetközi munka
verseny eddig1 jó ered

ményét tovább kell fokozni az
:zal is. hogy hathatósan támo
gassák azt mind a gazdasági, 
mind a szakszervezeti \"ezetó
�zervek. További intézkedésig 
kívánatos a versenyt féléven
ként értékelni. 

• A Szob és Sturovo kö
zötti versenyben újabb 

mutatónak javasolják a Stu
t'Ovo-Budapest-Stu,-ovo kö
:zött üzemelő CSD mozdonyok 
kihasználásának értékelését. 

.. A KGST államok vasút
.. jainak jobb együttmű
Jcödése érdekében ajánlatos 
lenne nemzetközi tárgyalást 
összehívni a vasuta:k és a szak-
5zervezetek képviselőiből. 

• Ajánlatosnak tartják a 
munk.aversenybe foko

:zottabban bevonni a műszaki 
dolgozókat. Külön jutalmazni 
a,z új munikamódszerek kezde
ményezőit. 

nek. • Tekintettel arra, hogy a 
Curtici rendeltetésű vo

natok képzése Sturovo állomá
son elegy hiányában gyakran 
nehézséget okoz, ajánlatos a 
mini§,ZteThelyettesek 1967. jú
nius 2 Z-i egyességét betartani, 
mely szerint ebben a reláció
ban csak akkor marad érvény
ben a vonatképzés kényszere, 
ha naponta legalább két vo
natot tudnak indítani. 

A két szakszervezet vezetői 
évenként közös értekezleten 
megtárgyalják a megállapodás 
végrehajtását, kicserélik ta
pasztalat.iikat. A legközelebbi 

- eszperantóval 

.. Sziiklségesnek látják, 
W hogy mindkét fél intéz
kedjen úgy. hogy a szomszé
dos határállomások forgalmi 
dolgozói egyformán leg:venek 
érdekelté téve az egyenlő fel
adatok megvalósításánál. 

A Több nézeteltérés atlódik 
W abból, hogy hiányt szen
ved .a közös kocsipark ki
egyenlítési szabályzata. Ennek 
megszüntetését, illetve a sza-

közös értékelést 1968-ban Bu- A hivatalos idegenforgalmi 
dapesten tartják. szervezetek nemzetközi szövet-

Végezetül mindkét fél kife- sége az 1967-es esztendőt nem
jezte azt a véleményét, hogy zetközi idegenforgalmi évnek 
az értekezlet a barátság és a nyilvánította. A kezdeménye
megértés szellemében :zajlott zés célja, hogy a kormányok 
le, az hasznosan szolgálja a ismerjék íel az idegenforgalom 
határállomások jobb együtt- politikai, gazdasági és kulturá
működését, a vasutas dolgo- lis jelentőségét, törekedjenek a 
zók szociális körülményeinek tur

t
. !=us nagyobb népsz.eríísi-

javítását. esere, 
Az értekezlet jegyzőkönyvét 

r 
Az esZJ)erantó nemzetközi 

csehszlovák részről dr, Jozef nyelv ismerői a mozgalom ve
Filo, a Csehszlovák Közleke- zetöi is támogatják e kezdemé
dési és Távközlésügyl Dolgo-

1 
nyezést. Szerte a világon ren

zók Szakszervezetének elnöke, deznek kongresszusokat. kon
magyar részról Szabó Antal, a f-erenciákat, fes-ztiválolca.t és 
Vasutasok Szakszervez.etének baráti találkozókat. 
főtitkára írta alá. A Magyar Es:zperantó Szö-

vetség vasutas tagjai is támo-

megoldását �kintve az ország. 
ban szinte egyedülálló gépi be
rendezéssel. 

A turizmus évről évre na
gyobb töm.egeket mozgat meg. 
A vasutasok ezeknek az utazá- A vállalat vezetősége a s:zak� 

soknak elősegítói, lebonyolítói. szervezeti bizottsággal egyet

A nemzetközi nyelu ismerete 
értésben anyagilag is _segített.e 

megkönnyíti mind a vasutasok ezeket az utakat. Az ig�gatóí 
munkáját, mind pedig II turis- alapból 2? O?O forintot �•ztos!
ták •utazását. Az eszperantó 

' 
t�ttak szallasra ,és a varosne

nyelv módot ad a világjárók- .::o autóbuszok dijára. 
n.ak arra, hogy más népekkel A szervezési munkában Gdll 
megértsék egymást. A turiz- István szakoktatási előadó, 
mus Genfben felröppent jel- Husi József szb..kultúríelelós, 
mondata: A turizmus - út a Tömösvári Gézáné és Szabó V, 
békéhez, s ennek méltó kiegé- Ferenc múhelybizottsági kul
szítóje: Az eszperantó - út a túrfelelósök tűntek ki. 
megértéshez. 

Dr. Feren� Imre Voloslnovmi János 

gatják az Idegenforgalmi év r--.;....--------------------� 
A f atelítő u-zemek hármasversenvének �;�,;

ú

n2;5�:�ö�r ny:�� 
„ 

ezért, egyik legjobb eszköze a 

0yo�ztese • Dombo'va· r :=i�
zi 

�
él

�:=:�r::a: 
f, 

• 1 segítésének. A vasutas e&zpe-
l ra-ntisták sok ország eszpe

mint régen Az. alfölcli kubikos , rantísták(tl leueleznek. jó né
közelebb is talál munk.at. Bár I hdnya-n közülük Európa .s,::á
további gépesítéssel pótolhat-

1 

mos nemzetének képviselőh,el 
na.k néhány mun,káskezet, a találkoztak. Különféle kiad
létszá.mmegtakaritás még nem 1 �-ányok cseréjével gyarapítot
mintlen. 1 ták ismereteiket más népek 

Még az alkotmány ünnepi 
napokban történt. Szerény, 
három tagú küldöttség állított 
be a dombóvári iatelilóüzem 
vezetőihez. Tokodról jöttek, s 
elhoztak a vá-ndo-rzászlót, ami 
ezúttal  az. idei első félév (}1/ÖZ• 
tesének, a dombóváTiaknak 
jár. 

Harmadik éve tart már a 
három fatelitó ü:rem: a toko
di, a püspökladán11i és a dom
bóváriak versenye a mozgal
mi szervek által létesített ván
dOI7..ászlóért és a vele járó ju
talomért. Az elműlt év króni
k.áját visszalapozva, teljes to
kodi sikerről adhatunk szá
mot. Egymást követő két érté
kelés alkalmával is a legjobb
nak bizonyultak a veszedelme
sen „felnöYó" vetélytársakkal 
szemben. Ma.st fordult a koc
ka. A legnagyobb üzem mond
hatja magáénak félévre a pi
ros vándorzászlót. 

Nem csupán háTom üzem 
versenye ez, több annál. Ta
pasztalatcsere is, még hozzá. 
g1f0rsan gyümölcsö=ő, hasz
nos tapasztalatcsere. Sza.bó 
SándOT a tokodíak szb-titká
ra mondta el, hogy a féléven

Harminc holdon valóságos j nemzeti szokásairól, az ország 
máglyasorok állnak „rende- kulturális, ipari. mezógazdasá
zett" összevisszaságban. A gi és idegenforgalmi nevezetes
tolópadon nagy köteg t.elitett ségeiróL 
fa utazik, hogy aztán daru 
emelje a vagonba. Szilárd 
István te/,epvezető és Herbál11 
Ferenc, 11 helyettese, gyakorta 
található most a feldolgozás
ra váró szőlőkarók, villany
oszlopok, bányal>él.ésfák kö
zött. Közben azon gondolkod
nak : hogyan lehetne gazda
ságosabban dolgozni, helyt
állni a gazdasági mechaniz
mus reformja idején. Persze, 
ma már nem útík nagy dob
ra terveiket. A bölcs hallga
tást, a lázas cselekvést tart
ják követendó taktikának. El
végre nem lehet mindent a 
vetélytársak orrára kötni. A 

tét: visszahódítani a zászlót és 
ami ezzel jár: a 10 ezer forint 
jutalmat. Félév múlva kiderül: 
ki küzdött okooabban, 

(gregor) 

A győri vasutas eszperantó 
szakcsoport néhány hónapja 
klubot létesfte-tt a győri csomó
ponton. A !)TO!)'Tam ban jclentó:s 
sze,-epet kap az idegenforgal
mi év tsmertetése, népszen1si
tése. Színes dia fel vételeket ve
títenek a klub látogató! előtt. 
A közelmúltban több száz ha
:zai és külföldi prospek;tusból 
kiállítást rendeztek. 

A nyelvoktatásnak új mód• 
szerei alakultak ki. Néhány 
hónappal ezelőtt új nyelv! la
boratórium kezdte meg mű-kö
dését a l1'l/Őri Révay Miklós 
Gimnáziumban.. Az audio
,;zuális módszerrel történő ok
tatást Fésűs András tanár vég
zi. A nemzetközi nyelvet vas
utas dolgozók gyermekei is ta
nulják ezzel az új, és műszaki 

Kiállitás saját kézimunkákból 

A Rákos Felépítményi 0s.::
tószertá,- Fónök&ég szakszérve
zeti bizottsága az alkotmány 
únnepe és a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom 50. év
fOTdulója. tiszteletbe kiállítást 
rendezett, amelyen a dolgozók 
saját munkáikat, saját maguk 
készített fafaragásaikat, fes� 
ményeíket, szőtteseiket mutat
ták be. 

A kiállítás megrendezéséért, 
az anyagok ízléses összeválo
gatásáért Buzási Ernő, a szak• 
szervezet hLlltúrfelelöse érde• 
mel dicséretet, de dicséret ille
ti mindazokat a dolgozókat Is., 
akik napi munkájuk melleit, 
szabadidejük feláldozásával a 
kiállítás anyagát elkészítették. 

A legszebb kiállított tárgya
kat a budapesti területi bi
zottság megjutalmazta. 

ként sorra kerüló értékelés- w,u.,,✓HN.,..,6..,.u.,,.AOY.n,,A'TN✓✓-''A"".,,H,,,,.,,.,_,NY..,.,.,.,.,,.,_,ll',.,,,..,,.,,.,.,..,._,.n✓LN"✓✓/,u-/✓AW".h'".Hi'HH/✓A'AV,"Ln"",..w-A'N"-'H"✓✓✓�,��_,,.,.,.,.,.,.,,.,._,ll'.,,,✓,_,,,.,.,_,.,.,.,,_,.,.�� 

kor mindhá,-om telepet meg-� _ _ . 
látogatja az éTtékelő bizott- § 

D , b kf 
, hano. Ez már nekem, a me- közott nemcaak a (J'Yereke_ket, 

stig, hogy személyesen gy6- � fQ•ga Q ef Uf • • • rengő felnóttnek uólt. Fejem- hanem a falukat is minósitet-

zódjön meg a verse-nyszem-i mel az éneklő diákok felé in- te. 

pontok teljesítéséről. Nem ré-� K' eke tv bl kon keresz csak suttogá.mdk hatott szi- tettem s keTe:rtem a szavakat, - Ez igen! Ez rende& fa.lu. 
giben a püspökladányiak élén- § ir sz e, -� . a , , t. gyenlős tiltakozásom. hog ' ' lálkodá.s Jó népek lakják, az idén íS né-
ken érdeklődtek a tokodiak � ttll néztem a 'l>l am táT�asago . ti O • omra ma(Jl/a- gyen jönnek iskolába. Pár 
szőlőkaró tárolásáról akik I Nem 11jto, de majd h.usz eo - Öcsi, öcm, tökre zo1det ,-amtot ad,ak. Két eperfányit 

készséggel át is adták mód-l volt köztünk. PécsTe mentek. mióta teszünk? !  tem mentünk s máris család-
perccel később: 

szerüket. Igen ám, de a leg- � Iskolába. Fesztiu6.l hangulat- Hát igen. Zöld oolt 4 azéch.é- taggá fogad.ott a „pótosztály- - Bekötő utat i& ka.ptaac, 

közelebbi alkalommal már � ban ,-obogtak a uáros felé a nyisták sapkája, de 11 miénk fónölc" a kalauz. Szinte név- mégí3 csak két ujonc van.. 
ó�et di�� _a bizottság a � tanévnyitóra, közben harsá- voit a legszebb címer, • na- Bort oltl<180tt. Padról padra - Látja, akik középen íll• 
peldás tárolasert, mert nem- § nyan énekelték ho(TII Draga gyot lehetett vele ütni. Az aj- nek, közel az ablakhoz, azok 
csak tanultak a látottalcból, de § . ' , 11 „1 mut11tta be őket. 
újabb ötletekkel gazdagították � bakte,- ur . , .  to me ett u tem, éppenhog11 a ,-égiek. Az elsős gye,-ekek a 

tt ta tal tot s Diákk . E f l 
belül. Lassan meg is feledkez- - Lát;a azt a azeplős fiút? 'két ajtó körül. 1!:s nézze csak, a szerz:e pasz a · _ .. § • o�Sl. . zt a. oga mat tek rólam. MiTe PécsTe értünk Na-•o- megero·so··do··tt. '1ár A három vállalat kozül a §  csak az erthetí, a.kiben még .,., •• " mindnek új táskája van, meg 

dor_nbóv� a le_gna�obb, 6k � megmaradt az első „bejárási" 
már tudomásul vettek, .sót saj- harmadikba megy, Vé'konyka új tolla s azt nézegetik, muto-

� Továbbra is s:z!ikséges
„ nek tartják a politikai 
nevelótevékenység fokozását a 

proletárin temacionalizmus 
f!zellemében. 

� A szakszervezetek részé
.:, ről nyújtandó hatéko
nyabb segítség érdekében fel
kérik a minisztériumokat, 
hogy az általuk kötött megál
lapodásokat juttassák el a 
szakszervezeti vezetószervek
hez is. 

gyártóte, ekenyse_get 18 • foly- � napok emléke. Jól emlékszem. náltak i&, amit szívesen elen- legénvnek indult, de nézze gatják. Ilyen komoly képpel 
tatnak. Parkettfri.zt készitenek. § A l • kb d . 'ks• gedtem volna. A lengó ajtó k l • ··k t d k 
A verseny idei, első félévi � z e so_ ��o �-n __ a . ,

a ':a- U(J'llanis odacs!pte 112 u••amat. 
meg! Siklóson dolgozott a nyá- csa az e soso u na magya• 

győztesei, messze társaik fölé � kasz elotti es mogottt kocsiJk- ,, ron, dinnvét meg paprikát 
Tázni. Űk még nem bejáTók, 

nőttek az utolsó vesenysza- � ba s�lltam . .. �em le�eteft OTdítani lett volna kedvem, hordott. Nagyon rendes g-y
e-

csak elsősök, de majd megne• 

kaszban. ötször 15 pontot s=e- § csak ugy betorni a gurulo va- nade az első nap ezzel kezd- Tek. Igaz, a fizikával sokat 
veljük öket is! 

• Tez
b
tek; A legjobb volt az egy � rosba. Ott .!ZigOTú Tend. ural- jem? Inkább hősként tűrtem, kinlódott tavaly, de sikerüLt Az utolsó szónál megem.el-

A A magyar és csehszlovák 
W részről egyaránt folyó 
,·il!amositás meggvorsitása ér
dekében jai'asolják a villamo
sitásban résztvevö doL9ozók 

kö meter,-e eső energ!afel- § kodott, sőt néha pallosjog is. s nyeltem a könn11eimet. te 1,icsit a táskáját, mtntha 
használási költség a legki- � - Hát te mi· t ·tt ··ts „ A bemutatkozás mtndeneset-

mé
(Jis. 

átm
ennünk. Többes- csöngettek volna. és máris ki-

sebb az álláspénz összege. � 
' er . , 1 u z. számra fordult a beszélgetés 

Példás a tárolási rend"i.ik "ó § Bérlettel menj a dwkokhoz - T'e nag11on hatásos uoltl Napa- nek kezét rázva, kinek vállát 

a darab és időbéres órlk :iri. � mondta. a kalauz. Halkan, de kon át érdeklődtek ho(J'Ylétem 
és CSllk sorjázta a ió Ö1'eg a veregetve, maga felé fordította 

nya, a munkaszervezéssel � szinte par11ncsolóan szólt rám. iránt, 8 miTe lilába játszott két 
szakasz utasait. a. még barna 11Tcokat padról 

csök.ken�et_!ék az egy köbmé- � _ ltt egy hamiskártyás! _ ujjam, már majdnem a kocsi Az ismeTetlen arcoknál meg- pad,-a menve. 
�re eso osszmunka mennyi•§ üvöltötte egy felsőskorú diák. köz=én ültem. megáll.t és jósolgatott. Ha va- Harsányabb lett a ,,Drága 
seget. § �.-

Tokodon általános lett ai - Nem vagyok én hami&- - Tessék a másik koerib11 la.ki má3 táTsaságban ült mint bakte,- úr'', 8 6 kezelgetve 11 

munkaerőhiány. Ma már a� kártyás, mondtam minden menni. Ez a beját-6ké - hozott taval11, máris 'kész volt a ma-
bérleteket, megnyitotta az úJ 

szabadjegy sem olyan von.z.ó, meggyőződés né1.k.ül, de inkább vissza a mába e{/JI ötegu l/llGTIÍZattal. De Péa és Siklé-
tanévet. 

Sta.ndovár Tibor 
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Határmenti krónika 

STUROVÓI VÁETOZÁSOK 
V ágány�ár a Keleti 

pályaudvaron 
Három év telt el azóta, 

hogy a csehszlovák-maayar 
közös határállomáson, Sturo
vóban jártunk. Mondani sem 
kell, hogy három év távlatából 
elsőnek a határállomás �g
változott arculata tűnt fel. Ak
koriban ugyanis még javában 
folyt a rendezőpályaudvar épí
tése. Kotróaépek, fö!dgyalúk 
eg·1wngctték a talajt, s pálya
munkások eaész hada szorgos
kodott a gépek körül. Ezzel 
szemben ma továbbításra váró 
vagonok százai sorakoznak a 
nagy kiterjedésű rendező 
tíjonnan épített vágányain. Ez 
4v nyarán a biztosítóberende
r.és szerelése .is befejeződött. A 
korszeríl berendezést a magyaT 
Ipar, a Telefongyár gyártotta 
, a azerelési munkálatokat � 
fM{/'Jar uakemberelc, a Táv
közlő és Biztosítóberendezési 
tpltési Fónökség dolgozói vé
gezték. Ugyancsak befejezés 
előtt áll a gurító vágányfék 
perenctezésének szerelése is. 

Nagy a forgalom 

kisebb mértékben ugyan. de a 
többi határái11.omások .is, szere
pelnek a kimutatásban. 

- Az ilyen és ha.sonló hibák 
minden bizonnyal csökkenné
nek, ha a határállomások 
vezetői, yezetó beosztású dol
gozói év"ente egy-két allkalom
mal talá&oz.hatnának és�
cserélhetnék egymás között ta
pasztalataikat - szólt köz.be 
Lengyel Ottó. 

Jcr.vul1 az együttműködés 

Maros László 
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AzÁBEÓ 
egyéves tapasztalatairól ... 

Az év végéig elkészül 

Nagykőrös állomás felvételi épülete 
Mindannyiunk feladata a biztonságos munkakörülmények megteremtése 
Az új, Albalános Balesetel

háritó és Egészségvédö Ovó
rendszabály (ABEO) a SZOT 
6/1965. (XII. 7.) számú sza
bályzatával 1966. július 1-én 
lépett életbe. Fontos jellem
zője, hogy valamennyi terü
leten csupán az egészséges és 
biztonságos munkavégzés kö
rülményei t határozza meg 
nem részletezi azok megoldá� 
sának módját, azt a vállala
tokra, a szolgálati fónöksé
gekre bízza. Ezzel egyrészt sza
bad kezet bi21te&ít a feladatok 
adott keretek között történó 
végrehajtásához, másrészt pe-

A munkavédelem és a ter
melés ma már elválaszthatat
lan egység. Az emberről való 
fokozott gondoskodás, vala
mint a nagy termelési követel
mények is megkövetelik, hogy 
az emberek egészségesebb kör
nyezetben, biztonságosabb kö
rülmények között dolgozza
nak. Ebben jelent& feladataik 
vannak a tervezésre feljogo
sított szerveknek, ezen belül 
az egyes tervezőknek. 

Az ABEó-nak a „Létesít• 
ményekre V01U1.tkoz6 elóírá
sok" című fejezete részlete
sen rögzíti azokat a fóbb el
veket, amelyeket az új léte
sítmények és rekonstrukciók 
során már a tervezésnél fi
gyelembe kell venni, be kell 
tartani. Elmondhatjuk, hogy 
a tervezők az új ABEó meg
jelenésekor nagy gondot for
dítottak az erre v01U1.tkozó 
szabályok elsajátítására, a 
mal!<lSabb ismeretek megszer
zésere. Ezzel is jelentősen hoz
�járu(!,ak ahhoz, hogy a 
gyors utemben fejlődő vasúti 
létesítmények, gépek és be
rendezések többségében már 
megfelelnek azoknak a köve
telményeknek, melyeket a 
iolgozók egészségi és testi ép
ségének védelme megkövetel. 
Ebben a tevékenységben le
mérhető a munkavédelmi szer
-vek dolgozóinak áldozatos, 
fáradhatatlan segítő munká
ja is. 

Az eredmények mellett 

dig a dolgozókat érintő kérdé• 
sek megoldásában, növeli az 
önállóságot, a felelósséget. 

Az új ABEO megjelenése, il
letve hatályba lépése óta több 
mint egy esztendő telt el. :Er
demes visszapillantani, hogy 
az eltelt idő alatt a vasút te
rületén - egy-egy szolgálati 
ág keretében - miképpen tar
tották be az előírásokat, mi
lyen elórehaladást hozott a 
veszélytelen munkavégzésben, 
hogyan jelentkezett a dolgo
zók- élet- és munkakörülmé
nyeinek alakulásában, a bal
esetek megelőzésében. 

Kevés a munkavédef mi 
szaktanácsadó 

Az építkezések és gépi be
rendezések kivitelezése során 
fennálló problémák okát ab
ban látjuk, hogy a tervezésre 
feljogosított szervek jelentós 

Füzesabonyban 

maradt a vándorzászló 

azonban nem hallgathatjuk el a hibákat. Az a tapasztalatunk ugyanis, hogy az ABEO-t 
és a különbözó óvórendszabá
lyokat a tervezésben még nem 
tartják be mindenütt. Csak né
hány példa: A miskolci fútó
ház motorszín rekonstrukciós 
munkálatainál a munkavágá
nyok tervezésénél és Kiképzé
sénél nem biztosították a 
biztonságos munka végzé
séhez szükséges területet 
(..;:özlekedési utat). Ez lé
nyeges akadályt jelentett az 
�emeltetési engedély mei;,adá-

része még nem rendelkezik • 
k<;lló s�ban olyan munka-' Az egriek a hullámvö/gyhől az élmezőnybe kerültek 
védelmi szaktanácsadóval, aki 

Új pályaudvart kap Szófia 
A Bolgár Népköztársaságban 

1966 és 1970 között 950 millió 
levát fordítanak a közlekedés 
korszerűsítésére. Ebből jelen
tős részt kapnak a vasutak, 
melyek a jövőben is vezető
.szerepet játszanak a �zemél.v
és áruszállításban. A tervek 
.szerint a Bolgár Vasutak 
1970-ben a teherforgalom 70, 
a személyforgalomnak pedig 
50 százalékát bonyolítjáJk le. 

A Bolgár Vasutaknál jelen
leg még a gőzvontatás viszi a 

Debreceni siker 
Sopronban 

vezetószerepet. A vonatok két
harmad részét továbbítják 
gőz-, egyharmad részét villa
mos- és Diesel-mozdonyok. 
1970-re a villamos- és Diesel
vontatás részesedése 83 száza
lékra emelkedik. A ki- és be
rakodás gépesítésének arányát 
32-ról 70 százalékra emelik. 
Ezekben az években 90 pálya
udvart korszerűsítenek. A ter
vek szerint a bolgár főváros 
is új, reprezentatfv pályaud
vart kap. 

Csinos "állomás ... 
Sokat fejlódött az utóbbi 

években Lesencetomaj állo

más. Az idén meghosszabbí
tották a vágányait, építettek 

Augusztus 25-27-én Sopron
ban rendezték meg a fúvósze
nekarok fesztiválját, melyre 
meghívták Debrecen állomás
nak már több mint harmincöt egy korszerű váltóőri helyisé-

éve működő vasutas fúvósze
nekarát is. A fesztiválon ti
zenkét zenekar találkozott. 

get és a felvételi épületet is 
tatarozták. Az épület környé-

Augusztus 27-9n a fertórá- két az állomás dolgozói virá
kosi kőfejtőben rendezett mű-
soron a debreceni zenekar el- gosították s nekik köszönhetó, 
sőnek mutatkozott be, s első- h k . . . ár ,, ,1 ne:{ kapta meg a soproni ta- ogy az egy ori „vicm IS a -
nács ajándékát, a soproni Tűz-

i 

lomásból egy állandóan tisz-
torony 35 centiméteres pla- , . . , 
kettjét, valamint a tanács em- tantartott, csinos kis állomas 

'léklapját. lett. 
Czeglédi Sándor Bognár Károly 

A mis.kolcl igazgatóság te
rületén dolgozó 18 MAV 
AKOV komplexbrigád ver
senyében az első félév so
rán Heves megyei sikerek 
születtek. A füzesabonylak 
megismételték tavalyi kitű
nő teljesítményüket, megtar
tották az első helyezett szá
mára alapított vándorzászlót 
s az eger-tihaméri állomá
son dolgozók, a korábbi hul
lámvölgyből kilábolva az eló
keló harmadik helyen végez
tek. 

A kitüntetések, pénzjutal
mak ünnepélyes átadására 
augusztus 15-én, Füzesabony
ban pedig augusztus 22-én 
került sor. A brigádértekez
leteken képviseltette magát 
a KPM I. Vasúti Főosztálya, 
a KPM Autóközlekedési Ve-
zérigazgatósága., a miskolci 
igazgatóság, a 4. számú Autó
közlekedési Vállalat, valamint 
a két érdekelt állomás. 

évek folyamán. Végül is azon
ban túltették magukat az 
akadályokon, a sorozatos ku
darcokon s elérték, hog-y a 
megelőző időszakhoz képest 
például 2,4 órával csökkent 
a kocsiállás, s a fekbér 3,5 fo
rintra esett vissza. 

Hangsúlyozták, hogy Fü
zesabonyban 1963 januárjá
ban még lovaskocsikkal fu
varoztak, szegényes helyisé
gekben húzódtak meg a dol
gozók, akiknek hírközlő be
rendezése is pusztán a pos
tai telefonra korlátozódott. 
Azóta szembetűnően javultak 
a munkakörülmények - s ve
lük párhuzamosan természe
tesen a teljesítmények is. Ez 
utóbbiaknál elegendó talán 
arra a 0,8 százalékos ered
ményre hivatkozni, amely azt 
jelzi, hogy a vasút, idei, első 
félévi 1305 vagonjánál mind
össze 11 gépkocsi késett s a 
tervezett 6 helyett csak 3,8 
óra volt a rakodási idó. 

Az elóadók megemlékezé-
seikben kiemelték, hogy Az elsó és a harmadik he

Eger-Tihamér annak a hét lyen végzett MAV-AKOV 

szolgálati helynek egyike, komplexbrigád tagjai most 

amelyeken először vezették egyaránt fogadkoznak: a má-

be a központosított szállítást. sodik félév folyamán tovább

A kísérletek, kezdeti lépések ra is sikeresen szerepelnek 

meglehetősen nagy feladatot a munkaversenyben, rosszabb 

jelentettek, a szűk keresztmet- eredményeket nem érnek el 

szetű területeken sok ne- a legutóbbiaknál. 

hézséget kellett leküzdeni a1, Gyóni Gyula 
��; 

kájukkal kiérdemeljék a Szo.. 
cialista munka szolgálati he

lye megtisztelő címet. Az ál
lomás dolgozói négy szocia
lista brigádba tömörültek, a 
minden ::torábbinál egysége
sebben - ez szinte ellentmon
dásnak tűnik - a tavalyi 
eredményeknél is tetszetősebb 
sikereket érnek el. Az építke
zés nehézségei mintha még na
gyobb igyekezetre sarkallnák 
óket. Legújabb felajánlásuk, 
hogy munkaidő után maguk is 
részt vállalnak az építkezés.. 
ből. Háromszáz óra fizikai 
munkát ajánlottak fel, ebből 
- május óta - kétszáz órát 
már teljesítettek, s ha szüksé
ges, a 300 órát is túlteljesítik. 

- Szükség lesz-e az állo
más dol,gozóinak további se
gítségre? - Erről már Pusztai 
Mátyást, a Szentesi tpítési 
Főnökség helyettes munkave
zetójét faggatjuk. 

- Nagy seg-ítséget jelen�tt 
számunkra a szocialista bri
gádok uállalása - válaszolja 
-. Támogatásukat a jövóben 
is köszönettel fogadjuk, bár · 
most már elegendő emberiink 
uan ahhoz, hogy az épitkezéa
ben ne legyen fennakadós. Ed
dig tervmódosítás is gátolta 11 
folyamatos munkát. 

Derűlátóan úgy nyilatkozik: 
a három és fél hónapos késés 
n.em behozhatatlan. Szeptem
ber 30-ra igérik a forgalmi iro
da és a szolgálati lakások át
adását, az állomásépület belső 
terének kiképzését pedig az 
esztendő végéig fejezik be. 

Az utasok jó idóben a pero
non várakoznak. A bejárat! 
rész üveg tetejének építéséhez 
a közeli hetekben kezdenek 
hozzá - az eső elől pedig a 
már kész, majdani oktatóte
rem nyújt menedéket. A Vá
rosi Tanács és a pártbizottság 
már többször kérte levélben 
az építkezés gyorsabbá tételét; 
főleg az ooz viszontagságaitól 
féltik ők is a nagykőrösi uta
ookat. 

Földes Tamás 

Baleseti krónika 
Augus:lltu:s 25-én FiLZeStibony 

állomáson a 9128 számú vonat 
elütötte Gulyás András váltó
ti.sztítót, aki lábcsonkulásos 
üzemi balesetet szenvedett. A 
vizsgálat szerint a balesetet 
az okozta, hogy nevezett kö
rültekintés nélkül a behaladó 
vonat ürszelvényébeD haladt. 

* 

Kóbánya-hízlal6 állomáson 
augusztus 28-á.n tolatás köz
ben Papp Gyula tolatá.!vezető 
a mozgó kocsi fékállásáról le
esett, és fej, illetve karsérülé
ses üzemi balesetet szenvedett. 
A baleset azért következett be, 
mert a tolatásvezető rosszul 
kapaszkodott és a ráfékezésnél 
egyensúlyát elvesztette. 

* 

Augusztus 30-án Szerencs 
állomáson a tartalékkal vég
zett wlatás közben elütötték 
Dobos János pályamunkást. 
Nevezett az elütés következté
ben jobb lábfején súlyos zú
zódásos sérüléseket szenve
dett. A vizsgálat szerint a bal
esetet felügyeleti hiányossá
gok idézték elő. 

* 

Ugyancsak Szerencs állomá-
son szeptember 2-án a XIII. 
sz. vágányról a gurító vágány 
felé felhúzni szándékozó Die
sel-tartalékmozdony nagy se
bességgel összeütközött az 
egyenes csonka vágányon álló 
és indításra váró tehervágány
gépkocsival. Az ütközés kö
vetkeztében a tvg. teljesen 
összetört és felrobbant. ó. Ba
logh József tvg-n tartozkcdó 
pályamunkás életét vesztette, 
Horváth Mihály, Fazekas And
rás és Varga Miklós pálya
munkások pedig súlyos sérülé
seket szenvedtek. A hatósági 
és vasúti vizsgálat még tart. 

Szeptember 4-én Vác állo
másra bejáró 298 számú vO-: 
natról leugrott Rostás László 
Szob állomás létszámába tar
tozó vonatvezető. Nevezett 
ugrás közben egyensúlyát 
vesztve elesett és lába a még 
mozgó kerekek elé került. 
Lábfeje súlyosan roncsolódott. 

* 

Szeptember 4-én Bál.asz& 
állomáson a VU. számú vá,
gányra történt szalaS2tásnál a 
guruló kocsisor elütötte Láng 
József koosirendezöt. Neve
zett az elütés következtében 
kézcsonkulásos üzemi balesetet 
szenvedett. A kivizsgálás még 
tart. 

* 

Budapest Kőbánya-felső é.'I 
Józsefvárosi áZZ.Omások között 
szeptember 7-én a vasúti töl
tésen keletkezett tűz következ
tében felrobbant egy - a föld
ben lévő - háborús lö\ledék. 
A robbanás következtében Fe
hér Pál vonalbejáróór, aki a 
tűzoltáshoz érkezett a helyszín
re súlyos fej és mellkasi sérü
léseket szenvedett. A baleset 
kivizsgálása még tart. 

* 

Szeptember 9-én a 292 szá.-
mú 1xmat mintegy 200 méter
rel meghaladta Szob állom{" 
megállj áUástí bejárati fójelzó
jét és kíméletlenül ütközött az 
állomás I. számú vágányáról a 
vonal felé kihúzó tartalélck,al. 
Az ütközés következtében a 
tartalékgép vezetője lábtöré
ses, a 292 sz. mozdony vezetője 
és fútője pedig könnyebb sé
süléseket szenvedtek. Három 
vasúti kocsi összetört. mindkét 
mozdony jelentősen megron
gálódott. A vizsgálatok szerint 
a balesetet a 292 sz. v011at 
mozdonyszemélyzeté11ek fi
gyelmetlensége idézte elő. 

I 

' 
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Uiiáválasztiák 
a műveléidési otthonok 
társadalmi vezetéiségét 

Bontott kocsikból 

több millió forintos haszon 
LÁTOGATÁS A SÁTORALJAÚJHEL YI KOGSIBONTÓ TELEPEN 

Pártunk IX. koo�. a sadalml vezetáségét - az ín- számoló felett vita alakuljon Egy évvel ezelőtt még a jó 
Po!iti.k.tú Bizottsáq 1966. május tézmény táNiadalmi vezetésé- ki. A jelenlévók az intezmeny öreg gőzmozdonyok pöfékelő 
10-i határozatának szellemé- gének vála&tá.sa előtt legalább murukájáról mondják el és;:- zaját visszhangzották a sátor
ben a szakszervezetek XXI. és két héttel - választják meg. revétel.ei!eet, kifoga.saikat, ja,- hegyek kúpos csúcsai, mert a 
wikszervezetiink VII. kong- Ezeken a választásokon a kö- va,slata.íkat. Az elhan.gzottakat sátoratjaújhelyi fűtőházban 
-ess.rusa részletesen fogla1ko- z.össég vezetője számoljOill be használják fel a munka t.o- akkor még nagyüzem volt. 
;ott a nevelőmunka feladatai- az utóbbi egy év munkájáról, váblbi javítására. Azóta elcsendesedett a kör
\'al. Meg.'latárorla a szakszer- a következő idő&zak feladatai- A választást a közgyűlés el- nyék. Szerencsen új otthont, 
nzet neveló tevékenységének ró!. Arra keU törekedni, hogy nöke vezeti le. A vezet&ég új telephelyet kaptak a moz
t�rüleieit és tarta,Jmát. Fel- mind a beszámoló, mind az feladatát, a vál.a:sztás lebonyo- donyok és új munkahelyet a 
adatul szabta a dolgozók mű- ez:t követő vita a közösségeken litásának módját az irányító fűtőház dolgozói. Az ódon, 
,;eltségi és szakmai színvona- beLiili munka színvona.lának szerv képvi:;;elóje i6merteti, füstös mozdonyszín csendes 
Jána-k emelését, a swcialiSta további emelkedését eredmé- elóterje&zti a jelöltek névsorát magányosságban, üresen áll. A 
tudat és erkölcs fejlesztését. nyezze. és indokolja a javaslatok.at. fűtőház meghalt, s a fűtőház 
Segíteni a dolgo7,ók �zabad A második szakaszt ez ín- Lehetáséget kell adni arra is, újjászületett, mert a fejlődés, 
idejének hasznos eltöltését, rezmények társadaJmi. vezető- hogy a köz.gyú1és részvevői az a vasút korszerűsítése !gy kö
szórak9ztatását, kulturált pi- ségének megválasztása jelenti. előterjesztetteken túl is teb.es- vetelte ezt. 
henését. Szakszervezetünk A választás vezetó.s€gválaszt6 senek javaslatot. A jelölteket A fűtőház megszűnt, s he
ilyen irányú munkáJá!'ak. fon- közgyűlésen történik, ahová egyenként nyílt szavazással lyét a kocsibontó telep fogl.al
tos báziMi a múvelódé.s:i mtez- meg lcell hívni a működési te- ool118Ztjálk. A vezetőségbe jó- ta el. A mozdonyok zaját most 
ményeink. rület dolgozóiból, la.Joosaiból váha,gyott létszámon belül az a hegesztőpisztolyok sisterge-

A fentieket figyelembe veve mindazokat, alcik az intéz- tekinthető meg,·á.lasztottnak, se vaLtotta fel, s az épités, ja
nagy jelent.ooégű a SZOT Tit- ményt rendszeresen, txJ,gy aki a legtöbb szavazatot kap- vítá.t hel.yett bontanak, 
kárságának az a határoza� időnként látogatják, vailammt ta. ,,rombolnak" itt, de ez i..! le
ame!ynek alapján a művelóde- az á1.1aati., társadalmi és »- A választást kövesse Onne\PI galább olyan hasznos é& gaz
si otthonoik társadalmi vezet� megsze!'Vezetek képviselőit. A műsor az inrezmény művé- da.ságos, mintha. építő tevé
ségének választását 1967. ok:to- közvetlen irányító azakszel'Ve- szeli csoportjalnak közre.mű- kenységet folytatnának. Mi is 
oe, 1 és nouember 30-<a. között zeti bizottság segítse, hogy a ködésével.. A műsor egyben történik itt tulajdonképpen? 
kell megtartani. köi;gyűlésen minél nagyobb zdróün.nepsége i3 tehet az in- A kiselejtezett ·kocsikat ed-

A társadalmi vezetőségek számú választó jelenjen meg. tézmény .,kultúráli.s hónapjá- dig � járműjavító vállalatok 
szerepe a mű.velódési _ot_1Jh<?- Az .i:ntézmény jelenlegi tár- '114k''. bontották szét, mert a MA V
nokban i.gen jelentős. MÚlköde- sadaJmi vezetősége és vezető- A megválasztott vezetőség nak külön kocsibont6 rész.le
sük. kifejezi és érvényre juttat- je a választások el6készI"té-9ére lehet.óleg azonnal tartsa meg ge nem volt. Ez a. mu11,ka a 
ja a vezetésben a szocia:lista és lebonvo1ítására készítsen alakuló ülését, ahol döntse el, járműjavító vállalatoknál fl4• 
demokratizmust, a társadalmi intézkedési tervet és forgató- hogy a vezetőség tagjai �özül gyon sok munkaerókapacltá&i 
irányí\ást es ell�nórziést. Tevé- könyvet kit, milyen feladattal. bíznak 

I 
kötött le, .s nem volt gazdasá-

kenységük nyomán növ�zi_k Segíteni kell a közgy{ilés meg. . gos sem a vasútnak,' sem a jár-
a művelődési otthonok hatóko- reszvevóit abban, hogy a be- TóUJ Feftmcné műjavít6 vállalatnak. 
re, mert ismerik és a vei,etés- ..-------------------------- A sátoraljaújhelyi fűtőház 
bcn képviselik környezetük megszüntetésével az Anyag-
véleményét. A választás cél- · ellátá8i IgazgÓ.tóság a Vasúti 
ja. hogy a múvelódé:si inJé�- A 

, h• t. . ,ll ta ,fj F6osz<.á.l1yaZ ts a Va.sutasok 
mények élére olyan vezet�g rp!) fj(I "1 !) n JV,/ 1J"J "•• • • Szakszervezetével egyetérté6-
kerüljön, amely képes a muve- U, 170 lU, 171 „ u,  U, ben 
lódéspolitikai elYek érvényesí
tésére, az intézményt látogatók 
erdelreh,ek képviseletére. 

úgy hatllrozott, hogy a 
megnúnt fútóbáa helyén 

finálló kocslbontó telepet 
léiesít. 

Ezzel azoknál a vállalatoknál, 
ah(}! eddig a kocsikat bontot
ták, sok kapacitást szabadí
tanak fel, amelyet más mun
kák végzésére fordíthatnak. 
Ehhez az elképzeléshez páro
sult még, hogy nemcsak Sá
toraljaújhelyen, hanem a cell
dömölki szertár területén is, 
kisebb kapacitással u.,ayan 
s:z.1.ntén létrehoznak kocsibon
tó részleget. S hogy az Anyag
ellátási lgazgatósáq elképze
lése mennyire helyes volt, áll
jon itt bizonyítékul néhány 
adat, amely az elsó félév mun
káját demonstrálja, s amely a 
Sátoraljaújhelyen megtartott 
közoo értekezleten hangzott 
el. 

Míg a járműjavítók végezték 
a bontást, addig egy kocsira 
átlagban 3500 forint anyag
visszatérítés esett. Az év ele
jén létesített két bontótelep 
anyagvísszatérítése pedig fél
éves átlagban, kocsinként 6500 
forint. Ez egyben azt is jelen
ti, hogy az ezévl 2000 kocsit 
figyelembe véve - ennyit kell 
ugyanis szétbontani - a visz
s.zatéritett anyagérték 

U millió forintot tesz ki, 
s ezzel a 13 millió forint 
&Ukíí bonto� - de hasz
nálhAtó, beépitbetó 
anyacga} 5Z millió forint 
érl&ú új anyagot taka-

rilliatu.nk meg. 

:!s sorolni lehetne még to
vább a gazdaságosságot, lú
iszen az ezévi hordrugóheveder
szükséglet felét, mintegy 30 

ezer darabot bontott anyagból 
pótolhatunk. De nagyon solc 
ímportanya.got is megta.karí• 
tunk. Arról nem is beszélve, 
hogy csak a sátoralja,újh,elyí 
kocsibantó telep ebben a féUv• 
ben 10 millió forint értékil 
anyagot értékesített. A hulla
dék vasanyag szállítása pe
dig annál is inkább gazdasá• 
gos, :nert Diósgyőr Sátora.lja• 
ú;helyhez közel esik, hasznos 
!rocsifordulókat lehet alkal
mazni. 

Szükséges és időszerű volt a 
kocsibontó telepek létrehozá
sa, mert nemcsak, hogy több 
millioo nyereséghez jutott a 
il',lA V, hanem Sátoraljaújhe
lyen és Cell.dömö!kön újabb 
munkalehet&éget adott a vas
út, a hű, szorgookezú munká
soknak. Különösen jól jött ez 
a ,.zemplénieknek", hiszen a 
fűhöház régi dolgozói közül 
sokan a meg.szokott munkahe
lyen, a megszokott környezet
ben maradhattak. 

Persze nem 
,,simán''. Az 
Igazgatóság a 
szombathelyi 
anyagosztályai 
tói 

ment minden 
Anyagellátási 
miskolci és 
igazgatóságok 

és azok veze-

sokat, nagyon sokat fá
radoztak, amíg létrehoz.• 
ták a ma már minden kö
vetelménynek megfelelő 

ko�ibontó ielepeL 

Az elsó időkben voltak hiá-
nyosságok. Munkavédelmi 
szempontból sem feleltek 
meg a.z előírt követelmények
nek. De a kö.zoo akarat, u 

A vála.sztások előkészítésé
Megkezdődött a tanev az esti iskolákban is 

nek é$ lebonyolításának idő- ősz van. Vi&szavonhatatla
•::ak4t fel. ke!L has�Lní arra nul ősz. S ezt nemcsak a sár
u, hogy 4 köuinség megi.mier- guló falevelek, a szelídebb 
;e az Intézmény munkája.t, napfény és a hűvösebb esték 
életét. Ezért a művelődési ott• j�lzik, ban!fill a tanévnyitáis, a 
hon ;!&azgatója él; a jelenl� ta,l\l�s kezdete is. Szeptember 
társadalmi ve7'etöság úgy J.e- elsején benépe&ült-ek az i&ko
i;zítse el a beszámolót, hogy lapadok. Persze ez alól is van 
az l'É5zletesen elemezze a vég- kivétel, mert ahol mi jártunk 
zett munkát, adjon tájékozta- - 4 MAV f;pítési Főnöl<,. 
tást a to,•ábi tervekröl, elkép- ség kelenföldi munkMszál
ze:ésekróL 1as.an. ott szeptember 13-

VIII. ii!ta.lánost végzem. Ver• 
,enytársa lettem a fiam.nalk. 
Ha hazamentem, együtt tanul
tunk, sót versen11eztün.k egy
m4saa.l. 

---------------------------, összefogás meghozta a gyümöl-
csét. Ma már kifogásolni va-

A. választások időszaka egy- án kezdődött a tanítás. 
beesik a Nagy Októberi Szo- Ez a.z iskola. két é.s fél 
cilúWa Forrad.a.lom 50 éves éve múkődik és az az ered
évforduLóiának ünnepével. A mény, amit ez alatt az idó 
művelődési intézmények az ata.tt felmutatott, szinte ewe
évfordulót és az inté2lmenyek dülé.Uó. Az itteni „diákok" 
életében oly jelenté6 vezető- már kinöttek a gyermekkor
z;égvál.a.sztást együttesen hasz- ból, komoly, nehéz fizikai 
nálják fel arra, hogy a szak- munkát végző felnőtt embe
körök, művészeti csoportok rek. akik :.Cözül sokan analfa
teVékenysége, a művelódési bétaként kezdték a tanulást, 
o,thonolt programja ekkor ér- és a fáradságoo munka után 
je el csúcspontját és így vál- vállalták ezt a kicsit sem 
;on. ez az idő,.zak az intézmén11 könnyű fel.adatot. 
„kuUuníli& hón.ap"-já1.-á. Az első évben leviugáztcik A !Za!kszervezet irányító az alsó négy osztált1 an11agá
BZervei, hatáskörüknek rnegfe- bó!, a második évben az V.
lelóen nyújtsanak segítséget a VI.-ból és most kezdték a VII. 
,·álasztások előkészítéséhez és -VIII. osztályt. lebonyolításához. A vá1.asztás Két ,,öreg diákkal" 4 42 
közvetlen írányítása, és k<>nk- éves Bihari Endrével éa a 41 rét segítése az illetékes szak- esztendős Turbuc Eleldkel a azervezeti bizottság felada.ta.. könyvtárszobában találkoz
A mú\·elődési intézmény veze- tunk. Mindketten vidékről ke� töjének javaslata alapján - rültek Budapestre. Nem a váez intézmény nagyságát, mú- ros vonzotta őket, hanem a 
ködési körét, a foglalkoztatott jobb megélhetés reménye. mll!)l{atársak és aktivisták szá- - A telet akartam itt tölte-

- Melyilk:. a kedvenc tan.$ár
gya? 

- Nagyon szeretem a szám
tant. Véleményem szerint az 
életben a számtant tudom leg
jobban felhasználni. De szere
tem az irodalmat Is. Nagyon 
sok Móricz regényt olvastam 
má.r. 

- Milyen volt a ke2ld.et, az 
elsó iskolaév? 

- Eleinte nagyon izgultunk 
a teleléseknél. Különösen ak
kor, mikor a táblához kellett 
kimenni. De most mác meg
szoktuk. Nem izgulunk és ezt 
el.s&sorban tanárainknak kö
szönhetjük. 

Most ismét megkezdődött a 
tanév. Az utolsó „felvonás" az 
általános iskola utol<S6 éve. Az 

öreg diákok'' fiatalos hévvel 
és szorgalommal, hetente 8-
10 órát töltenek a könyvek 
mellett. 

- Csak akkor nehéz a ta
nul.ás, mikor a tv-ben jó mű
.sor vagy meccs van - mond
ják mosolyogva_ - De az is
kolapadban szerzett tudás a 
visszahozott diák év kárpótol 
bennünket mindenért. 

Seress Gabriella 

Kevés a nagy hal . . .  
Rövid be1zélgatéa ., .  

a dunaújvárosi vasutas horgászok vezetójével 

A horgászvilágbajnokság 
idején jártunk Dunaújváros
ban, s akkor tudtuk meg. hogy 
a dunaújvárosi Horgá.sz Egye
sületnek külön vasutas cso
portja is van. Vezetője tbner 
Károly, a dunaújvárosi állo
más számadó pénztárosa. Há
rom éve múködik csoportjuk 
15 ·taggal. Benkó Pál felügyelő 
és Sajó Sándor vunatvezetó 
alapító tagnak számít, az idén 
azonban 8 új tag is jelentke
zett. A legtöbb vasutas hor
gásznak saját csónakja is van, 
így az Ercsitől Dunafbldvárig 
terjedő horgasz területüket 
könnyen bejárhatják. Ami a 
horgász szerencsét illeti, pa
naszolta - Ébner Károlt, -. 
az idei év eddi{I nem. volt a 
tegszerencséseb!>, mert kevé! 
nagy hal akadt a horogra., E 
ke1:és között azonban ott van 
a csoportvezető 61 cm-es sül
lóje is, 

Az idény végével a dunaúj
városi horgászok a városi öböl 
végén épülő horgásztanya épí
tését segítik jelentős társa-

dalmi munkával. Ho,-d;ák a 
téglát, rendezik a környéket, 
hogy a jövő tavaszon már fo
ga,dhassa. a horgászokat a ven
dégszobás kis ta.nya.. 

Az idén tavasszal 8 mázsa 
pontyívadékot telepítettek a 
dunaújvárosi öbölbe és így re
mélik, hogy a jövő esztendők
ben már nemcsak az ideg
nyugtató vízmenti tartózkodás 
jótékony hatását élvezhetik a 
dunaújvárosi vasutas horgá
szok, hanem a jó fogásban is 
gyakrabban lesz részük. 

tbner Károly egyébként 13 
éve vezeti a pénztárt és gaz
dája a 349 tagú KST-nek is. 

Betétállományuk jelenleg 332 
ezer forint, de napról-napra 
egyre többen lépnek be, úgy 
hogy az é,v végére 400 ezer fo
rint lesz pénztárukban. 

Arra a kérdésre, hogy mire 
kérnek kölcsönt a tagok, azt 
válaszolták, hogy sokan kül
földi utazásra, mások ruház
kodásra és tartós fogyasztási 
cikkek vásárlására. 

z. L 
mát figyelembe veve - ók ni _ mert azon a télen a me- § hagyják jóvá a vezetőség lét- rog;a.zdaságban nem igen talál- 1 vámát, űgy hogy az 5 főnél tan, munkát _ mondja Tur- � kevesebb és 25 főnél több ne buc Elek _ aztán ittragadtam. l legyen. Megszerettem a munkatársa- § A veziet&ségi tagok jelölésé- kat, megszerettem a vasútat § 

A vas.út asztalosai 
az tij SZIOciális létesítmények 
építéséhez. Ezeket soron kívül 
elkészítjük. 

nél fontos szempont az aktív Az elmúlt 10 év alatt - merti Brigádnaplójuk el.só oldala k5zremúködó készség, a poli- azóta dolgozom itt - maga- § Kádár elvtárs szavait idézi: tikai tisztánlátás és a megfe- ménak érzem a slnek biroc!al- 1 Dolgozzunk úgy, a.hogy eddig, lelő alapművel még. A ;elöltek mát. l �sa.k egy kicsit ;obban . • .  " Bár olya.n személ11ek legyimek, _ Csak a család hiányzik - � öt éve hangzottak el ezek a akik ffl4{1<:ltartásukkal és te- veszi át a szót a más_lk -. _No, l szavak Kádár el1.•társ e�'ik klntélyfl,kkel méltóan tudják de valamit valamiért, {gy Job- l besziédében, de jelentőségükké!)Viseini küldőiket. A veze- ban boldogulunk, mert a ker� 1 bő!, aktualitásukból ma sem tooégben kapjanak helyet az 2)!<-od k. H � lntémnényt látogatók különbö- setre nem panas un a- il veszítettek. A Pécsi Pályafenn-
zó ""'=e'-el• és cs�·porti'ainak rom évvel ezelőtt �ár sike- � tartási Főnökség asztalosmú-·-~s �• ' � rült egy házat is ép1tenem. A i,'i • • • képViselői. A vezetőség ta�iául következő évek tervei pedig a �  helyében dolgozo Beke szoc1ajelölni kell az intézmény kilne- gyermekeim taníttatása. lm I lista brigád jól megszívlelte "eiett vezetőlét. a vállalat É6 hat mert g • s K18Z képviseÍőJét. A jó egvütt- nem tanul tarn. e esz I pártunk első titkárának sza-
'llliiködb és a mwnka ered-mé- fiatalon dolgoznom kellett, de 

s vait. Igyekeznek mindig jobb 
nye,ebbé téte•- e·rdek.ében cél- előttük biztos jöv6 áll § 

'obb nkát ,r,.,.., i "" 
- Jól tanulnak? §és l mu v�.,...zn · 

. 1zera felkérni a vezetőségbe T a! k gresszus1 • makiJdésl területen léuő leg- - A szorgalommal ma már - av Y a on 
. 

IZámotteoob!> á.ll4ml sze1'1l, nincs különösebb baj. Jeles ta•
1

verseny során a legjobb bngá
tdl'll!datmt és tömepszervezet nulók. Bár évekkel ezelőtt . a dok között végeztünk és 2200 
(taft4c&, Haznfi,as Népfront, fiam rossZ1;11 tanul� Megszid- forint jutalmat kaptunk -Nclt,Jncjea. TTT), w1amlnt tam. S aztán azt vagta a f':" dotta B6nki La.jos brigád-� m<íve16désl. Intézmények jemhez, hogy nekem csak ket mon 
ké11vtse1őit is. osztályom van, mégis egy csa- vezet6 -. Huszonkét tagu brl-

A. választások lebonyolítása ládot tartok el, majd ő is bol- gádunk már hatodik éve, hogy 
kpt S?!llkas?ban történik• az el- dogul valahogy. Ekkor hatá- maradéktalanul teljesíti szoci-,.; ""8ka•zban az in�ényen roz•am el, hogy tanulni fogok. 
l,,,•üJ múkMó klubok S".akkö- j Beiratkoztam a munkásszá.U6 allsta versenyfe!ajánlásait. 
%&. m\ivé6zeti csoportok tár- esti iskolájába. Ma mcí1'. a M� elismeréseként nem: 

régen kaptuk meg az ezlletko
szorús szocialista brigádjel

vényt. 
- Mivel foglalkozik a bri

gád? 
- Nemcsak a pályafenntar

tási f6nökség, hanem a va&út 
a&:ztalo&ai vagyunk. Legfőbb 
feladatunk - válaszolta Bdn
ki La;os -, hOf/1/ a pécsi igaz
gatóság területén lévő szolgá
lat! helyeket el1ásuk ny{ldszá
ró szerkezetekkel. l:vente átlag 
600 új ablakot és 800 ajtót ké
szítünk. Három asztarosunk az 
igazgatóság saolgálaU helyein 
csak a fenntartá.si munkákat 
végzi, két ácsunk pedig a vu
úti ő!'házak, raktárak és más 
épületek te!Qszerkezetét javít
ja. Mostanában sok nyflászár6 
ISZel'kezetet rendelnek tőlünk 

Alkalmunk volt körülnézni 
• Béu szocialista brigád mű• 
helyében. Példás rendben a 
gépek egész sora áll az aszta
losok rendelkezésére. Van két 
kombinált gyalugépük, két sza
lagftlrészük, s ezeken kívül 
marógép, faesztergapad és kö
szörűgép könnyiti munkáiu
kat. 

A Béke brigád is felajánlru;t 
tett a Naw Októberi Szocia
ltsta Fornzda.lcm. 50. évfordu
lójára. A megrendelések gyors 
és l)Orltos teljesítését és 3 szá
zalékoa anyagme&takaritást 
vállaltak. 

- Munkánkra nlnca panasz 
- mondta · a brigádvezető. -
Havonta több mint tízezer fo
rintot takarítuM meg a gondos 
anyagfelhasznitlással. Hosszú 
idő óta baleaetmente:.en dolgo
zunk. 

lót a kocsi bon tó telepen nem 
találtunk. 

A Sátoraljaújhelyen meg
tartott ertékez.let, ameJyen 
megjelent Rácz Kálmán., az 
Anyagéllátási Igazgatóság 
osztályvezetője, Berta htván 
szakszervezetünk munkavé
delmi felügyelöségének veze,. 
tője, az igazgatóságok anyag
osztályvezetói, azt a célt szol
gálta, hogy a félévi számvetés 
mellett további segítséget, to
vábbi útmutatást adjon. De 
szó esett ezen az értekezleten 
azokról a gondokról is, ame
lyek még ma megoldásra tá
mogatásra várnak, lgy szó' ke-
rült a bontótelepek fokozot-
tabb gépesitéséről, modernt
zálásáról, a helyes ant/Wluf 
ösztönzés kia.lakitásáról é, 
létszámkeretról is. Ugyanis 
mind a két telepen épp a gaz. 
daságosság és termelékenység 
érdekében néhány munkás
kézre még nagy szükség lenne. 

A döntés a vasűt ver.etólre vár. A segítség persze eddig !em maradt el. .Hogy helyes ugyet patronál tak, bizonyítja �z edd!.Ui ere_dmény, biZonyít:Ja a tobb milli6s haszon A tov�b1?i ráfordítás, a to�bi seg,.tség csak kamatozhat • • •  
Szerényi Jó•ef 

Jólvégzett termel6 munká
juk mellett a Béke bríg(id tag
jai a társadalmi munkában is 
tevékenyen részt vesznek. Ná
luk dolgozlk az I-es szakasz 
múhelybizottságána.k három 
tagja: Wéber Ernő titkár, P6t• 
tendi J á.nos bérf-elel& és Törölc 
Gusztáv, munkavédelmj fele
lős. Van közöttük két mun
kásör is Bán Géza és Kovdc, 
Károly személyében. Fodor 
Illés brigádtag önkéntes rend
őr. 

- "Csiszo!ógépünk 11ajnos 
még nincs, pedig nagyon kelle
ne - mondták a brigád tag
iai -, hogy termelékenyebben 
dolgozhassunk. 

A jelenleginél egy kicsivel 
nagyobb arányú múazakt fej
lesztés is kellene ahhoz, hoCY 
minden szempontból mervaló
suljon a brigád már Idézett 
jelmondata: ,.dolgonu,ik üos, 
ahogy eddig, csak eg11 kicsit 
jobban . . •  " 
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A Sopron i Vasutas harca 
Élénk tömegsport 

a debreceni járműjavítóban 

a régen eseélékes 
fel iebbiutásért 

A Debreceni Jármiljavító 
Üzemi Vállalatnál az üzemi 
bajnokságoknak hagyományai 
vannak. 

Az 1961 május l-én beveze
tett Kilián test.nevelési mozga
lom és a munkahelyi szparta
kiád versenyek szervezése tág 
lehetőséget ad a dolgozóknak 
a tömegsport mozgalomban 
való részvételre. A járműjaví
tóban több mint 400 dolgozó 
kapcsolódott be ebben a,z év
ben a munkahelyi, üzemi baj
nokságokba. 

Kemény küzde!l.em folyik a 
labdarúgó NB III. Észak-nyu
gati csoportjában is a bajnoki 
címért, hiszen a kilenc NB 
III-.a.s csoport el'5ő helyezettjei 
jutnak csak egy osztállyal fel
Jebb az 1967. évi bajnokság 
után. A feljutásért harcolók 
között található a Soproni Va
sutas SE is. Festőien szép kör
nyezetben fekvő sporttelepét 
- a Lőverek alján -magas
ba nyúló jegenyefák veszik 
körül Ezek a jegenyék még 
látták játszani az SVSE or
s�zerte híres Berényi -
Komíves, Fekete összetételű 
védelmét és látták, hogy Rejtő, 
Pados, Schwarzkopf, Horváth 
Csöngey milyen szép, eredmé� 
nyes csatárjátékot produkál. 

Ezek a jegenyék még látták 
- 13 éven keresztül - az NB 
II-ben futballozni az SVSE-t 
és tanúi voltak annak, amikor 
1 952-ben először esett kj_ a 
vasutascsapat a Nemzeti Baj
nokság II. osztályából. Aztán 
egy időre ismét visszakerült 
oda, de az utóbbi tíz évben 
már csak arra futja az erejé
bőli hogy évről évre ott !egyén 
a, feljutásra esélyesek között. 
És ez a helyret mana,p.ság is. 
A 18. forduló után négy pont
tal van lemaradva az SVSE a 
vezető Mosoni Vasas mögött. 

is kitűnő arány - jónéhány 
fontos mérkőzésen O-ra veszí
tettünk. Hiányzik a Szombat
helyi Haladásnak átadott 
Gangli is, akivel azért még
sem volt ennyire szeszélyes a 
góllövés. 

Délibábot nem kei,getnek 
tehát a Lőverek alján sem, de 
- az edzések koanolyságából, 
1ntenzitásából is következtetni 
lehet erre a megállapításra -
nem is adták fel a reményt. 
Az Észak-'11.yugati csoportban 
sem ritkaság a meglepetés, sok 
itt is a „keresz�beverés". Ep
pen ezért még előfordulhat, 
!1ogy - hosszú évek után -
vasutas bajnokságra bólogat
hatnak ismét a jegenyék. 

- Ha most sem sikerül, jö
vőre újra megpróbáljuk - bi
zakodik Kőmíves Imre, - Sok 
segítséget kapunk az Itteni 
határőrségtől, akik igye:,eznek 
mindenben támogatni a vas
utas sportolókat. Ez a barátság 
kölcsönösen gyümölcsöző a 
sportban is. A nehéz, felelős
ségteljes szolgálatot teljesítő 
kat0111ák számára a rendszeres, 
NB színvonalú sportolást biz
tosítja, az SVSE labdarúgócsa
patát pedig jóképességű játé
kosokkal erősíti. 

- De nem panaszkodhatunk 

a megértés, a segítség hiányá
ra sza:kma.i, szakszervezeti vo
natkozásban sem - folytatja. 
- Aki a szakmai munkában 
igyekezetet mutat, annak biz
tosítva van az előrehaladása. 
A régi játékosok közül nagyon 
sokan do!,goznak a, GYSEV 
igazgatóságon. A maiak közül 
- hogy néhány példát említ
sek - Szentes, Kiss I., Tóth, 
Saly nemrégen tettek szaikvizs
gát, sőt Kiss és Tóth a tiszt
képző levelező tagozatát is el
végezte. lgéretet kaptunk, ha 
újabb évfolyam kezdődij(. a l.e
velező tagozaton, akkor ismét 
három tanulni kívánó labda
nl.gó számára, biztosítanak 
ilyen lehetőséget. 

Sopronban szeretik a vas
utas labdarúgókat, ettől a 
sportegyesülettől várják és 
remélik a hajdani sikerek új
jáéledését. Ebben a nagymúl
tú, gazdag kultúrájú városban 
az SVSE mérkőzéseit látogat
ja legnagyobb számbain a kö
zönség, pedig NB II-es csapat 
is van Sopronban. Szép :fegy
vertény volna, ha - a hátrá
nyát ledolgozva - megfelel
nének az SVSE labdarúgók 

l �k az előlegezett bizalom-

Vedres József 

Az üzemi szakszervezeti ta
nács 10 fős sportbizottsága vál
tozatos sportolási lehetőséget 
biztosít a dolgozóknak. A 
sportbizottság jó szervező 
munkával, a dolgozók kezde
ményezésének figyelembe vé
telével végzi f.elelősségteljes 
munkáját. 

A műhelybizottságok és 
üzemrésze:c között kis- és 
nagypályás labdarúgó-bajnok
ságot, röplabda, sakk és asz-

- De ősszel hozzánk jön a 1------------------------------------
M. Vasas, !'la győzünk, akkor 
csökkenhet a hátrány - bim
kodik Kőmíves Imre, az egy
kori kiváló hátvéd, a csapat 
edzője. Bizakodik Kőmíves, de 
mérlegre teszi - az erények 
mellett - játékosai gyengéit 
is. Erról így bes2él: 

- Mint csapat, nem eléggé 
kiegyensúlyozott a gárda. ősz
szel i,s kilenc pontot vesztet
tünk idegenben a mien.k.nél 
jóval kisebb képességű csapa
tok ellen, rendre egy-egy gól
különbséggel. Az őszi idényt 
két fö!,ényes győzelemmel 
kezdtük. Aztán elmentünk 30 

kilométerre, Petőházára és az 
akkor 11. helyen álló P. Kini
zsttől „sima" 2 :0 arányú ve
,-eséget szenvedtünk. 

- A góllövés tudományá
nak rendszerteLensége, rap,;zó
dikussága a legnagyobb aka
dály a bajnoki cím felé vezető 
úton - boncolgatja csapata 
hibáját a tapasztalt edző. -
Ha nem találnak a fiúk ko
moly ellenállásra, féltucat 
szám ontják a gólokat. De ha 
keményebb, szervezettebb vé
dőkre akadnak, hamar felad
ják a gólért folyó küzdelmet. 
fgy adód.iJc, hogy a 18. fordu
lóig rúgott 43 gól ellenére -
ami az egész NB mezőnyében 

Újításból félmilliós 
haszon 

A MAV Budapesti Magas
építési Főnöksége augusztus 
hónapban - az elmúlt évek 
gyakorlatához hasonlóan 
újítási hónapot hirdetett. 

Szükséges volt ez annál is 
inkább, mert majd a csökkent 
mu7ll/eaid6 bevezetésekor adódó 
termeléskiesést új!tásokkai, 
ésszerúsítésekkel akarják pó
tolni. Az elgondolás helyes. S 
hogy a főnökség dolgozói is 
megértették mindezt, mi sem 
bizonyítja jobban, mint az újí
tási hónap eredménye. össze
sen 49 újítást adtak be - s ez 
kétszerese az elmúlt években 
megrendezett újítási hónapoJc 
eredményeinek - a népgazda
sági megtakarítás pedig az ed
dig elfogadott 14 újltásnál 
488 652 forint. A beadott 49 
újítás közUI 8-at utasítottak el, 
27 újítást pedig még ezután 
vizsgálnak felül, mivel azok a 
hó utolsó napján kerültek csak 
az újítási előadóhoz. 

A 14 elfogadott újításért 
26 OOO forint újítást d!jat fizet
tek ki. 

Lelkiismeretes ember 

- Most már nyugodtan megyek nyugdíjba. Ez a Dlesel 
remélem, pó'°lja hiányomat.. 

(Pusztai Pál rajza) 

KERESZ TREJTVÉNY EREDMÉNYESEN DOLGOZNAK 

A Miskolc-Gömöri pályaud-

talitenisz-bajnokságokat !ndí- - Dr. Csanádi GyöJ'I')', klls
tottak. A kispályás labdarúgó- lekedés- és poslaügyl mlnlaz. 
bajnokság, melyben 18 csapat ter meghívására hazánkban 
126 fővel vett részt, az elmúlt tartózkodó Mrs. Barbara, Cast
napokban fejeződött be. I. he- ie angol közl.ekedési mtntszteT
lyezést az egyes múhelybizott- asszony szeptember 14-én a 
ság gázhegesztő csapata, II. Magyar Sajtó Házában talál
helyezést szintén az egyes mű- kozott a sajtó munkatársai
helybízottság kazánkovács csa- val, ahol a magyarországi ta
pata, III. helyezést pedig a ki- pasztalatairól számolt be. .A 
lences múhelybizottság köz- min.iszterasszonyt fogadta KI.s, 
ponti szerszám;avltó múhelyé- Arpád, az Országos MÚ8zaki 
nek csapata szerezte meg. Fe;l.esztési Bizottsdg elnöke dr 

A vállalat szalcszervezeti bi- Bíró József külkere:1kedé1mi 
zottságának futballcsapata 20 miniszter és Timár Mátyá, 
fővel részt vesz a városi baj- miniszterelnökhelyettes is. 
nokságban is. Az elmúlt év- - Oj vasútállomás a Blikk
ben a csapat az első helyezést ben. Az Eger-Putnok közötti 
érte el, jelenleg a vándorser- · vonalon, a Szalajka völgy beleg a csapat birtokában van. járatánál épült új vasútállo
Az ez évi bajnokság tavaszi máson minden vonat megáll, 
fordulójában szintén az első így a turistáknak most már 
helyen végeztek. nem kell gyalog megtenni a:i: 

A tömegsport mozgalom útat Szilvásváradtól a völgyi� 
szervezésében, irányításában 
legjobban Dihen József, a szak- - Űjtípusú betonaljak gyár. 
szervezeti bizottság sportbi- tását kezdi meg a lábatlanl 
zottságána.k vezetője és Varga vasbetongyár. Az új elemelt 
László, Bagoly Béla, Molnár az úgynevezett hézagmentes 
Gyula sportbizottsági tagok sínpályák építéséhez szii.ksége
túntek ki. sek. Az ilyen pályatesteken 

· v. J. 

Fotokiállítás 

a debreceni járműjavítóban 
A debreceni járműjavító 

művelődési otthonában szep
tember 1-8 között Vencsellei 
István fotomúvész 32 nagymé
retű képéből kiállítást rendez
tek. 

A kiállítást csaknem vala
mennyi üzemi dolgozó megte
kintette és elismeréssel nyilat
koztak a korszerű technikával 
kidolgozott képekről. 

A kiállítás elősegítette az 
alakulandóban levő üzemi fo
tószakkör létrejöttét. 

A Hivata-los 
Lapból 

A mvatal06 Lapból a 6UkszeI-
vezet1 bizottságO!k és a dolgOT.Ók 
t!gyel.mébe ajánJJuk a követlr.ez6-
ket: 

3', számból: llO 533/196'7. I/2, B. 
Kezdő szakmunkások munkabéré
nek szabályozása. 

120 534/19967. I/2. B. Kezdő szak
emberek munkabérének subályo
zása. 

l21l SITI /l!llYI. I JKereskedelm1 Szak
osztály B. 33'/o-os mérséklési! uta
zási kedvezmény biztosítása a 
„Szovjet Tudomány és Technlka 
50 éVe" jubileumi kiállitá&ra uta
zók részére, 

A SZERKESZTŐSÉG ÜZENI 

Behán Rózsa, Mlskolc-Gömőri 
pu.; Hábel György, T"""'5.1 István, 
Miskolc; Récsi Mihály. Rákos; 
Bánkutt László, Foki István, Bp.; 
VolosinoV!!Zki János, C7.eglédl Sán
dor, Debrecen ; Dr. BánkfalV}' 

Gyula, szeged; Bognár Károly, 
Dancs József, Tapolca; Tóth Já
nos, Nagykanh.sa: Leveleiket la
punk anyagához felhasználjuk, 

Fenyves Antal, Baja, Kucserák 
Lásuó, Ormosbánya, Fillöp Ká
roly, Polgár :  Leveleiket illetékes 
helyre 10VibbltA>ttul<. 

160 kilométere.s sebességgel ia 
száguldhatnak a szerelvények. 

- Közlekedési szállftóeaz. 
közök bemutatóját tartották 
az elmúlt napokban a józsef
városi pályaudvaron. A leg
újabb francia konstrukciókat 
megtekintette dr. Csanádi 
György közlekedés- és posta
ügyi miniszter is. 

- Kerék nélkilll görgóköJl 
futó vasút építésére folytatnak 
tanulmányokat a japán szak
emberek. A kísérleti pályán 
több száz kilométere& órán• 
kénti sebességet értek el a:i 
ilyen típusú vasút modelljé
vel. 

- 180 kilométeres óránkénti 
sebességgel száguld a nemrég 
próba útjára bocsátott Auróra 
nevű expres.szvonat a Szov
jetunióban. A Moszkva-Le• 
níngrá,d közötti 650 kilométeres 
távolságot 5 óránál rövidel,b 
idő alatt futotta be. 

- Nagy érdeklődés mellett 
tartotta. meg közgyúlését a·z el
múlt vasárnap a tapolcai MA V 
sportegyesület. Farkas Gyul4 
elnök beszámolóját sok hozzá
szóló követte, majd ezután a 
közgyűlés megválasztotta a 11 
tagú elnökséget. 

- úttörővasút a Bilkkben. 
Az eger--szarvasközl kisvas
útat a MA V átadta Eger vá
ros tanácsának. A váras veze
t.ól úgy határoztak, hogy ezen 
a vonalon úttörővasútat léte
sítenek és a turista foi,galom
ban fogják hasmooítani. 

- A MÁV Tisztképző Inté
zet 80. jubileumi ta:névét ün
nepélyes külsőségek között 
nyitották meg szeptember 11 -
én a Vasúti Főosztály kultúr
termében. A megjelent hallga
tókat & vendégeket Kún De
zső, az intézet igazgatója és 
Máté Sándor a KPM 1/2. sze
mélyzeti és munkaügyi osztá
lyának vezetője köszöntötte. 

Vízszintes: L Budapesten, szep
tember l-én nyilt meg ez a kiáll• 
tás. (Folytatása a v!zsz. 37-ben.J 
13. Fémes elem. 14. Bolivial város 
r,oo méter magasságban. 16. A 
,.Bánk bán" Jézengöje. 18. Kever
ve mar. 19. Folyadék. 20. Kertet 
mllvel. 22. Rag. 23. Római diktá
tor és hadvez6r (I. e. 138-78). 25. 
5ave Ou Souls 1 26. A lett SzSz:K 

fővárosa. 28. Semita nyelvet beszé
lő nép, 29. Sikolt, népiesen. 31. 
Véd6. 32. Szeszes ital egyes vidé-

ken. 33. RózsabO!kOI!'. 35, Angol fel• 
ség. 86. Szamarium vegyjele. 37. 
A vizszlntes L folytatása. f-0, Ce
cil háromötöde. 41. Régi magyar 
nyelvemlék ez a kódex. 42. Betú
pótlással, érzékszerv. 43. Kerítés is 
van ilyen. 45. A Saale mellékfolyó
ja. 47. Isztambul egyik városrésze. 
49. 2050 római számma.I. 50. Cson
tokat köt össze. 51. Angol kapu. 
53, Tagadószó, 54. Azonos magán
hangzók. 55. Becézett női név. 56. 
Nap és eső ellen egyaránt véd. 58. 
Női név. 61. Az O!kozat ered6je. 

62. T. c. I. 63. • • •  Arrasz, Kemál 
pasa bi2almas munka,társa. 65. 
Ekezettel, Heves megyei község. 
67. Rag, &a. Gyulához tart.ozó pusz
ta. 69. A kétlábon járó állatok ösz
szefog!.aló neve (görög). 71, Város 
a Szovjetunióban. 72. Jóslat, Jósda 
(latin). 75. A baloldalra fogott Jó, 
76. Amidobenzol, tárgyraggal. 

var kommunistái az elmúlt ---------------------------

FUggllleges: z. SaJátkezil!eg. 3, 
Lakat. 4. Az olajfa tenné.se. 5. 
Erve!és. 6. MMad. 7. Erre a mon• 
dára. a. Allóvíz. 9. Hegylánc a 
Szovjetunióban. 10. Híres francia 
regényíró. 11. Szaglószerv. 12. Fél 
mozi 1 15. Itt van a viz87.lntes l-ben 
jelzett kiállítás. 17. Szeszes ital. 
19. Francia folyó. 21. A hindu 
ezentháromság egyik tagja. 24. 
Veszprém megyei község. 25. Váz
lat. './:1, Golyó széle!, 28. Francia vá
ros. 30. Szintén. 32. Allj 1 34. Derék
Mij. 37. ö. P. 38. Dlxektt.erm<l sz6-
16fajta. 39, Esz. 41. Afgán arany
pénz. 44. Létezik. 46. Spanyol író. 
fii, 1;telmeJegitő. 49. Enyém,latinul. 
50. Nigériai törzs. 52. Kettős más
salhangzó. 54. Egyesített Tisztiis
kola. 57. Mocsár Kisk<lrös mellett. 
59. Fordítva, nagyon Is idejét múlt. 
60. Meghúzza magát. 64, Verve. 66. 
Két kérdőszó. de egynek Is te
kinthető. 66. Találja. 68, KUlszin. 
tekintély (francia), 69. Közjogi 
méltóság volt. 70. Végbelen Dunai 
71. Kicsinyítő képző. 73, Rag. 74. 
M1nlsztertanács, 

BekOldendl!: vízszintes 1. és foly
tatásaként a vízszintes 37. Bek ill„ 
dési határldl!: 1967, október 10. 

A% ell!z6 keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Társadalmunk idősze
ra kérd<!sel tanfolyamokon. 

Könyvet nyertek: Koppány Atti
láné, Szob. Széchenyi rét 1. Kerék 
János, MA V Gépjavitó űV. Bp., 
XIV., Tahy u. ,97-101. özv. Poga
rlsky Béláné, Debrecen, Késes u. 
84. Szerl Béla, Kecskemét, MAV 
állomás. Horváth Zolt.án. Dabas, 
Vasút u. 1. 

héten tartott párttaggyűlésen 
értékelték a júliusi tervtelje
sítést, értékelték munkájukat. 

Rigó Imre párttitkár beszá
molójában elmondotta, hogy 
az állomás dolgozói derekasan 
helytálltak, s éves tervüket ed
dig élüzemszint felett teljesí
tették. A kocsitartózkodási 
egységidőnél a 93 százalékos 
célkitűzéssel szemben 97.27 
százalékos eredményt értek el, 
a tehervonatok menetrend
szerinti indítását 83.65, a vo
natközlekedés! tervnél 69.7, a 
kocsi tartózkodásnál pedig 
105.05 százalékos eredményt 
értek el. 

Behán Rózsa 

IL\GYAB VASUTAS 
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A TISZT ASAG A F0RDOSZOSABAN KEZOőDIK 
MARKAS P!PERESZAPPANNAL 

Kék Vörös kellemes 1nlenzi� illat 
Exotic sz6razbór0ekr.ek 

Caola enyhén szárító hatású 



Megnyílt a 

Mú¾eumi hónap 

Kereskedelmi propaganda 

a vasútnál 
Reklám- és propaganda bizottság alakult 

a kereskedelmi szakosztályon 

AVASUTASOK SZAKS ZERVEZEThHK LAPJA 

Szeptember 29�n, dr. Mol
nár János művel6désügyi mi
niszterhelyettes, a Budavári 
Palota újjáépített termeiben 
ünnepélyes külsőségek között 

1 megnyitotta a VI. Országos 

A ga2ldaságírányítás reform
ja során - az új mechanizmus 
bevezetésével szinte egy idő
ben - a vasútnál is több 
olyan szervezeti változásra ke
rül sor, amely elősegíti a gaz
daságosságot, a helyes keres
kedelmi szemlélet kialakítását, 
a még kulturáltabb közlekedés 
megteremtését. 

nemzetközi, mind a hazai for
galomra egyaránt kiterjed és 

feladatának tekinti a szol
gáltatások minőségének 
javítását, kulturált klszol-

gá.lásá.t. 

t\'F"'-Y \M, 19. SZAM. Ára 40 fillér 1967. OKTóBER Z. 
Múzeumi hónapot és a Mú
zeumok II. nemzetközi kampá-
nyát. Ezt a célt szolgálta a !orgal-

Hogyan alakul CJ munkaidő 
a vasútnál? 

A Múzeumi hónap, amely- mi és kereskedelmi szakosz
' nek keretében 220 kiállftás tály kettéválása és külön a 

1 
nyílik Budapesten és vidéken, forgalmi, illetve a kereskedel
ez alkalommal egybe esik a mi szakosztályok megalakulá

Nagy Októberi Szocialista For- sa. A oo.st.ít kereskedelmi em

radalom 50. évfordulójával. berei már eddig is sokat tet

Éppen ezért a kiállítások kö- tek annak érdekében, hogy 

zül 70, a forradalommal, a hel11esen, célszerűen alakitsák 

Szovjetunió történetével, a a vasút és a fuvaroztatók kö

magyar-szovjet kapcsolatok zötti kapcsolatot, hiszen az új 

alakulásával foglalkozik. A mech,mizm1,1sban erre különös 

legjelentősebb ilyen kiállítást gonddal kell ügyelni. De túl 

a Magyar Munkásmozgalnú ezen, 

Ma már hazai viszonylatban 
is bizonyított tény, hogy a ke
reskedelemben a vásárlók 80 
-90 százalékban propagált és 
reklámozott árukat vásárol
nak. Ezt a propagandát és 
reklámot kell megteremteni a 
vasúti fuvarozásban is. l!:ppe'Il 
ezért szükséges egy MAV Bu
dapesti Városi Irodát létre
hozni, amelynek feladata len
ne a fuvarszerzés, a piac
kutatás, a fuvarozás informá
ció, csomagolási tanácsadás, 
útipoggyász- és expresszáru
felvótel. Egy szóval a MAV

nak e(lll olyan propaganda
irodája lenne ez, amel11 az el
következendő években foko
zottan elősegítené a MAV és 
a fuvaroztatók jó kapcsolatát. 

Elkészültek az elíizetes tervek a vasutasok munkaidejének csökkentésére 

A MagyaT Szocialista Mun
tdspárt IX. kongresszusának 
llatározata feladatul szabta, 
l&oQII 1910-ig fokozatosan csök
kenteni kell a dolgozók mun
kaide;ét. Ennek alapján szak
aei-vezetünk VII. kongresszu
aa is útmutatást adott a 
n.sutas dolgozók m ·nkaidejé
Dek csökkentésére, s megjelöl
te azokat a területeket, ahol 
1ovább kell rövidíteni a mun
�időt. 

A mag11aT f01'1'adalmi mun
kás-paraszt kormány határo
zata a munkaidő csökkentésé
ről az 1968-1970-es évekre 
vonatkozóan megállapította a 
munkaidő-csökkentés lehető
ségeit és az alkalmazás fel
tételeit, A MAV a kormány
határozat figyelembevételével 
a júniusban kiadott irányel
vekben határozta meg a vasút 
egyes szerveinek feladatait és 
a hatásköröket. 

leteken a hel11zet nem il11en 
biztató. A kieső 8,3 százalékos 
munkaidő-alapot egyelóre 

még nem mindenütt tud
ják biztosítani a ter
vezett műszaki intézkedési 
tervek, így e területeken még 
tovább kell keresni a megol
dás útját és eszközét. 

· Kiterjesztik 
a kö:zbeváltó rendszert 

Múzeum rendezi a Műcsarnok- a helyes kereskedelmi 
ban. szemlélel gyümölcsöző és 

, 
1 

gazdaságos a vasútnak is. 
A Muzeumi hónap ünnepi . . 

eseménye, hogy a Budapesti A ker��kede!m• szakoszta-

Történeti Múzeum már az új- l11on a köze_lmultban meo,al.a

jáépült Várpalotában nyitotta k�lt a _reklam- és pTopao,anda 

meg kapuit a látogatók elótt. bizot!sag, �ly azt a !elada

Ebből az alkalomból nyílt meg tot _tüz_te k:1, celul, hogy a már 
. eddig IS kialakult kapcsolato-

• htásra 

Az elképzelés szerint a ké
sőbbi évek során nemcsalt a 
fővárosban, hanem nagyobb 
vidéki vároookban is létesíte
nek ilyen irodákat. 

Először az ipari jellegű munkaterületeken ... 
A vasúti közlekedés nem 

ipari jellegű munkaterületei
n� munkaidő-osök:kentésére 
is elkészültek az előzetes ter
vek, amelyek összesítése után 

a XIX-XX. századi magyar kat helyes irányba segítse és 
képzőművészet remekeiből: felhívja a figyelmet a vasút 
.,Nagyobb igaza sohse volt k�l?.n�ző . szolgáltatásaira, 

népnek" című kiállítás amely 
1 

��onos tekintettel az áruszál-

a Magyar Nemzeti Galéria ki- A reklám- és propaganda 
állítása. bizottság munkája mind a 

A most megalakult reklám-. 
és propaganda bizottság tervei 
között számos olyan elképze.. 
!és szerepel, amelyek ma még 
ugyan csak papíron vannak; 
de az évek során minden bi
zonnyal a gazdaságosság ér
dekében meg is valósulnak. 

A munkaidő-csökkentést a 
11!mlelésben legközvetleneb
W részvevőknek kell első
ptian végrehajtani. �pen 
ezért a termelést közvetlenül 
rinyítók és a dolgozók véle-
9&inye, hozzáállása, ötletei, ;a.
NSlatai nénkül annak eZőké
aítését nem lehet jól mego!
lianl.. A MAV által kiadott 
lrányelvek tág teret blztosíta
riak a gazdasági, a mozgalmi 
él a társadalmi szerveknek 
elgondolásaik, javaslatailk ér
vényesüléséhez. 

Az Ipari munkaterületek, az 
egész.sé,re ártalmas munkát 
végzők, az utazók és a havi 
4'0 61'áaál több mun1'.aidóvel 
foglalkoztatottak klilön-kUlön 
képeznek önálló egységeket a 
nt\ln.kaidó-csökkentés ter-ve
� 

Az Ipari munkaterületeken 
1'48 ;úliusától kezdve rá le
hit térni a heti 44 órás mun
k41d6re, amely vagy a napi 8 
órá., munkaidő megrövidítésé
wl, vagy a napi 8 órás mun
kaidő megtartása mellett két
hetenként egy többlet szabad
nap - szabadszombat - biz
'1asításával oldható m�g. 

A heti 44 órás munkaidőre 
'f8!ó áttérés 8,3 százalékos 
munkaidő-kiesést jelent, 
amelynek ellensúlyozására 
máris kidolgozták az üzemek, 
IZOlgálati helyek mGszaki
azervezési intézkedési terveit, 
a munkahely fejlesztési, ra
cionalizálási és általános szer
vezési intézkedéseket. 

Az egé,zségre ártalmas 
lnunkaterületeken már eddig 

vagy 12/36 órás szolgálatok -
megszervezésével stb. lehet a 
jelenlegi mwrkaidő-kereteket 
csökkenteni. 

Kereset 

veszteség nélkül 

Ezeket a feladatokat úgy 
kell megoldatni, hogy a mun
kaidő-csökkentés következté
ben ne csökkenjen az érintett 
dolgozók keresete. Ez csak a 
termelékenység szintjének 
megtartásával, vagy még in
kább növelésével biztosítható, 
s ehhez leghatáso,abb eszköz 
• bels6 tartalékdk feltárá$a. 

E nagy jelent6ségil munka 
el6készületei csaJc nagyon ösz
szehangolt, sokoldalú terve
zéssel és alapos szervezéssel 
oldhatók meg zök!kenők nél
kül. Az előzetes felméréseket 
és javaslatokat, tervezeteket 
szeptember 15-ig a vállalatok 
és a vasútiga:z.,gató.ságok elké
szítették. 

Az Ipari jellegű munka
területek közül az :tszaki, a 
Landler Jen6 és a Dunakeszi 
Jármújavftónál, a G11öngyösi 
Kitérő1711ártó, a Gépjavító és a 
Fatelit5 OV-nél az előfeltéte
lek biztosításával már 1963. 
január l-től kísérletképpen 
rátérhetnek a heti 44 órás 
munkaidő alkalmazására. A 
többi vállalatnál is megold
hatónak látszik, hogy 1968-
ban 44 órás munkahétre tér
jenek át. 

Az eg11éb ipari jellegű terii-

úgy látszik, hogy jelentós, de 
még nem kielégítő eredmé-
nyeKet lehet elérni. 1gy a ter- A 1·ubileumi év tiszteletére 
vek szerint a most közbevál-
tós fordulóként Ismert havi 
háromszori közbeváltást 1968-
ban további 5000 dolgozónál, 
1969-ben 3000, és 1910-ben 
2500 dolgozónáL lehet bevezet-

Újabb munkasikerekre készülnek 
;� ;;:1�;Sl�0

�:�

b

::/t: a budapesti iöazóatósáó vasutasai 
A havi 240 órás 12/24-es b b b 

munkaidő-d<erettel foglalkoz-
1 tatobta.k aránya a jelenlegi Egyre közelebb érünk no-

21, 7 százalélrról 1970 v gére vember 7-hez, a, Nagy Októ
fokozatosan leeső en 6,3 szá- berl Szac1alista Forradalom 
z.alélcra. Ebbe az id6ben 50. év!ordulójának megünnep
megkezdődhet egyes, különö- léséhez. A budapesti igazgató
.sen nagyforgalmú helyeken a ság és az igazgatóság terűle
négyes fordulók alkalmazása tén működő vasúti üzemek 
is. dolgozói lelkesen készülnek az 

Az utazószolg<ilat dolgozói- ünnepre. Allják a szavukat. 
nál is el kell érni legalább a Vállalásaikat egyenletes mun
havi 210 órás munkaidőt, káva! teljesítik, sőt túltelje
amely az 1967, évi tervezethez sítik. 
képest a vontatásnál havi 42, A személyszállító vonatok 
a forgalomnál 26 órás csöklke- menetrend szerinti lndításá
nést jelentene. ban 1.19, a tehervonatoknál 5, 

A most elkészült t.ervek a vonat.közlekedési terv telje
szerint 1910-ig az utazószol- sí�?eTI Ped!g 4 százal�kk�l 
gálatnál tervezett eredmén11en. telJesi�tték tűl az év első het 
felül a vasút dolgozóinak hónapJában a vállalásukat. 
minte1711 51 százalékánál csök- Kiemelkedő m�kát végeztek 
ken kisebb-nagyobb mérték- Budapest-N11Ugati, Keleti, 
ben a munkaidő. Ez valóban Szolnok, Cegléd és Balassa

je!en tós eredmény lesz, de azt gyarmat állomás dolgozói, 

is mutatja, hogy sok még a A vontatási szolgálat do!go
tennivaló a munkaidő-csók- zói a forgalomhoz hosanlóan 
kent.és előfeltételeinek, eszkö- nemcsak a nyári hooégben, 
zeinek felkutatását illetően. hanem a vállalásaik teljesíté

Dr. Banka József 
sében is helytálltak. A fűtő
házak közül a Hámán Kató 

fűtőház, a K.eletl vontatási te
lep és Ferencváros fűtőház 
gazdasági eredményeivel a 
többi fölé emelkedik. A fe
rencvárosiak például 

as fv első félévében kilzel 
5 mlllló forlnUal csök
kentették önköltségiiket és 
másfél millió forinttal tel
jesítették túl vállalásai-

kat. 

A szertárak dolgozói a kész
letgazdálkodá.sban az anyag
ellátás és betárolásban, vala
mint az önköltségcsökkentés
nél javították munkájukat. A 
vállalások teljesítésében a N11U-
11ati, a Ferencváros fűtőházi és a 
Ferencváro, központi szertár 
dolgozói és vezetői járnak az 
élen.. A központi szertárak 
dolgozói minden vállalásukat 
teljesítve az elfekvő készlet
ből 150 OOO forintot értékesí
tettek. 

brigádok tevékeny közre
múködésével, a tervezett
hea: vl.szonyUva jelentősen 
cslikkenteUék a sebesség• 
korl1Uozásokat & vá&'áll>'-

zárak Idejét. 

A hatvani pályafenntartási 
főnökség dolgozói a hatvan
aszódi vonalon a fekszin és 
nyomtáv szabályozásánál al
kalmazott új gépi technológia 
eredményeként a hagyomá
nyos módszereikkel szemben 
közel 10 ezeT munkaórát taka.: 
ritottak meg és a tervezettné{ 
10 százalékkal jobb minélségi 
eredményt értek el. Gondoi; 
fenntartási munkával az 1 
kilométer vágányra eső hiba
pont a múlt év hasonló idő-. 
szakához viszonyítva a győri 
pályafenntartási főnökségnél 
50, a székesfehérvárínál 28, 11 
ferencvárosinál 7-tel, a hézag. 
nélküli pályák egy vágány. 
kilométerre eső hibapontj4 
pedig közel a felére csökkent. 

11 36-42 órás munkaidőben ,--------------------------------------

foglalkoztatták a dolgozókat. 
Ahol azonban valamely ok 
miatt a munkaidő ennél hosz
aubb, ott most kell - az 
egészségi. ártalomtól függően 
:- a 36 vagy a 42 órás munka
időre rátérni. Az il:;en terü
letekTe az 1960-tól érvén11es 
fa MAV Hivatalos Lap 1960. 
#1'i 43. számában kiadott) ren
klkezéseket kell alkalmazni. 

A járműjavító üzemi válla
latok dolgozói tovább javítot
ták az ütemes javító, termelő 
tevékenységüket és fokozták 
gazdaságosságu,k.at. A terven 
felüli vállalásokat már telje
sítették. Az :tszaki dolgozói 1 
darab 2-3 tengelyes motor
kocsi főjavítását, 1 darab 
MZB-as Díesel-mozdon11 felújí
tását és 1 daTab villamosmoz
don11 fó;avítását végezték el 
eddig tttven felül. A dunake
sziek a „Tokaj expressz" s?,e
relvényét két héttel a határ
idő előtt adták át, most pedig 
terven felül 1 darab étkező
kocsi és 2 da.rab villamoo vo
natfűtő kocsiszekrény eLkészí
tésén dolgoznak, 

Az igazgatóság és a szak. 
szolgálatok vezetői, különösell 
pedig 

A forgalmi utazóknál a 
111unkaidőt havi 210 szolgá!ati 
órára kell csökkenteni, mely
hez. az üres létszámhelyek be
töltése, a szervezeti, technoló
giai változtatások, az egyenle
tes verenylés útján kell az 
eredményes módszert megke
l'elnl 

A havi 210 óránál több 
munkaidővel, 12/24-es, 16/32-es 
fordulóban foglalkoztatott dol
COzók munkaidejének csök
kentésére a jelenleg is alkal
lllazott közbeváltó szolgálat 
IZé!esitésével, a fővonali 
RYenge leterhelésű szolgálati ; 
helyeken a havi 1-2 közbe- Í 
'Váltással, a mellékvonalak je
lentősebb szolgálati helyein a 
havi egyszeri közbeváltással 
& később a jelenlegi közbe
váltós fordulókban a különö
sen leterhelt munkahelyeken 
1 négyes fordulók - 8/24, 

Gyonvooa&ok tovább(táÁl'a Is kitíiden alkalmaa az MCt-es Dlesel-elelánnloe -
dOD7, amelyet a Gam-MAVAG l>'ári a MAV riszúe 

Cikklluk a 3. eldalon. (MTI Foto K6esor Unió felY.) 

Az igazgatóság területén az 
év első hét hónapjánaJt sike
rei után sem csökkent a len
dület. Az előző évek hasonló 
idoozakához képest az építési 
é& pál11afenntartási szolgálat 
dolgozói lénvegesen na1711obb 
volumenű pályát korszerűsite
nek. A pályakorszerűsítés! 
munka nagy része éppen a ge
rinchálózaton bonyolódidc és 
Budapest legnagyobb I)á!ya
udvarát, a Keleti pályaudvart 
is j.elent&en érinti. A sebes
ségkorlátozások a múlt év ha
sonló Időszakához v.Lszonyítva 
megkétszereződtek. Több pá
lyafenntartási főnökség azon
ban 

Jó mankanervesé8llel, a 
cépeeft& 6laera telban
úlúhal. a INCllalllta 

a forgalmi és a kereske
delmi szakszolgálat veze
tői kettőzött erővel dol-

goznak. 

Megélénkült a szállíttat.ó vál. 
lat<mkal való kapcsolat, ai 
áruszállítási szervező munka, 
a közvetlen és Irányvonat
képzés is. A jelentős sebesség
korlátozás és vágányzárak el
lenére a forgalomirán11ít{Jk ré
széről sokoldalú er6feszité1 
történik az igazgatóság me
netrendszerúségének megjav► 
tására. 

A következő időszak a bizo
nyítás és a munka további 
javításának időszaka lesz. A 
szakszolgálatok és a szállíttat� 
vállalatok közötti jó együtt
működés az eddigieknél 11 
jobb eredményeket hozhat. A 
hátralevő egy hónapban 82 
igazga táság és a területéa 
ml'.lködő vállalatok dolgozól 
minden eddiginél újabb IUce• 
rckre törekszenek, hoflfl mlll• 
tóan UnnepeZhuaék • IZOCia• 
li1t11 forradalom so éve, Juln
l'eumát. 

Kováa J6-



MAGYAR VASl"f,\� 

Dr. Vargha Géza kiváló orvos Meghalt 

LU1'Z LAJOS 
- Fia.tal.abb koromban én 

'8 nagyon szívesen olvastam 
·ij.etekttvregényeket . • • Több, 
'm-int két évtizede orvos oa
ayok, s rájöttem, hOf711 az éLet, 
� e�n belül az e ·mberek gyó-
111/Ítlua, a betegségek gyökerei
-!iek a fel.kutaúÚa minden írói 
;!antáziáruil izgalmasabb, 1.ebi
-:inc3eZőbb időtöltés. 

Budakeszi üdez.öld lankái fe· 
"'51, a főorvosi szoba nagy ab
lakán szinte bezuhog a nap
:fény ezen a szép délelőttön., 
öi1ffiikor hitvallásáról, eddigi 
clel,pályájáról „vallatjuk" a 
magas, arany,keretes szemüve
gű kiváló orvost: Va.rgha Géza 
i].r.-t, a MAV Budakeszi Tiidő
gyógyintézet osztá.L11<>s jóorvo-
4át. 

Előkerül a hivatalos papír: 
;iA Ma.gya.r Népköztársaság 
Minisztertanácsa az 1019/1952. 
:izámú határozata a.lapján On
,i,ek az egúzség-ii.gy teriiletén 
végzett jó munkájáért a kivá
l.ó orvos címet adományozta." 

élt a lcitüntetésig 

Bu-dakest:Sin 

otthonra talált 

Első tudományas értekezése 
1950-<ben a „Kísérletes orvoo
tudomány" sorozallban jelent 
meg, s amikor 1951-ben már 
befejezte kutatómunkájának e 
sikerel<iben J,(azda,g fejezetét, a 
légzésfunkció vizsgálattal kez• 
dett behatóan foglalkozni 

- A tüdőtágulásos megbe
tegedések nagy számának az a 
titka -, magyarázza -, hogy 
a műtéti beavabkozások után 
azelőtt nem vizsgálták eléggé 
a meggyógyult tüdő légzés
!unkcióját. pedig a légzés és 
keringés, a szív és a légzés 
gyakorlatának vizsgálata na
gyon fontos. Erre készítettem 
az alapvizsgálatra alkalmas 
Ex:spirograph nevű készülé'ket, 
;unelyből mintegy kétszázat 
használnak a kórházak,ban és 
klinikákon. 

Fellelkesült.en magyarázza. 
hogy a tíz esztendős MAV Tii
d6gv6g!Jintézet nemcsak orvo
si, hanem kutat6mun1cáiának 
i8 nqqyszerú otthont adott. Az 
ország egyik legmodernebb 
gyózyintézetében szív- és l�
zésfunikciő laiboratóriumot 1s 
vezet. amelv éopen mo,st >!a2:
d�<rodott naeysz�rű külföldi 
léle11;,•7tető �épekkel. 

- Hatva.nhatágyQ,3 osztálVo-

mon az elmúlt évtized során, 
mintegy kétezer beteg fordult 
meg - mondja. - J,;ppen tu
dományos kutatása.im ered
ményessége érdekében a 1eg-
1úlyosabb eseteket választom, 
olyanokat, amelyekkel � 
kórházakban eredménvteleniil 
ha.da.koztak. Alkalmazom -
Budapesten először- a gyógy
szermassza befecskendezést is, 
amelyet a bordák közö ti nyí
lárokon végzek el a kavernák 
telítése céljából. A gyó,gyszer
ma.o,sza, amelyben röntgensu
g.árfogó anyag is van, a beteg 
tüdőrész.ekben megszilárdul, s 
gyógyító hatá..-<a két�három hó
napon át kimutatható. 

Kiroló. a him.lóah' 
liöt:Sött 

Osztályos orvosi és 'k,utató 
munkáját méltányolták az 
illetékesek, amikor Kiváló or
vosi ctmmel tüntették. ki a 46 
esztendős dr. Vargha Gézát, 
aki a körültekintó, ala,pos 
munlkát különösen fontosnak 

A múhelytelep éves terve 
kétszerese a tavalyinak. A 
Nyíregyháza-Záhony közötti 
vonal villamosítása óriási fel
adatot jelent, s ők készítik a 
szerelvény-alkatrészeket. La
katosok, kovácsok, esztergályo
sok, villanyszerelők, hegesztők 
dolgoznak hat szocialista és egy 
szocialista címért küzdő bri
gádban. Az első félévben is tel
jesítették feladataikat, kielé
gíthették a szerelő- és oszlop
állító részleg igényeit. De az 
első félév terve nem azonas az 
éves terv felével, a munka ja
va m,ég hátra van. 

Régi terv válik hamarosan 
valóra: a m-úhelyépiiletet gép
műhellyé a.l.a.kítják. A gépek 
egy része hamarosan megérke
zik, s emiatt a lakatosokat még 
augusztusban ideiglenes hely
re költöztették. Az ideiglenes 
hely egy földpadlós, oldalfalak 
nélküli szín - és hogy meddig 
ideiglenes, ezt nem tudják. 

- Kaptunk olyan igéretet, 
hogy a színt körbedeszkázzák 
- mondotta Vekety Sándor 
vasesztergályoo, a pártvezető-

tartja egy olyan kórházban. 
amelyben vasutas d<>Jgoz6k 
keresnek gyógyulást. 

- A légzésfunkció víz.l>Qdla.
tokra. itt nálunk ldL!ö-nösen 
na.gy szii�ég van -, jegyzi 
meg - huzen betegeink jeLen
t6s száwléka. füstös, egészség
telen légtérben dolgozik, lég• 
zésfunkcíójuk károsodása erő
teljesebb, áll ez külÖTiösen 
azokra, akt.k m¼ a dohány
zásról sem tud11a.k lemondani. 

A tudományos szakmunkák 
egész sora került ki mootaná
ban a keze alól. Mint mon<ija, 
ez a feladat betölti az életét. 
Súlyos tüdőbetegek időközben 
gyógyult százai és száza.i áld· 
ják dr. Vargha Géza odaadó, 
nagyszerű munkáját, azt hogy 
a detektívregények „izgalmait" 
ma már a gy6gyitás.ban. a ku
tatómunkában keresi. Tiszt-e
lm, ismerő.sei 'körében min
denki örül annak, hogy kitún
tetó cimet kapott. Ha szó esik 
róla, azt bizonyára még meg 
is_ t�ldj�; "Kiváló, a kiválóa.k 
kozött . • . M. L. 

Tracfkll8 hirtelenséggel, 45 
éves ltorában meghall Lun 
Lajos, a budapesti lgazga&óaác 
llL forgalmi 06ZWyának 
üzemgazdasági csoportvezető• 
helyettese. A vasúthoz 1943-
ban került. A budapesti igaz• 
gatóságon U évet töltött üzem• 
gazdász beosztásban. Munká
ját fáradhatatlanul, nagy szor• 
galommaJ, a ve-zetók és mun· 
katársak legnagyobb megelé
gedésére vétrezte. Mint bronz
plakettes szocialista brigá,,h•e
zető eredményes munkát vég
zett brigádjival együtt is. Az 
elmúlt évek során munkája el
ismeréseként érdemes vasutas 
és kiváló dolgozó kitüntetést 
kapott. Kora itjúságá461 részt. 
vett a munkásmozgalomban. 
Tagja. volt a. vasutas-szakszer
vezetnek és 195'7-től az 
MSZMP-nek. 

Lutz Lajost a rá.koskeresztú
ri Újkörlemetőben helyezték 
örök nyugalomra.. 

19tl'T. OltTOBEJt z. 

Évente 500 vasutas gyermeket 
gyógyíthatnak 

Atadt6k rendeltetésének a korszerúsített 
szabads6g-hegyi vasutas gyermekgy6gyházat 

A felszabadulás után ezen a 
téren is jelentös változás tör
tént. A vasútegészségügy ak
kori vezetősége Szabadság-he
gyen, egy bérelt villában - a 
mostani Gyógyház elödjében 
megkezdte az arra rá.szoruló 
vasutas gyermekek - fellg
meddig rendszeres - üdülteté:
sét Késóbb ez az üdültetés 
szervezettebbé, rendszeresebbé 
vált. Gondos otTOSi kiválasz
tás és vizsgálat után, az arra 
főleg rászoruló - asztmás. kü
lönböző légzöszervi megbete
gedésben szenvedö, legyengült, 
felerősítést igénylő - 4-14 
éves korú vasutas gyermeket 
utaltak be a szubalpin levegő
jű, 400 méter magasan levő 
Szabadság-hegyi MAV gver
mekgyógyházba. 

A gyógyház azonban már 
nem felelt meg a modern kö
vetelményeknek. Korszerűt
lenné vált. Felújításra szorult. 

illetve bevezetése azonban 
háttérbe szorult. K iilönöse11 
vonatkozott ez a oa.·mtas dot. 
gozók 4--14 eves korú "Vff• 
mekeire. 

A mintegy 1 600 OOO forint 
költ-ségget újjáépült épülettel 
a vasutas gyerme�!< egy k01'. 
szerii követelményeknek meg. 
fele!ó, ízlésesen berendezett 
gyógyházhoz jutottak. Az át
építéssel a férőhelyek számát 
30 ágyról 40 ágyra növelték. 
Az eddigi 300-350 gyermek: 
helyett évente 450-500 vas. 
utas gyermeket lehet <mrosl 
felügyelet alatti gyógyüdülte-. 
tésben részesíteni. 

A régi vaságyak helyett mo
dem rekamiékat állítottak be. 
Felújitották a berendezést i&. 
A Vasutasok Szakszervezdé-
nek elnöksége lényeges 
mintegy 200 OOO forintot kitev6 
hozzájárulásá�,al új bútorokat, 
csillárt, szőnyeget, függönyö
ket és egyéb az ott tartózko
dást kényelmessé tevő tárgya. 

Az államvasutak fennállásá
nak hosszú ideje alatt a vas
útegészségügy is lépést tartott 
a vasút fokozatos fejlődésével. 
A gyógyító, megelőző szolgálat, 
gyógyüdiil-tetés megszervezése, 

kat sz.ereztek be. Cserépkály
hák helyett, az egészségesebb 
központi fűté6t iS bevezették. 

100 éves az Északi Járműjavító 
Jublkumi kiállítás nyílt a Törekvés kultúrotthonba 

jármújavítója az elmúlt évti.., 
zedek alatt megtett. llt javi. 
tották Kandó Kálmán világ„ 
hírnévre srert tett villamO!j 
mozdonyait, az Arpá.d sínautó-: 
buszokat és Itt javítják ma a 
nagy teljesítményű villamos-; 
és Diesel-mozdonyokiat .is. 

Különösen kiemelked6 je,, 
lentőségúek az üzem munkás-, 
mozgalmát dokumentáló fény„ 
képek, iratok. Ennek az üzem� 
nek a lakatooa volt Far� 
Károly, a.z els6 ln.ternacíonál4 
ffl4(l11arországi főmegbizottí«, 
Marx és Engels ba.rát;a. is. 

Az J1:szaki Járműjavlt6 
munkásai el8Ö helven küzdöt, 
tek a Ta-nácsköztársiaságért él 
ezek a dolgozók voltak a7-0lt 
is, akik a felszabadulás után 
szétlőtt, tönkretett mozdo
nyokból rövid idő alatt út 
mozdonyokat "varázsoltak". 

A dokumentációs kiállítás 
méltó emléket állít a 100 éves 
jármújavítónak és munkásai• 
nak. 

Magyar és lengyel vasutasok 

a jubileumi verseny sikeréért 

Debrecen állomá.1 dolgozó! 
már hasszú évek óta baráti 
kapcsolatot tartanak a len
gyelországi Katowice állomás 
vasutasaival. Az elmúlt évek
ben mindkét állomás dolgozói 
ki�kl a maga területén ered
ményesen fáradozott a terv
teljesíresért, a jobb szállítási 
feladatok megvalósításáért és 
a balesetmentes swlgálatért. 
Az éves tervteljesítést kölcsö
nösen megküldték egymásnak 
eddig is, s ennek alapján dön
tötték el, hogy a két állomás 
versenyében melyik volt a 
jobb. 

Debrecen állomás dol,gozól 
még az első félévi termelési 
tanácskozáson úgy határoztak, 
hogy a Nagy Októberi Szocia
lista Forradalom 50. évfor
dulója tiszteletére a lengyel 
vasutasokkal közösen jubileu. 
mi versenyt indítanak. A ver. 
seny győztese ti6zteletére 
zászlót alapítottak, amelyet ai 
éves munka értékelésekor a 
két ország vasutasaiból, szak• 
embereiből alakult bizottsáJ 
a legjobbnak ítél oda. 

A katowiczei� a verseny
felhívást elfogadták. 

Czeglédi Sándor 

Gyékényes győzött a közös versenyben 
Gyékényes és Koprivnica 

közös határállomások féléves 
munkáját szeptember elsö fe
lében értékelték Gyékényesen. 
A párosversenyt eldöntő meg
beszélésen a zágrábi és a pécsi 
igazgatóság képviselőin kívül 
részt vettek Gyékényes és 
Koprivnica állomás gazdasági, 
illetve szakszervezeti bizottsá
gának vezetői. 

Az első félévi munkaver
senyt 45 ponttal a gyékénye
siek nyerték. Az eredmény 
megállapításánál a vonatok 
átadását és a vonatok menet-

rendszerüségét vettek fiae
lembe. 

Ezen a kiértékelésen megál
lapodtak abban is, hogy ezen• 
túl az eddigi gyakorlattól elté
rően nem igazgatósági szinten 
értékelik az eredtnényeket;, 
hanem mindegyik határállo
más közösen, így Magyarbolv 
-Beli Manastir, Murakeresz
túr-Kotoriba, Gyékényes
Koprovnica vezetőiből, illetve 
szakszervezeti bizottságából 
alakult bizottság dönt majd u 
első hely odaftélésér/51. 

Várfa.lvi G)'llla 
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Bemutatjuk a Ganz-MÁVAG 
DVM8 típusú Diesel-mozdonyát 
A mozdonytípus két válto

zatban készlil. Az egyik 800, 
a múik 1000 lóeró teljesítmé
nyű. A teljesítrnény�különbö
zóségból eredó eltéréseken 
kívül jelentősebb eltérés a 
két tiáltozat között, lwgy 4 

DVMB-1 titlltozatnál a Diesel
motornak két, mig II DVMB-
3-nál egy feltöltóje V4n, to
vábbá, hogy a főkeret és a 
két forgóváz kapcsolata külön
bözó. Egyébként a két válto
zat egymással megegyező. 

A mozdony villamos vilá
gítású, sebességmérője, pneu
matikus kürtje, pneumatikus 
homokszórója, ételmelegitllje 
ú teljesen automatikus o14j
tüzelésú vonatfű.tési gőzka
zánjll van. 

Általános elrendezés és jánníírész 
A fékberendezés sűrített le

vegővel működik, amellyel a 
vonat és mozdony együtt, 
valamint a mozdony külön 
is fékezhetó. Ezenkívül csavar
orsós rendszerű kézifék is 
rendelkezésre áll. 

A mo:zdony mindkét válto
zatának két darab kéttenge
Jyú forgóváza van, ezeken 
nyugszik a főkeret a vezető
fülkével, a fülke előtt a fő
gépcsoporttal és a hozzá tar
tozó segédüzemi berendezés
sel, mögötte a fűto7cazá.n
nal. Mindezeket védőburko
lat veszi körül. 

ló, párátlanító és napellen
zó található. A vezetőfülke a 
Diesel-motor hűtóvlzével fűt
hető, a vezetóállásokban vil
lamos lábmelegítő is van. 

Változat 
Típusjel 
Teljesítmény 
Névleges fordulatszám 
Furat 
Löket 
Fajlagos fogyasztás 

Turbófeltol.tók száma 

Diese/-motor 
DVM8-l 
16 VFE 17/24 
800 LE 
1100 f/p 
170 mm 
240 mm 
168 + s-0/0 gr/LE<l 
2 

DVM8-3 
16 VFE 17/24 
1000 LE 
1200 f/p 
170 mm 
240 mm 
168 + 8% grfLEó 
1 

R É PAKAM PÁNY 

- A cukortartalom Jdfogástala.n • ; : 
(Pusztai Pii rajza) 

Határmenti krónika 

s 

41 évi szolgálat 

után 
Laj06mizse állomás dolgoz6i 

ünnepélyes külsőségek közt 
búcsúztatták munkatársukat, 
Szabó Lajost. Az !dós vasutas 
a 41 évi szolgálatából 10 évet 
Ki6pesten, 31 évet pedig -
megszakítás nélkül - Lajos
mizsén dolgozott, példamuta
tóan. A felszabadulás óta az 
állomás szakszervezeti bizal
mija és községi tanácstag is. 
Kimagasló munkájáért, szor
galmáért, kétszer kapott Ki
váló dolgoz6 jelvényt és több
ször léptették elö soron kívül 
is. 
. Az ünnepé!� búc.,úztatón, 

az állomás, párt, szaksze.rve
zeti és gazdasági vezetői kö
szönetet mondtak több évtize
des munkájáért és megemlé
kezésül átnyúj,tották a dolgo-

1 z6k ajándékát. 
Vidra János A:t. alváz végigvonul a moz

dony teljes h=úságában é3 
egybehegesztett eeységet ké
pez, két vége egyaránt al
kalmas csavarkapcsos vonó
készülék és oldalütközók, 
Tagy központi elhelyezésű üt
közők és velük egyesített 
önmúködó kapcsolású vonó
készülék felszerelésére. 

A DVM8-l változatnál a 
forgóváz kapcsola.tá1 1-1 
forgócsap és 4-4 csúszó
tám képezi, míg a DVM8-
3-nál a forgócsap helyett him
bás kapcsolat van. a csúszó
wnok helyett pedig lengő 
felfüggesztés, állí>ható csuk
Jós és gumibetétes függva
aakkal. 

Villamos berendezés 
A fődinamó ED 1001 típusú, 

indítótekerccsel ellátott 8 pó
lusú, kétcsapágyas, külső ger
jesztésű, önszellózó villamos
gép (az órás áramerósség 
1800 A, az állandó áramerős
ség 1680 A). A TC 452 vonta
tómotorok kényszerszellózésű 
marokcsapágyas, egyoldali le
hajtású szériagépek, amelyek 
a focgóvázon belül sorban, 
forgóvázanként pedig párhu
zamosan vannak kapcsolva 
Mindkettő a Ganz Villamos
sági Művek gyártmánya. 

sa 3 SK 215 M. Az egybeép[
tett Diesel-motor és fó gene

rátor három ponton, gumiba 
ágyazott felfüggesztéssel van 
az alvázra erösitve. 

Vezérlés 

Ki segíthet 
Murakeresztúr gondia in? 

A lúgos akkmnulátor tfpu-

A mozdony vezérlése eleJ..'"t
ropneumatlkus rendszerű éS 
két mozdonynak egy vezető
fülkéból való vezetésére al
kalmas. Ebb51 a mozdo-iy
típusból a MA V vor:alain 
már- több üzemel. A C::-anz
MA V AG ebben az éV'Oe'Il 20 
darab 1000 lóerós D1esel-moz
donyt i;zállít a MA V-nak. 

Dr. Jász Miklós 
Ganz-MAVAG 

Jugoszlávia és Magyarország ban visz szerepet, mivel a 
kö2Xitt lebonyolódó vasúti for- Szombathet11-Pécs fővonalon 
galomban jelentős szerepe van fekszik, a belföldi forgalom 
Murakeresztúr állomásnak. lebonyolításához is hozzá kell 
Itt halad át Rijeka tengeri ki- járulnia. 
kötójében vagonba rakott áru 
Csehszlovákia, az NDK és 
Lengyelország felé, s itt vezet 
át hazánkból Olaszországba a 
vasúti szállítmányok legrövi
debb útja Az állomás azon
ban nemcsak a határforgalom-

Kiváló eredmények 
A tengelyágyak kétsoros be

illó hirdógörgős csapágyazá
súak. A mozdonyt csavarru
Cók rugózzák.. amelyek a for
Cóvázak sarkain ferde, kö-
zép&o részükben vízszintes el
leJyezésúek. A ferde elhelye
iésúek duple..x rugók, a víz-
azintesek simplexek; külön .----------------------------------------

Murakeresztúr forgalma az 
utóbbi években erősen meg
növekedett. Ez örvendetes Je

lenség, hiszen a gazdasági 
élet gyors fejlődését tükrözi. 
Az elsö felétlben a múlt év 
azonos időszakához viszonyít
va, 3000 kocsitJGL növekedett 
Murakeresztúr állomáson a 
kocsiforgalom. Lényegesen nö
velte a forgalommal kapcsola
tos te«ul.6Riet; hogv a kocsik 
70 százaléka helyett az idén 
már több, mint 90 százalékuk 
rakottan közlekedett. 

a víz.szintes és külön a ferde 
elhelyez.ésúek a forgóvázak 
két oldalán egymás között 
kiegyenlitettek. 

.A 'v�lőfülkében két át
Joí&an, menefüányban a jobb 
c,ldalon elhelyezett vezetó
'llás van, párnázott üléssel. 
Ugyanilyen ülés található a 
lllÍ!8ik oldalon a kíséró szá
mára. A vezetőállások fel
szerelése: a menetszabályozó 
kontroller és az i-rányváltó, 
Nlamint a menet közben 
működtetett berendezések fo
oantyút, mflszerek, ellenőrző 
ldmptlk rtb. A vezetó és a kí
léró elótt! ablakon ablaktör-

Belytlilltak a nyári lorgalomban 
Siófok állomás vas11tasai 

A Balaton mentén a nyári 
forgalom tulajdonképpen ad
dig tart, amíg a jó idő . . . A 
verófényes szeptemberi na
pokon Is benépesül még a sió
foki part. 

-Júliusban és auf1U$ztu&
ban volt a legnagyobb forgal
munk - hallottuk a siófoki 

állomásfőnöktől, Virághll!mf 
Tibortól. - Ebben az idő
szakban naponta mintegy 10 
-15 ezer utas fordult meg ál
lomásunkon. Hétkönapokon 52, 
vasárnap 60 személy- és gyors
tionat indult, illetve érkezett 
állomá.sunkra. 

Ez a nagy forgalom alapo
san próbára tette Siófok állo-

--------------------------1 más személyzetét. Az utasok 

!Jlctóber 10-11-én : 

Országos közlekedés-gazdasági 

konferenciát rendeznek Szegeden 
A Közlekedéstudományi 

Egyesület szegedi szervezete, 
és a Közlekedéstudományi 
EiYe.Wet közlekedésgazdasági 
u.akosztalya oktober 10-11-én 
lcétoopos országos konferen
ciát rendez Szegeden. A köz
lekedési vállalatokat és a fu
v:iroztatókat egyaránt érdek
lő konferencián számos érde
kes �lóadás hangzik el. Szúcs 
Zoltan vezérigazgató-helyettes : 
A QUZdasági munka szerepe és 
ielentllsége a közlekedés irá
n�_ílásába.n, dr. Czére Béla, a 
'Kozl�kedési Múzeum fóigaz
gatóJa: A közlekedést ágllza-

tok koordináció;ia. a körzeti 
állomási re-,uiszer k"illla.kítása, 
dr. Fehérvári László: Azt áru
díjszabások szerepe az ú; gaz
daságlrányítási rendszerben, 
dr. Kádas Kálmán egyetemi 
tanár, a Budapesti MGszaki 
Egyetem rektorhelyettese: A 
modern matematikai módsze
rek alkalmazása II közlekedés
gazd'JSágí felcdatok megoldá
sánál cl..,unel tart elöadást, 
hogy csak néhány példát em
lítsünk. 

Az elóadáwkat számos kor
referátum egészít! majd ki a 
kétt:apos szegedi konferen
cián. 

sietnek, türelmetlenek, idege-
sek - a velük foglalkozó vas
utasoknak bizony sok türelem
re, "kötélidegekre" volt szük
ségük.. A külföldi utasokkal 
való foglalkozás szempontjá
ból 

igen elónyös volt. 

hogy augusztus végéig egy 
orosz és nemet nyelven beszé
lő tolmács is teljesített szolgá
latot az állomáson. 

Akadta.t azért problémák a 
nyelvi nehézségek miatt, hi
szen a tolmács nem lehetett 
mindenütt jelen. Egy alkalom
mal a poggyászraktárt keres
te fel egy angol két jókora bö
rönddel. A böröndök a mér
legre kerültek, mert a málhá
zó azt hitte, hogy az angol 
utas útipoggyászként kívánja 
feladni csomagjait. Nem ezt 
akarta. Amint késóbb kiderült, 
csak hordárt keresett! 

- Kapcsolatunk a szállít
tató felekkel Jó, de ez koránt
sem jelenti, how minden 
rendben van II munkájukat il
letően - válaszolta - A 
számfi,jt/lnk néha alig gyllzi a 
kocsiálláspénzek felszámolá
sát . . .  Nem dicsekvésképp 
mondom, de augusztusban kü• 
lön.ösen sok, 83 878 forint ko
csiálláspénz merült fel állo
másunkon. 

- Mi okozta a sok kocsiál
lást? 

- A m1mkae,6 hiánya. A 
vállalatok a nyári idényben 
Siófokon nem kapnak alkalmi 
munkást tiagonrakásTa, mivel 
a szállodák és az üdülők min
den munkaerőt lekötnek. Az 
öszi hónapokban, reméljük, 
megváltozik ez II helyzet • • •  

Naponta 

két tolatós tehervonat 

indul Siófokról a kaposvári 
vonalra. Sok kocsit nem bír el 
ez a gyenge felépítményű vo
nal. Ezek súlyfeleslegének le
rakását sokszor nem gyózi az 
állomás két raktári munkása. 
Föként akkor torlódik a mun
kájuk, amikor hónfutott kocsi 
Js vár átrakásra az állomá
son. 

Az első félévben - amint 
arról Váradi Károly állomás
fónök tájékoztatott - kíváló 
eredményeket ért el az állo
más. Kocsltartózkodásl ered
ményük a tervezett 86 száza
lék helyett 99,59 százalékos 
volt, míg kocsikihasználásban 
az elóirányzott 96 százalékkal 
szemben 98,5 százalékos ered
ményt értek el. A tervezett 86 
százalék helyett 93,92 százalék
ra teljesítették a. vonatközle
kedés! tervet, a tehervonati 
menetrendszerűség pedig 3 
százalékkal haladta meg a 90 
százalékos első félévi eló
irány7.atot. 

Az állomás mindhárom túr
ja a szocialista brigád címért 
versenyez, és jól teljesíti a 
Nagy Októberi Szocialista For
radalom tiszteletére tett fel
ajánlását. A legjobb ered
ményt eddig Fehér Imre for
galmi szolgálattevő szocialista 
brigádja érte el. Különösen 
kiemelkedő a kocsitartózko
dásban elért 101 százalékos 
eredményük. A brigádokban 
számos nó is dolgozik, akik 
ugyancsak jól megállják a 
helyüket. Gerencsér Lászlóné 
átmenesztó. Kele Irén szám
fejtő, Horváth Györgyné vám
közvetftó, Jávor Endréné ko
csinyilvántartó szorgalmával 
és szaktudásával egyaránt fel
veszi a versenyt a férfiakkat 
Az állomás egész koZlektfoájá-

nak jó munkáját dicaéri, hogv 
azflkös vágányllely.:etük elle
nére, két és fél éve baleset
mentesen dolgoznak. Annál 1s 
inkább elismerésre méltó 
eredmény ez, mivel ezalatt 
az idó alatt több mint félmil
lió kocsi fordult meg náluk.-

Szigorú kocsivizsgálat 

Murakeresztúr állomás gond-, 
ja! a már említett, szűkös vá
gányhelyzetból adódnak első
sorban. Nincs helyük azok
nak Cl kocsiknak a tárolására, 
melvek valamilyen okból kiso
rozásra ketitLnek a hatá-ron át
menll szereltlényelcből. A Zeg-, 
több kQcsit rakomán1Jigazítá1 
miatt kellett feltartóztatni az 
elsö félévben. Fóként az Olasz

országba irányuló tűzi- és 
papfr!aküldeményeknél for
dulnak elő sorozatosan rako� 
dási hiányo,;ságok, mert a fel
vevó állomások nem tartják 
be a C l-es számú utasítás 
előírásait. 

Mátranoi,ák, Mindszent, Du� 
darbánya, Bélapátfalva Naw
bátony, Verőce, Felné�t éf 
Vá,roslód-Kislőd neve különö
sen gyakran szerepel a hely
telen rakodást elnéző állomá
sok listáján. A murakeresztúri 
gondokon. elsősorban ők segít� 
hetnek az utasitá.sok pontot 
betartásával. De sok gond 
adódik abból is, hogy techni� 
kai szempontból nem megfele,. 
ló kocsiba raknak be árut. A 
határállomáson szigorú a ko.
csivizsgálat. Kár, hogy ez má. 
sutt hiányzik.. Mert. ha meg. 
volna, Murakeresztúron keve. 
sebb kocsiból kellene átraknl 
az árut. 

Különleges feladat Mura,. 
keresztúr állomáson az Olasz-
országba irányuló élőállat
export lebonyolítása. A megle
vő élókezeló, ahol az első fé� 
évben m<ir 55 százalékkal töb„ 
állatot kellett gondozni min& 
a múlt év azonos idllazakában. 
n.agyon korszerűtlen. A felbő
szült bikák gyakran okoznak 
kellemetlen perceket, ezért 
az állomás dolgozót már na
gyon várják az új, ,,üzembiz
tos" élókezeló l'l'IPt:!építi'�ét. 

Lörincz János 

Nemzetközi vasúti• forgalmi igazgatók 

tanácskoztak Budapesten 

Bá.r a korábbi évekhez ké
pest az idei nyáron tovább 
n'>vekedett Siófok személyfor
galma, a legtöbb nehézség 
mégsem ennél, hanem a teher
forgalom lebonyolításánál je
lnntkezett. Már az első felév
ben a múlt év azonos idősza
kához képest 800 kocsival nö
vekedett az állomás teherfor
galma. Gyakran egyszerre 60 
kocsi állt kirakásra várva, 
bár a rakodóhelyre - mivel 
mindössze csak két rakodóvá
gányuk van -, 25 kocsinál 
többet nem tudtak beállítani. 
Naponta 23 tehervonat közle
kedik, melyek többsége hoz is, 
visz is elegyet. Az állomáson 
dolgozó 411-es tartar'éknak és 
a három kocsirendező csapat
nak mindig bőven van munká
ja. 

Siófok állomás jó eredmé
nyeket ér el az á trneneti elegy 
l,ovábbításában. Augusztusban 
a Kaposvár felé induló ko
csL 6,2 órát, a Nagykanizsa 
irányába indulók 4,5 órát, míg 
a Budapest felé továbbított 
kocsik csak 4,3 órát tartóz
kodtak az állomáson. Kocsitar. 
tózkodási eredményük augusz
tusban 3,3 százalékkal, kocsl

kihaszná!ásuk pedig 1,9 száza
lékkal volt ;<>bb a számukra 
elllírt élüzem szintnél. 

Új irányító közpoot a szegedi igazgatóságnál 

he 
A Nemzetközi Vasútegylet-
z (UIC) tariozó európai vas-Utak forgalmi igazgatói a ma

l!ftr vasutak meghívására 
I!!· szeptember 19-én és 
�-• Budapesten tartottak f" fffekezletüket. Az értekez
:.!_'!__Vasúti személy- és áru
... •IU"C'zá&sal összefüggó idó
&ierll

N 
kérdéseket vitatja meg. 

aplrenden szerepelt a vasllbetl forgalom legkorszerűbb ki-
rnetikai eszközökkel való Irányításának kérdése, a zárt 

tehervonatok közlekedtetésé' 
lelt egységes szabályozása a 
•em,etközi forgalomban. a 
"liY befogadóképességű 

transcontainer forgalom lebo
nyolításának vasútüzemi prob
lémái, a vasúti forgalmi szol
gálati ágak közötti nemzetkö
zi együtl.múködés és a nem
zetközi forgal'lfflban közleke
dő személyszáll!tó vonatok 
egységes számozásának alap
elvei. 

A forgalmi Igazgatók 23 or
szágból érkeztek Budapest.re. 
A tanácskozást, amelyre a 
Ge!Zért Szállóban került sor, 
Undne, Jóuef vezérlgazgató
helyenes nyitotta meg. Az el. 
nökl tisztet Maz Crem, a bel
ga vasutak forgalmi Igazgató
ja töltötte be. 

- Hogyan tudnak együtt
működni a szálllttató felekkel 
- kérclezttik a kereskedelml 
hivatalnoktól, Pozsonyi Gyula 
felügyelőtól. 

Az állomás szak.szervezeti 
bizottságának titkára, Hor
váth May István forgalmi szol
gálatvezető vezeti a legjobb 
18 tagú szocialista brigádot. 
Természetesen Mayer József 
és Németh Gyula forgalmisták 
szocialista brigádjának Is nagy 
része van abban. hogy Siófok 
elnyerte már a Szoctallsta 
munka szolgálati helye címet, 
s az Idén. a jubileumi munka
verseny lendületével annak 
megtartásáért küzdenek. 

(L6rlaez) 

A szegedi igaz114tósdg terü
letén ebben az évben jelentős 
műszakfejlesztési programot 
hajtanak végre. A pálya kor
szerűsítése mellett az eddigi
eknél fokozottabb gondot for
dítanak a biztonságos közle
kedésre, az irányítás Sze«'Vezé
sére. A forgalmi, kereskedel
?'. és a vontatási osztályok 
munkájának gazdaságosabbá 
tételére az igazgatóadg épüle
tében új irlinyitó központot 
létentettek. Az 1,5 mtlli6 fo
l'i1lt értékll beruházás ten>ett 
Kojnok Jen6 mémök 8 tllgii 
Gagal'in sz,,cialista brigádja 
kéultette. A munkához a Vas
ú:•  Tudományos Kutató Inté

zet és a SZOT Munkavédelmf 

Kutató 
adott. 

A dlszpécserrendszer és a 
központ építése ez év január
jában kezdődött és az elmúlt 
héten befejeződött. összesm 5 
helyiséget képeztek ki, ahot,j 
11 forgalmat irányító uakem• 
bereket, a tiontatási szakszol
gálat dolgozóit és a kocstinté• 
zőket, valamint az ándrcinyi• 
tókat helt,ezték el. A diszpé,
cserek munkáját segíti az úgy• 
nevezett dominó rendszerű te• 
lefonközpont is, ame!ynek ke
zelése egyszerű és több vonal
lal tarthatnak egyszerre kap
csolatot. 
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A gazdasági előrejelzések 
szerepe és jelentősége 

Az ÁBEÖ 
egyéves tapasztalata = ról . . .  

a vasúti közlekedésben/ A 6/1965. (XII. 7.) SZOT 
számú szabályzat 3. §-a ren-

A 
magyar hivatalos statisz
tikai szolgálat 100 éves 

évfordulója alk:aLmá!ból ren
dezett statismi.kai tudomá
llYOS konferencián, több 
olyan felszólalás hangzott 

rendelikeZJésre álló adatok és leit b�tosítják. Ezért ennek 
delkezik a szakmai óvórend-

tapasztalatok alapján előre ki érdekében: s�
tás

bál
k
yok

f 
é
l
s
ül

a kül
á
önb�ző u,t

és

a-
kell számítani a hozott intéz-

s1 o e . vizsg latára, 
k a) bővíteni keli köz,gazdasá- azoknak - a szakma sajátos-

el, a.mely arra utalt, 

edések várható gazdasági ha- gi elméleti i&neretei-nket (tu- ságát figyelembe véve - az új tását, tovább,gyűrűzését, sok dományos intézetekben, egye- ABEó követelményeinek megesetoon nem is egyszer, ha- temeken, kutatás terén s.tb.) fel 1· · td l · · A 
' · F nem menet kö"ben több ízben e o a o gozasara. z UJ . 

hogy a gaz.dasá,g ön-
mozgása önmagától nem biz
tosítja a gazdasá,gi egyensúlyt 
és a növekedést az egyes té
_nyezók meg.'l.atározott irány
ban befolyásolják és e ténye
_zók hatása - bizonyos 'kor
latok között - mennyiségile" 
meghatározható, mérhető. "' 

is. b) gyors és a lehetőséghez 2. sz. Forgalmi Utasítás is en-
képest pontos statisztilrai bá- nek figyelembevételével ké-Felvetődik a kérdés, hogy zist kell ki.alakítani, szült el. Jó ütemben halad a 

mHyen időszakot öleljen fel a 
e) ki kell do]gomi az előre- különböző MA V-szabványok 

gazdasági előrejelzés? 
jelzés legcélszerÚ!bb módsze- készítése is. Mindezek e!Ie-

Altaláiban a hosszú, vagy reit. 
" • né-re az a megállapításunlk, 

Ebből a megállapításból kö
vetkeztetve szükségesnek Zá,t
�zik egy olyan gazdasági elő
rejelzö szolgálat megteremtése, 
a.mely a gazdasCÍ'lJ szabályozá
sának hatékony eszközévé 
válhat. A gazdasági előrejelző 
sz.olgálat természetesen nem-

középtávú előrejelzésnél ez a Az eddigi tapas:1'Jtalatok azt h<?_IJ1! a va�úton belüli külön
kérdés nem merillhet fel, 

mutatják, hogy a gyakorlat- b_oz� u��si�ások A�E(? sze
mert ott célszerűnek látszik a ban egyik módszer sem hasz- rin,ti feluhnzsgálata es átdol
hosszű, vagy kiözéptávű terv náliható tisztán, hanem a ket- gozása vontatot!an hala�. S�t 
időszakához igazodnJi. A rövid- tőnek valamilyen ésszerű szín- egyes szakosztál?ok reszérol 
távű, előrejelzésnél 1 év túlsá- tézise lesz a megfelelő. Annyi meg sem kezdódott. 
gosan hosszú, 1 hónap ped,i,g 
rövidnek bizonyul Az eddigi már ebből is látható, hogy sok 
tapasztal,a,tok azt bizonyítják, nehézséggel járó út és egyelő- Az ellen,nés feltárta . . .  
hogy 3 hónap (negyedév) az az re - a mi körülményeinik kö
idősza.k, amelyre vonatkozóa-n zött sokkal szerényebb 
az előrebecslés hatásosnak bi- részeredmények.kel is be kell 

zonyul. majd érnünk. Ez a körülmény . csak népga2Jdasági, hanem 
é,gazati sziJnten is megszervez
hető, igy a vasúti közlekedés
;ben, mint a népgazdaság �k 
jelentős ágazatáiban is. 

· . Milyen szerepe lehet a gaz
&sági előrejelző szolgálatnak? 

El.sősor.ba,n aJbból a ikedve
!ZÓen ható tényezőből keli iki
indu1n'i, hogy van jó és rész
leteiben pontos statisztikánk. 

· Ebből a statisztikából elemez
zük időszakonként a va.sút 
oazdasági életének folyamatát. 
Erre a . statiszti.kára továl>bra 
u szükség van, sőt a közeljö

. �őben még újabb igényekkel 
is kell számolnunk. De bár
~mily,en részletes és gyors is a 
múltra vonatkozó statisztillrai 
elemzés, egy problémát nem 
tud megoldani, nem tudja át
hidalni azt az időveszteséget, 
:amely bizonyos esemény be
l,:övetk€Zése és annak hatásos 
rendezése között va:n. 
• Mi,ből adódhatnak az idő
veszteségek? 

a) Az esemény belrovetke?ié
se, valamint az erről szoló 
;-;ta tisztikáik és elemzések elké
!;zül te; 
.. b) az elemzés elkészülte és 
a jelzés továibbftása, VOOlffii.Il't 
az intézlkedés me�ozatala; 

e) az intézkedés meghozata.; 
la (rendeletek kiadása), vala
mint az intézkedés �tása kö
zötti - késedelmi - ádókü
lön:bsé.gfból. 

azonban nem jelenti azt, hogy 
Foglalkozni kell azzai a 11 konkrét feLa.da,tok megva,ló

k.érdéssel is, :!logy mire sítása érdekében nem kell ki
V<matkozzé.k a aazdasági előre- dolgozni és állandóan fejlesz
jelzés? Népgazdasági szinten te-ni a gazdasági etőrejelzés 
általában. érté)<lben kifejezhető módszereit. 
folyamatokra korlátozódik. A gazdasági előrejelzéssel 
Agazati szinten ettől bizonyos foglalkozó szervezet nem lehet 
tekintetben eltekinthetünk és alárendelve sem a terv készí
nemcsak kizárólagos értékJbeni, téséért, sem valamely ga?Jda
hanem naturális folyamatokra sá,gi intézkedés meghozatalá
is vonatkozhat. Nézzük meg, ért, vagy végrehajtásáért f&
hogy bizonyos vasúti vonatko- lelós szervnek .A gazd,aságku
zású gazdasági előrejelzések tatás és ezen a,la.pu.ló elő-rejel• 
miről szólhatnak? zés -nemcsa!k technikai i.S'tM-

a) a vasúti teljesítmények 1'eteket követe! meg, hanem 
vá,i,ha,tó alakulásáról és azok soloo!dalú, konkrét gazd<J:sá-gi 

gazdasági hatásáról (tonnában, és politikai ismereteket iS. A 

tonnakilométerben, utasszám- munka színvonalának és sok
ban. uta.s.kilaméteriben), oldal-űságának biztosítása cél-

b) vasúti áru- és személy- jából szükséges, hogy a gaz
daságkutatás ir.ányát és a 

szállítás bevételeiről, költsé- munka eredményeit rendsze
gei.ról, resen megvitassák olyan fó-

cJ vasúti beru-házárok során romokon, amelyek tagjai ma
beszerzett korszerű vasúti jár- gas képzettségű köz.gazdászok. 
műve!k és berendezésle!k haté-
konyságáról (sebességnöveike- végezetül. még megjegyrel}· 
dés, nagyobb vonóer<Hka,praci- <;ló, hogy a g;azdaságkuta

tás1 biztonságosabb közlekedés, tó és a gazdasági előrejelző 
korszerűsítés silb.), szolgálat munkájánaik végter-

d) a vasúti beruházások épí- méke, az előrejelzést tartal

tési jellegű létesftmétnyeiillek mazó jelentés, amely megjelöli 

jövóbeni hatékonyságáról (al-, arokat a feltételeket, amelyek 

fel- és ma.gasépítmények bőví- alapján az eló:-ejelzés készült. 
<.<.-- k _,.,., , • • , Nem lehet .feladata bizonyos =. orsz-, • ....,íté6e, feluJitása intézkedésekre vonatkozó ja-stb.). 

vaslatok kidolgozása. Végső 
A felsoroltakon kívül mé,g soron a gazdasági előrejelző 

más .lehetőségek is figyelem� szolgálat azé?-t felelős, ho(J1J ve)le�, �e helyes, ha � el<: megállapitásai alapos elemzé
I'<;Jelzes _oss:zevont :ffiegállaP;· . sen, közgazdasági összefüggé-

A z időveszteségek egy ré- tásokr� 1'! vona�o2'liik. A!italá- sek feltárásán alapu.lja-nak 
; szét bizo.nyos határig le- nos, torvenyere3u szabá-l-yok a, _ a megen{l'edhetó hibahatá
het csökikentenJ., de teljesen gazdasági előreje,lzés tartalmá,t rokon belül _ megb!zhatóak 
megszüntetni nem lehet. A illetően nem állíthatók fel. A !,egyenek 

' 
,statisztika csakis a gazdasági mindenikori szükséglet a mér- · Dr Csejtei István események megtörténte után téka.dó abban, hogy az előre-

Hasonló helyzet tapasztal
ható a végrehajtó szolgálat 
munkájában is, ami nagyrészt 
az irányító szervek ellenőrző 
tevékenysége mul&-5ztásáinak 
következmény-.,. Például a bu
dapesti igazgatóság felügyele
te alá tartozó szolgálati fő
nökségeknél a most folyó 
munkavédelmi brigádellenór
zés során azt tapasztaltu!Jc, 
hogy a MAV Hivatalos Lap
ban elrendelt Végrehajtási 
Utasítások felülvizsgálatát és 
annak az ABEÓ előírásaival 
való kiegészitését kevés szol
gálati főnökségnél hajtották 
végre. Rákosrendező állomá
son a vizsgálat napjáig hozzá 
sem fogtak. Egyes helyeken 
ugyan végrehajtották, de nem 
elég alapossággal. Székesfe
hérvár állomás végrehajtási 
utasításának felülvizsgálatá
nál megállapítottuk, hogy bár 
annak egyes fejezeteiben he
lyesen rögzítik a munkavé
delmi intézkedéseket, azonban 
olyan fontos követelmé,;i.yt, 
mely szerint a váltókezelők 
közül az egyes körzetekben a 
váltó tisztító testi épségére .ki 
lsöteles felügyelni, nincs rög
zítve. 

Ezzel szemben dicséretes az 
a tevékenység, melyet Hatvan 
állomás szakmai vezetői a 
mozgalmi szervekkel együtte
sen 'kife;tettek. Az állomási 
végrehajtási utasítás e;r)' 
komplex utMítás készítése :<o
rán jött létre, Mind az üzeml 
terv, mind a végrehajtási uta
sítás az állomás egész terüle
tét balesetelhárítási szempont
ból feltérképezi és konkrét 
intézkedéseket tesz egyes 

készíthető el. Az intézkedésre jel2lésnek melyik oldala kerül• ,_  _________________________ _ 
jo,gooult gazdasági vezető jön előtérlbe. 
szervnek smksége van időre, A gazdasági előre;elzés meg
amfg fe1n1;éri _és átgond?lja a tételénél fontos követelmény, 
helyzetet es kidolgozza, illetve hogy megszabjuk annak nyil
�egvitatja a hozandó intézke- f vános vagy korlát-Ozott terü
?,éseket. _Sok e�ben _ml.re � letre • való közlé,;i módját. 
.m�zkedes . me,gtörJéIJ;ik, � Ugyanis Jehe1lnek olyan ese-

0egeszen mas problémák adód- mények amelyekről kivánat.os · ta.1;, aJ?elyek .. 1:1egol�hoz a szél.,.:S,körű pulbliká>lás, le
.már mas eszközöik sruks,ege- hetnek olyanok, amelyek köz-
sek. lése molbilizáló hatású, és le-
. · � �azdasági elórejelzés hetnek olyainok, amelyelmél 
� f�. !ela<l:3-ta a_z, �� e;t nem kell attól tartani, hogy a 
az 1dők-ulonibsé.get aúhidalJa es központi vagy ágazati szán
lehetővé tegye, hogy adott je- dékkal �z abban érdekeltek 
lenség ésZllelésie és rendezése ellentétesen reagálnak. 
közötti idő �e;rövidüljön. . . Mit várhatunik a gazdasági Abban az . időszald>an, anu· előrejelzéstól és milyen köve-kor a tervezes foga1m,a egy1r- telményeket támaszthatunk �!mű volt a negyedevenkent vele szemlben? u�mezett részletes tervutasí- Az előrejelzéssel szemben tások!kal, akkor nem sok sze:- támasztható fő követelmény repe _lett volna a �á�,. - meghatározott feltételekből el�reJelzésnek. A tervezes 1f1 kiindulva -, hogy el.őre vetít
"rn?,dsz_ere �onb�n ma m;z-r se, mi fog a közeljövőben elősz�ks�ge!-�e teszi a ga_z�p reláthatólag történni. Mindelóre1�lzest. , A . gazdasagi elo- ezt azért kell tenni, hogy a refelzes tova�� felf;da�, hogy garoaság irányitásával megbí-:. a tervpe;1-od1:stol _tuggetle• rott szervek idejében befolyást nu_l - minel elo_bb Jelezze: a itvakorolhassanak a gazdasági mul_t tapaszt��ati;t és a gaz�1;- élet menetére. A vonalvillasá� osszeJugges�k ?-laPJ<:n mosftási program keretében m;hfen hatáso_k var';at?k, pel- például gyorsa,bb ütemG a vildául a. vasut „ege�z�t, � lamosmozdony beszerzés, mint egy-egu főbb teruletet illetoen. a vonalhálózat villamosveze-Az új gazdasági mechaniz- ték>kel való kiépítése Ezzel és 
mus bev�ze!'és� sor� élet� több más esemén111y�J együtt 
léptet<;n�? 1:1tezkedesek tűl- jelzi, hogy a jövőben az egy ,, nvom'.: tob1:':é!l':' csak ,a le!Jet- villamosmozdonyra esó telje
séges o��zefitggesek mer!egelé: sítmény csökkenni fo!l'. �a ez 
se alapJan és nem t�pasztalati az arány nem változiik meg. 
alapokon voltak kidolgozha-
tók. Hatásuk nem is eeyidó- M'vel hazánkban sem nép
bt>n fút! jelentkezni, még azo- gazdasági, sem ágazati 
ké sem, amelyeket azonos szinten hivatalosan gazdasági 
időn"ritban vezetünk be. előrejelző szolgálat még nem 

A qazd11sáai előrejelzésnek működött, közvetlen feladat
s,,;11•0s f Pladata van a aa?da- ként jelentkezik, hogy meg
sf1n1 .,,,.,,,.,ry,..,ni-mu..«: �011,0-,,tP.';é- viz.e,eáliuk azokat .=:i. tfnyezőket. 

_, tiek időszakában. Például a amelyek az előrejelzés feltéte-

Megkezdődött 
a cukorrépa kampány 

öi cukorgyárnak szállít a szegedi igazgatóság 

Szeptember elején a szegedi 
igazgatóság területén is meg
kezdték a cukorrépa szállítá
sát. Az ez éVi kampány idején 
öt cukorgyár részére mintegy 
1,5 millió tonna cukorrépát 
kell szállítani. A torlódás 
megakadályozására az állami 
gazdaságok, te.nneloozövetke
ze� kocsit, csak a cukor
gyárakkal történt előzetes 
megállapodás szerint igé<nye!
hetnek. Ezrel kettós célt is el
érnek. Nem várakozik a fél 
sem kocsira és nem kell a 
gyárnlroak, illetve a vasútnak 
a torlódások esetén plusz
munkát végezni. 

Az igazgatóság a cukorrépa
forgalomra való felkészítés 
során tárgyalt a cukorgyárak
kal, 

a nagyobb szállíttatókkal és 
a szolgálati helyekre in
tézkedési, illetve szabályo-
zási rendeletet adott ki, 

Kizárólag' a cukorrépakam
pány idejére a sa1'kadi és a 

mezőhegyesi gyár címére ra
kottan érkező vagy megrakás 
végett üresen kiállított kocsik 
után a négyórás rakodási időn 
felül az igazgatóság kezelési 
időt engedélyez. A fel- és le
adási kocsiknál ez az idó két 
óra, a rakva-rakottan kezelt 
kocsiknál pedig három óra, de 

mindezt azzal a feltétellel 
adta az igazgatóság, hogy 
mindkét cuikorgyár az ipar
vágányáról •kimenő elegyet 
rendezi. 

A cukorrépa gyors és pon
tos szállítása érdekében szük
séges a kocsik pontos mérle
gelése, hiszen a pálya teher
bírásánál, illetve a balesetek 
megelőzésénél ez döntó szere
pet já,t.szik. Nagy feladat vár 
a gócponti drui-rányítókra is, 
hiszen a cukorrépa é-r{kezésé
ről nekik kell időben értesí
teni a cukorgyárakat. 

Az igazgatóság területén 
több olyan intézkedésre ke-

. rült sor, ami mind,en bi
zonnyal segíti a cukorrépa
kampányt. A cukorgyárak vál
lalták, hogy 

szeptemberben vasárna• 
ponként 300 kocsi cuk1>r

répát raknak be. 
A vasárnapi rakodás, az 
irányvopatok szervezése, s 
minden közösen végzett mun
ka haszon a szállíttatóknak és 
haszon a vasútnak is. 

Ahhoz, hogy a cukorrépa
kampány sikerrel fejeződjék 
be, a szegedi igazgatóság 
vasutasainak helytállására. 
szorgalmára van szükség. hi
szen tennivaló van bőven. 

Sz. S. 

II. 

munkaterületeken a szolgálat 
ellátására. A részletes fel tér
képezésre jellemző, hogy az 
üzemi terv tartalmazza az 
állomás té-rvilágításának meg
javítását iS. Feladatokat szab 
és sorrendiséget állapít meg a 
fennálló hiányosságok felszá
molására. Szabályozza a re
szortvezetők tevékenységét, 
felügyeleti teriiletill<et. 

Egészség!Js 

. t�lmetlenség 

örvendetes, hogy a,z UJ 
módszerek keresése nem egye
dülálló jelenség, haillem egyre 
gyakoribb és sokrétűbb. Jól
eső érzés tapasztalni_ azt az 

egészséges turelmetlenséget, 
mely egyes heJye·ken a mun
kavédelmi problémák �egol
dása érdekében mutatkozik, 

. különösen akkor, ha azt lát
juk, hogy ez a szaikvonali ve
z..."1és és mozgalmi szervek 
együttes összefogásán alap
szik. Köztudomású, hogy a 
balesetek jelentős része az 
anyagok helytelen tárolásából 
és szállításából következik be. 
Ezen kíván segíteni a MAV 
Landler Jenő Járműjavító 
ÜV. műszaki és mozgalmi 
kollek;tívája, akik a biztonsá
gos rakodást és szállítást elő
segítő rakodólapos vasládákat 
készítették. 

Az ABEó előírásainak meg
felelően minden szolgálati 
hely területén kötelező volt a 
veszélyforrások felmért-se, 
melyneik alapján intézkedése
ket kellett tenni. A felméré
sek általában megtörténtek. A 
felmérés alapján a · műszaki 
megelőzés fclkozataiba való 
besorolás, a fejJódést biztosító 
intézkedések megtétele tekin
tetében azonban problémák 
mutatkoznak. A szolgálati fó
nökségeh"'llél többségében 
ugyanis a: jelenlegi helyzetet 
vették figyelembe es nem 
érezhető kellő törekvés a ma
gasabb műszaki megoldások
ra, a felsőbb fokozatok eléré
sére. Rosszul szá;míranak és 
helytelenül gondolkoznak 
azok, akik úgy akarj/J.k a kér
dést megoldani, hogy az al
kalmazott munkafolyamat, 
gép . és technológia ldalalkítá
sáná.l nem a magqsabb mű
szaki megelőzési fokozat el
érésére törekszenek, hanem 
megelégednek a III. és IV. fo
kozatba való besorolással. 

a balesetmegelőzésért folyta. 
tott harc tömegmozgalommá 
tételének, a baleseti propa
ganda és agitáció fokozásának. 
Hasznosnak és szükségesnelc 
ta-rtju!k, hogy a sza,Jcszervezeti 
bizottságok hatékony támoga
tást nyú;tsanak és segítsélc 
elő, hogy az újítási feladat
tervben is kidomborodjék a 
műszaki megelőzésért, a, mun
ka biztonságának fokozásáé?t 
való törekvés. 

A dolgozók érdekéhen 
A termelési és szállítási 

feladatok meg;valósításáhoa 
rendelkezésre álló termelő
berendezések,' gépek bizton
ságtechnikai fejlesztése egy• 
magában még nem teJci11thet,j 
teljes egészében műszaki meg• 
előzésnek. Nem közömbös -
éppen az ember védelme ér• 
deikében -, hogy a dolgozók 
milye."1. körülmények között, 
milyen módszerrel végzik e 
tevékenységet. E célt szolgál� 
ják a technológiai előírások, 
a különböző kezelési utasítá• 
sok, stb. Á debreceni ;ármú• 
javítónál az uÍóbl>i idóbe11 

_előfordult halálos és tömeget 
balesetek a,rra figyelm1lztet
nek, hogy baj van a technóló• 
giai előírások, kezelési utasl
tások biztonsági szempontból 
tö·rténő kialakításánál é8 be• 
tartásánál. A hatvan-salg,S... 
tarjáni pályafenntartási fő,,. 
nökség a.sztalosmGhelyébén,, 
de a IX. pályamesteri szaka• 
szon is tapasztaltuk, hogy 
'különböző faipari gépeket ké• 
szitettek házilag, melyek á 
vonatkozó szabványelőiráso� 
nak nem feleltek meg. A gé• 
peknek műszaki leírása, tech• 
nológiai és kezelési utasitás.i 
nem volt. Ennek tudható be-, 
hogy a főnökség asztalos� 
műhelyében az így üzemelte-' 
tett gépen csonkulásos baleset 
köv�tk�zett be. A dolgozók 
egészsége és testi épsége szül.� 
:,;égesé tétte a gépek azlmnal! 
leállí tá6á t. 

A munkabiztonság fokozása 
és a dolgozók egészségvédel
me érdekében a szakvOillali és 
mozgalmi szervek közös fel
adatát kell, hogy képezze a 
magasabb műszaki megoldá
sokra való törekvés. Ebben 
jelentős szerepe van a dolgo
zók aktív közreműködésének, 

A szakszervezeti bizottságait 
követel;ék meg, hogy az egy� 
m�nkához szükséges gépek; 
technológiák és kezelési utasi
tások a biztonsági előírásoit 
figyelembe-vételével készü!je� 
nek, a szükséges módosítások 
megtörténjenek, és ezeket a 
mindennapi munkában a do!� 
gozók rendszeresen alkalmaz� 
zá!k. Ahhoz, hogy munkánk 
eredményesebbé váljon, t&r: 
bet kell tenni a műszaki meg� 
előzés hatékonyságának fok� 
zása érdekében . és ebben a 
vonatkozásban minden· szinten 
igényelni kell a különböző 
tudományos szervek és ku� 
tatóintézetek munkáját. 

·T. J. 
(Folytatjuk.) 

A Vasúttervező és az UVATERV tervei alapján a szé
kesfehérvári járműja,vítónál elkészült egy -gödörásó fél
automata berendezés prototípusa. A gödörásógép vasúti 

távvezetékoszlopok gödreit készíti el 
(MTI Folo Kácsor László felv.) 



tffl. OKTOBElt t. MAGYAR \IASl1'TAS 

A szovjet tudomány fél évszázada 
Látogatás a városligeti iubileumi kiállításon 

A k.!állíüs egyik SU1121áclója a VOAZtok-úrbajó voU 
(MTI Poto Barna István felv.) 

Nehéz szavakat talfilnl a.rra 
• lényúgöz.ó látnivalóra, arra 
a hatalmas fejlődésre, amelyet 
a Városligetben megrendezett 
Szov;et Tudomány és Technika 
50 é'Ve című kiállítás dolnnnen
tál. Látni kellett azt. Látni és 
csodálni a Luná.kat, szputnyi
kckat és a Vosztok űrhajó 36 
méter magas hatalmas testét, 
1rnelynek gigászi erejű hajtó
műve elsőnek röpítette világ
iirbe az embert. 

vostudomán:, szempontjából ott is látni lehetett, híven tük
van, pélóául gyomorvusgiála- rözik azokat az eredményeket, toknál. De ezek a fényvezető 
rostok, kötegek al'kalrnazhatók amelyeket a szovjet társada-
arra is, hogy megiközelíthetet- lom az elmúlt 50 év alatt a 
len gépalkatrészeket világítsa- közlekedé.ben megteremtett. 
nak meg .Nagyon ötletes volt A tudomány különleges he-
a bemutató: az iioeguát köteg 
ka.cskarinqós úton továbbit1'<1. a lyet fogl.al el a swvjet társa-
k.épet, filmkockákat vetített kt. dalomban, a népgazdaság fej
Itt már megdőlt az a fizikai lesztésében, az iparban., a köz
törvény, amely uerint a fény lekedésben. A Sz�jetu.nió 4700 csak egyenes vonalban terjed. tudományos intézetében és 

De láthattunk polisztirolból felsőoktatási intézményekben 
készült fü!rdőkádat, m06dót. 666 ezer tudománYQ3 munka
törhetetlen üveget, szintetikus táN 'Végez kutawmuM:át. Ez 
gyémántot, hemyótalpakon egyébként azt jelenti, hogy a 
mozgó atomer&nűvet és olyan világ minden negyedik tudo
reaktorátala:kítot, amelyben a mányos munkatár6a a Szovjet
hőenergia közvetlen alakul át unióban él. 
vilLa.mos energiává. Eddig 7 szovjet tudóst tün-

A világ élvonalában 

A kiállítás 'lclilsooégében és 
anyagában mélt&:éppen kép
'Viselte a Szovjetuniót, a világ 
el.só szocialista államát, amely 
egy hónap múlva ünnepli 
fennállásának 50. évfordulé>
ját. A kiállítás ezt az 50 évet 
dolgozta fel, s ennek az 50 év• 
nek a fejl6dését mutatta be. 
Dokumentá{to azt az utat, ame
Tyeií' a.if elmarodott ciíri ol-ósz-
országát a. &Zov;et hatalom a 
iudomány terii.letén i-1 a mlág 
ilvonalába emelte. Kitúnő 
rendezésben, szemléltető esz
közökkel és működő maket
tekkel lényegre töróen, de egy
szerűen hatott a nézőkre. Né-

666 ezer tudományos 

munkat6rs 

tettek !ki Nobel-díjjal, s a szov
jet tudósok munkáját világ
szerte nagy érdeklődéssel és 
figyelemmel kísérik. 

A kiállítás, amely szeptem-, 
A közlelredémek nem '\!'Olt ber' 24-én bezárta kapuit, min

den bizonnyal maradandó él
ményt nyújtott mindazoknak, 
akik látják. 

ugyan külön pavilonja, de azok 
a makettek, férlyképe'lc, ame
lyeket a pavilonokban itt Is, Szeréayt József 

Kiállítás 

a jubileumi év 

tiszteletére-

1 BARÁTOK KÖZÖTT 2. 

' Szocialista brigádvezetők 
látogatása a Szovjetunióban 

A pécsi TBFF pártszerve- A v.asutm; swclali5ta brigád- késést. A megállásoknál kí-
zete, szakszervezete és KISZ- veretók 9 napos szovjetunló- váncsi.an egyeztettem a me
biwttsága az elmúlt hónap- beli tartózkodása valamennyi neli'enddel az ól'á.mat. Mindeban a ;ubil,eumi év tiszteleté- 'részvevő számára maradandó nütt po-ntosan érkeztünk és az re ez-ermeste-r- és ba.rkáCJJ ki- élményt jelentett. indulási időket is másodpercre 
állí�ást re?14-ezett, ab:ol a do!- Juhász La,jos, a hatvani ál- beta.rtották. 
go;iok saiat mall:'k által ké- lom.ás forgalmi szolgálattevője A vonalhálózat legnagyobb szitett ot!etes 1.árgy�kat mu- "llmondotta, hogy rumen több- része már villam06ított és �ttak be. A szervezo_ bizot!-

1 
ször látta már a szovjet fövá- ahol még nem feszül a vá,gásag a legszebb munkákat d1- , , f "--'•" ték, tt 

· zta A k'állitást t"bb . t root, de legmereszeob képzele- nyok elett a n,=vveze o 
Ja � . 0 mm tét i6 felülmúlta az a valóság, 3000 LE-es Diesel-rnozdonyok 600 dolgo2;_o tekintette meg. , . , amely ott fogadta órákon k.e- vontatják a szerelvényeket. A 

A muhelyek dolgOZOI .. . • l ugyancsak a kiállítás idejére r�ztf!,l utazott a Met,;o V<>�- jelzőknél nem történt fe tar-

készítették el a TBFF bejára- �n es =� á-Uomas k1;lon tóztatás és lassújelek sem 

ta előtti kertben a főnökreg lá!V<inyos.!1(19: Va,n ol_va1� a�- okoztak vonatkés.ést. Hegyes 

megjelölését tartalmozó eml>- mas, ahol minden marva-nybol és sík terepen is nagy sebes-
} ' ·t társadalmi mun- =· Az oszlopokon, díszes fa- séggel közlekednek a vonatok, 
��':.i, - mgvá.nyok.on hatahnas csillá- amelyeknek belső komfortja a 

rok fénye ra,gyog és ez olyan legigényesebb utast is kielégí• 
fényhatást kelt, mintha a nap ti. 
sütne 40 méterrel a föld alatt. A leningrádi finnlandi pd-

Ki minek a mestere? 

A Nagy Októberi Szocialisa 
Forradalom 50. évfordulója 
tiszteletére meghia:-detett Ki 
minek a mestere dön-tójét és 
a Szakma ifjú mestere mozga
lom záróvizsgáját az elműlt 
héten tartották a szombathe
lyi jármújavítónál. 

A versenyben részt vett 17 
fiatal közül 4-en kaptak arany, 
11-en ezüst, 2-en pedig bronz 
fokozatú jelvényt. Az ei5Ó 
négy hel�tt bejutott a me
gyei dőntoöe. 

AURÓRA EXPRESSZ 
Az Auror4 szuperupress:r 

augusztus 24-én megtette első 
útját. Reggel 8 órakor i!Odult 
el Leningrádból a Moszkva pá• 
lyaudvm-.ról, és pontosan, me
netrend szerirnt: 12 óra 59 
perckor érkezett meg Moszk
vába a Szovjetunió új, napon
ta kőzlekedó leggyorsa.bb vo
nata, Az út tehát Leningrádból 
Moozkvába - egy 7 perces 
megállással Bologojéban - 4 
óra 59 percig tartott. 

A leningrádi "Októberi Igaz
gatóság" új expresuének se
bessége ine17.haladta az órcín
�éntí lfO Jorn-l Ai .Aurora ko
csijait a k'alinyini kocsigyár 
építette, s a munkához a le
ningrádi Moszkva személyko
csidepó dolgozói lkés:zítették 
óiket elő. 

- Másik nagy élményem - lyaudoo.ron mindannyian meg- · 
folytatta Juh.lúz La.jos - Le- csodáltuk a hatalmas pá:lya- · 
ningrádban az Auróra cirkáló udvar tökéletesen múködő hiz
megtiekiilltése volt. A hatal- tositóberendezéseit, amelyek · 
mas csatahajó, amelyet képek• már programvezérléssel, em- ' 
ról oly jól ismerünk, már részt beri kéz közbeavatkozása nél• · 
vett az 1905-ös orosz-japán kül is múködnek. 
háborúban is. - A szovjet emberek na• 

Különös meghatódottság gyon fegyelmezettek. útleirá- · 
tükröződött minden magyar sokban sokszor olvastam már· 
vasutas arcán, amikor az és most ma,gam is meggyőzöd• · 
Auróra fedélzetére léptek. A tem arról - folytatja tovább · 
cirkáló most a Nahimov ten- Török József -, hogy a sze-' 
gerészeti akadémia tanhajó- metet nem dobják el az utcán,, · 
ja, ezen tanulják az ifjú tenge- a killöniböző húsitőita:J.okat• 
résrek szép hivatásukat. A szolgáló automatákról sem' 
fedélzet.1 .alatti termekben ál- vész el a pohár. Az autóbusza- ' 
landó Kiállitáson ismerhetik kon, trolil>uszokon, villamoso--· 
meg a látogatók a tengeni csa- kon n= dolgozik kalauz, ha• · 
tá:k emlékeit és a Nagy Ok- nem minden utas „önkiszolgá-· 
tóberi Szocial� Forradak>m, ló" módon dobja be a vite1dí•" 
a TéH Palo/4 e]ioglalásáina:k jat a perselyben és szakítja ie· 
dokumentumait. a menetjegyét. ' 

Beszélgettüntk Török József- Török elvtárs e'Lmandotta.; 
fel, a szegedi .igaz,gatooág dol- hogy a szegedi szakszervezelllt 
gozójával, aikl szintén részt területi bizottság előtt Finta'. 
vett ezen az utazáson. Káimánna! beszámoltak már; 

- A s:rovjet vasútak óramú a Szovjetunióban töltött napok, 
pontossággal működő hatal- tapasztaLatairól. Ugyaru:salC: 
mas azervezete nagy hatással megtartotta beszámolóját: 
volt rám - mondotta. Több Greschner Lajosné, a Szeged•' 
ezer kiJcméteres útunk során Tiszai szertár számadója is. 
,ehoi sem tapa$ztaltam vonat· Bermann lstván 

, E lőadas Pécsett 
a szovjet vasút fejlődéséről 

Mny újdonságot, mint például 1--------------------------------------- Kedves vendéget fogadtak 
!"écsett szeptember 22-én. S. 

M. Szerdinov, a Szovjetunió 
Közlekedésügyi Minisztériu
mának !paril!ll2$tója a ME
TESZ Baranya megyei szerve
zetének meghívására érkezett 
a városba, ahol a Techn;Jko 
Házában - főként vasutas 
szakemberekből álló közönség 
előtt - ,.A uov;et vasutak 
villamosítása és dieselesítése" 
címmel tartott előadást. 

sítását is célul tűzte, s amely
ben először fogalmazták meg 
a villamosvontatást jellemző•� 
fóbb előnyöket. A fejlesztés'', 
különöse1;1 a második világ_. 
háborút követően gyorsul( 
meg. A szovjet vasutak jelen-· 
Leg több. mint 27 OOO kilomé.: 
ter hosszúságú villamosított 
vonallal retldelkezi,k és diese-· 
lesitett vonalaik hossza elérte a. 
67 ezer kilométert. 

a mesterséges rubintkristályt, 
m, Magyarországon mutatták 
be elő&zör. 

Mint azt Szergej Ivci-n-011icl 
Koz!ov, a !kiállítás föigaz,.aató
ja elmondotta, a rengeteg tu
ckmányoo eredrnényool csak a 
legjelentooebbeket hozták el, 
hiszen Moszkvában - ahol a 
fél évszázad eredményeit rész
letesen i-1 bemutatják - ak
korra területet foglal el a ki
állítás, mint Budapest VII. ke
rülete. lgy érthető - hangsú
lyozta a főigazgató -, hogy ha 
a városligeti kiallítás területe 
azúknek bizonyult. 

Bru- ami igaz, az igaz, az ern
lier így ls beleszédül. Nem a 
1erület volt nagy, hanem a lát
llivaló, a csodálnivaló. A ki
&tlitáson bemutatták a világ 
legnagyobb - 4 millió 100 ezer 
kilowatt teljesítményű - vízi 
fromúvének, a l:1ratszki vízi 
•rö-műnek a ma.kettjé� továb
bá a termonukleáris reaktoro
kat és az új teclmlka sok más 
alkotását. 

A lény 

„görbe" úton is terjed 

A Szovjetuniónak az úr 
meghódításában elért eredmé
nyeiről, sikereiről - a boltíves 
alumínium pavilonban :_ a ki
állítás egyik legsokoldalúbb s 
talán legszemléltetőbb része 
nyújtott átteikintést. Bemutat
ták azokat az eszköwket, ame
lyek segítségével elsóként ju
tott fel ember az űrbe. Látha
tó volt a különleges formájú 
proton elnevezésű űrállomás, 
az automatikus bolygóiközi űr
állomás és a Kozmosz-,;orozat
ba tartozó mesterséges szput
nyik is, amelyek száma ma 
már meghaladja a 170-et. 

Nagyon sok nézőt vonzott az 
üvegszálú optikai anyagok be
mutatása Is. Itt arra láthat
tunk példát, hogya.n lehet 
"görbe" utakon vezetni a 
tényt. Húsz mikron átmérőjű 
ilvegszála.kból alkotott rootok 
képezik a fényvezető anyago-
kat. Nagyfthatják. kisebb!the
tik a továbbítandó képet. Je
lentőségük elsősorban az or-

Angol és finn közlekedési miniszter 
látogatása hazánkban 

Szeptember első felében dr. 
Csanádi György közlekedés
és postaügyi miniszter meghí
vására hazánkban tartózko
dott Mrs. Barbara Cast!e an
gol közlekedési miniszterasz
szony és Leo Suonpaa finn 
közlekedés- és közmunkaügyi 
miniszter, a Finn Kommunis
ta Párt politikai bizottságának 
tagja. A vendégek tanulmá
nyozták a magyar közlekedést, 
majd hazánk nevezetességei
vel ismerkedt.ek meg. A két 
miniszter elutazása előtt saj
tófogadást tartott. Az. angol 
miniszterasszony a Mawar 
sa;tó Házában, Leo Suonpaii 
pedig a Magyar Autók!ubba.n 
találkozott az újságírókkal. A 
finn miniszter magyarországi 
látogatásának tapasztalatairól 
a következőket mondotta: 

- örömmel tettem eleget a 
meghívásnak, a.mely lehetővé 
tette, hogy közeLebbról i., meg
ismerjem a mam,ar közlekedés 
problémáit és megbeszélése
ket folytassak a közlekedés ve
zetóivel álta.lám-0.<J kérdésekróL 
Több veretö személyiséggel is 
módom volt tárgyalni, így Ko
mócsin Zoltánnal, az MSZMP 
KöZPQnti Bizottságának tillká· 
rával, dr. A;tai Miklóssal, a 
Minisztertanács elnökhelyette
sével is. A megbeszéléseken 
kívül alkalmam nyílt Buda
pesten és vidéken megtekinte
ni több közlekedési üzemet, 
vállalatot. 

A finn miniszter ellsmerés
sel szólt a l>udapestl metró 
építéséről, a Ganz-MA V AG 
munkájá,ról és a Közlekedési 
Múzeumról. 

- Nálunk, Finnországban, 
a oosút dieselesítése a befeje
zéshez közeledik - hangsú
lyozta. - tppen ezért a G4nz
MAV AG-ban tett látobatásom 
során a villamosmozdony.gyár
tást tanulmányoztam. Buaa.
pest-Hatvan között munka 

közben u láthattam az {l,j, mo
dem szilícium-e1111emrányítós 
villamosmozdonyt. 

A finn vasutak helyzetéről 
szólva elmondotta, hogy új 
vasútvonall3!kat már nem épí
tenek, de a régieket tervsze
rűen korszerűsítik, moderni
zálják. A villamosítást illetően 
most kezdenek hozzá nagyobb
szabású munlkálatokhoz. A 

finn vasutak vo-nalhálózatá
nak hossza 5500 kilométer. Eb
ből 1000 kilométer villamosí-

tását tervezik. A 1'illamo$ ron
tatáshoz atomerőművek szol• 
gáltatják majd az energiát. A 
villamosítással egyidőben az 
eddiginél fokozottabb ütemben 
végzik a vonalak átbocsátó ké
pességének növelését, továbbá 
a biztosítóberen.deusek mo
dernizálását. 

Jelenleg a teherforgalom 80 
százalékát Diesel-vontatással 
továbbítják. S ha megvalósul 
a Villamosítás terve, Fi-nnor
szág ls felzárkózfilc a modern 
vasutak köre. (vt) 

Mrs. Barbara Castle angol közlekedésiigyi miniszierasz
szony, Sir Alexander Morley brit nagykövet társaságában 
szeptember 14-én megtekintette a Közlekedési Múzeumot. 
A vendégeket dr. Csanádi György közlekedés- és posta.. 

ügyi miniszter ka,lanzol1a 

(MTI Foto Mezo Sindor felv.) 

A vendéget dr. Szabó Tibor, 
a pécsi igazgatóság vezetője 
üdvözölte. Bevezetőjében mél
tatta a szovjet tudomány tár
sadalmi jellegét, amely világ
raszóló eredményeinek forrá
sa. A kommunizmust építő 
Szovjetunió nemcsak a társa
dalom fe;lódésében, hanem a 
tttdomá111t és technika terüle
tén is példát mutat a szocia
lista országoknak. A .szc,vjet 
közlekedéstudomány eredmé
nyei meghatározzák a magyar 
közlekedéstudomány fejlődé
sének irányát is. 

- Örülök, hogy az önök 
szép oárosában képviselhetem 
a szov;et v;uutakat és beszá
molhatok a 1'illamosításban és 
die.felesitésben elért eredmé
nyeinkről - kezdte előadását 
Serdinov elvtáns, majd arról 
beszélt, hogyan fejlődtek a 
szovjet vasutak a Szovjetunió 
fennállásának ötven eszten
deje alatt. Idézte Lenin villa
mosítási tervét, a GOELRO
tervet, amely a vasút villamo-

- A Szovjetunióban a villa
mosított vonalaké a vezető, , 
sze-rep - mutatott rá az elő
adó. - 1966-ban a t>illamosí-· 
tott vasútvonalak közepeá, 
elegyforgalma 2,4-szeresen 
meghaladta a dieselesített. 
vasútvonalak elegyforgolm.á� 
Az SZKP XXIII. kongresszu_; 
sá.nak határozata szerint 1961\ 
-1970 közötti időszakban to
vábbi 10 OOO kilométer hosszú.: 
ságú vasútvonalat villamosí.: 
tanak. A fennmaradó többÍ 
vonalon Diesel-vontatást al� 
kalmaznak, s ez azt jelenti; 
hogy 1971-72-re gőzmozdoo,: 
vonali munkát már nem vége:,; 
a szovjet vasutaknál. • 

A sok érdekes adatot, tén3'1 
tartalmazó el6adás 11tán S;zier., 
dinov elvtárs a hallgatósá11 
kérdéseire válaszolt. Ezekkel 
kapcsola��� mondotta e{ 
tobbek kozott, hogy villamosi-, 
tott vonalaikon 18 százalé� 
erejéig használnak fel olyal\ j elektromoo energiát, meiyet 
vízi erőművek termelnek. 

L. J. 

Harmadszor is az első helyen . 
Ano,,oa.lföld állomás MAV

AKÖV komplex-brigád;a az 
1967. elsö félévi eredménye 
alapján a budapesti igazga
táság területén harmadszor 
végzett az első helyen, ezzel 
elnyerte a vándon.ászlót is. 
A vándorzászló átadására 
szeptember 13-án ünnepélyes 
külsőségek között került sor. 

Növeli az angyalföldiek tel
jesítményét, hogy a verseny
ben lévö brigádok közül 
egyedül ők teljesítették mara
dék nélkül vállalásaikat. Az 
első félévben �n 11 026 

kocsit kereltek, s az egy iro.. 
csira en�élyezett 8 órai ra,, kodási időt 6,3 órára c:sök,ken. 
tett.ék, s ezzel 121 százalélcoa 
teljesítést értek el. Csökken. 
tették ugyanaiklcor a kocsi• álláspénzt is. Míg az elmúlt; év első félévében 224 873 fo
rint_ kocsiálláspénz mer-ült fel; �ddig ebben a félévben ez ay; osszeg 193 926 forint volt. Jól alakult az idegen kocsik tartózkodási ideje is. Az elrnú:II félévben egy idegen kocsira 22,3 óra jutott. most ez az ídi 19,5 óriu-a csökkent. 
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Elménybeszá moló 

diavetítéssel 
Sikeres évadot zárt a Vasúti Főosztály természetjáró szakosztálya 

A megfiatalított új kön
�t öltött . Vasúti ' Főosztály 
Sport KlubJában a régi ismerősök, F01'gó János szakosz
"iályvezető, Szabó Ali bácsi 
Marosi Miklós és mások egy 
mozgalmas turistaidény gaz
clag élményeit elevenítették 
teL 

A vasutas természetjárás 
egyik sajátságos és újszerű 
vonása, hogy vezetői nem 
elégszenek meg a sokszor be
,járt hazai turistautak ismé
telt felkeresésével, hanem 
ftpebusszal, csónakkal, or
azágjáró utakra is elViszik a 
cakosztály tagjait. 

Ismerkedés Jugoszláviával 

valóit. Feleségével együtt a 
szakosztály tagjai közül eddig 
a legtöbb túrát ők tették. 

A szakosztályvezető 

elégedett 
A szakosztályvezető felesé

ge, Forgóné pedig a nagyvá
zsonyi lovasjátékok pompás 
látványát idézte nagy lelkese
déssel, majd ismét egy régi 
ismerősünk Marosi Miklós, a 
vízitúrázók vezetője követke
zett. 

Forgó Jánoosal is váltottam 
néhány szót. Eredményesnek 
minősítette a szakosztály ed
digi idei működését. A szak
osztály vezetősége nem kevés 
gonddal és igyekezettel, sok
sok embert vitt ki a szabad
ba. 

A Vasúti Fóosztály term.!
szet;áró szakosztálya már 
kétszer megkapta a VI. kerü
leti Természetbarát Szövetség 
vándorzászlaját. Ha ezen az 
őszön is sikerül a mozgósítás 
- a jelek erre mutatnak - a 
zászló végleg az övék lesz. A 
legközelebbi feladatuk, oélki
túresük éppen ez és az egye
dülálló, eredeti ötletnek szá
mító badacsonyi szüreti túra 
megszervezése. (Persze arra 
vigyáznak, nehogy tortúra le
gyen belőle.) 

Ezen túlmenőleg már most 
hozzálátnak a jövő évi válto
zatos túraprogram összeállítá
sához, melyet a tagokkal kö
zösen végeznek, hiszen javas
lataikat, ötleteiket mindig fi
gyelembe veszik. 

Zámbó ls&ván 
A vasutas természetjáró 

1zakosztá!y több tagja - For
gó János vezetésével - arra 
is módot ta.láit, h,ogjJ egy 
IBUSZ-túrába bekapcsolódva 
íi,gyesen felhasználja azt Ju
ooszlátna egy részének megis
merésére. ll:ppen e szépségek
ben gazdag útról szól az el
lnaradhatatlan színes diaké
t)ek vetítésével egybekötött 
:klubest élménybeszámolója. 

Húszéves 
a Füzesabonyi VSC 

i:lén.k varázsolták az  Isztriai Füzesabonyban a járási mű
félsziget d<?li részének látni- velődési házban nagy érdeklő
Valóit, városokat, kikötőket, dés mellett zajlott le a járás 
a Ráb szig,eti tengerpartot, de legnagyobb sportkörének, a 
a m..gasa,bban fekvő klrándu- Füzesabonyi Vasutas SC-nek 
lóhe!yek panorámáit is, azo- vezetőségválasztó közgyűlése. 
Irat, amelyeket bizony már A közgyűlésen megjelent Pusz
:11.em minden IBUSZ-turista ta.i László, a megyei sportszö
'keresett fel. Vagy ha igen, vetség elnöke, Nagy Mihály, 
ftgy járhatott, mint az a ma- az MTS Heves megyei inst
gas sarkú cipőt viselő hölgy ruktora, Ipacs József, a Füzes
fíklnek derékig felhasadt szúk abonyi Járási Pártbizottság 
szoknyáját láthattuk a vetítő- munkatársa is. 
vásznon. Egy repedt szoknya Szabó Sándor főintéző, sport
a sziklás hegyoldalon persze köri elnök ismertette az el
nem meglepő dolog. Sokkal , múlt két év eredményeit. 
�eglepőbb volt az, hogy Vil- Örömmel jelentette hogy a 
lanygyújtás után, mintha a labdarúgó-, a kézilabda-, a 
képről lépett volna le, ott állt sakk- és az atlétikai szakosz
�őttünk az a\kalml turista, a tály szép �redményeket ért el, 
szakadt szokn.yájq hö],gy. főleg a labda.rúgok és a női 

A szak.osztály új kecskeméti 
barátai Klári, és nővére, Jucó 
voltak a dlafelvétel elegáns 
turistái. Még a Déli pályaud
varon csatlakoztak a vasutas 
csoporthoz és kitartottak mel
lettük a sík és hegyes terepen 
egyaránt. Ezen a napon pedig 
fáradtságot nem kímélve el
;jöttek a vasutas természetjá
rók őszi évadnyitó klubestjé
re, ápolni a szívélyes barátsá
got, amelyet az „igazi" turis
iáltkal kötöttek. 

, & ha már az , élményeknél 
tartunk, hadd mondjam el, 
hogy a szakosztály tavaszi 
pogramja fels01'olha.tatlan 
bőségben kínilt lehetőségeket. 
Szabó Ali bácsi már nem 
;,mai gyerek" a sportban, de 
még ő sem győzte emlegetni 
a 8 napos zempléni túra szép
ségeit és a salgótarjáni Bá
,i.yá.sz Múzeum érdekes látni-
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kézilabdacsapat dicsekedhet 
sikerek/kel. A labdarúgók ez 
évben jutottak vissza a megyei 
I. osztályú bajnokságba, és 

olyan jól szerepelnek., hogy 
esélyük van az NB III-ba ju
tásra ! De 

elismerést érdemel a 
sportkör tömegsport-tevé-

kenysége Is. 
Rendszeresen lebonyolítják a 
különböző sportágak üzemi 
bajnokságait, a Kilián testne
velési mozgalom kibontakozá
sa óta 180 különböző fokú Ki
lián-jelvényt osztottak ki a 
vasutas dolgozók körében, a 
községben pedig összesen közel 
félezret! 

A beszámoló a továbblaikbarn 
kitért arra, hogy a sportkör
nek jó kapcsolatai vannak a 
helyi szervekkel. Az elmúlt 
évben például a községi ta
nács 10 OOO forintot biztosított 
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A tisztaság a fürdőszobában kezdődik 

MÁRKÁS P/PERESZAPPA N NA L !  

K r: K V O R O S kellemes intenzív illat 
E X  O T I C szárazbőrüeknek 

C A O L A enyhén szárító hatású 

sportfelszerelésre, s a napok
ban újabb 5000 forintról szóló 
csekk érkezett hasonló célokra. 
A helyi földművesszövetkezet 
vezetői a napokban megláto
gatták a labdarúgók edzését, és 
a bajnokságban kitűnően sze
replő csapat játékosainak ti
zenegy garnitúra melegítőt 
ajándékoztak! A községben 
működő két termelőszövetkezet 
Is a tőlük telhető támogatást 
minden évben megadják a 
község vezető sportegyesületé
nek, az FVSC-nek. 

A számvizsgáló bizottság el
nökének beszámolójából ki
tűnt, hogy 

a sportkör jól 1azdálko• 
dott, s a felszerelések is 
kitúnö állapotban vannak. 
A felszólalások során sok 

érdekes java.slat, bejelentés 
hangzott el. A közgyűlés elnö
ke, id. Szigetváry József, pél
dául elmondotta, hogy a sport
kör 20 éves jubileumához ér
kezett el! Zajácz Zoltán labda
rúgótársai nevében vállalta, 
hogy a Nagy Októberi Szocia
lista Forrad.alom 50. évforduló
ja tiszteletére felújítják a 
sporttelepet körülvevő drót
kerítést. Nagy érdeklődés kí
sérte Pusztai László felszólalá
sát. A megyei sportszövetség 
elnöke elmondotta: nem vélet
len, hogy meglátogatták a fü
zesabonyia.k közgyúlksét, hi
szen az elmúlt két esztendő 
döntő -változásokat hozott a 
sportkör életében. 

Ezután 17 tagú elnökséget és 
3 tagú számvizsgáló bizottsá
got választottak. A sportkör 
elnölke Ignácz Zoltán üzem
mérnök, a labdarúgócsapat já
té'kosa lett. Elnökhelyettesek: 
Fázold Károly, id. Szigetváry 
József és Szabó Sándor. Tit
kár: Weisz Artur, gazda.sági 
vezető Nagy János lett. A 
sportkör új vezetőit Nagy Mi
hály elvtárs köszöntötte. 

SzJgetváry J'ózsef 

Munkahelyi spartakiád 

Nagykanizsa állomás szak
szervezeti bizottságának sport 
és ifjúsági bizottsága 1967-
ben is megrendezte a hagyo
mányos üzemi sportversenyt. 
A verseny során legjobb ered
ményt elért dolgozók résztvet
tek a várooi spartakiád dön tő
jében Is. A versenyeken a 
nagykanizsai csomópont mind
három szolgálati ágát képvi
selték. A versenyzők atlétiká
ban, kispályás labdarúgásban 
és kézilabdában mérték össze 
tudásukat. 

Az augusztus 19-én megren
dezett városi spartakiád dön
tőjében a nagykanizsai cso
mópont versenyzői jól szere
peltek. Elsó helyezést ért el a 
férfi 400 méteres síkfutásban 
Űri Arpád szakmunkás, váltó
futásban Mester József laka
tos, ifj. Varga Lajos vonatfé
kezó, Béli Árpád kocsirendező 
és Űri Arpád szakmunkás. 
Ugyancsak aranyérmet nyert 
a női kézilabda-csapat Is. 
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1 Repül a kis üveg, 1 
i i 

� ki tudja hol áll meg? � 
1 Nagykátát hagytuk el, amikor személyvonatunk 1 
� szomszédos kocsijából az ablakon kilódítanak egy sö- E 
� rösüveget. ,,Ejnye, kedves utas!" Bosszankodom. Az � 

elsőt követi a második, majd a harmadik. Az üvegek 
maga.s ívet írnak le a levegőben, majd bukfencet vet
ve gurulnak szanaszét. 

A jelenet közben megismétlődik. De most már sza
porábban ívelnek a barna kis üvegek. Megpróbálom hu
m01'0san felvenni a dolgot. Az alkalmi „sorozatvető" 
vérbeli tüzér lehet, aki először belőtte a terepet és most 
tűz alá veszi a vasúti töltést. Jól tippeltem! A „lövedé
kek" egymást érik, már nem is számolom, hogy hány. 
Aztán változik a kép. Kirepűl egy kartondoboz, mint
egy jelezve a rövid tűzszünetet, de kisvártatva folytq,
tódik a „tüzérségi" záp01'. 

Most már türelmet vesztve sietek a „tüzelőállás" felé. 
Rövid felderítés után megállolc az Utasellátó-fülke ajta
jában. A népszerű büfésember csapott fel tüzérnek! Mo
solygó arccal végzi ezt a „szórakoztató" munkát. Méa 
hozzá is füzi, hogy a lengyel sörösüvegekkel nem tud 
mit kezdeni és {gy próbál megszabadulni a göngyöler,
tól. Amikor komolyabbra fordul közöttünk a szó, el
mondja, hogy zsúfoltak a raktáraik, gondot jelent az 
üres üvegek tárolása, amelyért különben sem kelt be
tétet fizetni. Egyszóval értéktelen. Ebblíl már logikusan 
következik: a szemétnek kint a helye és nagy ívben ki
dobja a soron következő sörösüveget. ' 

Tudjuk, hogy az Utasellátó, de más vállalat is ml
kiben van a raktárnak, de véleményünk szerint nem ez 
az egyedüli megoldás é$ főleg nem robogó vonat abla
kából kidobni az üvegeket. Ez felelőtlenség, vétkes 
könnyelműség! 

Szüreti meghívás 

- Ez voli a legkisebb hordóT 

' 
.... 

(Forral) 

(Pnsz&al Pál rajza) 

Szeptember 30-tól október 22-ig : 

MŰSZAK I KÖNYVN.APOK 

1967. OKTOBEB 1.. 

Villámló síntlsz&Uót sser-. 
kesztettek Angliában. A b� 
rendezés lényege, hogy eo 
vékony kis fúvókán, viszony� 
lag kis nyomással kiáram,(i 
gázkeveréket villamos szikra, 
gyújtja meg, s ez a gázrobba, 
nás távolítja el a .sinek felü, 
!etén levő vékony olajhá:, 
tyát, amely jelentésen csök, 
kenti a fékberendezések haté, 
konyságát. 

- Egésznapos értekezletet 
tarfottak az elmúlt héten ll 
debreceni igazgatóság terü. 
letén működő KISZ-alap. 
szervezetek titkárai. Megvi. 
tatták a KISZ-szervezetelc 
munkájának hatékonyságát él 
szó volt azokról a feladatok
ról is, amelyeket még az é? 
hátralevő részében a KISZ. 
szervezeteknek el kell vége� 
niök. 

- Unnepélyes külsőségek 
között búcsúztatták a Rá
kosi Motorüzem dolgozói a 
nyugdíjba vonuló KárpáU 
Gusztávot. Ebből az alka
lomból a szakszervezeti bi
zottság és a dolgozók aján
dékot adtak át a nyugalomba 
vonuló vasutasnak. 

- Kiváló eredméDY' &kk 
el a jubileumi versenybe� 
a zalaegerszegi fűtőház dol
gozói. A mozdonyfelhaszná� 
!ásná! például 105 százai,½ 
kos eredményt értek el. A 
munkaversenyben a fűtőhá:i 
12 szocialista brigádja jár � 
élen. 

- KJ mit tud a Szovjet, 
unióról címmel vetélkedő\ 
rendeztek a békéscsabai c.so-, 
mópon t KISZ-alapszervezetei, 
A vetélkedőn mintegy 120 
fiatal vett részt. 

- Több évtizedes mu� 
uián nyugalomba vonuli 
Czili Kálmán vízvezetéksze-: 
relő és bádog0,5, a tapolcai 
pályafenntartási főnökség dol� 
gozója. A háziünnepségett 
munkatársak és a pálya� 
fenntartás vezetői meleg sze-: 
retettel búcsúztak idős doh 
gozójuktól. 

önkéntes veradónapc,4 
tartottak az elmúlt héten 11 
pécsi vasúti csomóponton. 1\ 
mintegy 200 jelentkező ösz� 
szesen 61 liter vért adott. 

- Nyugalomba vonulnak � 
Morse-távírók. A debreceni 
igazgatóság nagyobb állomá
sain megkezdték a telexké-
szülékek felszerelését, amely� 
lyel a későbbi időkben mi� 
den gócponti állomást elláh 
nak, s így a kiszolgált Morse-: 
készülékeket „nyugdíjazhat� 
ják". 

- Polgári vedelml bemu, 
tató gyakorlato& tarto«a� 
szeptember l-én és 2-áIJ 
Dombóváron a járási üzeml 
védelmi erők. A legsikerüb 
tebb gyakorlatot a dombó, 

Hagyomány már, hogy min
den év őszén megrendezik a 
műszaki könyvnapokat. A 
szeptember 30-a és október 
22-e között megrendezésre ke
rülő idei műszaki könyvnapok 
jelentőségét fokozza az a kö
rülmény, hogy ez az időpont 
szinte egybeesik a gazdaság
irányítás új rendszerének be

volt az átlagos példányszám, vári vasúti csomópont önkén, 
addig idén már ez az átlag tesei mutatták be. 
4200-ra emelkedett, az 1968-ra Rakodásgépesítésl be• 
tervezett átlagos példány pe- mutatót tartottak az elmúlt hé, 
dig 5400 lesz. ten Hódmezővásárhely állo. 

vezetésével. 
A músza.ki irodalom szerepe 

A könyvnapok alkalmával máson abból az alkalomból, 

· d ' k ··1· 48 k.. k.. hogy a MAV és az AKÖV 
kia asra eru O onyv__ o-

h · dmezővásárhelyi telepe rná, 
zött összesen 7 olyan konyv 0 

van amelynek az ára 50 fo- sodszor nyerte el a ki- és be-

rintilál drágább, a többi könyv 
I 

rakod_ásra szervezett komp-

10 és 40 forint között megvá- lexbrigádo}t ország�, verse, 

sárolható. nyének vandorzászla.iat. 

az új gazdasági mechanizmus- ----------------------------ban egyre fontosabbá válik, ,-
hiszen csak az a műszaki dol
gozó állhatja meg a helyét az 
új gazdasági mechanizmusban, 

1 aki állandóan fejleszti tudá
sát, tanulmányozza a szakiro
dalmat, és ennek alapján gya
korlati tapasztalatait bővíti. 

A műszaki könyvnapok 
megnyitása alkalmával tartott 
sajtótájékoztatón a Műszaki 
Könyvkiadó vezetői elmondot
ták, hogy több mint 500 üzem
ben szakmai könyvvásárt ren
deznek. Sor kerül ezenkívül 
több városban, így Budapes
ten, Debrecenben, Miskolcon és 
Győrött kiállítások szervezésé
re is. Ezeken a kiállításokon 
úgyszólván valamennyi műsza
ki könyvet megtalálhatják, és 
meg is vásárolhatják a látoga
tók. 

Az ez éVi műszaki könyvna
pok alkalmával a Műszaki, a 
Tfncsics, a Közgazdasági és 
Jogi, a Mezőgazdasági, az Aka
démiai és a Zrínyi könyvki
adónál összesen 48 újdonság 
jelenik meg. 

A sajtótájékoztatón elmon
dották még, hogy a műszaki 
kiadványok átlagos példány
száma évről évre örvendetesen 
emelkedik. Míg a Műszaki 
Könyvkiadónál 1966-ban 3500 

A H ivatalos 
Lapból 

A Hivatalos Lapból a szakster
vezetl bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

37. számból : 121 260/1967. l/3- B . 
A Magyar Államvasutak peres és 
peren kívüli Jogi képviseletének 
és a képviselt ügyekben az állam
vasúti követelések leírásának 
szabályozása 

Tájékoztató közlemény a Mun• 
kaügyl szemle külön kiadványá
ról. 

A szerkesztőség üzeni 
Bognár Károly Tapolca ; Vár· 

falvl Gyula Gyékényes; Bánszegi 
József. Czeglédi Sándor Debre
cen; Foki István, HerpaJ. Antal 
Bp. ; Boldizsár Gyula Békéscsa
ba: Markos József Zalaegerszeg : 
Szilád! Sándor Szeged ; Vidra Já-
nos Lajosmizse: Kápos Károly 
Bp Angyalföld ; Buzás Gyul 
Pécs; Vass Istvan Kőbánya - te
her pu.; Maróti István Szombat• 
hely : Leveleiket lapunk anyagá
hoz feJhaszn41Juk. 

Miklós László Kiskunfélegyháza : 
Foki István Bp.; Kóródl Józse! 
Füzesabony : Brettschnelder Fe· 
renc Mór; Boldizsár Gyula Bé
késcsaba : Leveleiket illetékes 
helyre lovábbltottllk. 

I _ ��������
e 

há� 

i felügyel6ségem, hasonló főbérleU 

t lakásra, esetleg Pest környékére 

í 1s. Cím : Béres Sándorné, VIII., 

· Kenyérmező utca 6. Érdeklődni 

eg_:5
z

K�:fci:��- MA V telepen lb 
vő 2 szobás konyhás, kamrás law 

kásom (a hozzátartozó kert állat. 

tartásra kiválóan alkalmas). el• 

cserélném Budapest környéké• 

tévd 1 szobás, kamrás lakásra. 

Cím : Kóczlán István, Kétegyháza. 
MAV telep 

- Ereklyés á1Jomáson levl 
állomásfőnöld szolgálati lakáso-
mat elcserélném Budapest kör
nyéki hasonló szolgálati lakásra. 
€rdek10dnl lehet az ereklyésl. 11· 
tetve a nyárlőrinci állomásf6• 
nöknél. 
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Xl. evFOLYAM, 20. SZÁM. Ara 40 tillé, 1967. OKTÖBER 16. 

0/ést tartott a szakszervezet 
központi vezetősége 

Szeptember 29-én a VII. 
kongresszus óta első ízben jött 
össze tanácskozásra szakszer
vezetünk központi vezetősége 
Az elnökségben helyet foglalt 
Somoskői Gábor, a SZOT tit
kára, Rödönyi Károly minhz• 
terhelyettes, a MA V vezér
igazgatója, Gyócsi Jenő elnök, 
Pánti Béla alelnök és Szabó 

mérlegbeszámolójáról készült 
jelentést, a számvizsgá!ó bi
zottság jelentését, valamint a 
köz;,011-ti vezetőség szak.bizott
ságaira tett javaslatot. A fen
tiekben ismertetett napirendek 
megtárgyalása után Szaibó An
tal főtitkár a kongresszus óta 
végzett jelentősebb munlkák-

ró! tájékoztatta a központi ve
zetős-éget, majd az ülés Gyó
csi Jenő elnök záa:szavával ért 
véget. 

(A Vasutasok Szakszervezete 
VII. kofl{11'esszusa határozatai
na,k végrehajtására készült in
tézkedési tervet la.punk 2. ol
dalán részletesen ismertetjük.) 

Antal főtitkár. -------------------------

Az ülést Gyócsi Jenő alel-

Anita Di Vittorio Debrec,enben 
· Az elmúlt időben Magyar- reket kívánva búcsúzott Deb

országon járt olasz szakszer- recen állomás vezetőitől, nő
vezeti delegáció tagjai körút- dolgozóitól 

Monoron 

bevált 

a kísérlet 

A MA V a múlt évben Mono
ron alakította kí az els6 do
minórendszerű, egyközpontos, 
tolatóvágány-utas biztosító be
rendezést. A vágányok mel
lett törpe tolatásjelzóket he
lyeztek el. Az állomás két vé
gén levő útátjárókat pedig 
félsorompóval látták el Az új 
berende:!Jések a felszerelésük 
óta eltelt időszakban kiitúnóre 
vizsgáztak. 

ELSŐ nP: 

A tolatást segítő törpe tolatás• 
jelző 

MÁ.SODIK nP: 

A lezárt félsorompó előtt még 
a kerékpárosok Is türelmesen 

várakoznak. 

(MTI Foto: 
Kácsor László felvételei) 

n� nyitotta meg. üdvözölte 
az új központi vezetőséget és 
a meghívott vendégeket, majd 
átadta a szót Szabó Antal fő
titkárnak., az első és a máso
dik napirend előadójának. A 
főtitkár az első napirendi pont 
keretében az új gazdaságirá• 
nyítási re-nd$zer bevezetésével 
kapcsolatos szakszervezeti fel
ad4tokról tájékoztatta a köz
ponti vezetóséget. 

juk során ellátogattak Debre-
,. ____________ _; ______________________________________ _ 

cen állomásra is. A delegáció-

Bevezetőjében elmondotta, 
hogy a Szaks2ervezetek Orszá
gos Tanácsa szeptember 8-án 
tartott ülésén megvitatta a ma
gyar szakszervezetek XXI. 
kongresszusa határozataiból 
adódó fela<latokat és a gaz.da• 
ságirányitási rendszer reform
ja kapcsán szükséges szak
szervezeti feladatokat. A ta
nácsülés a tennivalók leglé
nyegesebb, legátfogóbb terüle
tét, módnereit és tendenciáját 
foglalta össze. 

Ezután a főtitkár a szakszer
vezet előtt álló legfontosabb 
feladatokról beszélt. A vasút
ftá! is megkezd&lött a kol!ek• 
tío szerződések elkészítése. A 
S�OT-ülésen elfogadták, hogy 
milyen kérdéseket kell vagy 
helyes a kollektív szerz-ődések
be foglalni. A részkérdések ki• 
dolgozására a1biwttságok ala
kultak. A tervezetet széles 
körben megvitatják, majd a 
dolgozókkal is. 

A munkaidő-csökkentésről 
szólva hangsúlyozta, hogy a 
tervezet már elkészült. Válto
zatla�u.L az az alapelv, lwgy a 
telje:ntmények nem csökken
hetnek. S ha ez így van, a bé
rek sem csökkenhetnek. Pon
tosabban, a munkaidő csök
kentését úgy kell végrehajta
ni, hogy a dolgozókat ne érje 
keresetveszteség. A tervezet 
szerint legkorábban 1968. jú
liua 1-töl kell az első lér-csöt 
bevezetni, de már 1968. január 
l-től kísérletképpen csökken
tett munkaidővel dolgozik két 
vállalat. 

Végezetül a szakszervezeti 
67.ervek feladataival foglalko• 
zott a főtitkár. Részletesen ele
mezte, hogy a szakszervezeti 
szerveknek - kezdve a bizal
mlaktó! a központi ve�etóséglg - hogyan kell munkálkod
ni az elkövetkezendő időben. 

�.zabó Antal fóti tkár szóbeli táJekoztatója után az első és a 
második napirend - Intézke
délt terv a Vasutasok Sz-ak
•zervezete VII. kongresszusa 
luitá:o�tainak végrehajtására 
-
k 

. v1táJában felszólalt Somos-
Ői Gábor, a SZOT titkára. Be

''!zetójében a központi vezetoség jogairól és kötelességéről beszélt, majd az új gazda
ságirányítási rendszerrel kap
csolatos kérdésekkel foglalko
zott. Ha1l{lsúlyozta, lwgy a 
IZ4kszervezeteknek nagyrészt 
lot,ábbra is úgy kel! dolgozni, 
tllint eddig. Szociális problé
lllákat kell megoldani, nevelni, 
�rekkel foglalkozni, s eb-

k 
n __ to�ább kell erősíteni a 

ülonbözó szintű szakszerve
zeti szerveket. 

A vita után a központi ve
�tóség megtárgyalta és elfo-
18dta a Vasutasok Szakszer
oezete és a vasutas társada
l�tositás 1967 első félé-.;es 
�dálkodá&áról, a félszázalé
""' ÖT A 1967 elsö féléves 

val volt Anita Di Vittorio, a 
Szakszervezeti Világszövetség 
volt elnökének özvegye is. 

Anita Di Vittorio megtekin
tette az állomás munkáját, 
majd hosszasan elbeszélgetett 
az állomás szaksze·rvezeti ve
zetőjével, a nőket érin.tó kér
désekröl. A beszélgetés során 
elmondotta, hogy az olasz dol-

Nemzetközi konlerencia 

a löldmunkák 

gépesíléséről 
gozó nők nincsenek ilyen elő- :trdekes és hasznos tudomá- szü1tségét a földmunkák gépe-
nyös helyzetben, mint a ma-
gyarok és az eddig elért ered- nyos nemzetközi konferenciát sítéséróL 

ményeket is csak harcok árán rendezett a Közlekedéstudo- A konferenciát október 2-a és 
vívták ki maguknak. A gyer- mányi E1111esület. A konferen• 7-e kö:r.ött tartották, és azon 
mekgondozási segély bevezeté- cla tárgya a fo1dmunkák gépe- 380 szakember vett részt. Kösét nagy eredménynek köny-
velték el. sítése volt, amelyen számos zűlilk 135-en a szocialista or• 

A kellemes pár órai együtt- bel- és külföldi szakértő szágokból érkeztek ho:z.zánk. 
lét után Anita Di Vittorio to- mondta el véleményét, ismer- A földmunkák gépesítésé
vábbi eredményeket és sike- tette hazája műszaki felké- nek fontosságára jellemz.ó, 

--------------------------. hogy Marn,arországon évente 

Dr. Csanádi György látogatása 

az Északi Járműjavítóban 

94-100 millió köbméter föl
det mozgatnak meg. A szocia• 
lista országokban - Kínát ki

véve -, évente 8 milliárd köb-
méter földmunkát kell elvé
gez.ni. A nagy számok miatt 

Dr. Csanádi György közle
kedés- és postaügyi miniszter, 
Rödönyi Károly miniszterhe• 
lyettes, a MA V vezérigazgató
ja kíséretében október 10-én 

Járműjavító Üzemi 
hoz. 

Vállalat- rendkívüli gazda.sági jelentő

kedden ellátogatott a 100 éves 
jubileumát ünneplő :lfJszak:i 

A miniszter és kísérete elő
ször az üzemet tekintette meg, 
majd ezután meg'l'lézték a 
centenáriumi kiállítást és a 
vállalat fejlődéséről, múltjá
ról készült 20 perces doku
mentumfilmet. 

sége van e munkák gépesítésé
nek, amelyben Magyarország 
- a világszínvonalhoz viszo
nyítva igen tekintélyes 
eredményt, 80 százalékot ért 
el. 

A vas.úti pályák, hidak, mű
tárgyak építése és fenntartása 
elképzelhetetlen a földmunkák 
elwgzése nélkül, ezért kí
sérték a MA V szakemberei fo
kozott érdeklődéssel e nagy 
jelentőségű nemzetközi tudo
mányos konferenciát. 

B. L 

Közlekedési fiatalok közös programja 
a jubileumi évforduló tiszteletére 

Mint arról már hírt adtunk, 
a debreceni közlekedési válla
latok fiataljai közös akcióprog
rammal készülnek a Nagy Ok
tóberi Szocialista Forradalom 
50. évfordulójának megünnep• 
!ésére. 

A közös program kiemelke
dő eseménye volt az a nagy• 
gyűlés, amelyet az elmúlt na
pokban a debreceni nagyállo
más oktatótermében tartottak. 
A nagygyűlésen részt vett Ga
zsó Sándo-r, a városi pártbizott• 
ság osztályvezetője, jd. Tarcsai 
Mihály veterán, aki részt vett 
a 17-es októberi forradalomban 
és helyet foglalt az elnökség-

ben dr. Pockodi Sándor, a Vas• 
utasok Szakszervezete debre
ceni területi bizottságának 
munkatársa is. 

Kovács Béla, a debreceni 
csomópont megbízott párttitká
ra köszöntötte a nagygyűlés 
részvevőit, majd beszédében 
méltatta a Nagy Októberi Szo
cialls ta Forradalom jelentősé
gét. A megnyitó után id. Tar
tsai Mihály veterán, a városi 
pártbizottság tagja, a volt vö
röskatona tartott élménybeszá
molót. Beszélt a régi harcok
tól, klizdelmekról és elmesél
te Lenin elvtárssal való sze
mélyes találkozásának történe
tét is. 

Aktívaértekezlet az őszi szállítási 
feladatokról 

A szegedi igazgatóság párt-, 
szakszervezeti és gazdasági ve
zetöi az elmúlt napokban ak
tívaértekezleten vitatták meg 
a IV. negyedév és az 1968-as 
év feladatait. A megjelenteket 
Acsai Mihály, a vasutas
szakszervezet területi bizottsá
gának titkára köszöntötte, 
majd Kiss· Károly, az igazga
tóság vezetője ismertette az 
eddigi eredményeket és a so
ron következő feladatokat. 

Elmondotta többek között, 
hogy a Nagy Októberi Szocia
lista Forradalom 50. évfordu-

lója tiszteletére indított mun
kaverseny az eredményekben 
is megmutatkozik. Igy például 
a személyszállítási tervet az 
elmúlt év hasonló időszakához 
viszonyítva 1,18 százalékkal 
túlteljesítették. Az igazgal;óság 
területén berakott árumeny• 
nyiség pedig mintegy 4 száz.!• 
lékkal haladja meg az elmúlt 
évi teljesítményt. A feladási 
forgalom pedig 3,4 százalékkal 
növekedett. Igen örvendetes 
az az eredmény is, hogy 

az összes elszállított áru• 
tonnának 16,45 százalékát 
továbbították rakodással 
képzett irány• és eélvonat-

Kenguru fuvareszköz-bemutató 
Józsefvárosban 

tal.. 
Az igazgatóság vezetője 

ugyanakkor arról is beszámolt, 
hogy az összes elszállított áru
mennyiséget tekintve az elő
irányzathoz i.""iszonyítva 9 szá
zalékos lemaradás történt. En
nek oka az import és tranzit
szállítmányoknál történt idő
leges visszaesés volt. 

Az &izald Járm6Javft6ban a MAV ! darab M!S•as Dlesel• 
mozdonyát alakítJá.k á1 a Metró elsö kée vontató mozdonyá
vá. A két mozdonyt a filldalatH építése Idején az anyag• 
szállításnál, majd a forgalom megindítása után az ilzem• 
fenntartási munkáknál használják fel. Képünkön a szerel• 
dében daru segítségével emelik az enfk elkészlilt Dlesel-

mozdonyra a .,sátori". 
(MTI Foto Kovck1 Sándor felvétele) 

'l!rdekes bemutatóra került 
sor a közelmúltban a József
városi pályaudvaron, A KPM 
Autóközlekedési Vezériga,Z{Ja
tóság és a Compagnle In
dustrie!le de Matéríel de 
Transport (CIMT) francia 
cég mutatta be a ken• 
guru fuvarozás különleges fu
vareszközel t. A szakemberek a 
bemutató aLkalmával mun:ka 
köz,ben láthatták a francia cég 
kenguru típusú speciális vas• 
úti hordozókocsiját, rakodó
hídját, egy speciális 120 ló
erlls pályaudvari vonta-tót, va
lamint egy 12 és egy 23 tonnás 
közúti pótkocsit. 

Franciaországban a kenguru
rendszerű fuvarozás 1959-ben 
kezdődött. Ml sem jellemzőbb 
e rendszer korszerűségére, 
mint az, hogy 1959-ben 425 já
rat árut szállította.le ezek a 
szerelvények. Ezzel szemben 
1966-ban már 35 OOO járatot to
vábbítottak. 

A kenguru fuvarozási rend
szer gazdaságosságára nézve a 
sak adat közül legjellemzőbb: 
egy közúti vontató naponta 4-
5 közúti pótkocsit vontctt a vas
úti fel- és elfuvarozások al
kalmával. Franciaországban a 
legelterjedtebben alkalmazzák 
a 23, illetve a 29 tonnás pót
kocsikat. 

Hazánkban az elmúlt évben 
indult meg a kenguru-rendsze
ren alapuló kísérleti vontató
cserés forgalom, 4, erre a cél
ra átalakított HZH-típu.sú pő
rekocsival 10 darab 11 tonnás 
közúti nyerges pótkocsival és 
6 darab Csepel D 705 típusú 
közúti vontatóval Budapest
-Miskolc-Budapest között. 

Az eddig elért eredmények 
biztatóak, különösen figyelem
re méltó, hogy árukár a kísér
leti időszakban nem fordult 
elő. 

A soron következő negyedik 
negyedévi feladatokról szólva 
Kiss Károly igazgató hangsú
lyozta, hogy a szegedi igazga
tóság vasutasaira nehéz fel
adat vár, hiszen az év első 
nyolc hónapjában éves szi,i1-
ten tervezett áruszállítást csak 
57 százalékra teljesítették. A 
negyedik negyedéVbelJ. az elő
irányzat szerint 

mintegy 1,8 mUlió tonna 
áru továl)bitásáról kell 

. goodllllkodniuk. 
E feladato� <;lvég?.éséhez nagy 
menny1ségu ures kocsira van 
szüks� � ezt csak úgy tu<.lják 
blztos1tam, ha minden vas• 
utas és a szállító fel,ek egy
aránt különös gonddal kezelik 
a ki- és berakásokat, Üf11/el
nek a gyors 1wcstfordal6ra. 

SzUAdl Sáodor 
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Intézkedési terv a V/L kongresszus 
l,atározatainak végrehajtására 

Megkezdődött a szakszervezeti tagok 
alap/okú politikai oktatása 

A szakszen•ezet központi 
,·ezetősége su,ptember 29-i 
ü1esén elfogadta a VlI. kong-
1·esszus határouiti végrehaj
tására készitett intézkedi,si 
tervet. 

1 .  
Az intézked�i terv lgazod

,·a a határozat felépítéséhez 
P-z elsó fejezetben aLOkat a 
tennivalókat részletezi, ame
lyeket a vasút feladatainak 
et·edményes és egyre hatáso
sabb teljesítése értlekében a 
JS::akszervezeti funkcionáriu
aoknak, aktivistákMk és ta
ook.nak 'Dég.,-e kell hajtaniok. 
l\leg3zabja azokat a teend6k.et, 
'1 melyek a.z ú; gazda3ági me
chanizmus vasútra vonatkozó 
kérdésein.e k kid.olgoza.sában, 
bevezetésének előkészítésében, 
Wekoiiy végrehajtásában, a 
k.özlekedéspoLitikai céllcitúzé
aek megva.lósitá.sában a szak
azervezetre hárulnak. Hang
r;úl)'Ozza, hogy a vasutas dol
gozók véleményét, javaslatát, 
111ind a tervezésben, mind az 
élet- és munkakörülménveket 
befolyásoló kérdések ki1tlakí
tá.;ában érvényesíteni ke!L 

Az üzémi demokrácia széle
i;í tésével kapcsolatos tenniva
lók jelentós részét képezik a 
teendőknek. Al-0pgondolata, 
hogy a dolgozók jogaikat 
ameddig lehetséges közvetle
nül, azontúl pedig a választott 
1:ezetó szeroek út;án gyako-rol
já.k. Az üzenú és szakszerve
:zeti demokrácia szélesítésére 
a jegokkal való megfelelő él� 
megismertetésére !el kell 
használni a különbözó szak
tizervezeti iskolákat, tanfolya
mokat. rendezvényeket is. 

A szocialista munkaverseny
mozgalom továl:>b!ejlesztését, 
eredményességének, haté
konyságának növeléiét, mint 
a dolgozók kezdeményezésé.. 
ll'!ek, alkotókészségének, szo
cialista tudata formá1ásának 
és fejlesztésének eszközét je
löli meg. Részletezi a mozga
lommal kapcsolatos tennivaló
kat, az egyes versenyformá
kat, az értékelés és elismerés 
módozatait, különösen kihang
aú!yozva a szocialista brigád
,:nozgalom ;elentőségét. 

Előírja a tennelési tanács
kozások, mű<,zaki konferen
ciák és munkaértekezletek 

tartásának az új gazdasági 
mechani2Jmushoz igazodó 
rendszer kialakítását, a ver
seny nyilvánosságának foko
zását. Megszabja a szakszer
,-ezeti szervek feladatait az 
újítási rendelet végrehajtásá
ban, valamint a műszaki mun
kásakadémiák szervezésében.. 

I I . 
A terv második f�jezetének 

lll.apgondolata: a t:asúti mun
ka e-redményességétöl függően, 
a gazda3ági vezetéssel együtt
,n.úködve tovább javítani a 
i•asutas dolgozók élet- és 
munkakörülményeit. Elsődle
gesen szem e'őtt tart 1a. hogy 
az egyén jövedelme az eddigi
nél jobban függjön munkája 
társadalmi hasz:nos...'<ágától. 
Konkrét intézkedések kezde
ményezését írja elő: 

- a dolgozók bérs,:ínvona
lának javítására, reálbérének 
emelésére, 

- az egyes munkakörök 

közötti. valamint a népgaz.da
i;ág egyéb ágában dolgozó és a 
,,asutasok közötti bérarányok 
összhangjára, 

- különös gonddal az uta
z&;zemélyzet és a pályafenn
tartá:sl doJ.gozók bérhelyzeté
nek, bérezési rendszerének ja-

kapcsolatoa teendöket, a mun
kaügyi döntőbizottacigok új 
fel.épitésének rend.szerét. 

A balesetelllárítási tevé
kenvséggel, az egészséges, biz
tonságos munkafeltételek 
megteremtésével kapc-.solato.s 
teendőkkel foglalkozik a to
vábi>iakban. Elóírja a társa
dalmi ell.enőrző, nevelö, felvi
lágosító t>E,vékenység haté
konyságának fokozását, a 
munkavédelmi ismeretek nö
velésének módozatait. 

A balesetmegelöz.és mellett 
súlyt helyez a balesetek ki
viz.,gálásának fontosságára, az 
új ABEO betariá'Sá.nak ellen
őrzésére. Leszögezi azokat a 
teendöket, amelyeket a mun
kakörülmények javítása érde
k.ében meg kell tenni. .,E!öse
gitjük, hogy átképzésekk.el, 
tanfo!yamckkal biztosítsák a 
csökkent munkaképeuégú 
dolgozók k.eTesetveszteség n.él
kifü mun.kcíltatásának lehető
ségét" - írja elő a terv. Ki
hangsúlyozza, hogy fokozott 
gondot kell fordítani a szociá
lis létesítmények fejlesztésére, 
a meglévők ellátottságának 
javítására, a szociális normák 
mielőbbi biztosítására. 

A Vasúti Főosztállyal közö
sen gondoskodunk arról, hogy 
az éves távlati tervek tartal
mazzák és haLékonyan növel
jék a balesetek műszaki meg
előzését, a dolgozók munkakö
rülményeinek javítását. 

Továbbra is alapvető hatá
rozatnak tekintjük a betegség
megelözó, gondozó munkában 
a központi vezetőség 1966. má
jus 13-i határozatát, amely 
többek között az egészregügyi 
a1blzottságok teendőit részle
tezi. ,.Megvizsgál;uk és a ta
pasztalatok alap;ián tervezetet 
készítünk a koTkedvezm.ényes 
munkakörből a kötelező 25 
éu el6tt egészségügyi okokból 
kiváltak problémáinak meg
olcuisára" - szögezi le az in
tézkedési t.erv. 

Ebben a fejezetben van uta
lás a foglalkozási betegségek 
elismertetésével az üzem
egészségügyi hálózat fejlesz
tésével kapcsolatos tenniva
lókra. A vasutas dolgozók la
káshelyzetének ;avitására 
teendő intézkedéseket részle
tesen isr,i,erteti a tero. Meg
szabja a munka-, védő- és 
egyenruha ellátás javítására 
vonatkozó teencóket 

1 1 1 . 
Az intézkedési terv harmadik 

fejezete a szakszervezet neve
lő tevékf'nységét részleter.i. El
ső részében a „Társadalmunk 
időszerű. kérdései" tanfolyam
mal kapcsolatos tennivalókat, 
a legfontosabb irányelveket 

közli. majd az i61Tleretrerjesz
tés külön.bözó formáival fog
'alkoz:k. 

. .Az .isn�retterjesztó munka 
hatékonysagának f-,ko7.ása ér
cieké ben megkülönboztetett fi
gyelmet íortl• i.;nk a dolgozók 
rctegzödésére, 1gf1::u,ire, fr
deklődési körére, 

- továbo' növeljük az ál
talános tematikájú munkás.
akadémiák számát, 

- szemléltető és szóbeli agi
tációval fokozzuk a fel világo
sító, politikai nevelő tevékeny
séget a helytelen nézetek el
len" - írja többek között. 

,.Segítjük a közéP- és alap
szervezeteket az általános és 
középif;kolai felnőttoktatás 
szervezésében, valamint az 
analfabétizmus felszámolásá
ban Az oktatás! és ismeretter
jesztési tanácsolclral együttmű-

ködve, felülvimgáljuk a vas- Sznkszervezeti alapszervelnk 
úti tanfolyamokat és vizsga- a tanfolyamok szervezésén na
ren.dszerüket, javaslatot te- gyobb részben már túl vannak. 
szilnk a tapa,sztalt hiányossá- A párt:szervezetekkel egyctér
gok megszüntetésére." tésben meghatározták, hogy az 

Kitér a kulturális intézmé- adott munkahelyen az 1967/68-
nyek vezetőségének választá- as oktatási évben hány tanfo
súm, musorpolitikájára. a lyami csoport szervezését tart
könyvtárak, klubok életével j ják szükségesnek. Közösen 
kapcsolatos tennivalókra. ln- valasztották ki és bíz.lák meg 
tézkedik arT61, hogy a kultu- 1 a propagandistákat is. Sok 
rális intézmények ál!agfelmt!- szolgálati helyen tapasztaltuk, 
Tése után ki ke!I dolgozni az hogy a pártalapszervezet.ek 
tillagmegóvá3i, -fejlesztés!, propagandistáik átadásáYal is 
felszerelési és be.,-endezési ter- segítették az oktatás szervezé.. 
vet. sét. 

Eredményes 

s::ervezö munka 

A .szakszervezetek XXI. 
ko«5rt,,.,,1.1.>a1taK uat.áro�al.d. 
a�LodClO.S e.s p1·upagéi.J..1.ud JJ.lUa

kara vona t.l(oZO resze a s.:ak
llZel vezeu szene,,; �elacuu.a ,a 
teszi, nogy -renaszere;,e,i mol.
gyarazzu1< az orszag e!ott al!ó 
1�uiaatokat, nyer;"" meg es 
m-0::gós1tsa.Jc a uu,11ozoka t azon:. 
megoowsitásara, val,a.:;zotjaK 
meg a a0Lgo:zo1< körében Jel
me.rüLő gazdasagi, poUtilGat es 
ideoiógia• kérde-seket, fordit
sa,l,ll,k nagy figyelmet a mun
kásosztaly öntudata1ia.k, JeLe
losségerze=ek., a munkás
s::.otiaaritasnal<, a •zakma, a 
munkahely szeretetének elmé
Lynesere, a forradalmi mun
kasha,gyományok ápolására, a 

Ezek után következik a nem
:retközi kapcsolatok íejleszté
séYel, a szakszervezet .sajtójá
val és általában az írásos pro
pagandával fogLalkozó rész. 
Teret szentel az intéz;kedési 
terv a szakszervez.et sportvo
natkozású feladatainak, ki
emelve a tömegsport jelentősé
gét, a sportköri vezetó.ségvá
lasztások fontosságát. 

A területi bizottságok irá- szak.szervezethez tartozás s�'itk-
riyitásával o.lapszervezeteink ségessegének megértésére. 
mintegy 343 munJ.ahclyen 1152' 
tanfolyamot sze-rveztek 22 900 
fővel. Ez az 1965166-0s oktatási 
év szakszervezeti politikai is,
koláih0z viszonyítva számsze
rű fejlődést mutat, mivel ak
kor 288 szolgálati helyen, 600 
iskolán 19  094 dolgozó vett IV. 

A negyedik fejezet tartal- részt. Az eddig t:égzett szerve
mazza a szakszervezet irányí- z6 munka tehát eredményes 
tó tevékenysége, a vezetés volt. Ezt elsősorban a területi 
színvonalán.alt emelése, a szer- bizottságok alapos seg!tó és 
vezeti élet erősítése érdekében irányító tevékenységének, az 
teendőket. Intézkedik a vas- alapszervezetek körültekintő 
út vezető szeroei és a szak- munkájának, a párt- és KISZ
szervezet közötti eoyiittmúkö- szervezetekkel való jó együtt
dési megállapodcuok kötéséről. működésnek lehet tulajdoníta
Részletezi a funkcionáriusok., ni. 
aktivisták oktatiisának., to- Az eddig végzett munka 
uábbképzésének -rendszerét. azonban az alapfokú politikai 
Előírást tarta.lmaz az egyes tanfolyamok sikereinek csak a 
választott szeroek hatáskÖTét, kezdeti lépése. Az oktatás elé 
önállóságát, felelősúoét ille- kitűzött célokat csak úgy ér
tően. A továbbiakl,)an a rend- jük el, ha nem merülünk el 
szeres tájékoztatás és tájéka- a kez.deti sikerekben, nem ful
zódás kiszélesítésének módoza- ladunk a szervezésbe, hiszen 
tait taglalja, különös tekintet- ez az oktatási forma egy ke
tel a bizalmiak munkájára. ret, amelyet tartalommal kell 

megtölteni, s az előző évekhez „Szervezeti és rnódszerbeni viszonyítva el6re kell lépnünk intézkedésekkel a szakszene- az oktatás színvonalát illetően zeti és üzemi demokrácia fon- is. 
tos fórumává tesszük az üze-
mi, szakszervezeti rendezvé-
nyeket, gondoskodunk azok 

Sok múlik 

a propagandistákon 

A fenti követelmény valóra 
váltásat jól szolgálják, a Tár
sadalmunk idösz.eru kérdesei 
eunu tanfolyam anyagai, ha 
a társadalmunk előtt álló cél
kitűzéseket, a gazdasági és pa
li tikai kérdéseket helyesen 

kapcsoljuk az adott munka
hely sajátos feladataival, a 
dolgozókat foglalkoztató konk
rét idő.szerű kérdésekkel, a 
szakszervezet helyének, szere
pének helyes ismertetésével. E 
cél érdekében az egyes elő
adásokhoz szakszervezeti köz,. 
pontunk kiegészítő előadáso
kat készít. 

A tanfolyamok ered,ményea
sége nagyme-rtékben függ a 
prCFpagandisták felkészültségé
től. Ezért területi bizottságaink 
fordítsanak nagy gondot kép
zésükre. A propagandisták fel
készítése kezdetét vette. A ve
zető propagandisták és propa
gandisták képzéséhez - a TB
kal történt korábbi megálla-

podás szerint - nagy segit.sé. 
get nyújtanak a párt Illetékes · 
szervei, az SZMT-& és SZBT. 
A szakszervezeti közép- éa 
alapszerveink gondoskodjanalt 
anól, hogy propagandistáink a 
felkészítésen minden esetben 
részt tudjanak venni. 

Az alapfokú politikai tanfo, 
lyam propagandistáitól, akik a 
nevelés szép és felelősségteljes 
feladatát vállalták, azt kérjtik, 
munkájukat úgy végezzék, 
hogy annak nyomán a tan!o◄ 
lyam részvevöiben a felme
rült kérdések tisztázódjanak, 
alakuljon ki az egységes ál
lásfoglalás, politizáló légkör·; 
érje el a tanfolyam célját. 

Pó feladat: 

a tartalmi munlta 

javilatJa 

Az előző évek tapasztalatai 
azt bizonyítják, hogy a jól fel
készült propagandisták által 
vezetett politikai iskolák, ahol 
élénk \"iták alakultak ki és 
világos választ kaptak a hall
gatók. vonzó volt a dolgozókra. 
Sokszor az ilyen iskolák na
gyobb számú hallgatóval f� 
jezték be az oktatási évet, 
mint amennyivel kezdték. A 
tanfolyamokon való részvétel 
most is azt jelen ti, hogy a dol
gozók érdeklődnek az új ok
tatási forma anyagai fránt. Ez 
is arra hívja fel a szakszerve
zeti szervek és propag<>n.diaták 
figyelmét, hogy a politikai 
oktatás eUJfeltételének megte
Temtése mellett, fő feladat ti 
tartalmi munka minőségének 
emelése. 

A Táraada.lmunk idószera 
kérdései című politikai oktatá& 
1 967. október 15-ével indult és 
1968. június 15-ig kell befejez
ni. 
Szervezési és nevelési osztá.17 
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�\=1, , ,  Vasutasnak lenni hivatás ' '  szakszervezeti rendezvenyek l 
sét, ellenőrzését, erre felkér-
széles körű társadalmi. segité-

, 
Egy szakszervezeU tisztségviselő ószin te hilvallása 

�ük ?- központi vez,etó.ség tag- A szülői otthon adta az első gait is, mert enélkül mit gem 
Jait is; indítékot: vasutas lesz. Nagy- tudnának ilyen hatalmas pá-

- a területi bizottságok tá- 1 apja, édesapja, bátyja a vasút- lyarészen elvégezni. Ha prob-
jékoztatása alapján összesítjük hoz. k.ötötte életét, az anyai .. léma akad, módját ejti, hogy 
a közép- és alapszervezetek nagyapja is ott kereste kenye- • . .  személyesen jelenjen meg, ér-
rendezvényeinek ütemtervét, rét, természetesnek látszott, deklódjék, hiszen ez az érdem-
és összebangoljuik arok látoga- hogy Szücs László is ezt a hi- beli módja az ügyek intézésé-
tását az elnökség tagjaival és I vatást választja. Mert vasutas- nek. A TT-tanácsból ó dolgo• 
az osztályokkal; nak lenni hivatás, val!ja őszin- zik egyedül Győrben, mozgat-

- segítjük és ellenórizzük a 
I 

te örö��l a �zélg7tés e� ni, irányítani kell a társakat. 
rendezvények. megtartását és negyed_oraJa �tan. amikor mar Aztán. nem azért, hogy felró-
az azokra való felkés:rulést" _ sok mmden.rol szó esett. El- ja, csupán megállapítja, itt 
olvashatjuk az intézkedési mondta nyári utazását, , ho- bent több a munkája, mintha 
tervben_ gyan utazta be felesegével kint lenne a szakaszon. 

. Ausztriát, Svá;cot, Nyugat-Né- Rágyújt. Hátrafésült haját 
�ül?" pontot szentel a _terv metországot, fel egészen a simítja. az 1fius�g és a nők érd;keben Westerland-sz.ígetig. Köln, _ Nem haragszik? - mond• végzendo szakszervez:_ü fel- Frankfurt fényeit idézte, az ja. - Most egy kissé idegei adatokról, a Il);Ug,d1Jasokkal utazás örömét, a messzevivő v<J{TYok. Holnap érettségizik • való foglalkozásrol. vonatzakatolást. feleségem. A nyá.,-on épp ak• 
A fejezet második része a _ . , kor jáTt,mk külföldön, amik01' 

gazdálkodással kapcsolatos . � MA� _Gyon Pcíiu0;ten_nta�- a v-izsgaii!őszak volt. Remé• 
feladatokat tartalmazza, majd ta.s!. Ftn�_kseg 

_
;Ilunkaugyi elo-

_ Szeretem. Két !Zben uo!- !em, sikerül az érettségi. Na• 
a záró rész a következőkkel 

I 
a�oJa �zucs Laszló, de_ m?5t ta.m már jutalomüd.ülésen - gyon drukkolok. 

fejezód,ik be: ,,A központi ve- mint :1- szakszervezet tisztség: mondotta, majd !gy folytatta: Az édesapja AszáT-"Kemé
zetőség felkéri a te-rületi bi- ,·Iselő;_e_ számol be mindenn�pi _ Több családos beutalójegy nyítógyáT állomáson dolgozott. 
zottságokat, a szaksze-roezeti I mun_kaJáról. Abban a mértek-

kellene. A legtöbb ember 1114 most a bátyja állomásvezet.S 
bizottságokat, hogy az intézke- ta.rto! nyugodt _hangnemben 

már családjával egyii.tt szeret- ugyanott. �desanyja Klsbérea 
dési tervben foglaltak megva- 1 beszel,_ �elyet Jól hasznos[-

ne ii.dii.!ni menni. lakik. Szücs László vasárna
lósitását segitsék, mozgósítsák tott, mmdig, att�� k_�zdv�, hogy 

Szücs László szereti a szak- ponként, amikor leteszi a híva
a szakszervezeti aktívákat azok Tatan lett elos�?r bizal1?1• 

szervezeti munkát. Ennek tu- tali dol<'át, amikor félretes7.l 
megvalósítására. Az elnökség Jelenleg .a TT elnoke. S koz-

lajdonítható, hogy a .,-,ibizott gondjait, vonatra ül, s a ma
és a központi vezet6ség osztá- ben sokfele . tlsztsé�et viselt: 

feladatokat a leg;obb tudása mához utazik, akinek mindig 
lyai az intézkedési tervben fog- dolgozott mint szb-tttkár 

f
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szerint igyekszik. megoldani. A jól jön a hétvégi segítség. 
laltak részletes vég.,-eha;úúát tól 1961-�g, volt múhelybizatt-

segélyezési albizottság havon- S ki mondaná rá, hogy fá
munkatervükben -rögzítsek." sági_ titlcaT, s mcst flOO ember 

ta ülésezik, J'ól dolgozik az el- radt hétfő reggel? Szücs Lász-TT-ügye nyom,a vallát. · tazást ami A központi vezetőség felada- lenór:r.ési és a nyugdíj-előké- ló szereti az u , s -
tául szabja az elnökségnek, Már nem tudna meglenni a szító albizottság is. Az utóbbi- kor Győrből Kisbér felé tart, 
hogy az intézkedési terv rész- szakszervezeti munka nélkül val a legkevesebb a gondja. talán újabb nagy utazásról ál· 
arányos teljesítéséről minden Bicskétől Hegyeshalomig övék Rendszeresen foglalkoztatják roodik_ 
ülésen adjon számot. a vasútvonal, a dolgozók 40 a szakaszok műhelybizottsá L t. 

vítására, ,----------------------------
- az uta:r.ók munkaügyi 

kérdéseinek rendezésére. 

száza!élco. 300-400 ki!ométeT-
.,.51 jár ide dolgozni, messze -------------------------.,...--

Az anyagi ösztönzési rend
szer tökéletesítésére el kell ér
ni : 

- az ösztön:res mértéke és 
a végzett munlrn társadalmi 
hasznossága közötti helyes 
összhang fokozottabb biztosí
tását, 

- a prémium célkitúzésel
nek reális me�atározá-sát és 
értékelésének egyszerűbbé té
telét, 

- a termelékenység és a 
minőség előtérbe helyezését. 

Ebben a fejezetben nyer 
ta.,.lalást a munkaidő csökken
té;ével kapcsolatos tennivaló 
az 1021/1967. Korm. sz. határo
tat szellemében. Megszabja a 
Mun1ro Törvénykönyve végre
\a,jtcui uta.sítása eLkészítésével 

Műszaki szocialista brigád 
A mis!kolci jármú javítóban a 

műszaki ellenőrzési ooztály 
dolgozói 1964-ben alakították 
meg sZQciallsta brigádjukat, 
amelyet Miskolc felszabadulá
sának emlékbe December 4 

néven iktattak naplójukba. Az 
elmúlt három év alatt a bri
gád tagjai eredményes mun
kát végeztek. Kétszer kaptak 
elismerő oklevelet, szocialista 
brigádzá6zlót, legutóbb pedig 
zöldlwszorús jelvényt is. 

Jó munkájukkal ők is hozzá
jáTUltak o.hhoz, hogy a válla
lat minőségi mutatója 1966-ban 
a legmagasabb megengedhető 
0.5 százalékkal szemben mind
össze 0.1 százalék volt. 

Kulturális vállalásai.k között 

közös színház.- és mozilátoga
tások, kirándulások szervezése 
szerepel. A miskolci Semmel
weis Kórház Heine-Medin osz
tályán is látogatást tettek és az 
ott fekvő 40 gyermek mind
egyikének kis ajándékkal ked
veskedtek. 

A szociaLísta brigád tagjai 
baráti 'kapcsolatot Zétes!tettek 
az NDK-be!i delitzschi jármű
javító műszaki ellen.érző osz
tálya szocio.ltsta brigádjával. 
Ezt a kapcsolatot tapasztalat
szerzésre is felhasználják- A 
brigád minden tagja ellátoga
tott már a delitzschi üzembe. 
Az idén német kollégáik lá
togatta.k el Miskolcra. 

'l'emeai Wd,a 

vannak az el!en.öTző oroosok, 
sok munkája akad mint TT
eln.öknek. Táppénzügyben kell 
intézkednie, sokszor pihenni 
vágyó embert kell keresni, 
mert az üdülójegyek közül vé
tek lenne egyet is felhaszná
latlanul visszaküldeni, bizony, 
a pályafenntartási dolgozók 
között nem könnyű téli üdü
lésre rábeszélni a szabadságra 
kívánkozót, hát még arra, hogy 
télen a Balatont válassza. De 
ez a kisebb gond, gyorsan más 
témára siklunk át. Arról be
szél, hogy sajnos, helytelen 
adatszolgáltatás következtében 
nemegyszer túlfizetés áll elő 
a családi �ótléknál. 

S 6, aki többek között fele
lős Ilyen sok ember üdülé
séért, szereti-e a nyaralást, a 
pihenéstl, 

Korszerű olajtüzelésű kazán 
a debreceni járműjavítóban 

A debreceni jármú;avft6 
vállalatnál még 1966-ban kezd
ték meg az egyik legnagyobb 
és legjelentősebb munkát, 
amelynek során a régi elavult, 
még 1898-ba.n épült kazán he
lyett egy korszerű olajtüzelé
sű, automatikusan üzemelő 
kazánt ép! t.ettek. 

Az 5 millió forint értékű 
kazán kiszolgálására egy le
fejtőállomás is épült, ahol a 
vasúti kocsikban érkező ola
jat Sllivatt;yúz.zák és továbbít-: 

ják a kazán tárolótartályaiba. 
Az új kazán végleges üz.em

be helyezése július 12� tör• 
tént meg, é6 azóta a vállalat 
termelési egységeiben ez szol
gáltatja már az ipqri gőzt. En
nek az új egységnek az üzem• 
be !lelyezése azért ls lényeges, 
mert ezzel a gépházban dol◄ 

gozók mun.kakörülménye je
lentősen javult, meg.szűnt a 
szén- és salaksz.állitás, s csök
kent a nehéz, fizikai munka. 

Volosinovszki JáDOII 
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Határmenti krónika Szocialista brigádok 
A JÓ SZOMSZÉDOK MEGÉRT IK EGYMÁST 

a jubileumi munkaversenyben A határállomás felvételi 
épületétől nem messze véget 
ér a.z ország. Csak a sínek 
szaladnak tova, egés2lem a ten
,:;erekig. A sínek messzire 
nyúlnak, távolabb, tovább 
mint a gondolat. Vonatok 
mennek, s vonatok jönnek. S 
a hosszú útjuk során - rövid 
Időre - ezen a csendes !..-is 
alföldi állomáson. Kelebián is 
,.megpihennek". A hosszú va
gOlhS()l"O}c néha teljesen meg
töltik az állomást, s ilyenkor 
a vasutasoknak - magyarok
mak és jugoszlávoknak egy
aránt - van mit tenniök. A 
tranzitforgalom sokszor meg
feszített, odaadó, lelkes mun
kát kíván. A kölcsönös meg-. az egymás segítése. szin
t.e elengedhetetlen. 

- A j6 szcmuzéd módjára 
m.egértjilk egymást a. jugosz
láv vasutasokkal - mondja 
Diktin Lajos állomás.főnök. -
Vita, fX1.1111 nézeteltérés soha 
vm t>Olt köztünJ:. A kacsik 

tudják használni. Azonkívül 
az á.;lomás Jugoszlávia !elöli 
végén kikapcsolták a biztosító
berendezést is. Ott most kézi
erővel állítják a váltót. Az át
építé,; befejez!ével az állomás 
ugyanis új dominórendszerG 
biztosítóberendezést kap. S 
ennek a szerelését is most 
kezdték el 

Jó a::: Öss:::hang 

P:p!tenek szigetperont is �s 
ezt a megoldást az állomás ve
zetői feleslegesnek tartják, 
mert mint mondták a személy
forgalmuk nem indokolja. 
Amivel azonban legteljesebb 
:mértékben egyetértenek az az. 
hogy az átépítés során ecy 80 
személyes fürdő és mosdó is 
épül majd. Az igaz ugyan, 
hogy csak 1968-ra, no de eljön 
az az idő is. Kelebiára a mo
dernizálás, az átépítés nagyon 
is ráfér. 

A határállomás az elmúlt 
éveklben egyszer nyerte el az 
él,üzem címet, háromszor ka
pott vezérigazgatói és két al
kalommal pedig ígaz,gatói el
ismerést. Ez év augusztusában 
a technológiai folyamat a 60 
százalékos tervvel szemben 
59,37 százalékra teljesítették. 
A vonatközlekedési tervnél 
59,13 százalékos tel.iesitményt 
értek eL A 65 százalékos terv
vel szemben itt is lemaradás 
történt, mert 48 vonat várt 
gépre. Ez azonban nem az 
állomás hibájából történt. 

Az ét> elsö hllt hónapjában 
33 OOO tran:;it kocsit továbbí
tottak és a. helyi feladásuk i:s 
elérte az 1680 vagont. A ma
gyar és jugoszláv vasuUJ$ok 
összhangban, eredményesen 
dolgoznak és jó munkájuk zli
loga a kölcsönös megértés, 
kölcsönös megJbecsülés. 

Szerényi József 

A szocialista brigád cím el
nyereséért folyó mozga

lom a vasút területén i,; új 
tartalommal töltötte me,g a 
munkaversenyt. A szocialista 
brigad.ok voltak az úttöröi, 
kezdeményezöi a. jubileumi 
munka.versenynek is. Vállalá
sa ·k adtak úlmut.atást, segítsé
get a brigádon kívüli dolgozók 
vállalásai�oz. ők segítették 
megérteni politikai jelentősé
gét, tartalmát az 1967. évi 
munka versenynek. 

Szovjetuniót címmel öt elő
adásból álló sorozatot s.zerve
zett a szocialista brigádok ré
szére, ezzel is segítve a jubi-
1.eunti vállalások teljesítését. 

A Landler Jen.ö Jármü.javí
tönál nemcsak a munka mi
nóségé:nek és a vállalati ga.z
dátkodás javítására tettek 
vállalásokat a brigádok, ha
nem segítik a .létszámhiányhól 
adódó neh.éz,;égek megoldá�át 
is. Ennek eredménye, hogy 
Magyarkuti János briga.dja 
104,5'110-os teljes1tést vállalt, s 
106%-os átlageredményt ért el 
eddig, a létszámhiány ellené
re. 

E
mlítést érdemelnek a. 

ót,idása-átvétele itt történik 1------------------------

A jubileumi munkaverseny 
során a vasút területén 1158 új 
brigád, 11 125 dolgozóval kap
csolódott be a. s=ocíali.sta. cím 
elnyeréséért folyó munka.ver
senybe. Ezzel 35 százalékra 
emelkedett awknak a vasutas 
dolgorokn.ak száma, akik a 
munka verseny leg.fejletJtebb 
formájában, az együlltes fele
Jö.sséget, a közoo érdekeltséget 
biztosító szocialista szerződé
sekkel sel(ítik a vasúti közle
kedés célkitűzéseinek valóra 
váltását, a jubhleumi munka
verseny eredményességét. 
Ahány brigád. annyi módszer, 
annyiféle válla.lás. Ezeknek a. 
vállalásoknak a közös vonása 
azonban egy. segíteni a va.sút
ű:;emi célkitűzések végrehaj
tását, s ezzel hozzájárulni az 
•íj gazdrrroqi mechanizmus si
keres elökész!téséhez, beveze
téséhez. 

ját munkájáért váll:alt felelős
ségen túl munkatársai munká
jáért is feleloo. Egy1·e mélyül a 
köztudatlban, hogy a szocialis
ta. brigádtagok munká;át, te
vékenységét figyelik a brigá
dcn kívüli dolgozök és az ó 
magatartásuk, példamutatásuk. 
tevékenységük a legeredmé
nyesebb a.gitáciö, egyrészt a 
mozgalom erősítésében, fej
lesztésében, más.részt a jubile
unti évforduló politikai előké
szítésében. 60 276 t.-asutas szo
cialista. brigádtag vállalta. töb
bek között, hogy saját poHLikai 
kép2lésén át végez ren.dszeres 
politiikai. felvilágositó munkát, 
magyarázza a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom nem
zetközi jelentőségét, összekap
csol'Va történe1mi hagyomá
nyainkkal, barátságunk eréi6i
tésé'Vel. Hata.Ima.s erő ezt A 
szolgálati főnökök, a párt- és 
67..a.kszervezeti szervek igye
keznek ezt az erőt felhasznál
ni, eoben az erőben rejlő le
hetőségeket k:iakn.áz11'i, bár e 
területen sok még a vezetés 
tenni vailója. 

.1>szaki Ja.rmujavitö szoci
alista brigádjai, akiknek tár.sa
dalmi munká;a nagyban elose
gítette a vállalat 100 éves év
fordulójára rendezett kiallitás 
és ünnepségei;: előkészíté:,ét. 

tuílunk. 

/Vagy a tranzil/orgalom 

Kis határállomás nagy for
plommal. Talán így jellemez
hetó leginkább Kelebia. Hi
nen a.z alig néhány vágányú 
állomá..-son. a félvilág áruja 
megfordul Bulgáriából, Ju
gos.:láviából, Görögországból 
és a tengerentúlról hozzánk és 
a tőlünk északra fekvő álla
mokba nagyon sok áru érke
zik. 

FELVILÁ G O SÍTÁ S  

- Csatlakomsra várunk. Késik a mozdonyvcz"t6 ebédje. 
( Pus=tai Pál raj::a) 

A vállalás kötelezettségéből 
adódóan valamennyi bri

gádtag érzi, tudja, hogy a sa-

A szombathelyi jármújav!
tönál például a szocialista bri
gádokkal is megf;ár,gyalták a 
vállalati munka el.só félé.i ta
pasztalatait, s a balesetek 
csökkentése érdekében folyó 
munkából jelentős részt vál
laltak a brigádok, melynek 
eredménye má-r augusztusban 
jelentkezett. Ugyanott a mű
velődési. ház Ismerd meg a. 

A Hámán Kat6 fütóházban 
a kezdeményezésben jelesked
tek a s:rocialist.a brigádok. A 
Lokomotív és Hunyadi brigád 
terven felül vállalta az M62-es 
Diesel-mozdonyok vízellenál
lás-mérő berendez.ésének saját 
erőból való elkészítését, melY
lyel igen lényeges m.egtakari• 
tást érnek eL Az Edison bri
gád terven felül vállalta, hogy 
a 2. sz. trafóházban három 
áramváltót szerel fel. A fútö
ház utazó szocialista brigádjai 
új vezénylési rendszert vezet
tek be, s ennek -megfe!eloen 
szervezték át a brigádokat is. 

--------------------------, Az új rendszer eredm.énye 

Dorog állomáson 
csökkentették a munkaidőt 

Dorog állomás dolgozói azt 
tartják manapság, hogy csu
pán szemlélet és hozzáállás 

kérdése, s megvalósulhat reg1 
vágyuk: csökkentett munka
időben teljesíthetnek szolgá
latot. 

- Ami gondot okoz - kap-
1:SOlódik a beszélgetésunkbe 
Vámos János szb titkár -, az 
e1.16&orba.n a kocsik rendezése, 
UUI/Gni& itt történik az irány
t:ona.t képzés. Három tolat.6 
cse+iat egy plusz öt. fövel 12-
�4- szolgálatban megállás 
nélkül dolgoti.k. Napont.a át
lagban 300 kocsit rendeznek. 
Ma már nagy segítség mun
kánkban az M31� Diesel tar
talék, mert eddig csak egy 
tll-essel dolgoztunk. Bár ami 
lnz az igaz, a rendezésbe a 
942-es, l:f-05, 1114-'i!s és 919 
személyvonatok gépei is bese
lritenek. !gy aztán kö.zösen, ha 
nem is gyorsan. de a:zkrt el

--------------------------------------, Május óta eddig míntegy 
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nem maradt el. Csökkent a 
szolgála ti és távolléti. óra, s a 
22 tagú brigádnál a bázis ha
sonló idŐS7..akához képest 328 
órá,·al volt több a pihenőidő. 
Ezt az eredményt úgy érték el, 
hogy közben emelkedett a tel
jesítményük és ezzel együtt 
emelkedett keresetül. is. Míg a 
korábbi rendszer szerint 256 
órára 983 forint kilométer
pén;r.t kapt.ak. addig az úJ 
rendszerben 243 órára 1 106 fo
rint kil-Omé<teJ-pénzt vettek fel. 

S
zombathely állomfu;on a At. eredmény önmagáért be-

szél : 
W!l(ezzük a munikát. 

Az állomás vezetői elmon
dották még, hogy � idő óta 
a kocsik mÜ6zaki átvétele 
Szaba� történik, ugyanis 
az utóbbi időben elég sok 
rossz kocsit kaptak a jugosz
�voktól, amelyeket javításra 
VlSSZa kellett adnL Ez termé
szetesen sok többlet munkárnl, 
�l, forgalomkiesés
ael járt. A két Í(JaZgatósá.g és 
a két állomás vezetői meg
egyezte_k abban, ho(J'J a kocsi
k4t mus:>2kilag a. magyarok 
Szabadkan t>eszik át és igy 
izmte teljesen megsziint a 
fr>Uz kocsik át.adása. S ha mé
gis akad egy-két hibás kocsi, 
azt a Kelebián dolgoro kocsi
lakatosok a helyszínen gyor
san megjavítják. Sok,-ZIOr méet rakottan is munka alá !oi;ják a szerelvényeket. A cél, hoey 
Zl5k.kenómentes. zavartalan le

a vörös vándorzászlóért A:

é

�:==�tE�:-��r 

szocialista brigádok Ki 
tud többet a. SzovjetuniöróL 
cí.mG vetélkedőjét rendezték 
meg, s a legjobb brigádok ér
tékes jutalomban részesültek. 
Legtöbb helyen ezekben a he
tekben fojynak a Szovjetunió
ban járt szocialista brigádve
zetők élmlnybeszámolói. 

CYell a forgalom. 

A: átépítést 
l'OUz idöpontban kezdték 

A munkák összehangolására, si.ervezett.ségre szükség va«i 
�: l;s, . mert K�ebián jelen
- atép1tik az állomást és ez 
• rekonstrukciós munka bi-
7'0ny egy kissé akadályozza a 
forgalmat, 

- A le111UJ(J'Jobb nehézséget • raktár átépítése okozza. -
!nondja Asztalos Sándor ke
�edelmi állomásfőnök:1e-Yettes. - S ami a legnagyobb 
bej, hogy a. befejezési ha.tár
idöt, október 31-ét az épitók nem tudják tartani, mert a MAV Szak- és Szerelöipari Fó
"f"égtől az 5 f'aktári ajtót és 
��kot caak jövö év márciusá
....,. kapják meg. Ez azt jelenti. hogv télen a raktár doloo
: fü.tet!en, ablaktalan. félig 

� azlo 
heltfÍ$égben kénvte!enek 

„o oznL 
Még nem késő. a kemény 

�ltáig van idő. Valami
azon.ban feLtétlen segí

teni kellene a kelebial árura),
� építését, illetve befejezé-

Erdekes beszélgetésnek vol- tetett ferencvárosi csomópont 
tunk tanúi Budapest-Ferenc- nem idegenkedik az újtól. 
város pályaudvaron, Bencze - Ebben az évben tovább 
La.joa állomásfőnök szobájá- szélesítettük az ultrarö,id hul
ban, ahol, Szász Gergely szb- lámú rádió adó-vevő berende
titkár, Töth Ferenc termelési zessel történő vonatátvételi 
felelós és Rög Rezsó ,illomás- rendszert - folytatja, - Tel
főnök-helyettes éppen a na- jes mértékben megvalósult 
pokban befejeződő létszám- az a módszer, hogy fagyban 
átcsoportosítás utolsó fázisáról vagy kánikulában, esöben 
tárgyalt. A közbeváltó rend- vagy szélviharban nem ke!l 
szer bevezetése előreláthatóan vasutasnak a palyaudvarra 
sikerrel szolgálja majd a érkezö ,xmatok mellett jegyez
munkaidő csökkent.é6ét. ni a. kocsi!, számát, rendelte

Munkaidő-csökkentés 

bérkiesés nélkül 

- A párt- és a. kormány er
re vonatkozó határozata ná
lunk most már majdnem tel
jesen hasznos gyakorlattá vá
lik - világosított fel bennün
ket az állomásfőnök. - Elér
jük azt, hogy a 12/24 ór� for
dulóban dolgozó vasutasaink 
az eddigi havi 240 örás mun
ka.idó helyett csak 210 örát tel
jesítenek. A minden hatodik 
szolgálat után bekövetkező 
közbeváltás ;ótékony hatása 
sokat len.dit majd a dolgozók 
munka.kedvén. 

Különösen kedvező fordula
tot jelent ez itt Ferencváros
ba!n, ahol a dolgozók 60 száza
léka tevékenykedik 12/24 órás 
fordulóban, s létszám-átcso
portosítással a továbbiak so
rán előre szeretnének lépni a 
vonatkísérő személyzetnél is. 

- A vonatkísérö személyzet 
- toldja meg Ber.cze Lajos -
270-280 órát is tel3esít, ezt 
240-250 órára ktván;uk csök
kenteni, bérkiesés nélkül. An
nak érdekében, hogy a mun
kaidő-csökkenés anyagilag ne 
érintse károsan a vonatkiserő 
személyzetet. a vonatvezetók 
alapbérét havi 218. a vonatfé
kezökét havi 165 forint.tal 
emeljük fel. 

tési állómá.sát es az irány,;á
ganyok számait, ahová a ko
csik gurulnak. Most már az 
ultrarövid hullámú rádió adó
vevő berendezésen diktált 
adathalmaz szinte percek alatt 
alakul át rendezési jegyzékké, 
az eddigi mwlkaórákai felére 
csökkentve. . 

A bevált újítások, az új 
rendszerek bevezetése mind
mind azt a célt szolgálja, 
hogy Budapest-Ferencváros 
csomópont, amely már eddig 
is teljesítette az élüzemszintet, 
harmadik alka.lommal is kiér
demelje a vándorzászlot. 

- A Nagy Oktöberi Szocia
lista Forradalom tiszteletére 
kezdemé1iyezett jubileumi 
munkaverseny szép cél;ai -
folytatta beszélgetésünket a:i 
állomásfönök - nagu lendüle
tet adtak versenymozgalmunk
nak. Két szocialista brigádunk, 
a 104 tagú A/túr forgalmi bri
gád es a 68 főböl aUó, a von
tatás és a forgalom közötti 
kapcsolatot szolgáló komplex 
brigád élenjár ebben a moz
galomban. E brigádok swrgal
mazásának az e1·edménye is, 
hogy munkaverseny-szerződést 
kötöttek Ferencváros és a Ke
lenföldi pályaudvar forgalmi 
szolgálattevöi. E szerződés cél
ja: a vonatok gyorsabb, feltar
tás nélküli közlekedtetése. Egy 
másik ilyen szerződés szüle
tett a budapesti igazgatóság 
menetirányító csoportja és pá
lyaudvarának szolgálattevöl 

Bevólt a ródi6 ad6-vevó és irányítói között. A szeptem

Orolnek ugyan a rekon<Jt

.. �,�- de mégis úgy véle
._..,.,k, t14Q110ft roasz id6bni 
;::__"'1, az c'Ssz! forn„lom kell6s 
"""'""' - lrintl 6ket. Ott ,·tin [me, ez a kezdeményezés Is 
'061dául a no tooná<J hídmé-.-- mutatja, hogy a Minlszterta
ler �lése. Jó ho,rr le'Jz, de nács és a SZOT vándorzászla-
ez elaó váBányt emiatt nem jával a kétszeresen i6 kitiln• 

ber 15�vel életbe lépett szer
ződéstől az várható, hogy az 
eddiginél lényegesen 1.avarta
lanabbul biztosítják a gépe
ket. 

Az állomásfőnök elmondja, 
hogy ez a munkaverseny
szerződe,; a mozdonyokkal va
ló jobb gazdálkodás érdekeit 
szolgálja. Annál is inkább, 
mert az utóbbi időben gyakran 
előfordult, hogy a. forgalom 
zavartalan lebonyolítására. 
,negfelelö számú mozdony 
nem állt rendell.ezésre. Pedig 
az őszi forgalom alatt a vona
tok menetrendszerinti iru:!.ítása 
és feltartás nélküli fogadása 
nagyon sokat jelenthet a kö
vetkezö hetekben. Ez pedig 
megfelelő számú mozdony biz
tosítása nélkül aligha lehetsé
ges. 

- Tíznaponként 1000 kocsi
val fordul meg több pályaud
varunkon az öszi forgalomban, 
a múlt év ha.sonlö időszakához 
viszonyítva - mondja Bencze 
Lajos. - Ez a..."'t ;elenti, hogy 
havi 3000-4000 kocsfoal több 
vesz részt a forgalomban, 
mint tavaly. 

Javul a szociális 

ellátottság 

A pályaudvar gazdasági és 
mozgalmi vezetői sokat tesz
nek azért i.s, hogy szociális 
intézkedésekkel kön.nyitsék a 
dolgozók munkakörülményeit. 
Már épül a felvételi épület 
mellett a szolgálati felolvasó
terem. amely helyiségeivel 
egyben megoldja a takaritó
nők tartózkodási, öltözködési 
lehetóségét is. Ez a 15 méter 
hosszú épület még ebben az 
esztendőben elkészül. Szerepel 
a tervben egy üzem, konyha. 
építése is 2000 f6 ellátásá.ra. 
Jelenleg 400 dolgozó szám.ára 
főznek nem éppen ideális kö
rülmények között. Gondot for
dítanak arra t.s, hogy a mun
kahelyeken Is legyenek kisebb 
étkez.óhelyek, 

Előreláthatóan november 7-
re még egy újdonság segíti. 
munkájukat. A pályaudvar 
elágazásánál elkészül a kor
szerű biztosító berendezés, 
amely a forgalom biztonságát 
és az állomás átbocsátó ké
pességét növel! majd. 

__ 1""816 

a még elfogadható 16 fillér he
lyett mindössze 3 fillér volt. 

Ami igaz az igaz, sehol sem 
könnyG a megcsontosodott 
szolgálati rendet megváltoz
tatni, mindig akad, aki vissza
felé húz, akinek jobb a régi, 
mert azt szokt.a meg. .Most 
azonban a vasútnál is előtérbe 
került: ahol lehetőség van, ott 
csökkenteni kell a munkaidőt. 

Dorog állomás szakszerve. 
zeti vezetői és gazdasági veze
tői a részleges munkaidő-csök
kentést megoldották, A havi
dijasoknál eddig 30, illetve 31 
nap szolgálati idővel számol
tak. Ez átlagosan 240 órát je
lentett havonta. Ezt most úgy 
szervezték át, hogy 

10 havidíjas 14 órai aol• 
gálat után 34 óra szabadot 
kapott. Igy 210 orara 
csökkent a havi munk&

ldejük, 
ami csupán 2 órával több az 
ipari dolgozókénál, ahol 26 
munkanappal számolnak, 88 
dolgozóJuknak pedig a szolgá
latot követő pihenőórákon felül 
havonta egy pihenőnapot biz
tosítottak. 

Dorogon jó a hangulat. Több 
a l:<ipihent arcú dolgozó, s nem 
csokl�e,it keresetük sem. A má
jus óta történt pozitív válto
zások az állományi létszám 
stabilitását ls fokozták. Ez sem 
közömbös, hiszen évek óta a 
vándorlás sok gondot okozott 
a vasúti szolgálati helyek ve
zetőinek. 

Komárom megyében nem ez 
az első állomás, ahol megfo
gant a jószándékú törekvés. A 
IX. pártkongresszuson és a 
vasuúu-szakszervezet v II. 
kongres&z,isán hozott határo
zatok íme igy válnak hétköz
napjaink 1711akorlotává. 

11--P) 

Sorolhatnánk tovább a 
helytállás példáit, mellyel a. 
6299 va.sutas szocialista brigád 
jelentős része igyekezett ön.
ként vállalt kötelezettségének 
becsülettel eleget tenni. 

A jubileumi munka.versenv 
döntő szakaszába lépett. A 
politikai munka csúcsfokát 
kell elérni az évforduló napjá
ra, hogy továbbra is fenn tud
juk tartani a dolgozók lelke
sedését, alkotó kedvét, kezde
ményezését. A nemzetközi 
munkásmozgalom nagy ese
mények méltó megünneplesé
re tett vállalások maradékt.a
lan teljesítése mellett már a 
jövő tennivalóinak felmérése. 
új módszerek kialakítása, = 

új vállalások előkészítése is 
időszerű feladat, nemcsak a 
brigádok számára, de lényeges 
tennivalókat ró ez a gazdasági 
vezetőkre és mozgalmi szer
vekre is. Avassuk be fokozot
tabban a szocialista brigádokat 
azokba. a tervekbe, elképzelé
sekbe, melyek a vasút, az igaz
gatósáqok, a szolgálati helye/; 
és vállalatok 1967. évi célki
tűzéseinek, a. jubileumi mun
kaversenynek az év hátralévo 
ré.�zébm való teljesitésére, va
lamint az 1968. évi feladatok 
kialakítására irányulnak. 

Nem nélkülözhető a szocia
lista brigádok ereje, a bri• 

gádtaf?ok aktivitása egyetlen 
szol,l?álati helyen sem. Ezt a 
szoci.alist.a bri�ádoknak a ju
Dileuani munkaver,;envben va
ló eredményes helytállása csak 
megerasftette. 

clr. Bonll I�v4n 

Mindig van egy jó szava 
A zalaegerszegi csomópont 

doJ.aozólnak egészségére évek 
óta dr. Tóth Jdzae/ főorvos vi
gyáz. Az állomáson mindenki 
szereti és tiszteli az 6szill6 hajú 
Idős orvost, aki kora reggel óta 
talpon van és IOk.uor kés6 „ 

tig dolgozik. ,.Kellékei" közül azonban soha nem hiányzik az 
emberség, a jó szó, a mosoly. Vizsgálat közben is mindenki
vel vált egy-két kedves szót, és nemcsak a betegségae), az emberekkel Is tör&llk. 

lllarkos Htad 



- . MAGYAR VASUTAS 1967. OKTOBER UI. 

A vasút helyzete Az ÁBEO egyéves tapasztalatairól . . .  
az új gazdaságirányítási rendszerben Nem volnánk reálisak, ha 

azt állítanánk, hogy a vasút
nál a balesetelhárításban és 
az egészségvédelemben nem 
lelhető fel a különböző tudo
mányos szervek és kutatóinté
zetek munkája. Mi magunk is 
számos esetben kértük, igé
nyeltük segítségüket. Azonban 
hibát követnénk el, ha a je
lenlegi munkakapcsolatot túl
értékelnénk, kielégítőnek tar
tanánk. 

Az elmúlt évben több jel1;ntös, a népgazdaság fejlesz
tésére vona,tkozó határozat lá
totJt napvilágot. Ezek közül 
legjelentősebb a gazdasági 
mechanizmus reformjáJra vo
natkozó határozat volt. A gaz
dasági mechanizmus reformja 
o; gazdálkodás módszerében a 
szervek egymásközti kapcso'ia
tában, a különbözó szervek 

jogállásában, a tervezési mód
szerekben és a gazdasági vi
szonyokban alapvetó változá
sokat hoz. Ezek a változások 
megfelelő végrehajtás ese
t.én rendkívül előnyös befo
lyást gyakorolhatnak a szo
cialista gazdaság fejlí5désére, 
a dolgozók élet- és munkakö
rülményeire. 

gok szervezeti és ügyrendi 
szabályzatában kerül sor. 

A vállalatok 

Röviden a MA V vállalatai
nak jogi helyzetéről. A MA V
nak, núnt ismeretes, járműja
vító, Utasellátó és más válla
latai vannak. Az Országos 

Tervhivatal és a Pénzü.gymi- Közismert tény, hogy az el
nisztérium által jóváhagyott következő években a vasúti 
terveken belül a MA V fel- közlekedésben a vontató és 
ügyelete alatt tevékenyked- vontatott járműállag mennyi-

A határozatokat követően szervezetét, elkészíti rövid nek. Pénzügyi, gazdasági kap- ségileg és minőségileg lénye

valamennyi gazdálkodó szerv- (egyéves) és középtávú (öt- csolataik elsősorban a PM és gesen megváltozik. A III. öt
nél szoros tevékenység indult éves) terveit. Az öná!llóan OT közbejöttével épültek fel. éves terv etőirányzata szerint 
meg a részfeladatok, a saját gazdálkodó egységek terveit Nyereségeiket is oda fizették 19� végér�a 

1
f!ózvontatás már 

tennivalók kidolgozására. En- jóváhagyja. Ennek keretében be. Leglényegesebb változás e cs '
d 

20./z ; ;kos lesz. Ezzel 
nek megfelelően a KPM-en és kialakítja műszak- és eszköz- vonatkozásban az lesz, hogy egy1 eiu eg o ozódik a mun-
a MAV-o-� belu··1 15• bi'zottsa· ::ok f -1 é 1968. január 1-tól az Utasel- kafolyamatok gépesítése, és 

Az alapvető feladatok nem változnak 

•• :: eJ esztési terv t, anyaggaz- .. kedn k t léss 1 alakultak és szakemberek be- dálkodást folytat, a részére 
látó, a Fatelító és a Vasútter- nove e a enne e 

vonásával kidolgoztak, vagy megállapított kereteken belül, vezó önálló vállalatként dol- s�e':Ilbe� ��":5"'�'?.tt me�yisék 
jelenleg dolgoznak ki anyago- nemzetközi kapcsolatokat léte- goziJk. A többi, korábban üze- gi es rrun.c;. g1 o;eteáso nye 

. kat a végrehajtásra. A legfon- sít és tart fenn és a különbö- mi vállalati formában miLkö-
d
is. Az em 1tett v lto k a 

tosabb kérdések már eldo-ztek. - , dö vállalatok MAV-üzemek- olgozók munkakörülményei-
zo orszagos szervekkel, főha- ké alakulnak át a gazdaság- ben is különböző módon érez-

A MAV és a vasutas dolgo- tóságokka! kiépíti a szükséges irányítás új rendszerében. tetik hatásukat. Mindez UJ 
· zók feladata a gazdasági me- kapcsolatokat. Ezek a járműjavítók, a Gyön- technológiáik kialakítását, 

chanizrnus reformja során lé- A nagyobb önállóság magá- gyösi Kitérőgyártó és a MA V egyes gépek és berendezések 
nyegesen nem változik Az tói értetódóen nagyobb fele- Gépjavító üzemi Vállalat. Az más és más szempontból való 
alapvetó feladat továbbTa is lősséggel is jár. Ezért rendkf- elhatározásnál az volt a dön- vizsgálatát teszi szükségessé. 
az áru- és személyszállítás le- vüli jelentőségre tesz szert az tó, h<>"..Y ezek a gazdasági Ismert tény az is, hogy a ha

bonyolítása lesz. A lebonyoli- ügyek alapos ismerete, megfe- egységek núlyen szorosan zaí és import járművek, gépek 
tás módszere és az annak lelő döntések hozatala. Lénye- kapcsolódnak a MA V-hoz, és berendezések sok esetben 
megfelelő szervezeti formák gesen önállóbban kell a dön- termékeiknek, produktumaik- nem elégítik ki azokat a kö
sem változnak lényegesen. téseket meghozni és vállalni na.le mekkora részét bocsátot- vetelményeket, amelyeket a 

Nincs szükség alapvető vál- azok minden következményét. tá,k, közvetlenül a MAV részé- dolgozók egészsége és testi ép
toztatásokra, hiszen az alap- re. A továbbra is önállóan I ségének védelme feltétlen meg
tevékenység nem követel meg Az igazgatóságok működő vállalatok a MAV kíván. Ezzel kapcsolatban az 
ilyeneket. Konstrukciós válto- igényeinek el

. 
sődleges bízto- 1 u

tóbbi időben különböző ér
zások sem szükségesek, hiszen Jelentősebb szervereti vál- s!tása mellett gazdálkodásuk vek és ellenérvek egész sora 
a vasút szerkezete az elmúlt tozások az igazgatóságok szer- során önállóan léphetnek jog- hangzott el. 
évtizedek folya.má,n alakult és vezetében sem lesznek. Itt is viszonyba, köthetnek szerző
csiszolódott, e konstrukcióban inkább a munkamegosztás ki- déseket és folytathatnak gaz Új szabályzat 

. azonos kiterjedésű vonalháló- alakítása és az új munkamód- dálkodást. 
zaton a korábbi teljesítmé- szerek meghonosítása lesz a A MAV-üzemek a MAV Ve- Az új SZOT-szabályzat 
nye'k többszörösét is képes legdöntőbb feladat. Röviden zérigazgatóság irányítása és mely a dolgozók egészsége és 
volt megoldani. A technika arról van szó, hogy a dönté- felügyelete alatt működnek, testi épsége védelmével kaP
fejlódésével együttjáró válto- seket a feladat megoldásának munkáltatási rendjük, gazda- csolat.os kérdéseket szabályoz
zások sem a konstrukciós helyéhez közelebb kell vinni, sági terveik jóváhagyása, bér- za - már erre vonatkozóan is 
változásokat kívánják. A gaz- tehát az igazgatóságokon több és létszámgazdálkodásuk, tartalmaz rendelkezést. A ren
dasági mechanizmus reform- olyan dolognak keli eldőlnie, anyaggazdálkodásuk, műszaki delet szerint a hazai felhasz
ja sem teszi szükségessé új ami eddig a Vasúti Fóosztá- fejlesztésük, az idegen felek- nálásra kerülő gépek, beren
szervezeti forma kialakítását, lyon dőlt el. Ezzel együtt a kel kapcsolatos szerzódésjo- dezések, járművek sorozat
mert a reform követelményei- kiilszolgálatok hatáskörét is guk, árképzésük tekintetében gyártásának me�ezcl,ése, va
nek a jelenlegi szen,ezetbe:n is növelni kell az tgazgatóságok a MAV VéZérlgazgátója által !amint az lmportgépek, -be
élei:et lehet tenni. jelenlegi feladatainak decent- megszabott kereteken belül, rendezések forgalomba hozata-

Ami a változásokat illeti, ralizálásával. Ezek közül a átruházott hatáskörben önál- la előtt a gyártó, illetó!eg for
azok szükségessége nem a gaz- decentralizálható feladatok lóan rendelkeznek. galomba hozó vállalat köteles 
dálkodás szervezetében, ha- közül a leglényegesebbek az Mint már többször kihang- minősítő bizonyítványt besze
nem módszereiben merülnek operatív tervezési, pénzügyi, súlyoztuk a figyelmet újra ar- rezni arról, hogy a gép, be
fel. A gazdasági mechanizmus személyzeti és munkaügyi, be- ra kell felhívni, hogy nem el- rendezés, illetőleg jármű 
reformjának megfelelően a ruházási és más feladatok. silsorban változásokról van mennyiben felel meg az egész
l\IAV 1968. január l-től jelen- Összefoglalva: az igazgatóság- szó. A MAV a népgazdaság séges és biztonságos mUilika 
legi szervezetében, válla.lati nak mint középirányító szern- által rábízott feladatokat a követelményeinek. 
rendszerben fog működni. A nek biztosítani kell az önál!ó jövőben is így tudja maradék- , Az új szabályzat tehát meg-
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tételeit. Az említett szabály
zat alapján látni kell, hogy az 
eddigi gyakorlattól eltérően 
tíjszerű eljárások megtételét 

kell szorgalmazni. Mindenek
előtt biztosítani keU, hogy azok 
a dolgozók, akik munkakörük
nél fogva különböző gépek, be
rendezések és járművek meg
rendelésével, illetve átvételé
vel foglalkoznak, ismerjék azo
kat az elóÍTásokat, amelyek a 

dolgozók egészsége és testi 
épsége védelme szempontjából 
elengedhetetlenek. A tapaszta
latok azt bizonyítják - külö
nösen az importgépek tekin
tetében -, hogy az átvételnél 
nem mindenkor érvényesül a 
munkavédelemre vonatkozó 
szabványelőírások megkövete
lése. Ennek következtében kü
lönböző problémáit mutatkoz
nak, olyanok, amelyek az 
ABEO előírásainak betartásá
nál sokak részére gondot okoz. 

Felelősségérzettel 
Elég csak utalni azokra a 

fogyatékosságokra, amelyek
kel egyes újonnan beszerzett 
vontató járműveknél találkoz
tunk. I!yen például a magas 
zajszint, szellózet!enség, egyes 
esetekben az éberségi beren
dezések elégtelensége. Hasonló 
problémák tapasztalhatók 
egyes munkagépeknél is. 

Az említetteken túlmenőleg 
biztosítani kell, hogy a vasút 
keretén belül működő MAV 
Közegészségügyi Intézet és a 
Vasúti Tudományos Kutatóin
tézet is kellő módon felkészül
jön a várható feladatokra. Er
re mindnyájunkat kötelez a 
dolgozók egészsége és testi ép
sége iránti felelősség, a vonat
kozó törvények betartása. 

Ennek a felelősségérzetnek 
kell megmutatkozni valameny
nyi vezető beosztású dolgozó
nál a saját munkaterületük 
biztonságosabbá tételében. A 
munkát és munkahelyet a biz
tonságtechnikai követelmé
nyeknek megfelelően kell meg
szervezniük, illetve kialakíta
niuk. 

Egyes hel11el.en azonban sze
met hunynak a bal.esetet elő
idéző veszélyforrások felett, és 
hogy komolyabb baleset nem 
történt, az egyáltalán nem az 
ottani vezetők érdeme. Néhány 
példa arra, amit a munkavé
delmi felügyelők tártak fel el
lenőrzésük során: 

Dévaványán a IX. pályames
teri szakaszon levő fürdőhe
lyiségben a villamos vezeték 
az MSz 1600 sz. szabványeló
írással ellentétes, így az áram
ütés veszélye fennállt. 

A dombóvári fűtóháznál tar
tott ellenőrzésikor a fordítóke
zelőnő a járművek össze
akasztását végezté, holott ilyen 
munka a női dolgozók részére 

tiltott. 
Sop-ronban az I. pályameste-

1i szakaszon levő asztalosmű
helyben az egyengető gyalu
gépre a védőberendezést nem 
szerelték fel, s a gépeknek 
nincs kezelési utasítása sem. 

A Keleti Műszaki Kocsiszol
gálati Főnökség ez évben az 
üzemszemlék során több eset
ben mint baleseti veszélyt ál
lapította meg, hogy az üreg
kezelő XI. és XII. vágányok 
közötti aknafedelek állapota 
nem kielégítő. Több esetben 
átírtak a Józsefvárosi Pálya
fenntartási Főnökség XIV. sza
kaszához, azonban a nyár vé
géig nem intézkedtek. 

Van jelzőeszköz, 
de nem használják 

Az említett fogyatékossá-. 
gokkal nemcsak a vezető be
osztásúaknál, hanem a beosz
tott dolgozóknál is találkoz
tunk. Nem kell senkit sem 
meggyőzni arról, hogy a tola
tások alkalmával milyen fon
tos szerepe van a kellő figye
lemnek és a jelzésadásnak. 
Mégis gyakran tapasztalunk e 
munka során nagyfokú felelót
'lenség�t. A Dunakeszi Jár

müjavitóban végzett tolatás so
rán a tolatócsapat egyes tagjai 
menet közben a mozdonyve
zetővel beszélgettek, az útátjá
rókat nem fedezték, a jelzése
ket nem adták. A náluk le-có 
jelzóeszközök jelz:ésadásTa al• 
kalmatlanok voltak. Arra hi
vatkoztak, hogy nem kapnak 
kelló mennyiségi! jelzőzászlót. 
Amikor a tolatást beszüntet
tük, illetve leállítottuk, és az 
érdekeit vezetőt felelősségre 
vontuk, kiderült, hogy vala.
mennyi dolgozónak vadonatúj 
;elzózászlója van, csak azt a 
szekrényü.kben tartogatták. 

Természetesen ez mit sem 
von le a vezetők felelősségé
ből, akik szolgálat megkezdése 
előtt a szükséges ellenőrzést 
elmulasztották. 

(Folytatjuk) T. J. 

vállalati forma tehát nem d 'lk d • z h • , é talanul elvégeznj, ha núnden- nyugtató módon rendezi a ko-gaz a O as e etoseg t a leg- ki a maga poszti'án felelősség- ra.' bb' sok v'tát k'va'lto· kér-
B I t• k ' •k szervezeti, hanem elsősorban t"bb t "l t E ek kid lg 

• • • 
a ese I ron gazdálkodásbeli változást je- o eru e en. z o o- gel, önállóan, a leggazdaságo- dést, következésképpen a. gé- 1 a 

1 t. E ,.,1 1 d .  k zására a MA V Vezérigazgató- sabb módszerekkel do'dozlk. pek, berendezések e·s ,á�u· _ en z a v"" a ati gaz al o- . al . , .,. , ',.. Szeptember 11-én Rákosren-
dásl rendszer azonban a va- sag, v ammt az igazgatósá- S. J. vek üzembe helyezésének fel- dező állomáson csonkulásos 
sút jellegéből következően ,----------------------------------------- üzemi balesetet szenvedett 
nem lehet azonos a termelést Szebeni Mihály elósarus. A 
folytató vállalatokkal. 

"CJ • • 1 • b • ád 
vizsgálat szerint a balesetet az 

Ezekután röviden vizsgál- .1..-.1..atvant JZOCttl ista nu. ,, okozta, hogy neverett egy előt-
juk meg a Magyar Allamva- Ó '  

te már elgurult kocsisort fi-
sutak elhelyezkedését a nép- gyelve körültekinté6 nélkül a 
gazdaságon, illetve a Közleke-

_ JZ 10,, ,Ak,,"n ,,• 111 ___ :J ��-r�� 1
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másik vágányon guruló kocsik 
dés- és Postaügyi Minisztériu- /,j p&IJ, U,/1,- '1  p� JL,, C/

1,,,
r1t ürszelvén,yébe lépett. 

mon belül * 
A MÁV 

a KPM-en belül 

A Magyar Allamvasutak 
Vezérigazgatósága 1949-ben a 
Közlekedés- és Postaügyi Mi
nisztérium főosztályává szer
veződött. Ezt a formát többek 
között az is indokolta, hogy a 
MA V számos hatósági funk
ciót is ellát, de azzal az előny
nyel is járt, hogy nem szük
séges egy külön vasúti és egy 
külön minisztériumi appará
tus foglalkoztatása, mely egy
részt többlet létszámmal, más
részt az ügyintézésnek egy 
lépcsővel való megtoldását -
s a vele szükség szerint járó 
nagyobb bürokráciát - jelen
_tené. 

Ennek és még számtalan 
más előnynek a mérlegelése 
eredményezte, hogy ez a szer
vezeti forma továbbra is meg
l'!iarad, de tartalnú változások
ra sor kerül. A MAV helyét a 
KPM-en belül úgy lehetne 
meghatározni, hogy élén a ve
zé·riga.zgatóval beilleszkedik a 
közlekedési tárca szervezetébe, 
mint I. Vasúti Főosztály. Ve
zérigazgatója egyben mrn1sz
terhelyettes is. így a felső ve
zetés tagja. Mint a tárca fő
osztálya részt vesz a közleke
déspolitikai koncepciók kiala
kításában és szervezetének 
megvalósításában is. 

Feladatainak megfelelően 
fneghatározza és kiépíti saját 

Négyéves kapcsolatot ápol
nak, erősítenek szüntelen a 
hatvani és a kassai vasutasok, 
akiknek kezdeti levelezését 
időközben személyes látogatá
sok váltották fel. A külföldi 
ismerősökbó! így lassan-lassan 
barátok lettek, s a szlovákiai 
nagyvárosban ma már ugyan
annyit tudnak. beszélnek 
Szücs Ferencékről, mint a 
Zagyva partján Stefán Kis
sékről. 

Vallomások a munkáról 
A nagy gonddal vezetett bri

gádnaplók, a vallomások a 
vonatkísérők hétköznapjait, 
ünnepeit őrzik. A kis létszámú 
brigádok kölcsönös biztatásra 
fejlődtek egyformán tizennyolc 
tagú kollektívává, az állomá
sokon tekintélyesnek számító 
együttesekké. Hírüket, rangju
kat a lelkiismeretesen vég
zett munka, a fárasztó szolgá
lat után is újra meg újra is
mét!ődő tqrsadalmi segítség
nyújtás, egymás nevelése, foT
málása, a mindenkoTi példa
mutatás adta. Negyvenévesen 
vagy még idősebb fejjel is 
megmutatták, hogy nem ma
radnak a ,.második vonalban". 
közös akarattal az élmezőnybe 

küzdik magukat. 
A gondosan vezetett bri

gádnaplóban néha még kú
sza sorok, amatőr fényképfel
vételek jelzik az előbb még 
külön-külön, később pedig 
már együtt megtett utat, em
lékekben élnek az élmények, 
találkozások. 

A nyár elején a magyar 
vasutasnapot együtt köszön
tötték Hatvanban, majd a He
ves megyei tájakat, Budapes
tet és a Balaton vidékét jár
ták, a nyár utolján pedig 
Szlovákiában ültek a fehér
asztaloknál. 

A teleírt jegyzetfüzetből -
hirtelenjében nem is tudom 
hogy mit idézzek ? A rendkí� 
vül szívélyes, közvetlen, úgy
szó�ván rokoni kassai fogadta
tást, az ezt követő - s szám
talan meglepetéssel szolgált -
ünnepséget; a négynapos, ked
ves vendeglátást? Kraszna
Horka várának, mauzóleumá
nak, a betlieri vadászkastély 
műgyújteményének megtekin
tését? Rozsnyó kisvárosi ro
mantikáját, a zadelól völgy 
hosszú sziklafolyosóját, a Ke
let-Szlovákiai Kohóműveket ? 
A szépülő, terebélyesedő Kas
sa új, korszerű lakótelepeit, 
száznyolc éves vasútállomását 
vagy éppenséggel a Stary 
Szmokovec vadregényes kör
nyékét ? A tolongó szavak, 
mondatok között nagyon nehéz 
a választás - de még nehe
zebb eldönteni, hogy melyik 
jelent maradandóbbat. 

Új nevet vett fel a két brig id 
Nem is akarok ez utóbbira 

vállalkozni, hiszen bizonyára 
kinek-kinek sajátos élménye 
van a négy napból. Egyiknek 
talán a jól felszerelt, kényel
mesen berendezett vasutasklub 
tetszett :-: amelyet egyébként 

Kassa második legjobb kul
túrotthonaként is emleget
nek - másnak meg a pá
lyaudvari forgalom vezénylé
sének egyszerű. adminisztrá
ciója, a hidraulikus vágány
fékkel ellátott gurító, esetleg 
az egyszerre 60 kocsi kezelé
sére alkalmas impozáns rak
tárépület marad feledhetetlen. 
Vagy a már említett ünnepség, 
arr.elyen Kijácz József hatva
ni állomásfőnöknek, Kiss Jó
zsef pártbizottsági titkárnak 
Szuromi István szakszervezeti 
titkáryak, Nagy Lajosnak, 
Oroszi Károlynak és Szücs Fe
rencnek díszes emléklapokat 
nyújtottak át a nemzetközi 
barátság szimbólumaként. 

S a krónikákba is bekerült 
az első este megtartott össze
vont értekezlet, ahol a' hatva
niak kiváló dolgozóvá avat
ták J anic Vojtech kassai fő
nököt, Ladislav Veres szb-el
nököt és Stefán Ripka ve
zénylő tisztet. A két L dgád 
ezután úgy határozott, hogy 
November 7-re változtatja a 
?ri�ád korábbi nevét, s egy-
1de3űleg, hasonló szempontok 
alapján - félévenként érté
kelendő páros verseny kezde
téről határoztak. 

A négy nap alatt más érde
kes is történt: a hatvaniak 
eqyezségre léptek a Kassán 
járt pilseni vasutaslcüldöttség
gel, akikkel rövidesen Stefán, 
Kissékhez hasonló kapcsolatot 
szeretnének teremteni. 

G;yóni G;vula 

Szeptember 16-án Baja állo-
másról kijáró 2158 számú vo
natra kíméletlenül ráütközött 
a 442014 psz tolómozdony. A 
ráütközés következtében 2 
kocsi kisiklott és Szilvási La
jos, a tolómozdony vezetője 
könnyebb sérülést szenvedett, 

* 
Szeptember 18-á.n Kiskunha-

las állomáson súlyos bordatö
réses üzemi balesetet szenve
dett Papp Kálmán kocsiren
dező. A baleset azén történt, 
mert nevezett az álló kocsiso
ron tiltott módon, az ütköző
tokra fellépve akart átjuni, 
közben megcsúszott és a csa
va.rkapocsra zuhant. 

* 
Kunszentmiklós-Tass állo

máson a 947 és 4862/b számú 
vonatok mozdonyai szeptem
ber 21-<in kíméletlenül össze
ütköztek. Az ütközés követlcez
t.ében a 947 számú vonat moz
donya és kalauzkocsija pedig 
kisiklott és felemelkedett. A 
vizsgálatok szeri.nt a balesetet 
mozgás elhatárolásának hiá
nya, valamint a jelzésadás és 
a váltó megfigyelésének elmu
!Qsztása idézte elő. 

* 
Szeptember 21-én Bácsbokod 

állomás bejárati főjelzőjénél 
fertartott 2158 számú vonat 
egyik fékállására fellépett 
Szalma János pályafenntartási 
asztalos azzal a szándékkal, 

hogy a vonattal bemegy a?: 
állomásra. A vonatot azon
ban az állomáson átmenesz
tették. Nevezett a robogó vo
natról leugrott és viszonylag 
szerencsés kimetelű zúzódásos 
sérüléseket szenvedett. 

* 
Csengőd állomáson vég-zett 

tolatásnál szeptember 26-án 
mindltét lábán csonkulásos 
balesetet szenvedett Kordás 
J enó vonatvezető. A vizsgála
tok szerint a balesetet az 
idézte eló, hogy nevezett a fe
léje hala.dó mozdony előtt 
akart a vágány másik oldalá
ra átmenni. 

* 
Szeptember 29-én a Kecs

kemét állomásra behaladó 206 
számú gyorsvonat ürszelvé
nyébe hajló vízdaru gémje 

erősen fejbe ütötte Pintér II. 

János Szeged honállomású 
mozdonyfűtőt. Nevezett sérü
lései miatt kórházi ápolásra 
szorul. 

* 
Lapunk szeptember 18-i szá

mában közöllük, hogy Buda
pest Kőbánya-felső és József
város állomások között a vas
úti töltésen keletkezett tűz 
felrobbantott egy háborús lö
vedéket, melynek következté
ben súlyosan megsérült Fehér 
Pál vonalbejáró, aki a tűzol
tást végezte. Nevezett szep
tember 21-én életét vesztette. 

* 
Szeptember 22-én a Székes-

fehérvár állomásról kihaladó 
2202 sz. vonatra való felugrás 
közben a kerekek aJá esett és 
mindkét lábán csonkulásos 
balesetet szenvedett Fábián 
lstván főelöadó. Nevezett kór
házba szállítás utá.n életét 
vesztette. 



1..,, Otn'OBElt 18. MA<:YAR VASUTA� 

Két évtized 
Várakozás Pétervártól a csillagokig 

a zenekultúra szolgálatában Az a.célC&?nwk szögletében Álltam a. fojtott, sárga füst függön11e alatt. 
A nagy október ünnepi könyvei 

B
udapeet utcain minden év 

ós-z.én megjelennek a 
plakátok: MAV Szimfonikusok 
• Zeneakadémián. :€ppen husz 
e,e a:mak. ho:zy 1 947. október 
3-án a háborús romokból ÚJ
jáéledö fó\·árosunkban a vas
utaszenelal.r első bérleti hang
Yersenyén fele. endült Bartc,;c 
felejthetetlen remeke, a Can
tata Profana, e,; ,ele egyútt a 
zeneirodalomnak mindmáig 
csúcsát jelentő beethoYeni IX. 
at!mfónia. S a.::óta a mút,ek fel 
ttem sorolható sokasága és vál
toiat08ság,a hang.ott el azon 
az 132B hangversen11en, ame
l11et a.: tlmúlt húsz enten.dó 
alatt adtak a MAV S:.imfoni
kvaolc.. 

A vasutal! dolgozók kultúr-
1z.inYor-alánoak emelesét tűzték 
'k.! célul. és bár azóta kinőtték 
a korábbi kereteket az 
rgví.itte, az ország egyik rep
f'ftfflt41iv zenekaTáva vált -, 
az alapvető �!hoz, a vasutas
Iá& zenei 11:en)·einek mind szé
lesebb körű szolgálatához. ma 
Is hűek rnaradtai<. Bironyitja 
eit az a jelentős kedvezmény, 
amelyet a va•u•asoknak nyúj
tanak, de az is örvende�. 
h�· ma már a;: eladott bé,-le
tek 80 izázalél«it a vasutauág 
l'á»rol;a meg. Ez pedig nagy 
ezám é8 m� nagyobb eredmény • . .  Közben fejlődött.. ala
kult a zenekar, s amilyen mértékben igé-nye,;ebb lett a közönség, oly-an módon bővült a repertoár, 'nemcsak a választék mind nagyobb számával, hanem az egyre nagyobb zenei feladatokat jehmtó mtl,·ek elólldúival. Buhtól Enescuig és Liszttől a mai modem magvar 
uerz6klg a sok é\-szá?adot !el• ölelő zeneirodalom megismerése szinYonalas előadásban -ma már tennés:,,etes igény, és 
a húsz év előtti gondok: vajcm 
riker t111f111 kudarc ,:,4,--e 4 
MA.V S:timfon.ikusok 1:asuta.t 
bérletakciój,ir4 - eloszlott, és 
az idén valamennyi jegy bér• 

letben történt eladá5ához vezetett. 
P

edig az Idei műsorban sem a népszerű. hanem a ,.nehéz" múvek kaptak főleg heIret, köztük Beethoven valamennyi szimfóniája, Bach: János passiója, Mozart: Requiem-
1 ;e. egy Kodál11-emlékest, ernelle t Hiindel. Brahms, Csajkovszkij, Prokofje,:, s ezt a fel- l .soro!a.«: tolytath:i.tnánk még igen sokái,::. A jubileumi hangversenyévad első músora azonos volt a húsz évvel korábbi bét-letindító hangversenyével. Bar• tók: Cantata Prof4rw. és Beetho\'en: IX. szimfónia. A háborúban elembertelenedett világ kereste akkor azt a tiszta, friSB és egészséges forrást, amelyről a népek test,·érré v-,Hását szimbolikusan hirdető Cantata Pro!ana szól, s amit Beethoven ha-Ihatatlan géniusza egy évszázaddal eloob a IX- szimfóniában énekelt meg, ,,Tut"étlészen minden ember-, hangzik fel a Khilleri örömóda, a �zimfónia negyedik tételében, s mindennél hatalma:labban kiáltja bele a világba azt, amit Bartók é<i Beethoven századok távlatában, de egyen• ként a legnagyobbnak tartott: a békét, a. s::abad&á.got és 11 ,iépek testvéri füszefogá.sát. Soha szerencsésebben és találóbban nem lehetett műsort öszsreállítanl, mint ennek a két csodálatos rnúnek egy hangversen�-ben való előadását. 

S 
ha a MA V Szimfonikusok húsz énel ezelőtti vállalko7.ása merész ,·olt, akkor hadd ei:!é.szitsü.k ki most azzal. hogy a ,·allalkom és az előadás nagy:szerúségének elismerését, amit a közönség szűnni nem a.karó tapsai !ém.ieleztek. mind a zenekar, mil'ld a kiváló szólisták - az énekkar \;szonylag szerényebb teljesítménye ellenére - méltán kiérdemelték. Dr. CeJ.Uac Ferene 

Sioéiaflsta brigádvezetők tanácskoztak 
a debreceni járműjavítóban 

A vágánVokn<il - künn a.z éjsz,akában A nit:em talán éppen messze vágvott, - lassan siklott kí az é;be egy vonat, -hajnalt, fénvt látni messze, á!!omások peronjain friR, izgatott aTCokat. -Idegen szó csattant , ct felC34pódó a;tÓ?l á.t vad zenét lökött be 4 széL Néh.á.n11 munkás jött 4 teheT-Ta.kodó feUil, s nem ér-tettem n11elvük mit beszél; s ,nár fojtott. mintha elnyelt tlolnct <ilmaiffl4t uzo, hú•, idegen é;. 
e mnv. 

Bemutató ..,harcászati gyakorlat" 
a Landler Jenő Járműjavítóban 

üzemünk po�ri védelmi szervezete, több hónapos előkészítő munka utan szeptember 12-13-án ha.rcaszaü gya. korlatot tartott, amelynek során a gazdasági vezetés !elkészült az 1!6etlege:. h.iborús időszakban megnövekedett jármújavító munkák szervezksére és koordin.álására. A polgári védelmi szervezet pedig a készenléti allapotnak megfele.16 feladatait hajtotta végre. 
Az események szinte egy

mást követték. A képzeletbe
li atom.csapás után a figyelo, 
felde?ít6 szolg,ílat kárjelen• 
téat tett. Ezután került sor a 
kialakult helyzet értékelésére, 
melyet a vállalat vezetője tar
tott, majd a parancsnokok ki
kü4dték egységeiket u elsőd
leges mentési munkálatok 
megkeulé:sére. 

Többek között az eltorlaszolódoLt óvóhelyi vész.kijáró elől markoló segítségével eltávolitotLák a törmelékeket, majd a hordozható kompress=rral levegőt biztosítottak a bentszorultak r-észére. A kisiklott kocsikat autódaruval emelték fel. A sérülteket és a tűzoltókat villamos targoncákkal 
szallították a segélyhelyre. A súlyos kórházi ápolást Igénylő sérülteket traktorral von,tatott pótkocsival szállitották kórházba. 

Igen. jól dolgoztak 4 figyelő felderítők, a sebesült kul:4-tó és szt1!lít6 csoporlok, a kocsibeeme!ök, az RBV felderítők, a jánnúmentesitők, a Tendfenntamk ú a sugt1relLenóTZIS-pont beosztottai. 
A beütemezett Időben u egységek ereclrnényesen fejezték be munkájukat. 

Bognár Jáno, 

Gy(!U'l.mek 4!s Yere,,égek voltak velejárói a nagy földindulásruú<, mely elpusztnotta a halod6 múl· tat és ködös ISsú nBpra tette az emberiség tawszát. órákba zsu• Joritott emlékezé&ek, :z.aszlodlszbe öltözött országok, váro,;o,k dobben- ri bennünket: a jele· nünlt és Jövőnk ez az ötven év l K0n:yvtánl�1 az az Iroda.lom, melyből VA!Ogatni kellett könyv• ld.a<IA5unlmak, hogy méltóan .-mJékezzék meg u új korszak ke:oC:etér6!. Alig lehet tőbb szuksu. ú felsorol.ásna!, mit az é\.-i'Orduló ünnepi ltiadványalról elmondh�tttnk. Je.ll<ép is lehet., ha a nagy Iorradalmat idézve Lenin lh ze§ mű· vet M kötet.t!vel kezdjük 81. lsmartetést. 1917. júliu.<át61 november 6-ig, a &zoclall�ta forradalomig vezet el bennünket a 34 kötet. Lenin izz.ó irásain keresztül Jsmcrhetjlllt meg a nagy forra<latom érlel(!a.ésének i's elókész.itksenek r�elt. Az illegalitásból is tudom4nyos Pont<>S&ággal klsérte figyelemmel, irány!tott.a a párt. a tömegek harcát. A világ eLsö munkás-paraszt álla.mának megszül.,... tésér(!I, annak boclyoluJ.tságár6l vall a kötet.. Len!Nc(!l. a,. embett61 szól a páratlan hiteleuég(I memoárkötetében Boncs·BruJev1cs: Emlfkelm Lnlinr6l ctrnü múv-e, me!y e!OS"Zör kerlll • Jltagy&r olvasók kezebe. Jd:l.nt Lenin közvetlen munkatá� e.a uantanllként id<;zl fel a forra• dal.ml harc láz.as napjait. N&ány napba tömörltl Lenin nagy,;ágát és egyneruségét Kau.kevtcs: K.él< fllut cimO mOve. A lenini magatartlls lejl<,nyege,;ebb vonásait látjuk, a szubjektív torr:id.alml egyéniség Izzó tüzét, mely akkor sem lankad, amikor fojtó rll.st s,itolja a 1'1ng :kitörését. G)'\mkó LA.szló: Lenin, október clma munkája azt kutatja. hogy mi van a mindenki által Ismert közhelyek mögött. A valóságos össz.efüggéséket k<resl, bonyolultnak, <5sszetettnell: á!x'ázoija Lenint, • oroszol"IIZ&gt foITada.lmat, olya21nak. amilyen valójában vo!t. El-.5 lzben jelenlk rn.-g magyarul A nagy forradalom krónikája vaskos lcöt.,..,ek okmány és emlékezés szemel,'"ény itYúl eménye. A korabeli doku.nw-nrumok. a% ec.eményekben résztvey6Jr ,1sszaemlékeú�e:1 mindE-n magya!"Azat..'f'\ál é-keM?bben idézik meg a t5rtén"'1-ml ldőszal<ot. A ma&'YV lnternacionaUst.ál< t . kötete a hadl!oc!yoit s,.ociallsta, icomnmnist.a e.z.e�ete:lnek megalM,Jláúval, t..v&eny5éj!éYel foglalkozik. Október gyözelméttt és YlvmányaLnak �éséért a me.r.,ar internacionalisták • Vörös H.ads<,reg soralben. rná• n..,,._k :!la• IYal együtt jirultak hozzá október dlcs(!ségéhez. J'ohn RN>d: Tfz na.p, a.mely -
r-- a vlltgot ctmO blres ltönY\"e, ag es<!méRY�'-'t 6 ll, lellciWn..-et� � nemével ldé-21 • nau napok �ctét. Re<-<! Uradhatatlanu! kö,•ffi � érték<>li az eseménye-Jcet. httPlesen é-rz&e!te,tnt a forradalom p,átoCJ7..á f"rejl-t. Mindenütt ott van, a Szmol• nijban, a T� Palotában, az utcán. 

A debreceni jármu•J·avíto· A k"z"- tan'-ko-'·- a • fronton. a kaszárnyakb•n és 
...,._ v "" a- .......,.. min.S.,, es<!rnén;t aprolékooan. .,...,-, gazdasag:t és szakszer- szocialista brigádok naplóiból &ú?ft& nélkül Je,rve� 1„1. A könw '';Uti vezetői szeptember utol- kiállítást is rendeztek. hanglemez mellékletén Lenin 
10 napJalban tartották meg a VolollnoTnlkl hangj6t halljuk. majd Slnkovtm 
\'lÍllalat szocialista brigád,·eze- Imre maVés21 tolm.écsolás!lt. 
t61nek ÖSS7.evont talál ko·•-�t. ""ll\,,'V\t#l/\,'l,,V,l/'-'V\N""'""".,._""'"""'""'""".,.,,""�-"''-",...\l\o'V\"'l'-",...11\,,'V\t#l/l,'l,,V,l/'-'V\N""'"""""'""'""'""'""'',.l Szeraflmo,1cs: Vuf.radat c1ma 
.,�_.,__ = . 

re,é:nye a polgárháborúban l�en-
.........,,. Lcia::16, a szakszerveze- daá vollt Tamana-hadsere,i és a 
ti bizottság titkára elmondot- velük együtt men<>tel(! ha18lmas 
ta, hogy a 11rocialmta brigád- ERZS'D'BET NiO,-,-VB

""'
R 

és mikor felgyógyult, él men- embenradat hadláratAnak reg;,.. 
IIIOZgalom tovább srelesedett. _Lj_ nie kellett volna, leugrott a ���.!ó�':!',�r:'· e�::"{1��� 
Míg az elmúlt évben a dolgo- kocsiról, Újból eltört a lába. kováe,<olódott néptömeg. Ember-
z6k 511,3 százaléka harcolt kü- Móg'l/orósi Erzsébet osztály- - Nem &ok ez egy kicsit. Másodszori felgyógyulAsa utAn formiló esem"'1ye1< tl<>!'&n kö •e•-
lan� stlntek eléréséért, ad- vezető n6\·ét' 1943 júniusában nem fárad el, h�z,en gyakran aztán sokáig segített az. élelem- ��= t=:"'�a�. magát véd(!, 
dil 1rletlleg a.z &szdolgo::ók került a kórházhoz., azóta do!- kA!ll vasárnap és ünnepnap 1a és gyógys2Jel'beszet7A!slél Az 1t1._1t1...,.. polgárháború 
72,S százalék.a versenye:: a s=o- gozik itt kitartóan, saorplma- ügyeletet tartania? . Az orvosolt a ptnoében ope- leglzi,almaul>b csatl!t elevenftl fel 
�ta briQód cím megsze.-zé- san. - Hát '-'-on11, -�L- ,-'- ráltak, s ,.,_ •- -!ük e....,.tt ,.,..,,,_nov: caa..,.,ev clma regé-
l1S1STJ„ vu. wcnu. uin., UI\. • -.,-; &.1"' nye. A lll".erzO Klieskov n�en s7� 

- Heten. ooltvnk tat,,,érek, különösen. ,no,t, pog11 már il.t- szinte éjjel-nappal dolgoztak. r.-oel a -rel!'l\nybe-n. A k1'tetet -&k 
A vállalatnál a jubileumi Cegléden laktum.k. 4pánk nvug- lépee,n a.z ötödik X-et, De a A nővérek 10-12-en voltak, és Sándor llluutricló1 cllsZltllt. 

A bataJmas szovjet fö;d mM ..-1• c!ékére vi�z el i·agycJev: Tiz.enld• Iencen címa híres regénye. Ma.roknyt partizáncsap.at \.1Vja .&.e" .. -haiál harcát a fehére-kkel a Csendes-óceán part,·i.dé.kének &;e.rae;ben, As&Wny Is van köztük Var• ja, az egyUc partizan felesége. l!:m.. ber.ei.en harcok, e-mbert s:z.ere!Jnek őrlik az élni akaró panlzáncsapatot. A küzdeJ.m<,s - mis terille!6-re nyargal velünk Babel: tovubad.,creg ctmO kötetln.ek eloeszeIt-s wra. 1r-o. tavaszán jé.runk. ci.e csak nem a:kBr tavaszodni. A lecend.á� vörós 10, a.r;had.�reg ka:c• � tolltorgato katonája, az esen1� nyek h1'i:ségeg kt"ónik,ha:. kön·t'tl�n élmenyckből ra.ttad6 1rá,salba;J megkapó eii"ven.C{éggeI jbrézolja a Ral1cla1 hadjárat ,:seményeit. Garasin Rudolf: Vúrö5sa.pk.á.s lo,·a..-r,ok cimú re-génye a harcos é\"ek romnnllkllját kelti életre. Slk Endre: Prób&évek cimO regényenek szlnhelye Szibérla. A könyv nelll öneJet.raJz, ú nem 11 fiU)kvaay06 ertelt:mb.: vett .emlék· trat. 1917-tól 1923-lg k.l.sé!rhetjük az akúv k>ITada.LrnAr éla ezem�ve1 a forradalom hétk�napJIUt, az ec,,. emberek él�t. a jellemet va..itoz• tato !<lót. A2 lzgalm.u múltat és a mai fej-16d6st vetlti elénk a Thorndike h.ázas,>ár. Az ocoo� caoo.a c!mll fllmjük után, mely bejárta a:z: egész világot, elké;ZÜlt az. azono,, cl.mű köny,,ilk 1s, melyben azt az utat mutatlá.k. be, amelyet a h1-hetetlenill elmar.ad.ott Oroezo:rsuc megtett, amlg a mai nAlrl"h■ta• lommá vált; ez u út az. 01"05% mo• da !  A a.agy október - Földes Péter munkája - nyomon k1sér1 a torradalom előtörténetét, megi.m..rte• ti az olv-asókat a !OITadalom e&e-ménye1,·e1, külső, be!. ö eUenú-lel· vel. A t&rténelml cscményelcet 2li0 lu>p és szlnes U.blák hozzák köz"1 mai flatal5"gunkhoz. Az ötvenéves Szovjetun.lóról ftl• lanak A Szo,·Jetunió magyar -mel cima kötet személyes vallomásaiban magyar tudÓ6<>lt. -poUt!k 01<, újságJrók, mOvé&zek. A ozovjet tudomány legújabb eredmenye>ról N kutat'8a!r61. As atomvá�tól a csUla�irosoldc ci„ ma kötet ad lz.ehtót. Joggal súmithat énleklődáre a 11.:\gTetó reprezenlat:iv Yerunto&6-giája., az Auróra, mely 50 év torra&lml költésuteb(!l ad az Onnept alkalomhoz méltó válogatl.st h6t "7-0clall<ta ország költölnelc tollibol. A magyar költök és lrók ,._ n:-zentatw költészeti 1:8 ezépp� antologiája az UJ kor nylt&.n:,ra. mely az elmúlt ötven lív alatt szilletett u-á>;okból meríti anyagit. A Gondolat Kládó ,u dj a.ovjet lr�da.lo� cúnmel mutatja be az elmult t.'Y.tlzedben feltllnt értékee lrinp.a k Jdvá!ó k�vlff161t o:yan költ<5k eo Wk neref)e!nek a válogatásban, mint v-,-e• szrnszk:U, Jevt116ellk6, SZObaen)1• dn. ,·1nokurov. A Con.1na Kl&dó Ult7 Baa 11111• "é5Zf'ténf'k álllt "mléket, annak a múvé,lrnek, akinek mtlvéozete ös:,,. s,eonódlk a SzovJetunló"<'al. �•· fikát ff"..Stményet a mOvés?ct sa-1átos forman "élvén togalmatzi'k meg 1917. forraáalml lendületét, amely a Magyar Tan4cskö:zfina• aág klvlvásához vezetett. Glnc Karolv ma,,é,,zi fotói d:lszftik a ... sél6 virosok sorozat Moszkva kötetét. felklnve a 800 é'Ves viro,o történetét. A azep k�tet, 8 ma"� 57.1 !otoanyag össz„állftúiban az e��z ma megtervezés�ben. kf,111„ tásliban felíllmlllja a nagymkertl sorozat f'<ldlgl köteteit Ai JU•la cima kl!tethez hasonló · f<>nn4tum,. han, ga,dag képanya,rgaJ Jelent �g a Panoráma Sz.ovJe&Ulll6 dma útikönyve. melvben a sok éték,e,; acla+ mellett élménysteríl besuht1<>16t kapunk a NAJ'' Október azülötlá'OJ, a SzovJetunlóról. 

munkaverseny kezdeményezői díjas t.•asutas tlO!t - �éli fel.gv6gyu1t betegek h.Uiu 1Z4- 200-250 sebesültet ápoltak fella a ll20Clalista brigádtagok élete. munkája történetét. 1'4. örömtől TamJOUÓ ctTca, ká.T- váltva. ameddig birták. H6dea, 
Voltak és a munkában, a jó Csak a. háború ide;be alu&r- pótol minden f1Ímdts49ff1. önfeláldozó mun.k4 1101t. Az· 
eredmények elérésében is a tam feljönni nhvél'nek, eztátt Mao eztán II múlt, az 4 ,ok tán Tomokat takaritottak, ai
llOda.llsta brigádok járnak az haza=ni, és c-,al6dot alapi• tnindm, ctmi ehhez 4 k6Tház- káltak, mo&tak, é, megint lllJó
éien. Részt vesznek a brigádok tani. Ez tiolt a-:- e1gt'ftd.01daoffl. hin köt. Fél életemet Itt éltem (7!.ftottctk.. Fűtés, ablak méC 
u újftóm07CD.Jomban is. GeTe De 4 so-rs közbr1z6lt. Sroba- le. Keserves napokat éltünk át nem volt, a víz ráfagyott a 
.U- mar"- Lak-•o, K-'Tolv lányként kezdtem. mert akk:M a 44-e esztend6ben. Teljesen falra, de nem törődtek ezzel. 

Száznyolcvanötezer könyv 
Országos Műszaki Könyvnapokon 

,..,, ... .. mindenkit � ilyen klcegftó el voltunk z:í.rva a k0lv!lágt61, _ Azóta eltelt j6 n6hély esitersál.yos, Koc1i8 Gyula munkára vettek fel. Kés-'lbb, ráadállul Itt volt a Nyugati pá• esztendő _ folytatta l:nMbet 
IIIÚIZaki brigádjai több újítási 45--46-ban elvégeztem az eg)•- l.yaudvar, a vasút, állandóan nóvér. _ A kórház újjá�téee 
�tot dolgoztak már ki. éves ápolónői tanfolyamot. Az- bombáztak. és az egyik alka- 1949-ben befejeúidött. A kez-óta vagyok nővér, Illetve 51 lomkM találatot kapott H deti 700 ággyal -ben most !len járnak a brigádok óta osztályvezető n6vér és épület bal szárnya is. Akkor 1 100 ágyunk van. 
túadalmi munkában is. szemészeti miit6sauzlaztens. már közvetlen itt volt a front. 
llmnozdonyjavító osztály szo.. Szeretek itt lenni, itt dolgoz- A uovjet csapatok az Ollói út 
elalllta br!gádJ'al 4 _.,,,_,_..., ni. Nem tudom el,képzelni, -Dó- György út vonalától 
• ,.._. vu... ........ , hogy mást Is csinálhatnék. Vé• Qzt.ék • németeket a Duna fe-v.ro •• mosdó építéeénél remmé vált ez a munlka. A be- lé. Kapuról kapum folyt • 
1430 6ra táJ",adalmi munkát tegeken 1eg(tenl, f6jdal111ulcoft hare. Akik akkor �•Ol
eéoeztek. A kocsijavító osztály enuhíten.i, naQ1IOff nlp f•I· tele, uok mind Ide kerültek 
teberkocst fövi_,a -'--'egé- a.d4t. houánk. Eleinte Dl"met kato-

-.. ,...,.. Dik II voltak Itt, de eo reg-
llllk dolgomt pedig a facsere Megeri a fúadtught lel mind eJmentek. 
•'1116 ffilé 250 órában röpt.etőt 
� Ahogy igy látom, a bal!& hajában IIIOk ón tlncceel, vtd3man, nyugodt tekintettel, mosolyogva m&CYll!"áml. azt hiszem. ilyenMk kél)zeltem 6t. 

Ot. az ápo·ón6t.. Nem Is lehet 
más. Nf!ffl � n • pUVCL, 
Nem elé& bozzá a ldtal'tm, a 
szorgalom, a · becsOleteaNC '8 lelki!sms-etell.... ea-, óriási adag emberszeretet la kell hoz
zá. 

- Tia lc6rteNlll l1 N .._ 
f4t1ozilc hoD6• - fol)'ta\Ja • 
1-zélletéat -. felel- 1ltll 
ét'lilk, de NfffiJc tf1'II G ffle• 
m � • "'""th& 
f.a. 

Hóelee mualinl 

Kórházi tlrtc§net 

Október 2-án dr. HOTgos GI/IÜ& 'kohó- é6 gépipari miniszter ünnepélyes keretek köaött nyitotta meg az idei országos m<iazakl könyvnapokat. 
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Jó nevelőmunkát végzett 
a Pécsi VSK 

B E TE GLÁT O G AT Ó K  

T I Z E N E G Y  S Z A KO S Z TÁ LY BA N  6 3 8  A K T  Í V  S PO RTO LO - A jubileumi év tlsrlele
tére ,,Ismerd meg a Szovjet
uniót" címmel polit.ikal, tör
ténelmi, gazdasági és művé
szeti szellemi veté1kedőt szer
vezett a debreceni járműjavító 
KISZ-bizottsága a KISZ-alap
szervezetek bevonásával. Az 
üzemben lezajlott verseny 
alapján a városi döntőben a 
10-es alapszervezet KlSZ-tia
taljai vesznek részt. 

. A szakosztályok 81 küldöt�enek __ r�zvételével vezetóséges kuldottválasztó közgyűlést tartottak október 6-án este a �i vasutas sportolók. Az �lnokség beszámolója reálisan ertékelte a PVSK munkáját és szakosztályainak eredményeit. 

Őszinte beszámoló 
Megállapította a beszámoló, hogy a 15 tagú elnökség nem 

mindenben tudott megfelelni a kívánalmaknak, mert többsé_gük olyan vezető beosztású 
dolgozó volt, akik elfoglalt
ságuk mistt nem tudtak be
kapcsolódni a munkába. A 
1111.ásik probléma, amiről ugyan
csak őszintén szólt a beszámo
ló, az egyesület kedvezőtlen 
anyagi helyzete. Nem kielégítő 
a tagdíjmorál, kevés a párto
ló tag és a mérkőzések bevé
tele gyakran a játékvezetői 
díjakra sem futja. 

A PVSK 11 szakosztályának 
638 aktív sportolójával 19 
mellékfoglalkozású és 4 társa
dalmi edző foglalkozik. Az 
atlétikai szakosztály tagjai 67 
első helyezést értek el a be
számolási idószak során a kü
lönböző versenyeken és mél
tán _törekszenek arra, hogy 
orszagos szinten a 10 legjobb 
szakosztály közé kerüljenek. 
Két versenyzőjük : Köves Má
ria és Honti Róbert válogatott 

kerettag. Birkózó szakosztá
lyuk - egyike a legeredmé
nyesebbeknek - mindkét fo
gásnemben bekerült az NB 
II-be. Szabó Kázmér egyma
ga négy országos versenyt 
nyert és elérte az „Aranyjelvé
nyes ifjúsági sportoló" szintet. 
A PVSK birkózói a munkában 
és tanulásban is példát mutat
nak. 

Nem sok siker kíséri a ko
sárlabda-szakos.ztály férfi csa
patának szereplését az NB 
I-ben viszont a nők kielégítően 
megállják a helyilket 'az NB 
II-ben. A jöoo szempónt1ábó! 
biztató jel, hogy sok tehetsé
ges fiatalt nevelnek. A labda
rúgó-szakosztálynak is sok ne
hézséggel kellett megküzdeni 
az elmúlt két esztendőben. 
Tavaly az NB II-ben szerep
lő csapat egy ponttal lema
radt a felsőbb osztályba ju
tástól, ami meglehetősen nagy 
törést okozott, míg ismét sike-

' rült helyreállítani a csapat 
jó küzdőszellemét. A labdarú
góknál is biztatóan fejlődik az 
utánpótlás. 

Az ökölvívó-szakosztályból 
több kiváló képességű ver
senyző távozott el, ezért ke
ményen meg kell küzdeniök az  
NB !/B-ben maradásukért. A 

torna-szakosztály kitűnő női 
versenyzői révén országosan 

elismert és az eredmények 
dolgában ma már a férfiak is 
feljövőben vannak. A tenisz
és vívó-szakosztályok igen jól 
foglalkoznak az utánpótlás ne
velésével. A sí-szakosztálynak 
nem kedveztek az enyhe te
lek, de amikor volt sportra al
kalmas hó, azt Igyekeztek ki
használni és szépen szerepel
tek a versenyeken. A turista
szakosztálytól a tömegsport 
fejlesztése szempontjából töb
bet vár az egyesület elnöksé
ge. Az idén alakult a tollas
labda-szakosztály és tagjai 
igyekeznek segíteni e fiatal 
sportág népszérűsítését. 

Előkelő helyezés 
A beszámolási idószak alatt 

-, amint azt a közgyűlés szá
mos felszólalója is megállapí
totta - jó nevelőmunkát vég
zett a PVSK és el.ösegítette az 
egyetemes magyar sportmoz
galom fejlőp.ését. A megyei jó 
sportoló - jó dologzó ver
senyben előkelő helyezést ért 
el Erdősiné, Tolna Márta, Kö
ves Mária és Szamosi Nándor. 
Horváth Géza és Drávai Lajos 
edzők elnyerték a „Testneve
lés és sport érdemes dolgozó-

ja" kitüntetést, Horváth León.a 
nemzetközi bírói diplomát ka
pott. 

A sportkör vezetői nem igé
nyelték kellően a munkahelyi 
szakszervezeti és KISZ-bizott
ságok segítségét, holott a spar
takiád megsz.ervez.éséhez, a 
tagtoborzáshoz bizonyára haté
kony támogatást kaphattak 

volna tőlük. A felszólalók 
többsége felhívta a figyelmet 
a PVSK szurkolótáborának 

1 erősítésére, megemlítve azt is, 
hogy e nagy múltú vasutas 
egyesület két év múlva ünnep
li fennállásán.aik ötvenedik év
for<iulóját. 

A közgyűlés 13 pontból álló 
határozatot fogadott el és 
megválasztobta a 11 tagú el
nökséget, a !:táromtagú szám
vizsgáló bizottságot és küldöt
teit a Pécs városi TS konfe
renciájára. A PVSK elnökévé 
Lendvai Jánost, Pécs állomás 
dolgozóját, a labdarúgó-csapat 
régi játékosát, helyetteseivé 
Kese1·ú Árpádot, a pécsi fűtő
ház szakszervezeti bizottságá
nak titkárát és Werling Jenőt, 
az i.gazgatóság vonta-tási osztá
lyának dolgozóját választották 
meg. L. J. 

- Igazán megba�•. hogy ennyire sajnáltok. 
- Nem téged sajnálunk, hanem a balesetmente,sségl 

prémiumot. 
(Pusztai Pál ra;za) 

Példái mulatnak 
a szocialista brigádok 

A Nagy Októberi Szocialis- zéssel szemben 99,09 százalé
ta Forradalom 50. évforduló- kot, a vonatközlekedési terv
jára tett vállalásaikat a Bé- nél az elő.irányzott 68 száza
késcsaba állomás dolgozói si- lékkal szemben 72,9 százalé
kerrel teljesítik. A szocialista kot értek el. A kocsitartózko
brigádok munkáját szeptem- dási tervüket 93,07 százalékra, 
ber l-én értékelték és jó ered- a kocsikihasználási tervet pe
ményről adhattak számot. A dig 99,92 százalékra teljesítet
tehervonatok átlagos terhelé- ték. 

* 

- öt hónappal a határidő 
elött. Tapolca állom.ás új or
vosi rendelőjének építésénél 
dolgozó szocialista brigádok 
vállalták, hogy az épületet az 
eredeti határidő, 1968. május 
31 helyett ez év december 31-
re teljesen elké6zíti>k. 

* 

- Egyhóna.pos ünnepi mű-
szakkal köszöntik a Nagy Ok
tóberi Szocialista Forradalom 
50. évfordulóját Békés megye 
vasutas dolgozói. Az ünnepi 
műszak befejezéseként novem
ber 6-án a békéscsabai MA V 
kultúrotthonban ünnepi gyű
lést tartanak. 

* 

- Önkéntes véradó napot 
tartottak az elmú!lt napokban 
a Miskolc-Gömöri pályaudva
ron. A 46 önkéntes véradó 
öss.zesen 16 lit.er vért adott. 

Vezetőségválasztó közgyűlés 

a .MÁ V  HAC-nál 

sénél a 97  százalékos célkitű- Boldi:r.sár Gyula 

l HIVATALOS LAPBÓL Közös 
egyetértésben 

* 

Forradalmi műszakkal 
köszöntik a jubileumi évet a 
szombathelyi járműjavító 
KISZ-fiataljai. Megtették kü
lön vállalásaikat, mely szerint 
a mozdonyosztá:ly két darab 
tartálykocsit selejtez le, a ko
csiosztály 60 darab kocsi fő
javítását végzi el a KISZ-fia
talok segítlségével, azonkívül 
vállalták a már megépített 
vasraktár környékének ren
dezését is. 

Hatvan állomás oktatóter
mében az elmúlt napokban tar
tották meg a MAV HAC veze
tőségválasztó közgyűlését. Az 
elnökségben helyet foglaltak 

Hatvan állomás párt-, gazda
sági és szakszervezeti vezetői, 
valamint az MTS képviseleté
ben Nagy Mihály, a hatvani 
járási sporttanács vezetője. 

A sportköri beszámolót Ki
jácz József, a sportkör elnöke 
tartotta. Az ökölvívó szakosz
tály tevékenységével, amelynek 
vezetője Pethő András és a 
Berencsi Zoltánné által irányí-

tott úszószakosztály munkájá
ról elégedetten szólt a vezető
ség beszámolója. 

A beszámolót élénk vita kö
vette. A felszólalók szinte ki
vétel nélkül annak az óhajuk
nak adtak kifejezést, hogy az 
újonnan megválasztott sport
köri veletőség eredményesebb 
munkát végez majd, mint elő
deik . A sportegyesület 9 tagú 
vezetőségébe 4 új tagot válasz
tottak. 

A MÁV HAC sportkör elnö
ke ismét Kijácz József állomás
főnök lett. 

Szücs Fel'ftlC 

Pezsgő sportélet 
a Székesfehérvári 

, 

MA V Előréhen 
A Székesfehérvári VT Va

sas és az Egyetértés NB I B-s 
rangadó kezdete előtt beszél
gettünk Egerszegt Ferenccel, 
a Székesfehérvári MÁV Előre 
se elnökével: 

- Egyesületünknek tizen
egy szakosztálya van - mond-

ta Egerszegi Ferenc. - A lab
darúgók az NB II Középcso
portjában jól szerepelnek, s 
ökölvívóink sem vallanak szé
gyent az NB I B-ben. A női 
és a férfi kézilabda-csapat a 

legjobbnak bizonyult a megyéi 
bajnokság küzdelemsorozatán, 

A mvatalos Lapból a szakszer
v.,zett bizottságok és a dolgozók 
:flgyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

39. számból: 12.1 105/196'1. IjKe
reskeclelml Szakosztály B. Tény
leges vasúti alkalmazottak és 
nyugellátottak arcképes igazolvá
nyának érvényesltése 1968. évre. 

40, szám.ból: 123 001 /196'1. I �. B. 
A gyermekgondozási segél)'l'end
s.zer bevezetésére megjelent ren
delkezések néhány kérdésére VC>

natkozó 189. &Zámű MO'M-SZOT 
állásfolllalá6 közzété\ele. 

103 SSl/196'1, I/3. A. A Vasűtl I\U
bázatl Utas!tás egyes pontjainak 
módosltása. 

az úszószakosztály versenyzői 
pedig a vidéki bajnokságokon 
állnak rajtkőre. 

- Pezsgő sportélet folyik 
még - folytatja ezután - a 
sakk-, a kerékpár-, a tenné
szet;áró, a teke- és a férfi ko
sárlabda-szakosztályban is. Ez 
utóbbi csapat i.f a megyei 
bajnokságban az élen áll. 

A majdnem hatvan éves 
múltra visszatekintő egyesület 
tagjainak a létszáma 1250. 
Sportágai közül - érthetően 
- a legnagyobb népszerűséget 
a vasutas-dolgozók körében az 
NB I B-ben szereplő ökölví-

Befejeződtek az előkészüle
tek a miskolci területi bizott
ságnál az ez évi politikai isko
lák beindítására. A propagan
distákat a párt- és a szakszer
vezeti bizottságok közös egyet
értésben válogatták ki, s te
kintettel arra, hogy ebben az 
évben - a múlt évhez viszo
nyítva emelkedett a politikai 
iskolákon való részvevők szá
ma - a pártbizottság propa
gandistákkal segíti a munkát. 

A politikai iskolák propagan
distáit október 15-én egynapos 
megbeszélésre hívják össze, 
ahol részletesen is megbeszélik 

az oktatási év soronkövetkező 
felada talt. 

* 

- Bélyegkiállítás a Szov
jetunióról. A Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom 50. év
fordulója tiszteletére a szegedi 
igazgatóság bélyeggyűjtő szak
köre november 1 és 4 között 
s-zovjet bélyegkiál!ítást rendez 
az igazgatóság épületében. Ez
zel egy időben a képzőművé
szeti kör tagjai is bemutatják 
alkotásaikat. 

* 
A Társadalmunk időszerű 

1 kérdései című politikai iskolát 
47 �zakszervezeti bizottságnál l - Névadó ünnepség a deb. 
összesen 3740 hallgató, Va.5utas receni járműjavító klubjában. 
dolgozó látogatja. A vállalat két dolgozója, Nagy 

Sándor és Gyimesi Géza kis
lányának Aranka, illetve Kor-

Bátor VQSUtQS nélia nevet adták. A MÁV mű
helytelepi általános iskola út
törői szavalattal is kedvesked
tek a jelenlevő szülőknek és a 
megjeient vendégeknek. 

* 

----------------------------------------1 vó és az NB 11-ben játszó 

A következő eset még au
gusztus elején történt Debre
cen-Vásártér állomáson az 
5521-es vonat szolgálati kocsi
ja kigyulladt. Az állomáson 
levő tűzoltókészülékekkel nem 
tudták a kocsitüzet eloltani, 
mert azok nem működtek. ( !) 
Mindezt látta Fazekas Sándor, 

- McgkezdödöU a. szakszer• 
vezeti politikai oktatás Debre
cen állomás területén. A 21 
politikai i6kolában összesen 
700 dolgozó tanul. K E RE S Z T R E J T V É,N Y  

Vízszintes: 1. Szándék, választás, 
szekta (görög). 1. Az országgyű
lés legutóbbi illésszalcll.n hagyta jó• 
vi. 13. A gótika francia elnevezé
se. 14. Váro,; Afganisztánban. 15. 
Vissza: madár testrésze. 16. Talál. 
17. Tülök. 19. Névelll. 20. Austr!a 
est imperare orbl universo. 22 
Pillér a szélek nélkill. 23. Szibériai 
folyó. 25. Veszprém megyei község. 
t7. Megjelölés. 29. Nemes fém, ki
csit hosszabban. 30. Román pénz. 
32. Lukács tábornok. 34. Elmés 
kezdet ! 36. Európai nép, többesben. 

3'1. Kevert hlls. 38. A:r. okozat ere
dője. 39. Kutyája. 40. Hazánk dél
nyugati vidéke. 41. Energia. 42. Ki
csinyítő képző. 43. Kupagyőztesek 
Európa Kupája. 44. T-vel francia 
szó: előre! 45. A Tisza mellél<fo
lyója. 46. Családi név. 48. Foghús. 
49. Majdnem bibe. 51. Véredénye. 
53. Papírra vet. 55. Papirmérték. 
56 . . . .  nqe - a banl<:, a tét (fran
cia). 58. :E:n, egyedül. 60. Tiz. 62. 
BoUVial tartományi székhely (be
tú�ere). 64. Község Komárom me
gyében. 65. Fordított fény!  6'I. Jé-

na! üveg ez. 69. Gyakran emlege
tett hlndű költll. 11. Gombák okoz
ta betegségek gyüjtllneve. 

Filgglileges: 1. Téli csapadék. � 
Számnév. 3. Lettország fllvárosa. 
4. P!l!angós virág része. S. Takar
mánynövény. 6, Latin névelő. 1. 
Alpesi hágó 1816 m magasságban. 
8. Nem kedvel. 9. Hangtalan ná
das. 10. Honfoglaláskor! magyar 
törzs. ld. A domb. 12. Levágott 
gabonaföld. H. Emlékeinek ls "' 
vége 1 16. Megunta az állást. 18, A 
vizszlntes 7. kiegészítllje lesz. 20. 
Enekes madár, névelővel. 21. 
Ugyanez. 24. Amerlkat zoológus, 
tengerkutató. 26. 1848-as belügymi
niszter. 28. A közelmúltban el ... 
hunyt !rőnó. 31. 'újpesti Torna 
Egylet. 33. . . .  Lumpur. 35. Fegy
,-eri használ. 37. Termoelem, hő
elektromosság elóállltására szolgál. 
38 Afrikai városba való. 41. . , . 
dencia. 43. Kimondott betü. 45. Per
zs-a város. 46. Kivétel ellentéte. 47. 
Vissza: francia kakasi 50 . . . .  ae
zsó, egykori olimpiai bajnokunk. 
52. Rlmszélek. 54. Búzatáblák jel
zője is lehet. 57. üreges huzal, 
néVelővel. 59. Családi és kereszt
név egyaránt lehet. 61. Lop. 63. 
Fohászkodik. 65. Tibeti állat. 66. 
Becézett nól név. 68. Kimondott 
betll. 69. személyes névmás. 10. 

Es-és kezdete. 
Bekilldendll: vízszintes 1., füg

gőleges 18. BekOldésl hat!rldö: 
1967. november 10. 

Az eHJz6 keresztreJtviny helyes 
megte.Jtése: A szovjet tudomány 
és technika ötven éve. 

Könvvet nyertek: Dörnyel Ist· 
ván, Zalaszentjakab, Petllfl u. 51. 
Veres Sándorné. Toka.1. Bodrog u. 
11. Horváth Zoltán. MAv G�njavi
t.6 OV. Bp„ XIV .. Tahy u. 9'7-101. 
MolnAr .T67sefné, Onga. Gyönl!YV!
rág u. 1. Hoffmann Jhzsel. Györ 
IV. l«!r., Klsmegye:r állomás. 

labdarúgó-csapat vívta ki ma
gának. 

HALALOZÁS 

- De nemcsak a nézőtéren, Debrecen állomás léts.zámába hanem a sportpálya zöld gye- tartozó vonatkezelő, aki ezen a pén, vagy vörös salakján is vonaton utazott és habozás sok sportot kedvelő�el szá- nélkül az égő kocsisor közé 
�!hatunk -;:- mondJa az el- 1 lépett, hogy leakassza a lángo-nok. Tomegsportmozgal- ló vasúti kocsit kJ;�':,�!

u
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e
: mu?llk fejlődik, 8 egész sor Fazekas �dor tettével miskolci igazgatóság dolgozója, a 

sp?rtá�ban _kerül sor az , ü�e- nagy kártól �ent.ette meg a �s�j��r viá�zl���t'J ;;i���i�t mi ba1noksag megrendezesere. vasutat, ugyanis így sikerült futásának befejezése után Is hi 
Az igazolt versenyzők s.zá- megakadályozni a tűz tovább- maradt a vasutas egyesülethez. 

ma a Sz.ékesfehérvári MA V terjed�t. B,átor tet�tJ De1; 
1 
�;��f ;;!;_b�; �:i ;

1n

i�';;ta� 
Előrénél közel van a félezer- recen állo� _vezetosege di- szakszervezet miskolci terilletl bl-
hez . .  Mégis az a �ss�térő cséretben reszes1tette. :f;�':i"�m1

me
i::;�nk"l�':,� 

sp
s�':��t� refren, hogy az utánpotlas ne- Czeglédi Sándor 

I 
segítette a vasutas sportegyesüle-

velése körül kívánnivalók ________ tek munkáját. 
k fg "k"l Szidor Lászlót október 12-én v'.1n.na · . Y v'.1n ez az O O - • 1 Miskolcon helyeuék örök nyuga• VIV�ki;ál ;S, :i,ktk sorába!1 csak A szerkeszto"se'g u··zen• lomra. 

a kozepsulyu Tauser Sandort, u 
a válogatott keret tagját és 
a kétszeres megyei bajnok 
HaTangozó Imrét ismerték 
meg jobban a sportág hívei. 
Pedig a szakosztály jó kezek
ben van: Ki3s László vezető 
edző mellett Juhász Imre töl
ti be az edzői tisztséget, aki 
ökölvívó pályafutása során 
Európa-bajnokságon szerzett 
bronzérmet. 

Boldizsár Gyula, Békéscsaba; 
Volosinovszkt János, Czeglédi Sán.., 
dor, DebTencen ; Antal .József. Miskolc; Szabó József. Miskolc Gömöri pu.; Maróti István, Szombathely; Szilád! Sándor, Cserháti József, Szeged; Molnár Arpád, Bp. Ferencváros; Markos József, Zalaegerszeg; Káprai László, Keszthely; Szil cs Ferenc, Hatvan; Bognár János, Bp.: Leveleiket Japunk anyagához felhasználjuk. 

Vu István, Rákosrendez.S: Leve-
- A labdarúgásban az az 

lét illetékes helyre továbbítottuk. 
elképzelésünk - folytatja az 
elnök -, hogy az NB II. Kö
z-épcsoportjában az első nyolc Lakáscsere 
együttes között végzünk. Elő- Elcsérélem Balatonmár!afürdll relép minden bizonnyal férfi 95-ös MA V őrházban, a község közés női kézilabda-csapatunk is. pontjában az állomásnál lévó ket
A fejlődés tényei tehát meg- tőszobás, kertes, különálló. ala
mutatkoznak s ha hozzávesz- c.sonybérü lakásomat egyszobás 

-k „ f'' ' ál á k MA V őrházra, vagy tanácsi la-SZU UJ uves P Y n na- kásra lehetőleg Balatonboglár vaizy gyobb lehetős.Sgeit. bízhatunk j Balat�n.allga környékére. :E:rdek· 
az egyesület jövőjében. 

l 
tódnJ lehet: Oldal Mihál:vnál. Ba-
latonmáriafürdő. Ady Endre u. 40. 

M. L. oz. Telefon : Székesfehérvár 91-33, 

Köszönetnyilvánítás. Ezúton 
mondok köszönetet minda7oknak. 
akik szeretett férjem, drága Jó 
édesapám elhunyta alkalmából 
részvétükkel és megjdenéslllrkel 
fájdalmunkban osztoztak. ÖZV\ 
Lutz Lajosné. Lutz István. 

a!I.AGVAB VASU1:'8 
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VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

A VAS U TAS O K SZAK S Z  E R V E Z ET t N f I< LAP J t,. 

XL ílVFOLYAM, 21. SZÁM. Ara 40 h!lér 19ö7. NOVEMBER 1. 

Az 50. évfordul6ra 
F él évszázada, hogy az emberiség törté-

netének legnagyobb változása végbe
mmt. Fél évszázada, hogy a víiágon először, 
a zsarnokságtól legjobban leigázott földön, 
O7oszországban, a munkásosztály vette kezébe 
a llatalmat. 

ötven évvel ezelőtt gyúlt az a fény, amely 
a.::óta beragyogja a világot: reményt adva 
minden elnyomottnak, figyelmeztetve minden 
elnyomót. 

Egy emberöltő bizonyítja, hogy mire képes 
a.z igá.jától megszabadult nép, mire képes 
a.z emberi teremtő erő. 1917 cári Oroszorszá.qá
oól a világ · második ipari nagyhatalmává 
fe11ődött a munkásc ztály vezette szovjet ha
talom. 

Oroszország ipari termelésének volumene 
az 1910-es években 8,3 százaléka volt az Egye
sült Államok termelésének. A forradalom 
elótti Oroszország71ak semmiféle esélye nem 
volt arra, hogy elérje az USA vagy akár a fej
lett európai országok termelésének szintjét. A 
két tábor közötti gazdasági vetélkedést, 
a.mely váltakozó feltételekkel folyik, első
,orban az jellemzi, hogy a szovjet fejlődés 
�orsabb ütemű, mint az amerikai és a nyu
gat-európai. 

Az ipari termelés átlagos évi növekedése 
11z 1929-1966. években a Szovjetunióban 11 
1zázalék, az Egyesült Államokban 4, Ang
liában és Franciaországban 2,5 százalék. 

E z annál inkább is jelentős, mert a Szovjet 
unió az egyetlen ország, amely külföldi 

tőkebefektetés nélkül iparosított. Ez az ered
mén11 még nagyobbnak tűnik, ha tekintetbe 
vesszük azt az óriá.si pusztítást, amit 4 má-
1odik világháború okozott. 

A nemzeti jövede'/.em a Szovjetunióban 1950 
és 1965 között több mint két és félszeresére 
emelkedett, az Egyesült Államokban pedig 66 
százalékkal wtt. Ha a nemzeti jövedelem 
emelkedését egy lakosra szá.mítjuk át, akkor 
a Szovjetunióban 185, az Egyesült Államok
ban pedig 30 százalékos növekedést figyel
hetünk meg. 

A szovjet acélipar, amely 1928-ban az 
amerikai acélternieLés 8 százalékát adta, 1965-
oen már a 75 százalékná.l tartott. Vasércből a 
szovjet ipar egy főre számítva, évente 687, az 
E1111esült Államok 468 kg-ot á.Llít elő. 1937-
ben a Szovjetunió részesedése a világ ipari 
tumelésében alig 10 százalék, 1965-ben már 
mintegy 20 százalék. A szovjet mezőgazdaság 
a világ búzatermelésének 26,6, rozstermelésé
nek 41,3, tejtermelésének csaknem 20 százalé
kát állítja eló. A s_zovjetunió öt év alatt, 
vagyis 1970-ig akarja befutni azt az utat, 
amelyet az amerikai gazdaság az utóbbi 1 2-
14 évben tett meg. 

A két ország mezőgazdasági termelésének 
összehasonlítása azt mutatja, hogy ha a szov
jet mezőgazdasági termelés volumene az ú; 
<itéves tervidőszakban az előirányzott 25 szá
zalékkal nő, akkor a Szovjetunió 1970-ben 
már csak kb. 10 százalékkal fog elmaradni az 
amerikai mezőgazdasági termelés mai szín
vonalától. 

A következő években jelentős eltolódás 
me1111 majd végbe nemcsak szovjet-amerilroi, 
,ianem szocialista-kapitalista viszonylatban is. 
Valamennyi európai szocialista ország e�üt:
véve már most egyötöddel túlszárnyalja Ny11-
gat-Európa ipari termelését. A folyó ötfoes 
időszakra végzett számítások azt mutatják, 
hoflll 1910-ig az európai szocialista orszái;·ok 
1965-höz viszonyítva újabb 50 százalzkkal 
11iivelik ipari termelésüket. 

A történelem nem ismer ahhoz hasonlót, 
Bmit a Szovjetunió 50 év alatt végbevitt. 

Megvlvta az ellen/orra.dalom és a második 
Világháború véres csatáit, fékezte fejlődését .J 
nemélyi kultusz korszaka, enne/e ellenére 
bizonyságot tett a szocialista forradalom ere
JérőZ és legyőzhetet!enségéról. 

Vannak történelmi események, amelyek. je
lentősége kilép egyes orszá.gok határai közül 
é, hatásuk mély nyomokat hagy az egész 
Világ történelmi fejlődésében. E nemzetközi 
események között az orosz szocialista Jon-a
dalom legnagyobb jelentősége ng'll az erővi
szonyok megváltozásában, hanem a �ársada
!om szerkezetének gyökeres átalakítás.iban 
volt. Egy új világ születését, a szocializmus 

korszakának kezdetét jelentette, amelyben 
megszűnnek az osztályhatárok, s a társada
lom a dolgozók egyenlőségén alapuló nagy 
közösséggé alakul. 

1917 óta századunk minden jelentősebb, 
haladó mozgalma kapcsolatban van a Na,1y 
Októberi Szocialista Forradalom iltal elindí
tott nagy társadalmi átalakulással. 

1917 óta 4 reakció, a társadalmi haladós 
minden rendű és rangú ellensége a Szovjet
unióban látta fő ellenségét, támadásuknak 
legfőbb célpontja az első szocialista állam 
volt. Ez elsősorban azzal magyará.zható, hogy 
az októberi forradalom jelentősége az első 

1 perctől kezdve túlnőtt a nemzeti kereteken és 
nemzetközi jellege sajátosságává lett. 

A Szovjetunió világtörténelmi szerepe, me-, 
lyet a forradalmi és haladó mozgalma<c élén 1 
betölt, az eltelt fél évszázad alatt még jobba"! 
megerősödött és napjainkban, a.mikor a nem
zetközi imperializmus a legsötétebb terveit 
szövi az emberiség ellen - még nagyobb je
lentőségűvé lett. Ez a felismerés szerte a vi
lágon nemcsak a dolgozó milliók előtt válik 
egyre nyilvánvalóbbá, hanem minden bec�ii• 
Zetes, a békéért őszintén aggódó ember szá
mára is. 

Lenin a Na.gy Ok&óberi Szocialista Forradalomve-zetóje és irányí&ója. 1917. november 7-éa 
bejelenti a hatalom átvételét. 

Csak megrögzött reakciósok, imperialisták j 
JUBILEUMI EVFORDULO TISZTELETERE és nagyhatalmi tébolyban szenvedő, elvakult ' A nacionalisták tagadják azt a világt,:Srténelmi 

szerepet, amit a Szovjetunió a békéért, a 
demokráciáért, a szocializmusért folyó harc 
élén ma is betölt. A Szovjetunió kiemelkedő 
szerepe a társadalmi haladás élvonalában ob
jektíve következik a mai nemzetközi viszo
nyokból, a nemzetközi méretekben folyó harc, 

Gazdag kulturális program 
a Keleti pályaudvaron 

az emberi haladás leglényegesebb összefüg
géseiből. A budapesti Igazgatóság fő- A gazdag jubileumi ese-

városi és vidéki szolgálati he- ménysorozatok köztll is ki
�711 

lyelJl lelkesen készülnek a emelkedik a Keleti pártbl
l. F'.I. a már egyes józanul gondolkodó bunsod vasutas dolgozók a párt, a zottsága, szakszervezeti bizott-

&Zemélyiségek is belátják, hogy az ídll a szakszervezeti bizottságok és ságai és KISZ-szervezetei ál
szocializmusnak, a kommunizmusnak dolgo- KISZ-szervezetek a Nagy Ok- tal szervezett egyhónapos 
zik. E tekintetben nagyon jellemző Niel, ame• tóberi Szocialista Forradalom tartalmas, politikai, kul'.urális 
rikai történész professzor, az amerikai kül· 50 éves jubileumi ünnepségei- program. Az eseménysorozatot 
ügyminisztériu.m egykori szovjet szakértójé• re. Budap�st minden személy- lelkes ifjúsági tömeggyűlés 

k ·1atkozata· Nem vártuk az októberi és teherpalyaudvarán, Székes- nyitotta. meg, melynek előadó-
ne nyi • . " . 

1 •z tt fehérvár, Hatvan, Szolnok, ja a Magyar Ifjúság főszer
forradalmat, s amikor az �i�eresen eza, 0 

' 

1 
Győr, Komárom, Cegléd, Vác, kesztójének helyettese volt. Az 

feltételeztük,_ hogy a , s�ociatizmu� �-!pusztul. Salgótarján és a balassagyar- előadást több tudományos és 
De nem mult el. Kesobb az_t hittuk, hogy mati csomópontokon, a határ- művészeti rövidfilm vetítése 
nem kell elismernünk a szov3et államot. De 

I 
állomásokon és ipartelepeken követte. A KISZ kezdemé-

. elismertük. Amikor betörtek 4 németek a meggyorsult a vagoook ki- és nyezte hős városok hetének 
Szovjetunióba, úgy véltük, hogy az oroszok, berakása. keretében Kijev múltjával, 
hat hétnél tovább nem bírják a -nyomást. Javulnak az igazga.tóság jelenével ismerkedett meg a 
Túlélték a háborút. Akkor abba-n reményked- pályaudvar KISZ-tagsága. 

szállítási teljesítményei. 
tűnk, hogy következményeit egyhamar nem Szépülnek, csinosodnak a 
heverik ki. Egy-kettőre túl lettek rajta. Egy 
időben azt gondoltuk, hogy nem rendelkeznek szolgálati helyek. 
a rakétagyártáshoz szükséges ismeretekkel. El- Szinte naponta űjabb transz
hagytak bennünket. Be kell látnunk, hogy a parensek köszöntik az évfor
bolsevik forradalomtól kezdve tévedtünk a dulót. A kultűrotthonok, klu
Szovjetunió csaknem valamennyi nagy ese- bok légköre is melegebb, lá-

togatottságuk megélénkült. ményének megítélésében. Talán nem volna Több tucat szolgálati helyen 
szabad olyannyira bíznunk mai feltételezé- és intézményben lehetőségeik 
seinkben sem." szerint kiállítások keretében, 

A Keleti Műszaki Kocsiszol
gálati Főnökség kultúrtermé
ben swrgalmas, avatott kezek 
munkája nyomán naponta 6 
órán át 

színvonalas képkiállitáson 
szovjet nemzetiségi nép
művészeti tárgyakat lát-

hatnak, 

a swvjet emberek sokoldalű 
fejlődésével ismerkedhetnek 
meg a pályaudvar dolgozói. 

Harminc cseljabinszki szov
jet fiatal egésznapos program 
keretében a Keleti KISZ-istái
nak kalauzolása mellett is
merkedett meg a pályaudvar 
és a vasutas fiatalok életével. 

Bállal egybekötött műsoros es
tet rendeztek, amelyen nevH 
szovjet művészek műveivel 
ismerkedhettek meg a rész
vevők. A sportkör szervezésé
ben a pályaudvar labdarúgói 
a BVSC-pályán barátságos 
mérkőzésen mérték össze ere
jüket a budapesti swvjet hely• 
őrség válogatott csapatával. 

A különböző szolgálati ágak 
fiataljainak 14 csapata szelle• 
mi vetélkedőn adott számot a 
Szovjetunióról. A legtapasztal• 
tabb 40 pártmunkás több tu• 
cat KISZ-aktivistával baráti 
találkozón folytat tapasztalat• 
cserét a társadalmi haladás és 
a forradalmi munka érdeké
ben végzett munkamódszerek
ról. ünnepi hangverseny és 
műsoros est keretében Gorkij, 
Majakovszkij, Visnyevszkij, 
Jevtusenko, Ma.darász Emil, 
Juhász Ferenc, József Attila, 
Nyikolajeva és Voroncsova 
alkotásaiból tolmácsolnak 
részleteket a Magyar Néphad
sereg Művészegyüttesének 
tagjai. 

Az ünnepségsorozat novem
ber 3-án csomóponti jubileu
mi ünnepséggel zárul, mely
nek előadója Pu!lai Arpád, az 
MSZMP Központi Bizottságá.: 
nak titkára lesz. 

Kovács János 

A magyar nép 4 Szoujetunióval együtt képekb_�n, gazdagon illusztrál
ünnepli a Nagy Októberi Szocialista Forra-1 "'.'a kerül bemutatásra: hogya

_
n 

dalom 50. évfordulóját. Népünk történelme az 3utott· el az elmara�t,. faek�s 
elmúlt fél évszázadban ezer szállal kötődik az �roszország a �zociali_sta vi
októberi fon-adalomhoz. Tettekkel tanúsítot- lagrends_zer mai ve�et«:> nag'l{
ták ezt azok a magyar internacionalisták, h1;1talmáig. A _szoc!'.111sta br1-
akik fegyverrel a kézben maguk is részt vet- gadtagok_ sz���1, .. k_?n}'.:'tárak
tek a forradalom győzelemre vitelében és ra teheto kulonböz?, konyvek
megvédésében. A forradalom a magyar mun- bői olvas�, . táJekozódnak, 
kásosztá.lynak is utat mutatott gyöt,-ó tMsa-

1 
szereznek UJ . 1sme1;et�ket· a r------------�--------------

dalmi problémáinak megoldásához, olyany- Nagy
. 
Októben Szoc,ah�ta For_ 

. T , kö tá 
, 

k' 1 , , 1 radalomról és a·swvJet em-
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h�ad��rt, ovem er me O megunnep ese 
fasizmus szornyu error3ana evei en a zov- ha , • k g d gításá. t. jetunió menedéket, hitet, reményt, bá.torítást zaJu az a er 
nyújtott mindazoknak, akik a nép ügye, a A Szovjetunióban járt több 
szocializmus eszméje mellett álltak. tucat szocialista brigádvezető 

A Szovjetunió hadserege verte le népünk-
ről a fasiszta bilincset, kiűzte hazánkból 

a német megszállókat. Szabadságunk, nemzeti 
függetlenségünk éppúgy az októberi forrada
lomban gyökerezik, mint az a segítség, ame
lyet a Szovjetunió nyújtott számunkra, kiví
vott szabadságunk, nemzeti függetlenségünk 
védelmében, országunk r,azdasági életének 
talpra á.llításában, a szocializmus sikeres épí

tésében. A Szovjetunióban hilséges barátra, 
támaszra találtunk, nemcsak a napsütéses 
idóben, de akkor is, amikor nehéz és kriti
kus helyzetek adódtak a szocfali&ta fejlődé
sünkben. 

eddig több mint száz élmény
beszámoló során Ismertette 
személyes tapasztalatait, amit 
a Szovjetunióban tett kéthetes 
űt során szerzett. 

Az igazgatóság területén ed-
dig 

több mint 10 ezren hall
gattak el6aclást az utóbbi 
hetekben az Októberi Szo-

cialista Forradalomról. 
a mai Szovjetunióról a társa
dalom időszerű kérdései tan
folyamain. 

A KPM I. Vasúti Főosztály Nagy érdeklődésre tarthat 
párt- és tömegszervezetei gaz- számot az MSZBT-szervezet 
dag programmal készülnek a rendezvénye: ,,A Szovjetunió 
Nagy Októberi Szocialista For- seg!tsége a magyar vasutak 
radalom 50. évfordulójának fejlődésében" e. • kiállítás, 
méltó megünneplésére. Erde- amely dokumentumokat mu
kes vet.élkedőt rendeznek „Ki tat be arról a nagy segítség
tud többet a Szovjetunióról?" ról, melyet a Szovjetuniótól a 
címmel, melyen szovjet vo- MA V fejlesztéséhez kaptunk. 
natkozású irodalmi, művészeti, E két rendezvényen kívül a 
földrajzi és vasűttechnikai fel- főosztályi pártbizottság, a 
készültségükről adnak szá- KISZ és az MSZBT-szerve
mot a részvevők. A verseny- zet ünnepi taiigyűléseken em
zők között értékes tárgyjutal- lékezik meg az 1917-es októ-
makat osztanak szét. beri eseményekről. 

Éljen a Nagy Októberi Szociali�t�_Eorradalom 50. évfordulója! 
A� 



A forradalom katom�ja 
Leninnél 

A világot �ero Nagy 
0 ctóbeirsi Szocialista Fcxrrada-
1 .n a mi nemzeti tölibénel
n iinlrnElk is dicső fegyvertié
n ·e. � a magyar i-rnt.e,:na
c .malistálk avatltá.k azuí, a.kik 
a ',ilá.gtörténele.m első gyó,;tes 
i: ".>letár fon-adahnában és az 
a t követő polgárilábaruban a 
t, >1sev'ikok oldalán harcoltak. 
�:ámuk megközelítette a saáz
e ;ret. Ha Srovjet--Oroszor&Zág 
t, .>b milliós Vöro,; Hadseregé
b .  n a százezres 1ét57.ám nem 
Ls túnilt 1:ul soknak. azza nő, 
hl hazai mér1&keJ. mérünk. 
liiszen az 1848-1 849-es sza
b ,  d_ságh.an: rnagym- seregének:, 
rr 1jd az 1919-es Magyar Ta
n ccsköztársaság Vörös Radse
r, gének legnagyobb létszáma 
is csupán kétszerese volt en
n<-k. Százezer magyar munkás, 
paraszt és értelmiségi harca az 
c--oszorazág! fon:ada!lomban : 
n 'pün.k töme{les, tettelGben 
r eg-ni,ila;tlrozó hit'tlo-Llá= volt 
L�nin esméi, 4 azoeí4lizmiu 
ÍI.Jlle meUett.. 

A Szov}e!t---Oroszországl F'li.ragó Demó korabeli képe 
hu-coló magyar mterna.ciona
r s.ták szervezői között ott vwt 
a magyarországi vasutas mun
k lSill02lgalom egy;ik lciemelke
dö vezetője, Faragó Deuó is. 
S:amu.ely Tibor 1918 ápmlisá
b1.n a Kremlben., mmt az el
ji\vendó magyar népha<llalorn 
közlelk.edési inépbixtosát mullat
ta be ót Lemnnek. 

Harmizlccyolc évvel t.éslibb, 
1%6 1aVa.s7..án ismetitem meg a 
76 é-.•es, fizikailag idssé meg
\ ·se1t, de szellemileg még min
<i :g friss, meglepően jó emlé-
1; Jzótehetséggel megáldott ve
teránt. lgy emlekezett; találko
zására Leninnel: 

- Szaml{:,(!ly Tibor és K1Í1l 
Vé!a 1918 febru,á,rjában a ha
d;foglyok központi nyilván.tar
tójából megtudták, hof!II közel 
e Jy éve a Sz:imbirszk (ma: UZ
j:r.novszk) közelében levó Vol
{l't menti nagy erdei 1wmfo
i; 1lytá.bor lakója uo.gyok. Elá
s :ör levél lciséretében egy cso
' ag <l{litá.ció.s anyagot küldtek. 
1 öt:iddel késóbb táviratilag 
J\ Cos::kvába hívták. Bevontak a 
S:ociá!is Forradalom cimu 
, ·agyar nyelven megjelenJ 
i ''set-ilG lap szerkesztésébe. 
;- ·egérkeztek az útiokmányok 
, , elindultam. Mellékesen 
; ·qjegy=em: Oroszországban 
e >kor utaztam elősz&r vasúti 
: emélykocsiban. A közel 60 
, - "ás úton meggyózódt;em arról, 
i ogy ott, aho! az utasok meg
' :akitás nélkül több ezer kílo-
1 ·"tert is megtesznek, prakti
hi.s megoldás, hogy az ülóhe-
1 1-:k éjszakánként fekvóhely
iyé alakithat6k. 

l\foszJ!,_--vában a pályaudvaron 
ninte szédü1te,in a nagy em
ro.rforga,tagban. A nevemet ki
, ltják. Körül sem nézhettem, 

rarag6 Dezs«i úl<or már kél 
�vUzede volt aktív harcosa é8 
sze.rvczóJe a hazai munkAsmoz
ga.lomnak, 17 éves sem volt még, 
amikor - mJnt felszabadult épü„ 
lei- és múlaka.tos - 1897 má.Ju• 
&ában tagja teu a budapesti la
katos szakegyletnek. A munka„ 
nélküliség hamarosan Bécsbe 

kényszer(tette. A Bécsi Magyar 
Munktskl!p7,Ö Egylel tagja, majd 
jegyzője lett. 1898-ban a buda• 
pesti laka.to• egylet titkira. Egy 
évvel később szervezkedés miatt 
elbocsátottá.k munkahelyéről, a 
de.brecenJ. 1örvény5zék pedig -
egy. a Népszavában megjelent 
ciklce miau - hat és félheU !og
búbiinret.ésre f\élu,. A zágrábi 
l\tAV-mfihelybe került.. 1\.Iegszer
vezte a vasutasok szabad szerve
zetét.. A hon·át szociáldemolrra
tákkal együttmilködve megje
lentette a 77Hrvatski Zelje.zni
C3rn ctmii oszuUyharcos vasu-
tasL"lpot. 1905'. decemb�-
Tében Ismét elbocsátot-
ták. A fővárosban a Magyar 
Vasutas kiadóhivatalinak veze
tö,fe, U07�töt szerkesztője lett. 
l�M--1910-ben a Budapesti Pin
céregyle1. titkéra. UlO--ben meg
jdenteu.e a \.·tuamos cimú szak„ 
Japot. Az első világháború .előtti 
naty munkác;tüntetéselc - kö
zöttük a nevezetes 1908-as Tas
botos és revolvere-s tüntet.és 
szt"rvez6Je. népgyiilések lsmen 
sronoka. 1915 Januárjában bar�
térl 97.0lgá.Jatra hh--ták be. Jú
niusban került orosz fogságba.. 

bennünlcet. Kún és Szamuely 
tökéletesen beszéltek oroszul. 
11:n még nem. Ezért Lenin ja
vaslatára németül bes2!élget
tünk. 

Szamuely és Kún beszámol
tak a hadif�oly kongresszus
ról és részletesen szóltak a 
magyar hadifoglyok közötti to
borzás tervéről. Leran értő fi. 
gyelemmel, egyetértéssel hall
gatta óket. Majd így szólt : 

- Terem.tseneTG az elvtársak 
ósszeköttetést a h.azm mozga
lom baloldali tiezetöivel, mert 

közeleg a ma{/1/CLr forradalom 
napja .. 

Lenin ezután a háború előtti 
vasutasmozga,lomra, majd a 

magyarországi munkások, pa
rasztok helyzetére vonatkozó 
kérdéseket instézett hozzám. 

Oszin,tén elmondtam vélemé
nyemet. 

Lenin helyeslőleg bólintott. 
Majd ezt kérdezte : 

- Vállalkozna-e az elvtárs 
egy agitációs körútra a nehéz 
he/yzetben lev6 Szamárábo.? 
Meg kell.ene gyorsítani a kor
mányzóságban levó sok eze-r 
hadifogoly je!entkezését a Vö
rös Had.seregbe. 

Pi:llanatnyi gondolkodás 
után igennel válaszol<tam. 

Lenin láthatóan elégedett 
voLt. Sa;átke::úleg írta ir,azol
v<i1r.yomat. Felszólította a sza
marai konnányzóság pártszer
vezeteit, polgári és katonai ha
tóságaLt, hogy felvilágosító és 
toborzó munkámban támogas
sanak. Azután kezet nyújtott. 
Elköszöntünk. 

Elutazásom előtt a Szociális 
Forradalom szerkesztőségében 
megbeszéltük a teendőket. 
megállapodtunk abban is. hogy 
Kún. Szamuely, Ván.tus és én 
együ,tt indulunk haza. Nem 
:rajtunk mú1t, hogy nem így 
wrtént. 

1918. június 9-én az ellenfor
radalmárokat támogató cseh 
légió elfog]alta Szamára váro
sát. A fehérek fogságába es
tem. tietre-halálra kerestek, 
de szerencsére nem ismertek 
Jöl. 1919 márciusában néhá
nyan megszöktünk a fogságból. 
Az Uralon azonban nem tud
hmk átjutni szovjet területre. 
Közben tüuszt kaptunk. Más
fél évet töltöttünk Kelet-Szi
bériában, egy hadifogoly kór
házban. 1920 novemberében 
ha.jóra szálltunk Vlagyivosz
tokban. 2200 tá.rsamm.al együtt 
60 nap múlva tettek partra 
Triesztben. 

Nevem és tevékenységem 
annyira isrnertlle vált a Ta
nácsköztársaság napjaiban, 
hogy csak négvévi bécsi és po
zsonyi emlg.ració után, 1925 
márciusában indulhatJtam haza 
családomhoz Budapestre. 

A Népszava kiadóhivatalá
nak alkalmazottja, 1932-től a 
német megszállásig igazgató
helyettese lett. Közben a szo
ciáldemokro ta párt XXII. ke
rüJeti szervewt.ének ti tlkára. 
1944 má.rciusá.ban let-artóztat
ták, Mauthausenbe hurcolták. 
A felszabadulástól 1958. au
gusztus 8-án bekövetkezett 
ha!áláig is aktív harcosa. volt a 
magyar munkásmozgalomnak. 
1 957-ben a magyar veterán 
küldöttséggel még Moszkvába 
utazott, a forradalom 40. év
fordulójának ünnepségeire. 

Gadanecz Béla 
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Megtalált barátok 
„Bajban 1-smerjük meg, ki 

az igazi barát". - Sok igazság 
van ebben a szólásban. Nyiko
laj Prohorouics Seve!jov szov
Jet vasutas nem is felejtette el 
bajban .szerzett igazi barátait, 
pedig már meglehetősen ré
gen, több mint 22 éve találko
zott velük. Pontos ne,•tikre és 
címükre már nem emlékezett 
ugyan, de leírta történetét an
nak a nehéz éjszakának, ami
kor örökre szíve:ie zárta a ma
gyar vasut.asokat. 

Az első levél 

fgy ír Moszkvából küldött 
első levelében : ,,1945 január
jában egyik este a harmadik 
ukrán front parancsnokságá
tól az a parancs érkezett, 
hogy még az éjszaka folyamán 
ü.ritsük ki a Sárbogárdon be
rendezett tábori kórházunkat. 
A kőzség k&rzetében heve, 
harc folyt egységeink és a né
met fasiszták kőzött. Egy kato-
11acsO"porttal, s egy oo.sútl sze
relvénnyel azonnal Sárbogárd
ra mentem, hogy katonai kór
házunk betegeit kimentmk a 
veszé!yeztetett területról. Ko
rom sötétségben érkeztem Sár
bogárdra. Nem voltunk tisztá
ban a he!yt körülményekkel, 
az állomás helyzetévei, s így 
a feladatot a magunk erejéból 
nem tudtuk volna kellő gyor-

ho!llJ segítsünk megmenteni a 
,zovjet sebesülteket. 

Emlékek a múltból 

- Emlékszik Nyi,kolaj Pro
harovicsra? - !kérdeztük. 

- Mintha. ma látnám. 25-

26 év körüli férfi voU, vigke
délyü, közvetlen ember. Ami
k01' az utol.só sebesüit-szá.Hitó 
vonatta.! e!ment tólün.k, a=t 
mondta, hogy ne féljünk, ok 
egy hét múlva 'l>issza.jön,:i.ek. 
Kitűnő jósnak bizonyult. A 
szovjet csapatok ellentámadá
sa egy hét múlva valóban k""i
szorltotta teriUetünkról a fa
sisztákat. Nyikol.aj Proharo
vics akkor újra visszajött hoz
zánk, s e,zy ideig állomásunk 
katonai parancsnoka volt. Ci
vi1ben vasutas révén. értette a 
dolgát, IJGgyon megbecsülte a 
mi jó munkánkat, az állomás 
helyreállit.ásá.ra fordított erö
!eszítéseinket. 

Vldék:i Imréné, aki eddig 
szótlanul hallgatta beszélgeté-
6fu1ket, egy pillanatra átment 
a másik szobrá.ba. s egy tenyér
nyi nagyságú repeszdarabot é5 
egy rnegsárgu.Lt kis fényképet 
hozott elő. 

- Tessék megnézni 
mondta. - megőriztem ezt a 
két emlélGet. A fényképen a 
ki$ Nyi1wlaj, igy neveztük ót, 
meltette Dimitrij, a távírász. A 

repesz.da.rab abból a sz,obáool 
való. ahol Ny:ikolaj lakott ná .  
lun.k. Éppen a fűtőházi fürdő
ben volt, amikor takarítottam 
nála. Találat érte a házat. ü 
ez a repesz,c!arab mellettem 
vágódott a falba. 

Várják a találkozást 

Emlékek. Nehéz id6kböl va

ló!<, mégis kedvesek, mert 
eszükbe j u ttatjá.k a sorsfor
duló napjait, a felszabadulás 
i<lőszakát. 

- Nagyon örültünk Nyiko• 
laj leve!enel< - mondta Vidé
hi bácsi -, hiszen oolóságaal 
a. fiunknak tekintettük a ked
�-es szovjet kat.onát és ó szil• 
leiként tisztelt bennünket. 
Ami-l<or elment tőlünk, mert 
szólította a kötelesség, meg
ígérte, hogy majd felkeres 
bennünket. s mi gyakorta em
legettük. Vártuk, hogy egyszet 
csak megjön tőle a levél. 

Azóta Vidékiék többszöt 
váltcttal< levelet ms:,.sú,xai ba
rátjukkal. Legutóbb a múlt 
héten írtak neki, üd,·ózh·e őt 
és családját a Nagy Októbert 
Szocialista Forradalom 50. év
foroulója alkalmából. Szemé• 

lyesen is szeretnének ta.lá.Lkoz
ni. Vidákiék Moszkvába ké
szülnek, NyL1<oLáj Pécsre sze
retne ellá t,ogatrri, hogy a töb
bi va&Utas barátaival is talál• 
kozzon.. (Lőrincz) 

sasá.pgal végreluljtlvni. Szeren- .----------------------------

csénkre megtaláltuk a maqya.r 
állomásfónökőt és "több i,cuu
tast, akik mindenben segítsé
günkre voltak, s így -néglJ sze
relvén-nyel sok sebesült kato
nát és tisztet sikerült védett 
területre j1'ttatnunk, ah.ol fo!v
tatódha.tott gyógykezelésük. 
Magyar vasutas barátaink ae
gí.tségével körülbeliil ezer 
szovjet katona életét mentet
tük meg. mive! a németek reg
gelre elfoglalták Sárbogá.rdct.» 

A keresett állomásfőnököt 
Pécsett találta meg Nyi·lrolaj 
Prohorov:ics levele: Vidéki 
Imrének hívják, 1961 óta 
nyugdíjas feleségével a vas

utru;bérház egyik földszinti la
kásában lakik. Látogatá
sunknak nem örült, észreve
hetően idegessé változott, s 
ennek okát meg is indokolta : 

- Ne ha.ra{l"Udjon, de én 
ószintén szólva nem uivesen 
emtékszem arra az éjszakára. 
Szörnyű volt. Egészen közel 
dörögtek az á.g-yú.k, s az áUo
má.s tel ve volt fá.jcmlmo.san 
jajgató, szenvedő emberekkel. 
Még p6rekocsikra is felraktunk 
sebesiiUeket, hogy mindenkit 
biztonságos helyre juttath.as
sunk. Egész éjjel dolgoztunk, 

Pétervart6/ a mai Lening;6dig 

A budapesti területi bizottság 

vándorkiállításon mutatja be 

a Szovjetunió történelmét 
ünnepélyes, mondanivalójá

ban gazdag, kivite1ezésben íz
léses, reprezentatív kiállítás 
megnyitásának voltunk szem
tanúi a Budapesti Epitési Fó
nökség kelenföldi munkásszál
lásán. 

A szálló IV. emeletének fo
lyosóján a budapesti területi 
bizottság kultúmevelési bizott
sága 7 fényképes tablón mu
tatta be a Szovjetunió 50 évét, 
a régi Pétervártól, a forra
dalom bölcsőjétől a mai Szov
jetunióig, a mai Leningrádig. 
Csak a.z elismerés hangján 
szólhatunk erról a kezdemé
nyezésról, s arról a lelkes mun
káról, amellyel a kultúrnevelési 
bizottság tagjai, Vigh Jánosné, 
a bizottság vezetóje és narsá
n11i Lászlóné, a munkásszálló 

könyvtárosa vezetés�tiel ezt • 
bemutatót megszervezték. 

Az anyag mondanivalójában, 
dokumentativ hatásában és hi
telességében méltó arra, hogf 
ne csak az itt lakók, hanem a 
vasút más ágazatának dolgozói 
is megtekintsék. Tervek szerint 
a kiállítás vándorolni fog, s as 
elkövetkezendő időben sok ez• 
ren tekinthetik majd meg. 

A kiállítást október 24-él\ 
este, ünnepélyes külsőségek kö• 
zöti Vígh Jánosné, a budapesti 
területi bizottság kultúmeve• 
lesi bizottságának vezetője ny!� 
totta meg, s a szép számmal 
megjelent közönség előtt, a 
Postás Szakszervezet irodalmi 
színpadána.;, tagjai adtak ün• 
nepi műsorl 
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imrra.I un e , mogou.,., za- § 
1nuely Tibor. Kún - a fogság- � 
bim növesztett szakállam el- � 
1 �nére - azoona.l megismert. � 
Legutóbb 1913 októberében ta- � 

VA S U TA S  SZÍVVEL 
lá.tkoz.turuk a Magyarországi § Az oroszlányi vasútállo-
Szociádemok:ra,ta Párt XX. � más Hámán Kató nól szo-
J, on,gresszusán. Az áUomásról a � clallsta brigádja évek óta 
Moszkva Szá!lóba vittek, ahol � i��1�Já.!,�

11 
:r'os�

g
��,=� 

egy szobában laktunk. Evek � zisú, !dós gondozottJának. 
óta először aludtam ágyban. � Róluk szól az irás. 

Reggel váratlan meglepehés � A bejárati jelzónél „meg
f-rt. Leninhez megyünk - szólt � fogták" a vonatot. Klári bosz
Szamuely. útközben felváltva � szúsan hajolt ki az ablakon. 
�ltek Leninről A hadifog. � Az erőmúból kanyargó távve
J vok között végzett felvil�osí- � zeték ezüst palástja ott csil-
1 •:í és toborz.ó munJkárál már � logott elótte. Má.slGor kedvét 
k>bbször tanácskoztak vele. � lelte a szemet frissítő lá.tvá.ny
lzgalmam csak akkor csillapo- � ba, most ráncokat sodort a 
dott, amikor Lenin elvtárs mo. § homlokára. Dél van és ötre 
solyogva nyújtotta felém IGe- � szolgálatba kell ál!nia. Julil«í
zét. BuclUIJTin és Radek nép- � nak, a kislányának is megigér
biztosok társaságában fogadott � te, hogy átveszik elótte a „ma-

� tek" leckét. ------------- � A piros fény nem akart át
� változni. Pont most tartják fel 

Szov1·et veteránok� őket. Ha �d_ná a S;"Olg�lattevó, 
� hogy a bngad lányai most 

D ke 
• � másfél év kutatásá.nalG ere�

U 00 sz,n � ményét szeretnélG oda súgni 
A Szakszervezetek Országos I A_nna néni fül,ébe1 �eglzesíte

Taná.csa vendégeként a ha- § nt az egyhangu hetkoznapokat, 
zánkban tartózkodó szovjet � \>iztos'!n zöld uta_t a-:na. .• 
·:eteránküldöttség négy vasuta-s � __ A lanyok felcihelodtek mo
t�,:ja a szakmai nap keretében § ootte. Az ó kuncogá.suk is 
üzemlátogatást tett a Duna· � idegt;�ítette: Fe!húzakodott _a 
ke,,zi Járműjavítóba, ahol a �  me!!�t(! éro_ <:blak;a. Az okto
vendén•eket az üzem párt- § bervegi cs,pos szel be!ealGa,sz
száks�rvezeti és gazdasági ve� � kodott a hajába . . • Hogy 
zetöi ünnepélyes külsőségek � fogadja majd Anno. néni a 
kö7.ött fogadták. A veteránkül- � hírt . . .  Vaszilij éli Az njeszin 
döttség tagjai megtekin-tették � �salád legfiatalabb tagja élet
az üzemet is és elismeréssel � Jelt adott magáról! ötven éve 
11yilatkcztak a Dunakeszi Jár- � hitte, egyre reménytelenebbül. 
.,- -;;�vító dolgoz6in,a.k munl«í- � Hetvenegy nyár aszalta éveit, 
..i.r >l. ll s lám jutott boldogság mostan-

ra is. Ehhez pedig ne IGilc is kö
zük van. 

Klári a két évvel ezelótti bo
rús októberi napra gondolt. Az 
els6re, amikor a szocia!ista 
brigád gondjaiba fogad-
ta a szociális otthon 
töpörödött, társtalan lakó-
ját. S amióta megismer
kedtelc Anna néni t.•iszontagsá
gos életútjáual, elhatározták: 
megkeresik a rokonokat. Mi
óta a férj, ,,Lajas" bácsi meg
halt, itt él a magafajta árvák
ka!, s bizony összegombolyí
totta ót a szomorúság. 

- Lajas, a férjem igazi jó 
ember volt . • . - hányszor 
hallották tőle, ahogy furcsa ki
ejtéssel emlélGezett boldogult 
férjeurára, aki a távoli Szibé
riából utaztatta ót ide, a fél
világon át. 

Klára megborzongott. Fá-
zott. Kiszedte magasnyakú pu
lóverét a táskából. A mozdu
lattal magával rántott egy pa
pírból kicsúszó másik pu!ó
vert. Anna néninek kötötték a 
lányolG. A régi elvékonyodott 
rajta. A két év alatt soha nem 
jöttek hozzá üres kézzel. Prak
tikus, örömét szolgáló ruhada
rabokkal kedveskedtek neki. 

Ha egy órára nem érnek az 
otthonba, a pihenőidőben hiá
ba fáradnak. A hat Iá.ny is 
iaegesen á.Ht mögötte. A fül
kében nem volt más utas. Zsu_ 
zsi megigazította harmonikás 
harisnyáját, Ica gyorsan feltu-

pírozta a. haját. Mindann1,'ia11 
a jelzót figyelték. 

- Nem szabad hirtelen rá-
törni a h!rrel. A vas-
utasnapi házi ünnepségen 
is rosszul lett fűz
te tovább türelmetlenül csa
pongó gondolatait a brigádve
zetó. - Mesélte. hogy 44-ben 
bombatalálat érte a Kazamér 
pusztai kis házat. Lajos bácsi 
örökre ott maradt, őt meg a 
légnyomás a földre vetette, 
azóta nagyot hall. 

Klári az órájára pillantott. 
F'él órána.lG hitte az öt percet, 
C1mióta itt állnak a távvezeték 
ezíistcsíkja mellett. Persze 
holnap is bejöhetnénelG Anna 
nénihez, de szegénybe az tart
ja az erót, hogy egyszer még
is csak hfrt kap valamelyikülG
ről. S most megvárassálG a 
nagy örömmei . .  . Olgáról, 
Kosztyantinról órákig tudott 
beszélni, s az évek során min
dent megtett a felkutatásuk.ért. 
Laja.s bácsh•al egyszer kiutaz
tak Tomszkba, á.m a családot 
alapított testvérek már elke
rültek onnét. 

Féltette a nénit az örömtól. 
Arra gondolt, how talán 
azonnal utazni akar V aszilij
hez. Gyötrelmes lenne, s talán 
t•égzetes, ha megtudná: neki 
ezt már sohasem lehet. A 
dolGtornó akkor, két évvel ez
elótt megmondta nekik. Vi
gyázni kell Anna néninek ma
gára. 

Klárit a lányok kisodorták 
a peronra. Ott topogtak az aj
tó előtt. Félt a találkozástól, 

amire pedig olyan túláradó 
örömmel IGészülódött. A moz
dony felól rövid sípszó hang
zott. A kerekek megmozdultal:. 
Az utcán megnyújtották lép
teiket. A múló percek és a 
rázendító eső nógatta őket. 
Klári lemaradt a többiektől, 
beszaladt az 1!:desség boltba a 
szokott desszertért. Aztán új
ra Anno. néni fog!alkcztatta. 
Megmosolyogták. aml1Gor elő
ször hallották La.jas bácsinak 
nevezni a férjét, akit a két évi 
hadifogság a!att ismert meg 
17-ben, az ilovkai kis cipész
múhelyben. Oda járt Anna a 
család rossz cipóivei. E!óször 
csak szemezni kezdett a tö
mött bajuszú alföl<t,t katoná
val. később huncutsággal el
érte, hogy gyakorta ott téblá
bo!jon a magyar hadifogoly 
múhelye körül. Fél év múlva 
La.jas bácsi felesége lett - a 
hadifolyog meg szabad ember. 
Aztán vörös katonaként har
colt a forradalom gyózelméért, 
, milGor családot alapithatott 
volna, nem bírt a ,honvágyáual. 
Haza hozta as.5zonyát Magyar
országra, s ha 44-ben nincs az 
az_ értelmetlen halál, igazán 
e!egedett lehetne Anna néni az 
életével. 

A lányok ott topogtak már 
a szociális otthon kapujában. 
MagulG elé engedték vezet6jü
ket, aztán lábujjhegyen siet
tek a terembe. 

Anna néni az ágyban ült, 
éppen befejezte az ebédet • 
Rossz bórben volt. TöpörödöU 
arcvonásait most nem élén.ki-

tette a szemelG csillogásti. Kl«i; 
ri megszorította a reszket&, 
sötétkékeres kezet. 

- Megfáztam, nem kelhetelé 
fel - suttogta. - Hogy vagy:. 
tok gyerekek? 

A lányokból ömlött a szó: 
Swlgá!atról, fiúkról, Klári a 
matematika keserveiról szó!t; 
el6vették a pulóuert, ami bi
zony jócskán túlnótte Anna 
nPni méreteit. ö meg csak 
hallgatta a szóáradatot, néha 
a feje megbicsaklott, ahogy ez.. 
nyomta. az á!om. Zsuzsi kezdte 
el a tegnapi levéllel, egyikük
sem mert Anna nénire nézni. 
Rózsi a bonbonos dobozzal 
játszott, Ica a pulóver ujjá
val matatott. Végig futott fe
jükben a levél tartalma.: Va
szi!ij él! Itl, de az egyik lábát 
amputálni kellett nem régiben. 
ö nem jöhet ide, Anna nénit 
várja olvasták könnves 
szemmei a cirillbetús sorokat. 

- Tegnap kaptunk választ 
Anna néni, a követségtól 
hallották társnójü.k suttogó 
hangját. - Vaszilij éli - Ijed
ten rebbent hét szempár az 
ágy felé. 

Anna néni nem hallotta e 
szavakat. Nehézkes szuszo
gással e!aludt az ágyban. 

Az utcán Klári jegyezte 
meg: gyerekek. nem mondhat
juk meg neki a hírt. Nem sza
bad . • • Talán majd legköze
lebb. 

S a brigád tagjai felszaba• 
d1'lta.n, könnyű szívvel indul• 
lak tovább az állomásra. 

Gregor Pál 
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A Szovjetunió vasútainak 

villamosítása és dieselesítése 
A Magyar Tudományos 

Akademia, valamint a Műsza
k! és Természettudományi 
Egyesületek Szövetsége meg
hívására A Szovjetunió vas-
1italnak villamosítása és die
,elesitése címmel elóadást t:lr
tott Budapesten S. M. Szerdi
"°"• a Swvjetunló Közleke
désügyi Mini.sziériurnának 
lparigazgató;ta. 

A cári örökség: 
gyengén fejlett vasút 

Bevezetőjében S. M. 57.er
dlnov hangsűlyozta, hogy a 
Nagy Októberi Szocialista 
Foradalom 50. évfordulóját 
Onneplő Szovjetunióban az 
utóbbi évti:iiedekben rohamos 
fejlődésnek indult a tudo
mány és a technika, ennek 
megfelelóen pedig a szovjet 
"811Utak múszaki színvonala 
Ill. Előadásában rövid viSsza
pillantást tett a swvjet vas
utak történetére, majd hang
lŰlyozta: 

- A szovjet állmn 11 cári 
Oroazországt6Z (11Jengén fejlett 
NJúthálózatot örökölt, amelv
tiek hossza 69,3 ezer kilomé
ter, s ennek mintew 80 azáza
Uka egyvágán11ú volt. A mű
azaki felszereltség szin lén 
alacsony szinten állt. A gör
dülőpark jelentős részét kis 
lelje!ritményú és különböző 
típusú, közepes vonóerejű 
gózmozdonyok és kéttengelyű 
leherkocsik alkották. 

A szovjethatalom első évei
ben nagy erót fordítottak a 
l'llSÚti közlekedés helyreállí
tására, mivel a vasúti háló
zat az első világháborúban és 
az azt követó polgárháború
ban teljesen tönkrement. A 
t'asútvooolakat 1926-27-ig ál
líll)tták helyre. 

Már a szovjethatalom első 
éveiben felmerült a villamos 
� Diesel-vontatás alkalma7,á
wnak kérdése. 1921 decembe
r,;� a IIIOVjetek IV. kcng
r�n jóváhagyott GO
ELno .;namositási tervb<'n 
k(lrülbe1ül 3500 ver.irt hosszú
sagú vasútvonal vlllam06ítá
sát irányozták elő. Ugyanak
kor tették meg az elsó lépése
�;! a dieselesítés !eléls: 1921-
•• -ben Hackel professzor 
megalkotta a D!esel-motoros 
mozdon11 vázlatos tervét 
melvnek kisérleti példánvái 
19Z4-ben le is g11ártották. A 
dleselesítés helyett azonban 
nkább a villamosítás irányá
ba haladt a műszaki fejlődés 
1926-ban Baku, 1929-be� 
Moszkva helyérdekú vasútvo
nalain, májd 1932-ben a te
hertm;gaJomban a Kaukázu
� túli Szurámszk hágó-t 
:tezdték meg a villamos von-• 
tatást. 

A nagyarányú !parosítá� 
"8lamlnt a mezőgazdaság 
SZOC!allsta á�zervezé5énck 
'éveiben világos.,á vált. hogy 
a &6zvontatás már nem képes 
lépést tartani a forgalom nö
vekedésével, ezért elhatá.-oz
tdk, ho1711 a 1zcn.';et vasutak 
fllfaxki rekonstrukciója alap
ilknt a villamos la Diesel-
1'1mtatáat tekintik, ehhez azon-
an bővíteni kellett az ország 

l:"'1aháló2'atát és vtllamos
m-tennelését. A nagyará

n,ú l'eJ16dést a Honvédő Há
lloni IIZll-kította félbe. 

A ffllamositú fejlödése 

._ 
A villamos és Dlesel-vonta

- széles könl alkalmazását .IIO-es években kezdték 
Ezzel párhuzamosan 

'�-
meo,zantettlk a 

r--�••1/0fc m,dnúát. 
SaovJetunlóban a vtlla
Vllftta táara -való átt.érés 

onúg egéu vlllamosítúá
kompJex megva!611ítását 
U. Jtezdetben a vasútvo

Villamosltását a hely-
�tvonalakon 18IIO 

Nagyarányú dieeelesitée 

Ugyancsak nagy utat tett 
meg a Szovjetunióban a die
selesítés fejlődéle is. 

1931-bm e!"4t4roztdk, l'aoen, 
ewe• ofzlzegnt, 1'141kn hú
zódó 1'Uút1'0-loll dtt4met • 
Die,ez-� Rövidesen 
megjelentek u el96 Dlesel-

t.atták ez _,.. _,..,_._ 
:na a lc0mlelred6e IQb„dp::, 
,aaklorolt v� llat6-
ati a vu6U � -
P6l-attíAií6WW„I llr
Wt,.,,_, 

A JUBILEUMI VERSENYBEN 

Újabb munkasikerek születnek 
a szolgálati helyeken 

A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 50. évfordulója 
tiszteletére indított munkaver
senyben a vasutas dolgozók 
becsülettel helytállnak. Fel-

' ajánlásaikkal, vállalásaikkal 
segítették, illetve segítik az 
éves terv sikeres tejesít.ését 

15-e helyett október 30-ra el
végzi. Vállalásaikat október 
10-re teljesítették. 

A verseny eredményességé
re jellemző, hogy az építé,;
vezetóség a pénzügyi tervét 
a IIL negyedévben 4,5 millió 
forint helyett 5,05 millió fo
rintra teljesítette. 

Szép eredményeket értek el 

a j6rmújavító v6/lalaf 
dolgozói is. A javítási időket 
6-31 százalékkal, az átfutási 
időket 9-34 százalékkal csök
kentették. A termelékenység 
növelésére tett vállalásaikat 
szeptember végéig 102,85 szá
Z11lékra teljesitették. De so
rolhatnánk tovább azokat az 
eredményeket, amelyek szin
te kivétel nélkül igazolják a 
debreceni vasutasok helytállá
sát, szorgalmát, a vasút Iránt 
érzett felelősségét 

A jóJ végzett munka egyéb
ként a dolgozók élet_ és mun
kakörülményeiben is emelke
dést, változást hozott. A t-•<u
utasok munkaköri bére csak 
ebben az évben az alapbér
szinthez vi.szonvit11a több mint 
2 száZ11lékkal emelkedett. 
Szinte kivétel nélkül kaptak 
bérkorrekciót a pályafenntar
tási dolgozók, a forgalmi uta
zók. Emelkedett ebben az év
ben a jutalom és a prémium
keret is. 

A fűtőház mögött nem ma
radnak el 

Debrecen 6/lomas 

vasutasal sem. A jubileum! 
évforduló tiszt.eletére októbe.-
ben e1711hónapos ünnepi mű
szakot tartottak, amelynek ke
retében vállalták a ki- és be
rakás gyors megszervezését, 
a rakott kocsik azonnali to
vábbítását, a kocsitartózkodá
sok csökkentését. Továbbá 
vállalták, hogy az ünnepi mű
szak alatt a tehervonatokat 
átlagosan 1770 tonnára terhe. 
lik. 

A Békéscsabai 

Pályafenntartási 

Főnökség 

a jubileumi munkaversenybe!a 
a gépesített mozgó pál11afenn
tartá3i szakasz vállalta, ho� 
az év végéig 3 kilométeT1'el 
több fenntartási munkát vé
gez el, amel11ból az évfordu
lóig I,5 kilométer többlet,ym
kát teljesített. Ugyancsak tel
jesítették felajánlásaikat a 
XVII-es kertészeti szakasz női 
dolgozói Is, akik a kiültetés! 
munkát november 10 helyett 
október 31-re befejezték. A 
pályafenntartási főnökség doL 
gozói a jubileumi felajánlás 
70 százalékát már szeptember
ben elvégezték. 

A Békéscsabai Alföldi 
Kisvasút fútóh6z 

dolgozói a jubileumi felaján
l_asukban célul tűzték ki ai 
eves terv élüzem szinten tör• 
ténó teljesítését. Eddig élüzem 
s,:intcn dolgoztak. Azt 11 célki
tú=�st, hogy n<n,embe,- 7-io 
az eves feladatok 80 1záZ11lé
kfit efoégzik, már teljesitet. 
tek. Jó eredményeik elérésé
ben a szocialista és ifjúsági 
brigádok jeleskednek. A fűtő
háznál három olyan szocia
hsta brigád is van, amely 
114 szazalékra teljes1tette 
tervét. Dicséretet érdemel Rá
kosi József motoros Orooa 
Mátyá$ műszaki res�rtos szo
ci:_,.lista brigádja és Asván•,i 
Beltl KISZ szocialista brigád
ja. 

trtékelték a jubileumi mun
kaverseny eredményét a 

Miskolc Tiszai 

p6{yaudvaron 



4 
MAGYAR VASUTAS 1967. NOVEMBER 1, 

Jelentés a Ba laton dél i  partiáról 

1Nemzetközi pályaépítő-bemutató 
két 11 vendégszereplővel�., 

Az ÁBEO egyéves tapasztalatairól . . .  

Többször voltam már pálya
építési bemutatón, s elmond
hatom, hogy eddig mindegyik 
hozott valami újat, érdekeset. 
Igy volt ez október 20-án, pénteken délelőtt is, amikor Sió
fok állomásról 10.47 órakor 
katonás rendben indultak a 
Dombóvári Epítési Főnökség 
pályaépítő gépláncának egy
ségei Zamárdi állomás irá
nyába. Imponáló látványt 
nyújtottak a követési távol
iágot tartva bevetésre induló 
önjáró pályaépítő gépek és a 
mozdonyok által rontatott vagy 
tolt speciális berendezések. A 
gépesített pályaépítés bemu
tatóját magyar szakemberek 
mellett ezúttal az NDK-ból, 
Csehszlovákiából és Eszak
Koreából érkezett vasutas 
�endégek is megtekintették. 

A géplánc bevált 

Pergett a filmfelvevőgép, a 
bemutató minden mozzanatát 
rögzítették a televízió ripor
terei. Bemutató? Tulajdon
képpen nem is az volt a Bala
ton déli partja mentén dol
gozó' 240 pályamunkás szá
mára. A géplánc bevált mun
kamódszer a számukra. El 
sem tudnák már képzelni a 
hosszú sínesítést a Csaba 
ágyazatr05táló nélkül, amely 
elsőnek indult a nyílt vonalra, 
hogy a pályában újabb 360 
inéter hosszúságban megtisz
iítsa a kőágyazatot. 

Egy önjáró aláverőgép kö
vette az ágyazatrostálót azzaJ 
a rendeltetéssel, hogy a ros
tálás után némileg helyrehoz
za a pálya fekszínjét. A bon
téiszerelvénnyel alig néhány 
ember vonult ki a munkahely
re. Amikor tavaly láttam ha
sonló bemutatót, még kellett 
hozzá vagy harminc ember, 
mert kézi csörlős emelőszerke
zettel vették fel a régi sm
mezőket. Most 6k is - mint 
a fektetőszerelvény munká
sai - elektromos portáldarut 
hoztak magukkal. Sokkal egy
szerűbbé vált ez a munkafá
zis is. Szétkapcsolták a sín-

te, de nem törte a követ. Bár
milyen úthengernél ezért cél
szerűbb az alkalmazása. 

Gyors, ügyes gépek 

Két érdekes „vendégszerep
lője" volt ennek a pályaépí
tési bemutatónak. Mindkettőt 
a svájci M atisa-cég hozta el 
erre a nemzetközi bemutatko
zásra. A korábban látott Ma
tisa-gépekhez hasonlóan ezek 
is nagyon tetszetős kivitdűek. 
Az ágyazati eke olyan munka
folyamatot gépesít, amit ed
dig nálunk csak kézi erővel, 
gép nélkül végeztek a pálya
építők. Követ tölt a vasbeton
aljak közé és kialakítja a kő
ágyazat előírásszerű profil
ját. Miután elvégezte munká
ját, ki is takaritja a vágány
közt, tisztára seperve a vas
betonaljak tetejét. Gyors és 
rendkívül ügyes gép, 1 óra 
alatt elvégzi legalább 30 em
ber egynapi munkáját. 

A Matisa-e<'!g új aláverő gé
pe is feltűnést keltett a be
mutatón. A hazai gyártású 
aláverő gépeknél sokkal töb
bet „tud" � a sárgára festett 
műszerkomplexum. Nemcsak 
aláver, hanem szintezi is a 
pályát és a legfőbb újdonsá
ga, hogy a vágány beszabályo
zását az aláveréssel egy idő
ben elvégzi. Vasutasoknak 
nem kell magyarázni, hogy a 
vágány beszabályozása kézi 
erővel milyen nehéz és időt
rabló művelet .  . . Ez a gép 
ráadásul távirányítással mű
ködtethető. A szintező techni
kus a gép előtt 30 méterrel 
foglalt helyet a pályán. Mű
szerrel mérte a sínkorona ma
gasságát és közben a kezében 

tartott távirányító készülék 
gombjait nyomogatva szabá
lyozta, hogy az aljazaton 
mennyit emeljen a gép, s ol
dalirányban mennyit mozdít
son a síneken, hogy egyenes 
legyen a pálya. A gép tágas 
vezetőfülkéjében csak egy 
ember tartózkodott, aki az 
aláverő szerkezetet működtet
te. 

A súlyos balesetek többsé
ge a forgalomnál fordul elő. 
Még ma is - egy-egy halá
los vagy csonkulásos baleset 
bekövetkezésekor - egyesek 

Nem véletlenül neveztük úgy. vélek!dneki hogy !Z i° 
műszerkomplexumnak ezt a 1,asut. veszelyessegének �ove -
gépet : rendelkezik rádióval I kez'"':�ny_e, annak termesz��es 
vezérelhető berendezésekkel I vele1aró3a. Sokan 

• 
vall�k, 

is, de ezeket csak akkor cél- , hogy a forgalom - es a szal
szerű működtetni, ha a vas- 1 lítási feladatok növekedésével 
betonaljakat nagy pontosságú elkerülhetetlen a balesetek 
múszerelckel bemérve helyez- számszerű emelkedése. Ha ez ték el a pályában. Ilyen eset- utóbbi állítás igaz lenne, akben a gép teljesen önállóan, a kor a vasút baleseti statisztirádiójelekben közölt utasítá-

IV. 

kája állandóan emelkedne. 
Viszont ennek ellenkezője az 
Igaz. Ami pedig a vasút ve
szélyes voltát illeti, a veszély
forrás valóban fennáll, azon
ban ez korántsem jelenti a 
balesetek elkerülhetetlenségét. 
Ellen.kezőleg, a veszélyforrá
sok Ismeretében a dolgozók 
felvilágosításával, a balesetek 
megelőzésére kidolgozott óvó
intézkedések tudatában, és 
megfelelő szervezési intézke
dések megtételével, betartatá
sával, a balesetek elkerülhe
tők, megelőzhetők. 

soknak megfelelően végzi 
munkáját. E korszerű gépezet Nem tartott6k be az F. 2. sz. utasít6st 
haladási sebessége munka Ebből a szempontból vizs
közben ór�nlcént. 450-550 mé- 1 gálva a kérdést, elmondhat
ter, . uta�osebessege óránként 

I juk, hogy igen nagy jelentő-
60 kllometer. sége van az ABEO 4. fejeze-

, , • 
k . 'f l tében foglalt munkaszervezé-

Mar tul1utotta S10 okon si előírások maradéktalan be-
1 tartásának. A balesetek vizs-A ?_l3:l�t?ni vonal rekonst- 1 gálata alkalmával többségéi:wcc1oiar;ál . 240 e�1;>er dolgo- ben a munka szervezettségéz1k,_ s ': geplanc reve?" annyit nek hiánya az, ami elsósortel1esitenek, amennyit korab- ban a baleset bekövetkezéséban csa� 600 . pálya!1lunkás fi!- hez vezet. Ennek tanulságadott elvegezm kemeny munka- ként ismertetünk egy olyan val. A két svájci gép fol!'ama- balesetet, ami a munka meg'U?S alka_lmn�sa t�vább1 l�O szervezésének hiányára, és fovel cso�kenth7t�e � munka- egyes dolgozók felelőtlen ma-l�tok letszám1g':nyet. Ne!° gatartására vezethető vissza. k1S dolog ez a ma, munkaero- A Hatva.n állomás Jétszá-ínséges_ idő�ben . . .  • • mába tartozó Kassai Gyula Lepsenynel . kezdtek az. i�e� vonatfékező 1967. április 30-án a B�laton déli !'.�r�Ján huzodo Újszász állomáson a 2061. szávasutvonal felui1tasát. Bár a mú vonat tolatása köz/Jen hanyári _üdülőszezonban s�üne- lálos balesetet szenvedett. teltetm_ kel}ett a munknlato- Nézzük az előzményeket. 

�at, mar túljutottak .  Siófoko;_1, 1967. április 30-án 14 óra 27 � az év :Végér� . Szan�ód-K�- perckor, amikor a baleset törroshegy allomas1g zokkeno- tént a hőmérséklet plusz 15 mentes hézag nélküli pályán C° �olt. Kifogástalan látási futhatnak a v?nato!<', és hallási viszonyok mellett A. von�! déli vé!(eben, N�g_y- Újszász állomáson, a 2061 .  ka?ttzsa cs  Naayrecse_ . .  kozott számú vonattal végzett tolatás ma; .. u911ancsale elkeszult . a alkalmával egy 14 kocsiból álfelu1itas. Mo�t Z�laszentia- 16 egységnek a kezdőpont fekab állon:ás irány'.'-bar; 1:a- l löli oldalon a IX. sz. rakodólad�ak elore a p�lyaepítők: vágányra való be-hatolás közA!11•,:lt .a Domb�vár� l!:p�)és, ben a biztonsági határjelzótől F�no_kse� v�zeto fomérnoke, 301 m távolságra a tolt koBeldi L
a
aszl

n
o elmon??.�t,i, ez':n csisor eleje leb. 15 km/óra sea szak_ szo . rendk1v1_1l nehez bességgel ráfutott a vágányra � ?1UJ:ka, mivel a. telJes alap- helyezett szabványos alátétep111!'1:ny klcs�:�es:""' szo�}· fára, aminek következtében a Az eplto�':t :sur„eti . az . ufo, tolt kocsisor első két kocsija ezért szilard elhatarozasuk, m'ndkét t l • l k' 'kl tt hogy a tél folyamán is ki- 1 : . enge yeve !st o • 

használják a gépi munkára 
I 

A k_1s_,klás b<;kove!kezese után 
alkalmas napokat. � _k1s1klott Jármuvek a fel-

ep1tményen 60,23 m utat tet-
Dr. Lórincz János tek me,g. Eközben Kassai Gyu-

la 29 éves vonatfékező - aki 
a tolt egység első kocsijának 
elején a saroklépcsőn kísérte 
az egységet, leesett és olyan 

súlyosan megsérült, hogy még 
a helyszínen életét vesztette. 

A balesetvizsgálat megálla
pította, hogy Kassai Gyula 
vonatféleező halálos baleseté
nek oka Újszász állomás IX. 
vágányának járműmentes sza
kaszán indokolatlanul a vá
gányra helyezett alátét/a, 
melyre a tolt kocsisor ráér
kezvén, az első két kocsi ki
siklott. Sem a tárgyi, sem pe
dig a halálos sérülés nem tör
ténik meg, ha a munleát az F. 
2. számú Utasitá.s, valamint 
az óvórendszabály rendelke
zéseiben foglaltak pontos be
tartása mellett végezték vol
na. A vonatvezető azonban a 
tolatást a vonatvezetói szak
vizsgával nem rendelkező el
hunytra bízta. Ugyanakkor 
Kassai Gyula olyan helyen 

tartózkodott ( a kocsi sarok
lépcsőjén), ahol a tartózko
dás veszélyes volt, mert a 
lépcső mellett az oldalfogan
tyú hiányzott. 

Ha a vonatvezető a tolatást 
személyesen irányítja és a 
mozgás megkezdése előtt meg
győződik arról, hogy a moz
gást nem akadályozza valami, 
észre kellett volna vennie a 
vágányon levő alátétfát, így a 
baleset mindenképpen elkerül
hető · lett volna. 

Az ismertetett balesetből az 
derül ki, hogy elsősorban a 
munkaszervezés hiányossáaa, 
egyes személyek felelőtlensége 
a balesetek okozója. 

sokszor kénytelenek a munkát 
úgy elvégezni, hogy nincs meg 
a szükséges létszám - bár 
tudják, hogy az balesetveszé
lyes -, de hát a vasút nem 
állhat meg. Vannak, akik ezért 
igyekeznek a vasút felső ve
zetőszervei t okolni azzal az 
indoklással, hogy a létszám 
megállapítás sok esetben nem 
a reális követelmények figye
lembe vételével történt. Nem 
állítjuk, hogy a létszám meg• 
állapító bizottságok munkáj:i 
ljeljesen hibamentes volt. Na• 
gyobb baj az, hogy az aggá
lyoskodók figyelmen kívül 
hagyják az Altalános Baleset
elhárító és Egészségvédő óvó
rendszabály 4. fejezetében fog
lalt munkaszervezési előírás,:>
kat. Ennek értelmében a biz
tonságos és egészséges munka 
feltételeit, a technológiai és a 
munkahelyi utasításokban kell 
meghatározni. 

Ebből adódóan a szolgálati 
főnöleségek feladata, hogy a 

Véarehaitási Utasításban sza
bályozzák a munka elvégzéM,t 
olyan esetre is, amikor a fel• 
tételek az eredetitől eltérőek. 
Ezt egyébként az ABEO meg
jelenését megelőzően szabá
lyozta a 34-es törvényerej:1 
rendelet is. amely az 1964. évi 
15. sz. MAV Hivatalos Lapban 
jelent meg. Sajnos nem min
denütt tettek ennek eleget. 
Igaz, hogy ez plusz munkát 
jelentett a szolgálati főnöksé
geknek, de ahol ezt végrehaj
tották. ott az a biztonságos 
tnunkában realizálódott. 

Felelősségteljes 
hozzááflás 

Az új ABEO hosszú időre 
szabályozza a munka feltét� 
Ieit és számos olyan dolg'lt 
tartalmaz, amelynek végrehaj ... 
tása sok gondot, felelősségtel• 

jes hozzáállást követel vala
mennyi vezetőtől, dolgozótól 
egyaránt. 

kötéseket, a daru emelőköte- ,-------------------------------------------, lét a sínekhez csatolták, s a A vezetők lefadata 

E cikksorozat keretében 
igyekeztünk rámutatni azokra 
a problémákra, amelyek "őbb 
vonalaiban érezhetők a végre
hajtásban a tPljességre való 
törekvés nélkül. Szeretnénlc, 
ha az olvasók állásfoglalásaik
kal, hasznos javaslataikkal 
elősegítenék a helyes módsz'?
rek elterjesztését, hoay eze-n 
keresztül is nagymértékben 
elő tudjuk segíteni a vasuttI• 
dolgozók fokozott ri ztonságá
nak további javításrít. 

ti<bbi már a daruvezető dol-
volt. Pillanatok alatt fel

r kta a helyéről kiemelt régi 
sínmezót a szállitó kocsikra. 
Nem hiába i lletik már a bon
tószerelvényt is a „szuperszo
nikus" jelzővel . . •  

A felszedett' sinmezó helyén 
',,tükröt" képezve, tömöríteni 
kell az ágyazatot. A pálya
építést gépesítő mérnökök és 
technikusok ötletességét di
cséri az itt alkalmazott meg
oldás. Amikor indultak a 
géplánc egységei, csak talál
gatni tudtuk. mit leeres a 
vasútépítő gépek sorában egy 
SZ 100-as lánctalpas traktor. 
Még a szállítókocsiján állt, 
amikor bekápcsolták a motor
ját. Saját áramforrása segít
ségével működésbe hozott egy 
csör!őberendezést. amely a 
szállítókocsi végéből pillana
tok alatt leeresztette a lejáró
hidat. A lánctalpas gép így 
szépen leballaghatott a kő
ágyazatra és a mögéje kap
csolt vibrótömörítő készü
lékkel, melynek excenteres 
tengelye percenként háromez
res fordulattal működött, 
nyomban megkezdte a zúzott
kő-ágyazat tömörítését. A vib
róberen dezés csak tömöri tet-

Emherséglaől jeles 

Eletemben először szorul
tam orvosi ápolásra, először 
kellett műtőasztalon feküd
..,_öm - írja a hozzá:ruk érke
zett leveLében Rajnyák Fá
';ián, a srekesfehérvári fűtő
ház vezetője - de annaJk el-
1enére, hogy én voltam a szen
vedő alany, mégis jóleső ér
zéssel gondolok a MA V Kór
ház II-es sz. sebészetén eltöl
tött egy hétre. Az orvosok és 
ápolónővérek tudásuk és em
berségük legjavát nyújtották, 
nemcsak nekem, hanem min
denegyes betegnek, s ez a na
gyon kedves légkör felért egy 
fél gyógyulással. Köszönöm az 
emberséget, a jó szót és azt, 
hogy visszaadtálk egé�ge
met. 

Fontos szerepet játszik a gyógyításban 

a betegségek megelőzése 
Az orvostudományban - és 

az orvosi gyakorlatban - a 
megelőzés fogalma nem új. A 
megelőzésre törekvés szinte 
egyidős magával az orvostudo
mánnyal. Módszeresen végzett 
szűrővizsgálatok és egységes 
elvek szerint végzett gondozási 
munka e módszer lényege. 

A szűrővizsgálatok jelentő
ségéről az utóbbi években 

számtalan szak- és népszerű 
cikk jelent meg. Sokat foglal
kozott e kérdéssel a sajtó, a 
rádió és a televízió. Közismert, 
hogy egyes betegségek időben 
történő felfedezése, a gyógyítás 
ha.ladéktalan megkezdése mi
lyen sorsdöntő a beteg szem
pontjából. 

Módszeres gondozás 

Kevésbé ismert, s inkább 
csak szakmai berkekben köz
tudott a már megbetegedett 
egyén állapotrosszabbodásá
nak megelőzése, illetve a mód
szeres gondozási munka lé
nyege. Mielőtt röviden átte
kintenénk az ilyen módon ér
telmezett gondozási munkát, 
foglalkozzunk vázlatosan a 
szélesebben értelmezett meg
előzés fogalmával, azzal a te
vékenységgel, amellyel igyek
szik az orvos egyes betegségek 
kialakulását megakadályozni. 

A munkaegészségtan - és 
itt értünk a vasútegészségügyi 
szempontból oly lényeges fog
lalkozási betegségek kérdésé
hez -, mint tudomány, világ
viszonylatban előtérbe került. 
Mint minden tudomány, így a 
munkaegészségtan tudomány 
fejlődésének is mozgató rugó
ja a „gyakorlat". A munka
egészségtan tudomány gyakor
lata a munkaegészségügy. A 
szocialista államokban, !gy ná
lunk is ez állami feladat és a 

társadalom érdeklődésének 
középpontjában áll. A munka
egészségügyi kutatási eredmé
nyek gyorsan helyt kapnak a 
gyakorlatban, s megvalósítás
ra kerülnek. Az élet pedig 
szinte nap, mint nap újabb 
feladatokat ad a kutatóknak. 
A tudomány továbbfejlődésé
nek feszítő rugói tehát adva 
vannak, és a fejlődés szinte 
beláthatatlan mérvű. A meg
előzés sikerét, hatásosságát 
egy adott területen a foglal
leozási beteaségek alakulása 
jelzi. A foglalkozási betegsé
gek szakmaspecifikus előidéző 
tényezőit felfedezni és az ál
taluk okozott veszélyt nullára, 
vagy minimálisra redukálni 
nem könnyű feladat, de vég
rehajtása a foglalkozási beteg
ségek kedvező alakulásának 
alapfeltétele. 

Csakis Összefogással . . .  

Ezek a feladatok nem egy
szer az egészségügyi és a mű
szaki szakemberek összefogá
sával és a gazdasági vezetés 
nagy áldozatkészségével old
hatók meg. Az említett szer
veknek ilyen irányú feladatait 
hazánkban gondosan össze
állított és a kutatások leg
frissebb eredményeit is figye
lembevevő jogszabályok is 
meghatározzák. (Általános 
Balesetelhárító és Egészségvé
delmi óvórendszabály, Szak
mai óvórendszabályok stb.). 

Minden igyekezet és össze
fogás ellenére a statisztikai 
jelzőszámok mutatják, hogy a 
foglalkozási betegségek alaku
lásában kellő és kívánt ered
ményt még nem értük el min
den területen. Gondolunk itt 
elsősorban azokra a foglalko
zással járó megbetegedésekre, 
mel'llek a mozdon11.vezetök, az 

utazószemélyzet körében leg
gyakrabban elófordul11ak. Az 
időben felfedezett és megfe
lelően kezelt reumás megbe
tegedések, emésztőszervi el
változások, szív, érrendszer 
megbetegedések, idegrendszeri 
zavarok eredményesen, kóny
nyebben gyógyíthatók. 

A foglallcozási betegségek 
kedvező alakulásának, a hatá
sos megelőzésnek a jól végzett 
gondozási munka az alapja. 
Részben a foglalkozási meg
betegedésben szenvedők, rész
ben a közvetlenül ide nem so
rolható, de valamilyen beteg
ségben szenvedő dolgozók ál
lapotrosszabbodásának meg
előzése érdekében igen nagy 
jelentőségű tevékenysége az 
egészségügyi. szolgálatnak a 
módszeresen végzett gondozási 
munka. Mint láttuk az „egész
séges" csoportokat is kell gon
dozni, munka- és életkörülmé
nyeiket figyelemmel kísérni, 
szűrővizsgálatokat végezni 
stb. Könnyen belátható, hogy 
milyen jelentőségű ez a mun
ka betegek körében végezve. 

Rendszeresen figyelemmel 
kísérjük a betegség alakulását, 
a beteg életkörülményeit, nem 
egyszer felderítjük gondjait, 
családi körülményeit, munka
körülményeit. Mindez nagy 
tapintatot, körültekintést, tü
relmet és áldozatkészséget kí
ván a vizsgálók részére. Pedig 
csak valamennyi körülmény 
gondos felderítése és mérlege
lése révén nyerhetünk tl5zta 
képet. Ez pedig elengedhetet
len követelménye annak, hogy 
az egészséges elvek szerint ki
alakított gondozási módszere
ket ne sablonosan, hanem az 
adott emberre adaptálva al
kalmazzuk. 

Dr, Bala.ssa Miklós 

Ozernellenőrzéseink során 
gyakran visszatérő kérdés a 
létszámhiány. úgy vetik fel : T. J. 

Baleseti krónika 
Október 8-án a Veszprém

küJsó állomásra bejáró 7127 
sz. vonat a IL sz. őrhely előtt 
elütötte Bodó János váltóórt, 
aki kórházba szállítás után éle· 
tét vesztette. A balesetet az 
okozta, hogy Bodó János a 
kijáró 1807. sz. vonatot fogad
va a 7127 sz. vonat űrszelvé
nyében tartózkodott. 

* 

Tótkomlós állomás és Na,,ay
fr megálló-rakodóhely között a 
651/652 sz. szelvényben októ
ber 11-én a 864.9/11, sz. gépvo· 
nat elütötte Czvalinga Mihály 
pályamunkást, aki a helyszí
nen meghalt. A balesetet egyéb 
mulasztások mellett az okozta. 
hogy a munkáscsapatot az erős 
köd ellenére sem fedezték. 

* 

Október 1 1-én a debreceni 
vágóhíd vontatóvágányát ke
resztező helyi villamosvá�

erősen ütközött a 342218 és 
424126 pályaszámú mozdo
nyokkal. Az ütközés következ
tében két mozdony megrongá
lódott, Kiss József fűtő köny
nyebb sérülést szenvedett. A 
vizsgálat szerint a balesetet a 
váltók állásának és a vágány
út megfigyelésének elmulasz
tása idézte elő. 

* 

Nagykőrös és Katonatelep 
állomások között az iparvá· 
gány kiszolgálása közben ok
tóber 15-én a 720/II. számú 
gépmenet elütötte Varga Dá
niel Nagykőrös honállomású 
tolatásvezetőt. Nevezett az el
ütés következtében agyrázkó
dást és gerincsérülést szenve
dett. A baleset azért történt, 
mert a tolatáwezető az űrszel
vényben tartózkodott. 

* 

nyon a kereszteződésnél a Október 16-án Rákosszent• 
320319 számú villamos a 326051 mihály állomáson a 329!,A szá
számú mozdonnyal tolt me- mtí vonat tolatás közben. el
net első kocsijának ütközött. ütötte Herr László forgalmi 
Az ütközés következtében a szolgálattevőt, aki életét vesz
villamoskocsi kisiklott és ki- tette. A vizsgálat szerint a 
gyulladt, s üvegszilánk okoz- balesetet az okozta, hogy ne
ta könnyebb sérülést szenve- vezett a DI. vágányra bejáró 
dett a villamoskocsi vezetője 2157 /II. számú \'onatot a 11. 
és két jegyvizsgálója. számú vágány űrszelvényébe 

* lépve figyelte. 
Pécsbánya-rendező bejárati * 

jelzőjénél október 14-én a Október 22-én Bódaszilas 
2932 sz. vonat eliltötte Jobban állomáson a 9877 számú vo
Ilona. szertári dolgozót. aki az nattal végzett tolatásnál ha!cí
elütés következtében agyráz- los üzemi balesetet szenvedett 
kódásos és bordatöréses sérü- Várbíró József, Miskolc hon
léseket szenvedett. A balesetet állomású vonatfékező. Eddigi 
az okozta, hogy nevezett kö- megállapítások szerint a bal

rültekintés nélkül az űrszel- esetet az okozta, hogy neve-
vénybe lépett. zettet tiltott helyen - angol 

* kitérő keresztezése fölöt• tör-
Október 14-én Fonyód állo- ténó - ráakasztásra utasítot• 

más I. számú vágányáról 8 ták, melynek végrehajtása 
fűtőház területére bejáró közben megbotlott és a moz-
41 1281 pályaszámú mozdor>y E'li kerekek plá z1:1ha_!'t: 
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Az átépítés hatodik fázisát fejezték be E L M E  N Y  E K J ó:=s:;;::::
0

::e�
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1 
világon - ez az 1967. évi Vi -

Nem sokban vá1tozott a kép, a forgalom alatt is dolgozniok szocialista brigádjának vezető- A debreceni igazgatóság és l lágtakarékossági nap jelmon-
amikor heteit múltán - egy kell. jével is. 0 egyébként a főnök- a lvovi igazgatóság vasutas& 1 data és egyben célkitűzése ;. 
vágányzár alkalmából .- �ét �g?7idejűleg �és.zül az új bi�- iSég párttitkára is. között már több éves a barát- A józan takarékosság term,•ellát.ogattunk � �elet1 ?ály�- t�s1t�hE:ren?�zes. 1�, a munkát - Be(lyakoroltuk mi már ezt ság. Szinlie nem múlt el év, szetesen nem értelmetlen fuudvarra. Az átep1tes �ran ok- v::!lzo . ep/t.és1_ f�nokség dol�?- a. munkát - mondta, amikor sőt azt is mondhatnáin,k hogy karságot, hanem ésszerü és 
tóber 4-én a hatodik faz.is z_aJ: zo1 szintén d1cseretesen ol<lJák eredményeikről faggattuk. negyedév, amikor magyar cél&zerü, beosztó életmódot je-Jott. A n.a�i fela:latok ko� meg feladataikat. Vagy 120 kitérö, itlet,,e átsze- vagy szovjet területen � ta- lent. Csakis ilyen természetű 
tartozott negy_ ki�ő leb�n tá: - Vol!ak-e már hasonló lés cseréje van már mögöt- lál'koztak volna aJkáx baráti, takarékosság eredményezhet fia, egy átsze� e.s egy k�t_éro munkáik? - kérdeztük. tűnk. Különösen annak örü- akár hivatalos fonmában. nyugodt biztonságos életet, cseréje. valamin� 200 m-1:ter - 1963-ban Hegyeshalom, lök, hogy brigádom tagjai kö- Pár hónappal ezelótt a Ma- amit előre nem látott baJo·c hooszűságú_ vágaf:Y �e�tt>tése. 1965-be_n ?- N111:oat1 _pálya_udve:r zött olyan . kiváló dolgoz<?_k gyar Vasutas is bes:z.ámolt a,r- váratlan kiadások se tudn;k , - 1 m4t hatodt_k fazi�ig 4:d- h<L!!O_'!-lo JeLlegu é.tepfteset ve- va:1nak, mmt a 28 eszlendos rol. hogy a debreceni igazga- megrendíteni. A jelmondatban dig minden munkát hatarid�re gc::tük - hangzott a válasz. Zsiros Andra.s és a vele egyko- 1 tóság képviselőinek jelenlét.é- k'f . tt I t hát . d t·égeztünk el - mondta ker- - Igaz, hogy még a Nyugati rú Sümegi Ferenc fizikai mun- 1 ben - a hatá.rmenti forgalom 1 eieze e v .  e . mm en 
dé5ünk.re Tőzsér András. �'.°-• sem volt olya1l forgalmas, kások, akik akkor is kitűnően sikeres lebonyolítása érdeké- korban, az egesz világon érvé-
mint az építker.és vezetöJe, mint . a Keleti. irányítják társaikat, amikor én j ben _ a ma.gy-.u· és srovjet nyes. 
irányítja a mozgó pálya;enn- pártmunkámat és egyéb társa• vasutasok komplex-szerződést A takarékosságra való tö• 
tartási főnöl'5ég dolgozoma,k A legjobb szocialista brigád dalmi munkáimat végzem. 1 írtak aJ.á. Most pedig arról ad- rekvés évezredekre nyúlik 
munkáját. - Ma i.s úgy ala· �rigá9un_.k nekik is nagyon so- 1 hatunk számot, hogy pác hét- vissza. A takarékpénztárari: 
/:ul a munkánk, hOf!Y Ptn;to- Váltottunk még egy pár szót ;rat koszonhet . .  , te1 ezelótt 22 záhonyi vasutas megteremtése és a t_3:karék· 
san 14 óra.kor az elso, 16 ora- a sárgamellényes Repk4 

6 napot töltött Ukrajnában pénztári hálózat k1epltése, 
ko,- a második és 18 óra.kor a G1;örggyeL, a főnökség legjobb Maros László Jártak Csapon Lvovban � mint a Fáy András által meg-
harmadik részt adjuk át. .-------------------------- K.ijev'ben ahoÍ sor került alapozott magyar takarékpénz

szakmai 'tapasztalatcserére is. tárak is, humánus, emberba
Különösen maradandó élmény r�ti célkitúzéssel . indultak . .. A 
volt a lvovi vagonjavító üzem- 1 

k•se�bereket saiát érde.1'.:uk
ben tett látogatásuk, ahol sztn- ben 1_�ekezte� sz.erény JOV';· 
te minden munkafolyamatot delmük egy reszenek tartale
automatizáltak. De a záho- 1 kolására nevelni, hogy beteg
nyiak elismeréssel nyilatkoz- ség, . ör:gség, munk_anélkülis_,1� 
tak az állomásokon látott biz- esetén is legyen mihez nyul
tosítóberendezésekröl is. niult. A kapitalizmus felvirág-

Zökkenőmentesen 
Eren a napon 75-en dol.goz

\ak a pályaudvaron., a létszám 
eddig is mindig a feladatok 
nagyl"ágától függött. Volt am1-
'lcor 100-1 10 munkást is fog
h'.koztatni kellett. most azon
ban az ll!.olsó előtti fázis cél
j0, nem voltak olyan széles
l-·örúék. Amikor érkeztünk, 
'Tőzsér András éppen a müw
zctőkkel �zétgetett. 

O�esen, szinte ha,n,g nél
kül, zökkenőmentesen folyik 
a munka. Nem kis r�zben 
azzal magyarázható ez a nagy· 
Ezerú begyakorlottság, hogy 
mind a négy brigád, a.mely itt 
i:an most a ,Jedélzete1l": ki
érdemelte már a szocialist.a cí· 
met. Tőzsér Andrással Leitner 
Terenc vezető mérnök. Lontai 
Máté és Lénárt András rnűv,e
zetók is egye•értenek, hogy e 
b:-i.gádok sorában Repka 
'György előmunkás brigádja a 
legképzettebb. 

De nem nagyon maradnak 
el mögöttük a többiek sem: 
a Sümegi brigád. amely az cló
készító munkákat végzi, a Bo
ros brigád. amely a kitérők és 
a vágányok köteséhe� sz.állít
i . az an,vagokat es a vágányo
'J. at:. ·A Kojnok brigád feladata 
a !)e!'onck h=bbítása az 
c'.ü�ártott peron.szegélyek 
1 �fillí\ás.\.val. Ezt a munkát 
J.-ésóbb a beton.ozás.. majd az 
mzfaltozás követi. 

A két múvezetö is sokat 
't= arerl. hogy a munka mi
r.él jobban és minél zavarta
hna:blru.l menjen. 

- .,Mindketten ;ól s:zeroezik 
a munkát - mondja róluk az 
építésvezető. - S mindenhol 

Eredményesen dolgoznak 
A füzesabonyi fútöM.:: a 100 mint 20 százalélclml csökke:n t 

főn aluli S2X>lgálati helyek ka· a hániutá.sok és a melegedé
tegóriájába tartozilc. Vontató sek 6Zá.ma. A teherkocsijavító 
járművei ugyan nincsenek, de fiókmii.hely részleQVizsga ter
feladatai így is jelentősek. A vét 124 százalékra teljesítette, 
fütóház.ba kezelésre bejáró, s a termelékenységben 105 
főleg debreceni moz.donyoka.t százalékos eredményt ért el. 
szinte kivétel nélkül min.den Ezen a kis szolgálati helyen 
esatben, n,o.rnnaidó alatt ,,ad- négy swcialista l>rigá.d verse
ták vissza" nyez, a legjol:fuaklilak kijáró 

A gondoo és figyelmes ko- cfm odaitéléséért. Négy bri
csivizsgá1atok eredményeként gád közül 2 már elnyerte a 
- az elmúlt év hasonló idő- zöldkoszorús jelvényét. 
szakához viszonyítva - több Fekete László 

Ünnepi ajándék 

- Adunk egy terven fellill gépet. 
- Akkor mi adunk ea wn,en fclilll vonatot. 

(Pusziai Pál rajza) 

Ez az egyhetes út tovább zásának . korában t:_rmésze!:
mélyítette az.t a kapc5olatot, s�n a k•�en:iberek_ ?sszegv�1-
azt a bairát.ságot, amely hosz- 1 

tött . pénzet '.s . a �ok<:s ga�dal
szú-hosiszú évek óta összekap- kodas megsz1lard1t�sara, kiter. 
csolja a magyar és S?.ovjet va- Jesztésére fordítottak. 
sutasoka.t, szűkebb érrelem'be:n A rendszeres takarékossár: 
véve a debre<:eni és a lvovi egyéni és társadalmi előnyeit 
igazgató.�g vasu tasait. A ma- kívánta hangsúlyozni a taka
gyar vasutasok sem mentek rékpénztárak első Nemzetközi 
egyébként üres kézzel. Aján- Kongresszusa is, amelyet az 
dék.aik mellett átnyújt.ották els6 takarékpénztárak m egala
képletesen az.okat az eredmé- kulásának 100. évfordttlóján, 
nyeket is, amelyeket a jubi- 1924 októberében rendeztek 
leumi verseny során érte!k el Milánóban. Ezen a tanácsko-

A hasznos és eredményes zá.son három világrész : Eurc\
egy hét utá,-, azzal bűcsúztak pa, Amerika. Ausztrália 28 o,· 
egymástól., hogy lelffi{öz,elebb szága. köztük hazánk is részt
majd nálunk Magyarországon vett. Ez a kongresszus hah't-
találkoznak. rozta el, hogy a takaréko�sá� 

Gá.l Gyola ,gondolatának népszerűsítése 
érdekében minden év olctóbe
ré'!Pk utnlsó m1111kr,.,ap;ti,i 
világtakarékossági napot ren-

- Szegedi V11SUtasok S-za• deznek. 
badkán. A szabadkai városi A világtakarékosságl nap-
tanác;, !llúvelődé{;i osztálya a 
,·áros felszabadul!ásának év
fordulója tisi,;te!etére meghív-· 
ta Jugoszláviába a szegedi 
.,Hazánk Dalkör'' vegyes kó
rusát, és a szimfónikus :zene
kart. Ez a találkozás is tovább 
mélyítette art a kapcsolatot, 
amely a két szomszédos város 
vasutasaJ között már év& 
óta klalakulit.. 

nak ma. a milánqi kongresl'
szus után 43 évvel l!'. nagy je• 
_lentósége van. 

M
agyarországon csak 1965-

ben rendezték meg az el
ső nemzetközi színvonalat el
érö vllágtakarékossági napot. 
Azóta jelentősen megnövek?
dett a takarékpénztári szolgá
latokat l�énybevevő ügyfelek 
és a rendszeresen takarékos• 
kod6k száma. ami azonban 
még mindig nem kielégítő. A 

a mu,nka gazdaságosságára tö- ..------------------------------------------
rekJze-nere. Céltuk: a munka 

tömegszervezet! aktívák to
vábbi meggyozö munkáJar,i 
t'an szükség az október 31 -•h 
kezdódö harmadik világtako
rékossági nap eddigieknél is 
sikeresebb iebonyolitásáhoc. 
amelynek változatos rendez• 
1,ényeit november 5-ig bonyc
lítja le az OTP. Ez évben Is
mét 1000 forintos betétkönyv
vel ajándékozz.ák meg a �ilág
takarékossági nap els6szülöt
teit a fövárosban és a me
gy<>kben . A többi rendezvénv 
mellett nagy érdeklődésre tan 
hat számot az OTP V. kerül!ti 
fiók.iának október 31-én meg
nyíló .,A pénzverés története� 
kiállítás és ugyanitt a kézi 
éremverés bemutatása, vala• 
mint „A takarékosság és 11 
gyermek" című kiállítás, 
amely november l -én nyflil. 
meg a Kultúrkapcsolatok ln• 
tézetének kiállítótermében. 

A vasutas dolgozók is felis
merték a takarékosság elő
nvei t. ígv tömeges résztvevői 
a takarékoskodók táborának. 
Különböző takarékossági lehe
tőségek közül választiák ki a 
számukra legmee-felelőbbet. 
Dolgozóink többsé,ge tu<lj:i, 
hogv a takarékoskodás a doT
nozók érdeke. hogu a takaré
kos.sáa .<egítségé1,el szerzett 
c,salridf h6z. új laká.<. lakbe
TP1tr'fe!é.s .stb. nam/obb kultú.
rá••í. boldonabb életet ad. 

S,:akszervezeti bizott•á„alnk 
se'sit•pg,<vel - a /';ZOT hatlí.· 
rozatána'k rnern'elelőPn - min
dPn munkahe!ven takarékos
S�"• me<?bízo++at iPlöltek ki, 
aki közvetlPnül is és a szak
S7.ervezeti biralm'nkon és ak
tívákon k"resztiil is r<>ndsze
res"n t� ;.<km:tMia a rlnle-ozó
knt ::t i.,·;1;h,hA7{) tak�rP1ros��df 
lPhPti<•"gekröl és azok elő
nyPiróI. 

A tak�r.<kos�,l_g e�k 1P"
nér,<;7t:arúbb p" lpa�ltArjerltph" 
frrmái� a Knlcsönö.• Semt/5 
T„Tu,rék1Jé11,;:tnr. nmely kiiz
,,etlf'n a munlrqhplven !!viíi+i 
0�c:7e a ctoJcrn.,.1,:1.t' TPcatalr�n·ítá
snit. ez"n Jri,..;q köl„siint ·s 
n"·tHt . .,d kölcsör�nr.,,ó�tás 1°-
71 ,,+A�Pnét 11nn1rmérté11'b,,,,,, P1A
!'"nf#í a .�-n1,.�zl?rt•�7"et áltrtT n 

1,c-i::::::T T�n.iJn'):p?é,;éTP bor.cntrt't 
fnr�rin1o'f1. E7t- f't7. &c.7Pi:?Pt :, 
C:7�k<:..7°r\l'PZf"'-ti kX70(\'l.tok :;t ho_ 
h'i S7�l{<::7.ervP7Qti hizntto::.;a�·, 
;,..,.�c:1nt�i ;,l�r-,iÁ'1 h,..,..C3:átják a 
K<:T-k rendelkezésére. 

c, ..,.�kc:?'..r,.nrp7.�tiink iPlPn1P<! 
:"'I Rljíl M0 fnrl11t fornnt>ln'""� 

,-,..,,,.,oz Jd. ;:n•rtelv mintfl'cr,, 
:>1 oon-2• """ rnt s7om•�ló '"� 
vasutas 'KS'l'-•�0rvezet köl
csönkeretét emeli. 

minél gyorsabb
. 
befe;ezése.,, 

November 10-re váhalták 
Min,\ már említettük, eddig 

minden úgy ment. mint a ka
r·kacsapás, s minden remény 
T!'eg,,an arra, hogy az október 
18-i utolsó fázis is sikert hoz. 
'Akkor már csak a peron
munkák következnek. Ad.di� 
is állandóan arra törekszik 
Itt mindt"l'lki. ho,:rv minél ke
Vei,ebb időráfordítással oldják 
?nf"t a feladatokat. Ert érik el 
a két villanydaru maximális 
k''lasználásával, � az,al. hogy a 
Y"l)ek terv.szer(! beállításáwl 
l'hol C!!ak lehet. megtakarítják 
a munk.áskezeket. 

Munkájuk� magatartásuk példás Nyugalomba vonulók kitüntetése 

.- A munka teljtt elt>é�é
•7t - kapcsolódik beszélite
t•�kbe Leitner Ferenc veze
tö mérnök - november 10-re 
t"t11141tt,.k. E kötelezett.S<'<? tel
l�ítésé.<rt mindent elköve
ff!'llt. A terv,-zett munkaórar-fllrdltás 50 OOO volt. s az edd'l?I lelek a7t mutatiák. Íioev 
�1 az előirinv7.atból mintffY 8000 munkaórát lefarag-hatunk" . . • " 

. A sikere-: munka o1ia.Jozott· 
-. nem k!« mértékben an
Dat Is kös2'önhet6. hoiiy iól 
� az előké<;7,f� A töhb 
!l\il'llt l'<!V hóM-pif! tartó elr,
H�tásdlt során a ffközö.� 
�fe"11't" " mo-,qó P"lva
,_.._. �� tónök'lée'. 11" �Tin
.,..,,,,ú'lnn"""°éJ?. s a bu<'fmwdi 
!�_,t,..�tt i11et,'lk�. kö-.tfik 
e:.._Tef,,1< Jrfno• iga.?Jgatóhe
..,,.._ do1!!o,mi ki. 
>-1.A_ i:,,11Vl'lépítffi gon,Haiho„ 
"'""- nárhu:mm.-,.,,m do1!!o?'� � • .tr ... '1<'flRI" ls fáMtln,ik. 
A 11: .. Jetf r,,l1v,iudvaron 1íj VPO
llletrla alalmlt. " f'TITH•k r�r-17.an,alr.&nt 1>lRkt11t át a f„J. 
�et�-'1�1(.r.it �ne i• . .,,.,.,_ 

• q:inft!'n nsPVon 'pJplll•
'. t "'"ll"" m11nlr�n11k a r ,,,,uJJ,,.. 
,.-� �llaffl()•f,>,i-nt"rf•hf 11!-
�o " .,a.,,dAla. /1,-. ti m11n-

kfilön&en nehéz,. hiszen 

Látogatóban a Nyugati pályaudvar ,,No,·ember 7" ezüstkoszorús szocialista brigádjánál 
Október 12-én az AUam• 

va\>;utak szolgálatában eltöltött 
töbl> évtizedes. eredményes 
munkáiuk elismeréseként, 
nyugállományba vonulásuk al
kalmából több dolgozót része
sítettek kormánykitüntetésben 
illetve miniszteri és vezérigaz
gatói dicséretben. A kitüntetés 
alkalmából, a Vasúti Főosztá� 
lyon rendezett ünnepségen 
megjelent Barcs Sándor az El-

nőki Tanács tagja. Rödön11i 
Károly miniszterhelyettes, a 
MA V vezérigazgatója és Gu• 
lyás János a vasutas-szakszer-
1•ezet titkára. A korrnányki
tüntetéseket Barcs Sándor. a 
miniszteri és vezérigazgatói 
dicséreteket Rödönyi Károly 
miniszterhelyettes adta át. 

Miért nem hallatna.k 
magukról - kérdeztem Pátkai 
Béla tisztítási csoporivezetót, 
a Nyugati pályaudvar müsza
ki kocsiszolgálat November 7. 
ezüstkoszorús szocialista bri
gádjának vezetőjét -, hiszen 
ilyen eredmények, ilyen példá& 
belső élet - legtöbbször 
csak a szerződésekben, fogad.· 
kozásokban található? 

- Nem szeretjük a nyilvá
nosságot - mondja a bri
gádvezetó -. meg aztán a 
beszéd sem a 'kenyerünk. In
kább csendben, s:zerényen 
dolgozunk. 

Az elsó s:rer:zódes 

:E:rdeklódésünket egyébként 
az ez évi vasutasnapon elnyert 
ezüstkoszorús kitüntetés kel
tette fel 

Az egyik kép egy kirándu
lásra emlékeztet, ahol a bri
gád patrónusa. Gábor József 
párttitkár is jelen volt. De ké
pek láthatók az operaházi elő
adások látogatásáról, a hajdú
szoboszlói fürdésről. ahová a 
kocsitisztitó asszonyok az éj
szakai nehéz műszak után 
rándultak ki. A közelmúltban 
pedig Miskolc-Tapolcán jártak. 
:!?.s amire büszke a brigád 
minden tagja, az az a pilla
nat ,·olt, amikor a Csárdáski• 
rálvné előadása szünetében a 
maguk készítette emlékpla
kettal és sok virággal üdvö
zölték Honthy Hannát. A 
brigádnapló egyik képén - a 
mosolygó művésznő és a vas
utasok jó kedvű társasága 
látható. 

Bejegy:zesek a naplóban 

Előkerült egy regl, elsárgult A naplóban sok bejegyzést 
papír - a legelső szerzódés. Is találunk. Ott voltak a gel� 
A brigád tagjai által aláírt lérthegyl építkezéseknél. részt 
szerződés sok ;6, megfontolt vettek a várhegyi ásatások
vállalást tartalmaz é1 őszinte nál és várépité.mél. A vér
jószándékról tanúskodik. A adásban Is éleniárt a brigád. 
munkavállalások mellett fo- Még olyan vállalások és telie
gadalmat tettek az igazolatr- sítések Is szerepelnek a szer
lan mulasztások teljes felszá- z6désekben. hogy az ál:omás 
molására, a könyvtárak, a vízzel borított és a kocsitiszto_ 
műzeumok. a színházak. a gatók járta vágánvok közét 
mozik látogatására, csoportos társadalmi munkábnn salak• 
kirándulásokra és egymás se- kal töltötték fel. Haladó témá
gitésére is. Ez volt az els6 ;tí filmeket néznek meg és re
szerződés és ezt követte a gényeket olvasMk, melyeket 
többi . . • - mint tJalami irodalmi an• 

Hét eszt.end6 alatt három, kéton -. az éjféli vacsora 
díszes, szépen, gondosan írott kllzben ttlrgya!Mk meg. Na� 
napló készült. A cimZapokon II sikere van a kocsitls„to�ató 
Nagy Októbert SzodaHma munkások között Passuth 
FoTTad4lomra emlékeztet6 ké• Lámó re<?énveinek. 
pek, rajzok. Minden nagyobb Az éjfl>li órálrhan. a rö\;d 
és killebb -mén:v, ld6adatok- pihen� a'Att t'rték„lik 11 napi 
kal, fénykél)ekkel rög;útve. munkát lw a uemSdésben 

foglalt vállalásokat Is. Min
den belekerül · a naplóba. 
Legutóbb Hegedűs J6z&ef, 
László Jánosné, Platner 
György és Gál II. István ré
szesült dicséretben. A brigád 
tagjai elvégezték a munkavé
delmi tanfolyamot Is. 

Most az aranyplakettért és 
aranykoszorúért dolgozik a 
brigád. A sokévi tapasztalat 
és a munka szeretete látszik 
a vállalásukon. Egységesen 
vállalták, hogy részt vesznek 
a szakszervezeti politikai is
kolákon. A brigádvezető 1968 
év január hónapban leteszi a 
műszaki vezetők részére köte

lezó, az Általános Baltsetelhá• 
rító és Egés::ségvédelmi óvó
rendszabályok vizsgáját. A bri
gádtagok konkrétan vállalták, 
hogy kéthavonta egy-egy haladó 
regényt és filmet elolvasnak, 
megnéznek és arról beszámol
nak az éjféli vacsoránál. 
Ee-yilttmúködést hirdettek a 
többi - elsősorban a Csonto, 
Józsetnl! vezette Máju• 1. szo
cialista brigáddal. Hegedtl& 
József és Alfilldl Ferencné 
vállalták. hogy külön kirán
dulásokat szerveznek a bri
gácltagok és csalMtagiruk ré
s>:ére. Tóth Mihdly, Z&em!ye 
Ferencné a szlnházlátogatások 
megs7ervezését ,·állalta. Her
c,z:eg János és Somous,I Antal
-né a Déli pálvaudvari tapasz
talatr.-<:ere kirándulá•okat In
tézi. László Jdno, és Bihari 
István a beteglátogató. 

A Népköztársaság 
Tanácsa a 

Elnöki 

MUNKA ÉRDEMREND EZÜST FOKOZA TA 
kitüntetést adományozta: dr. Ka- O«vel6nek (Debrecen !:pités! 1"6-
tona Tibor orvos-főtan4csosnak r,ökség). Zovánvt Miklós mérnök• 
(MAV Kórház é5 Kö:r.pont1 Ren- fótanácsosnak (KPM Ill. Szal<ooz• 
delólntézet), Balogh Mlhály m. fel• tály). 

MUNKA ÉRDEMREND B R O NZ F O K O ZA TA 

MINISZ TERI DICSÉRETBEN 
fMZesftett,e: dr. Záp<>rl :o,m,ö or
voe.-ta.nácsost (�zegedi lnz(ató!';fun, 
Boros La:los föe11enőrt (Szomb�t� 
hely JJ. UV.), Haral{06 Károlv fő
ellenőrt (Szombathe1y Jl. OV.). 
De Gatne Gv�zö fe1fü?YE'1f\♦ Cbu
daT>est! !gazgatf>sá,O. Tarl4n Dénes 
f6fetngye16t <1',szald JáTműJav!tó 
OV.). Súraz Dénes m. tőell�firt 
,r..,.,.a1c1 Jármfflavftó UV.!, Kiss 
Sándor !'etvflfV,l-,ót rKes7tbelv l\tl.). 
Nasiy t.4szló f6'elll,r,·e16t m,'KT-"I. 
Tóth A�ád fellll•vel(lt (!IVKm. 
tmtt KAroly m. f'5ellen6rt (Eszakl 

Jj. OV.). L!getta!V! István 1'1ellen6rt (Eszaki .1J. UV.). Bartha László m. főellen6rt (Szolnok Jj. ttV.). Maroo! Bt'la m. főtaná<'SOSI (Vasúti Tud. Kutató Int.), zs111-mond LAjo-- föelle-m5rt (Moha áH.l, Kra'.'tznai Ferenc fdfe10qyet15t CBp. Nyu„att s,er,árlfin.l. Vi<lák J�nos m. fllellenórt (Miskolc fth.). csá-1<,1 Pál fe!(lgye115t (Balatonfenyveo 
áll,). 

A kl!2leked .... - l's POSfJ10!0'! mtnfc:7+er helyettese, a MAV ve:zéf'• Igazgatója 

VEZÉRIGAZGA TÓI DICSÉRETBEN 
rénesftette, Ged6v4r! 06za fel
Ogye!6t IAutól'uvaroZásl Fön.), 
°'1nkó Oyl!iNv P<!ter f(lellenllrt 11':szakl JJ. 1'V.). Bdt.al l!:lt"m�r m. 
Mell"'16rt (Jdrmfflavftó!parl Vzem�z-. MUnk'as�erve-zt<sl é« 
Technol6J!la1 Iroda Bp.). Pá•7tnrl IUrtcn m. felv!""á"61 fBal••••-

Azt már a vezetők mondták 
el. ho!zy' az lsmeretteries7t6 
P16adásokon. melvek általá
ban a,: élféll órákban vann11k. 
a brl<1ád rel!Ve'mezetten és tel
jes létszámmr1 lel1m v�n. 

GerpJ, lóael l '31armat l'th.). B•lo,ih Tm"" t6ellen6rl p!alvan Ali), AnaHn Je-
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„Elsősorban a szakosztályokban kell 
klubhűségre nevelni a fiatalokat !" Az óriásnak nem volt &emmije, 

csak merész karja s óriás szíve; 
Megtartotta küldöttközgyűlését a BVSC - mint az, ki csak reményt hoz 

jött a világ-faló háborúból. 
az útról, Közös értekezletet tart<l!

tak Hatvan állomás párt- él 
szakszervezeti bizalmijai, ame
lyen megbeszélték a téli forga
lommal kapcsolatos tennivaló
kat, a dolgozókat érintő anya• 
gi juttatásokat, többek között 
a célprémium feltételeit is. 

J 61 szerkesztett, áttekin>t!he
tő, az egyesület kétéves mun
káját széleskörűen felölelő be
számoló jelentést adott át a 
delegáltaknak a BVSC elnök

�e - jó előre - az október 
17-én tartott küldöttközqyú
lésére. A 17 szakosztállyal mű
ködő, budapesti viszonylatban 
kiemelt nagy vasutas spo,t
klub közgyűlésének kezdetén 
a 217 küldöttből 182 már jelen 
volt, de még egyre jöttek. 

Dr. Soproni József bevezető 
szavaiban - akárcsak az írá
sos beszámoló jelentés - hang
súlyozta, hogy az 56 éves 
BVSC mostani küldöttköz
gyűlésének időszaka egybe 
esi,k a Nagy Októberi Szocia
lista Forradalom 50. évfordu
lójával, az egész világ haladó 
gond olkodású népeinek nagy 
fümepével, szebb életünk, ered
ményeink és boldog jövőnk 
zálogával. 

Írásos beszámoló 
Kiss Mihály, az egyesület 

elnöke, az írásos beszámolót 
rövid szóbeli tájékoztatás-:sal 
egészítette ki, majd dT. Mun
kácsy Lajos, a számvizsgáló 
birottság elnöke számoLt be a 
gazdasági tevékenységről, 
amely - úgymond - a két 
év során jó volt, azonban a bi
zon·ylati fegyelem megszilárdí
tása néhány szakosztályban 
szükséges volna. Arra is fel
hívta a figyelmet, hogy csak 
az elmúlt évbe., 400 ezer fo
rint érl?...kű felszerelést kellett 
kiselejtezni. A sportolóknak 
nagyobb gondot kellene a fel
szerelésre fordítaniuk. 

Az elnökség és a számvizs
gáló bizottság beszámolója 

Végül bejelentette, hogy a 
megerősödött KISZ-szervezet
re a BVSC elnö�ge a jövő
ben fokozottan számíthat. 

Nedeczky László dr. 14 
B VSC-vívó legutóbbi svájci 
túrájával kapcsolatban három 
kis epizódot mondott el. Az 
epizódok lényege az volt, hogy 
a 14 tagú sportküldöttség pél
dás viselkedése, nyelvtudása, 
iskolai végzetbsége, illetve fo
lyama Lban levő iskolai tal!lul
mányai a legnagyobb elisme
rest keltették a vendéglátók
ba.n. és minden bizoillnyal nö
velték bennük a hazánkról al
kotott jó véleményt. 

Szakszerveze!üc.k elnöksége 
nevében Mrovcsák József üd
vözölte a küldött közgyűlést, 
majd őszinte szavakkal fog
lalt állá,st; n.éhá..,y időszerű, 
fontos kérdfaben. A többi kö
zött felvetette a tagszeTvezés 
problémáj,it, amely mint mon
dotta, évek óta egy helyben 
topog. Nem sikerül a BVSC 
mögé a fejlesztési határoza
toknak megfelelő tömegeket 
állítani. 

Mrovcsák József érdekes 
gondolatokat feszegetett az 
utánpótlás nevelésével, még 
inká.bb megtart:í.sával kapc:so
latba,n. Ebben a kérdésben az 

előző felszólalások során né
hány keserű megjegyzés is el
hangzott. Leszögezte, hogy el
sősorban és döntően a szakosz
tályokban kell úgy nevelni a 
fiatalokat, hogy azokban meg
erősödjék a klubhűség érzése. 

Végül számadatokkal bizo
nyította, hogy az állami és a 
szakszervezeti srervek anyagi 
támogat.á.sa nemhogy csökken
ne, de évről évre en1eLkedik. 

1964-g:yel szemben például 
több mint 1 millió forinttal 
magasabb összeggel gazdálkod
hatott 1967-ben a BVSC. 

Többen aggodalmaskodtak a 

sportklub ,létesítményeivel 
kapcsolatban. !gy például Mé
száTos György a süllyesztett 
kézilabdapálya körüli techni
kai gomlokat ismertette, és 
kérte az elnöksé-g segítségét. 

Elkészült a létesítmény
fejlesztési terv 

Kiss Mihály válaszolt a fel
szólalásokra. Különösen a lé
tesítményekkel kapcsolatos ag
godalmakra adott válasza igé
nyel nyilvánosságot. Mint mon
dotta, a BVSC Zétesítményfej
lesztési teTve készen áll, az 
illetékesek el is fogadták azt. 
Azonban a környék rendezési 
tervével szoros összefüggésben 
áll és addig, amíg a községfej
lesztési terveket a sporttelep 
környékén n<'m hajtják végre, 
addig csak kidobott pénz vol
na a sportlét�ítmény rende
zésére fordított minden forint. 

A nyílt szavazás útján egy
hangúlag megválasztott új el
nökség tagjai a következők: 
Kiss Mihály elnök, Légrády 
József és SzaM Pál elnökhe
lyettesek, Asztalos Lajos, Ger
lach István, Kiss Tibor, Kóta 
László, Magya.T György, dr. 
Soproni József, Stahl Jené, dr. 
Szlrányi Cirill, dr. Telel, Já
nos és Tóth János. Az 5 tagú 
számvizsgáló bizottság elnö
kéül ismét dr. Munkácsy La
jost választotta a küldött köz
gyűlés. 

Vedres József 

Ifjú volt, friss, vad vérű, szertelen 
meghökkent tőle a történelem, 
S hogy álmai valóra váljanak, 
kezében szelíd, szép lett az anyag. 

Roppant mellét viharokba vágta, 
ő győzött, - a vihar óriása. 
Ma baTátja is, - érti a világ, 
s csodálja józan, hős férfikorát. 

Fazekas Lajos 

19 európai vasút építési 
és biztosítóberendezési igazgatói 
tanácskoztak a Gellért Szállóban 

A Nemzetközi Vasútegylet 
(Union Internationale des 
Chemins de fer) szervezésében 
19 európai vasút építési és 
biztosítóberendezési igazgatói 
október 17-től 19-!g értekezle
tet tartottak Budapesten, a 
Gello\rt Szállóban. A tanács
kozást Harmati Sándor vezér
igazgató-helyettes nyitotta 

meg. Az értekezlet egyeztette 
az automatizált és elektroni
kával kibővített vasúti mérő
kocsik építésének irányelveit, 
a műanyagok és ragasztott 
fémanyagok vasúti felhaszná
lásának lehetőségeit, az alag
utakban áLhaladó vasútvona-

lak villamosításának kérdé
�eit, a tehervonatok sebessé
gének felemelését. 

A küldöttek felvették prog
ramjukba a biztosftóberende
zéseknél alkalmazható elekt
tronikus áramkörök proble
matikáját, foglalkoztak a szi
getelt vasbetonaljak esetén 
alkalmazott vasúti biztosító
berendezések műszaki kérdé
seivel is. 

Külföldi vendégeink ma-
gyarországi tartózkodásuk 

alatt tanulmányozták a ná
lunk alkalmazott sínhegeszté
si és ragasztási eljárásokat is. 

Krimi a fútóházban 

- Szocialista brlgádvezetiill 
tanácskoztak az elmúlt napok
ban Békéscsaba állomáson. 
Molnár Gábor állomásfőnök 
ismertette a jubileumi munka
verseny során elért eredmé
nyeket, majd szólt a békéscsa
bai csomópont fejlesztéséről is. 

- A napokban búcsúztrt• 
ták a MA V Adatfeldolgo,�ó 
Főnökség ui nyugdíjasait. A 
házi ünnepségen a főnöksé� 
szakszervezeti bizottsága és a 
dolgozók ajándékkal kedve�
kedtek nyugdíjba vonuló mun
katársaiknak. 

- Kitüntették a polgári vé
delem legjobbjait Hatvan f:l
lomáson. 15 évi kiváló szol
gálatáért Szabó Vilmos törzs
parancsnok, Tellér Sánd0:·. 
Benke Péter, Endrődi Dénes <, 
Mányi János az állomás, ille' 
ve fűtőház dolgozói Honv -
delmi Érdemérem kitünteté�
ben részesültek. U gyancs, 
megkapta az érdemérmet n 
éves szolgálatáért Kijácz J -
zsef állomásfőnök is. 

Becsülettel helytállt , 
Békéscsaba fűtőhiz KISZ-f; .· 
taljal a jubileumi versenyb 
Vállalták, hogy határidő e' 
befejezik a Diesel- és gőzm 
donyok tervezett javítá, 
Vállalásukat teljesítették. 
ezzel 10 ezer forint haszr 
hoztak a fútőháznak. 

után - ahogy ez szokásoo - ,----------------------------

- Az firkutatás története ' 
a Nagy Októberi Szoclali 
Forradalom világtörténelmi 
lentősége címmel a Szomb 
helyi Járműjavító szakszen 
zeti bizottsága három előad 
ból álló sorozatot rendezett 
jubileumi év tiszteletére. 
TIT előadásokkal párhuzarr 
san az üzemben házi kiá:' 
tást is rendeznek, amelv, · 
szovjet plakátokat, a Szovic 
unió történetéről szóló d �!' 

mentumokat mutatnak b:. 
majd nyilvánosság előtt szc 
pelnek az üzem képzőmG
szeti és fotószakkör tagjainak 
munkái is. 

megkezdődtek a hozzászólá.."-Ok, 
amelyek közül jó néhány mé
lyenszántó gondolatokat vetett 
fel. A tenisz-szakosztály lel
kes „öregje'', Köves Kálntán, 
az anyagi ellátottság körüli 
helyzetet elemezte, majd azt 
fejtegette, hogy mennyire 
hiányzik a BVSC-nek egy 
megfelelő klubhelyiség. (A 
klubhelyiség hiányát egyéb
ként többen is felvetették.) 

A ·fehérvári vasutas 
kézilabdázók sikere 

Megerősödött 
a KISZ-szervezet 

Komárorni Attila, a BVSC 
KISZ-szervezete nevében szö
gezte le, hogy az egyesület és 
a KISZ-szervezet között igen 
jó a kapcsolat. Köszönetet 
mondott a Vasutasok Szakszer
vezetének és a BVSC elnöksé
gének, hogy közösen lehetővé 
tették a klub KISZ-e,einek 

szigethalnti edzőt.áborozását. 

Valóságos kézilabda „nagy
üzem'' s:!.'ínhelye volt az elmúlt 

napokban a Hengermalom ut. 
cai Magyar Kábel se sport
telep, ahol a 19 megyei bajnok 

és a Budapest-bajnokság 5 leg
jobbjának mezőnyéből 8 csapat 

küzdött - két csoportban - az 
NB II-be való feljutásért. A 
kézilabdázók mezőnye ugyanis 

olyan nagy - ez a hagyomá
nyos munkássport Magyaror
szágon ma is nagyon népszerű 
-, hogy még a megyei bajnok
ság, vagy Budapest legjobb 5 
helyezettje közé kerülés sem 

tudja a feljebbjutást biztosí
tani, osztályozót kell azért ját
szani, mind a női, mind pedig 
a férficsapatoknak. 

A FILM BARÁTAINAK 
készült válogatásunkban szerepel Il lés Béla és Kazantza
kisz regénye, amelyekből a nagy sikerű filmek készültek. 
Chaplin rendkívül érdekes önéletrajzát már régen várják 
a film barátai, míg a Rádió és Televízió évkönyv 1 967. 

évi kötete elsősorban a televízió művészeti kérdéseivel 
foglalkozik, de szemelvényeket ad a legsikeresebb rádió
és televízióműsarokból is. 

Chaplin, Ch.: HETEM 
Illés Béla: HONFOGLALAS 
Kazantzakisz, N. : ZORBASZ, A GOROG 
RADló 1=5 TELEYIZló 1=YKONYY, 1967 

A válogatás ára: 162,- Ft 

A fenti válogatást olvasóink 4 havi részletre is megren· 
delhetik, ha az alábbi megrendelőlapot kitöltve a meg
adott címre beküldik. 

- - - - - - - Itt kell levágni ! - - - -:- - - -

MOVELT N�P OLVASOSZOLGALAT 
Bp. VI., Népköztársaság útja 21 .  

MEGRENDELOSZELVtNV 

Alutlrott meqrendelcm a „FILM BARATAINAK" clma válo
qatást 162,- Ft-os áron. 

• árát szállltáskor utánvéttel egyenlltem Id. 
• 4 bavl részletre. a 3% kezelés köit.Ség rels:,,ám!tásával. Az 
első részletet száll[táskor. utár.vét:el egyenlltem ki, a fenn
maradó összeget 3 egyenlő részle,ben t'1ze1em be minden hó 
5-1� a könyvekhez me: Iékelt csekklapon. 
A postai szállltás dlJmentes. 
• • A nem klvánt reltétel törlen.döl 

Név: , 

Pontoo lakcím: • • . ' . • 1 . . i • 

Szá!!ltAsl clm: . . 

Sioemélyl lg. JeJ,e és száma: 

Munkahely neve és elme: . 

i i • • 

. ' . • i • 

. , 1 1 1 1  

i • • : ; 

• • i • 

. . • • 

• • 

. . 

A Kábel SO pályán szereplő 
csapatok között ott volt ..a .Szé
kesfehérvári MAV Előre is, mi
után Fejér megye bajnokságát 
3 pont különbséggel sikerült 
megnyernie, A fehérvári vas
utas kézilabdázók 1 éves szü
net után alakultak újjá, és 
kezdték meg ismét a bajnoki 
küzdelmeket. Hogy milyen 
eredménnyel, azt a megyei 
bajnoki cím is bizonyítja. 

No és az NB II-be való fel
jutás ! Mert a Hengermalom 
utcában, ezen a szép őszi hét-
végén „hengereltek" a közleke-
dési csapatok. Csoportjában a 
MAV Előre pontveszteség nél
kül szeTezte meg a feljutást je

- Bevallja végre hogy van egy eldugott mozdonya? 
(Pusztai Pál rajza) 

Algyő olajállomás A Hivatalos lapból 

- Szellemi vetélkedőt re"
dez november 2-án a szege. ' 
vasutas KISZ-bizottság a P -
tőfi kultúrotthonban. A h ·. 
romtagú versenyzőcsoportok 1 
Szovjetunióval kapcsola!r 
történelmi, irodalnti és művf 
szeti ágakban mérik össz 
tudásukat. 

A szerkesztőség 
üzeni lentő első helyezést, mögötte A Dél-Alföldi Kőolajterme• A Hivatalos Lapból a szak.s-Zer

pedig a tatabányai autóközle- lő Vállalat Szeged alatt elő· vezeti bizottságok és a dolgozók 
kedésiek csapata, a T. Volán ször Üllés térségében, majd figyelmébe aJán!JUk a következő-

Marosán Pál, Czeglédi Sándor, Algyo• es· Ta" pé községek ha- ket: 
és SC végzett, és így a Volán is , " ba.n , tt . dm

,
_ I u. számból. 122 92411967• l/9. A.· Debrecen; Boldizsár Gyula, Bék • 

bejutott az 1968. évi NB II. me- tára vegze igen ere , '; 
1 

szolgálati beszélgetések soronklvu- ��';;u�o����6; �8�
0;�

ö
i�: 

zőnyébe. nyes kutatásokat, illetve fura- li kapcsolása. Gál Gyula, Záhony; Fekete Lász� - Nagyon szeretik nálunk sokat. Ezek az eredmények ki- 42. számból. 1!5 1!1;5/19616. 1/2. B. ló, Miskolc; RaJnyák Fábián, sz� 
ezt a spoTtot _ mondotta a hatnak a vasút munkájára, s I A: munkások munJcakBrilk szerin_- kes!ehérvár; dr. Bánkfalvy Gyu
székesfehérvári kézilabdázók különösen Algyő állomás ti be;iorolásáról rend<!lkezés k1· la, s,..!ládi Sándor. Szeged ; szo,: 

mu.nik"J·•�a ;.,, hiszen az olai· egészuése. Ferenc, Hatvan; Mórocz Tiborné. szakosztályvezetője, Montskó = - ..., Bp.; Maróti István, Szombathely· Flórián, amikor kibontakozott továbbítását, berakását az ál- ------• , Leveleiket lapunk anyagához fe!• 
a boldog játékosok és szur- lomás dolgozói végzik. 

l 
használjuk. 

H I 
• 't ' Czink Jenö, Kaposvár; Boros Gá-kolók öleléséből, amelyből összehasonlító adatként 

I 
e yre1gaz1 aS bor, Szentendre; Darabos Nándor. mindenkinek kijutott. - Ma- hadd emlitsük meg, hogy AJ- Dombóvár; Boldizsár Gyula Békés· �unk s�m hittük, ho� az 1 gyó az egykori gróf Pallavici-

1 
Lapun.k október 2-án meg- �a �:.����;;:��km":,;kás

F
dő�i"eve:i szunet .után ilyen i�l megy ni uradalom ma:gáJná1lomása, jelent 19. számában Hogyan gozó!: Levelüket llletékes helyre maid a csapatnak, de Kiss An- kizárólag mezőgazdasági ter- • . 1 továbbítottuk. tal edző, testnevelő tanár igen mék 

k
m száll"tott S ig 1963_ alakul a munka!do a vasutnál . ------------

jól „összeho_zta" az e�üttest. -� ban 
e 

mindös�ze · 31f vagont című cikkben megírtuk, hogy MAGY AB \'ASU'I"8 1 1  .�zak?sztályból állo egy;s�- raktak be ezen az állomáson, az ipari jellegű munkaterüle- 1 Vasutasok sza 1n,erve2..i,.,.., �etun_k __ 11:?' !11?st a labda��gok addig 1967. szeptemberében tek k"" ül 8 ál'al tnál 1968. es az olj:olv,vok mellett, uiabb hó 1 tt I 
oz v • a 

NB- ak tál t b" to 'tott ezalatt az �gy nap a a január l -től heti 44 órás mun-s sz osz Y iz s1 , 

1 

majdnem ketszer annyi vagon 
1 sőt lehet, ho!P:' rövidesen me�- ontosabban 505 vagon indult kaidőre térhetnek át. A '  cikk lesz a negy�d1k NB II-es, �ze- �tnak erről az állomásról. Ez I megjelenése után történt újabb kesfehérvá_n vasutas<;sapat 1s. k •t dat is híven tükrözi 1 'llá:sf lalás · t upán Erre mmden remeny meg- a e a 

ő az e kori ki; 
a og 

. , 
szerin 

� . .  van. Pintér Rudolf testnevelő I hoID'._ Algy , gyt az tszaki es a Dunakeszi 3ar-
tanár vezetésével ugyanis a női ���� -�omás nagy 

mújavító és a MAV Gépjavító csapat is megyei baj11.okságot O aia O 
�

o ·· 
. • részére engedélyezték 1968. ja-nyert, még nagyobb folénnyel, Az olajszálhtások 1966. iu- . 1 tól kí • 1 tk • t mint a férficsapat. Tatára, ahol n.iusában indultak meg, s az nuar - - ser e_ �n - a 

október végén, lapunk zárta eLmúlt 16 hónap alatt 174 OOO heti 44 órás munkrudo alkal-
után kerül lebonyolításra az tonna kőolajat adtak fel. mazását. osztályozó, a felj utás jogos re-
ményével utazik a női együt- Ezekkel a rohamosan meg- , 

lapJ■ 
i?erke5zt'J e uerkt!Z'f6 t>tu,tu,r 

f'ö3zerkesztö: Gu.Jyát J&not 
EJ'eleJ6!- i,erk�ntO: Vlst Ferenc 

Sterk!'•1tfi11ésr: 
Budapes, VI. B!!ne70r utca tl 

Tetetrn �  vérn•t· !29-812 
o,em1: ,.,_,, 

fCIHdja !!l 1•· 1!'!1't1 9 Nt40!79VI 
1ok1a�o Vé1h1Ja1. 8u.1aoest vn . 

q4k�C"7J Ot 54 f01!f'"'n'  �2t-1111 
f'�lel�• lrlejt� a11oc , Márton. 
, N�t'-lt9\l"8 r -i:trkt"t1t Vdllalat 

fl!ll�l'Jtté11 
••--kkoj!lrr,l1p7jn\t 1$.915.001 -K 0 

... ,.,,.,. ,. '""""""'""dg 

tes is. nőtt feladatokkal �zete- ! 
A férficsapat már készül a i �n nem tar-1:ha�ott lépest , az 

l magasabb osztályban való sze- j áll?más_ technik_ru berende�, 
replésre A jó szereplésre En- , muszaki a<lottsaga. A MA V es 
nek érd�kében építik - főként I a Kóolajipa.r:i Vállalat köz<;itt 
társadalmi munkában - az új fol�k a . �gyalások az ál
kézilabdapályát. Eddig már 110 lomas bóv!�sére . .  Tervbe . vet
ezer forint értékű társadalmi tek egy tobbvága;1yos ipar
munkát végeztek a játékosok k�plexum n:egé���, azon
és a szurkolók a pálya építése kívul egy saJM toltőállomást. 
során. Igaz, hogy ebben a fűtőházat is készítenének. 

MOS'.1' SZEBENCSÉJE J:.ESZ ! 

MüM 320-as Ipari Tanuló Inté- A tervek szerint az iparvá
zet , fiataljai és a honvédség is gány 1969 év végéig elkészül se�tett. De ez nem von !e sem- j és 1970-től napi 3 irányvonat-rrut a vasutasok érdemeiből. 1 tal átlag 3000 tonna kőolajat 

(vj) szállítanának el a finomítőkhoz. 

.C FORINTl=RT 
lakást, autót, külföldi utazást, 
értékes tárgyakat, vásárlási utalványokat 
nyerhet 

VEGYEN SZERENCSE-SORSJEGYET 

Kapható a hírlapárusoknál, levélkézbesítőknél, 
trafikokban, áruházakban és boltokban. 



Négy évtized a vasútegészségügy szolgálatában 

A VAS U TAS O K  SZAK S Z E R V E Z E T hH K  LAPJA 

XI. tVFOLYAl\f, 2%. SZAM. Ára 40 fillér 1967. NOVEi\lBER 18. 

,,Az eszme és a forradalom 
itt is kovácsolódott'' 

Dr. Csanádi György közlekedés- es postaügyi miniszter 
ünnepi beszéde a Törekvés Művelődési Házban 

Negyven esztendeje. hogy az 
önálló vasutas betegbiztosítás 

első nagy intézménye, a MAV 
Központi Rendelőintézet meg
nyitotta kapuit, é� megkezdte 
a oo.suta8 dolgozók gyó{l'Jke;;e
lését. A kórház és rendelőin
tézet négy évtizedes fennállá
sáról november 4-én, a Nagy 
Októberi Szocialista Forrada
lom 50. évfordulója tiszteletére 
rendezett ünnepregen emlékez
tek meg. Az ünnepségen meg
jelent dr. Csanádi György köz
lekedés- és postaügyi minisz
ter, Rödöny! Károly miniszter
helyettes. a MAV vezérigazga
tója, Szabó Antal, a szakszer
vezet főtit!rára, dr. Bakos Zsiq
mcrnd, a VI. kerületi Pártbi
zottság első ti tíkáTa, Sz-Ucs Zol
tán vezérigazgató-helyettes és 
dr. Soproni József, az I/3. szak
osztály vezetője. 

A vendégeket és a ikórház 
dolgozóit dr. Soproni Józ.set 
üdvözölte, majd dr. Vajda 
György, a MAV Kórház igaz
gató-fóon·osa mondott ünnepi. 
beszédet. 

Az igazgató-főorvos elöljáró
ba'l a Nagy o:;,.-tóberi Szocia
u„ta Forrad.alom 50. é\'forduló-: 

járól emlékezett meg. Novem
ber 7 jelentó.ségének méltatása 
után rátért a kórház történeté
nek ismertet.ésére. 

- A 40 esztendő alatti fej
lődést, az intézet töf'trneténelc 
legkiemelked.óbb éllomáMit 
hosszú ten-ne fel80f'olni 
mondotta a többi között -, 
különösen h,a. a kórház és a. 
lwzoonti re-niüll6ir.tézet min
de-nMpos gondjait, eseményeit, 
a fejlooés minden fá..isát 
számba veiiné-nk. A négy év
tized e.;:eményei köz.til első he
lyen az 19'.!9-ben e1készillt I-es 
S?Jámú kórházi épületet kell 
megemliteni, amellyel az ágy
létszám 210-re emelkedett. Ezt 
1932-ben követte a II-es szá
mú kórházi épület újabb 210 
ággyal. A C-épüietszámy épí
tése 1938-ban kezdődött, üzem.. 

be helyez.ésére azonban. a II. 
v11.:ágháború kitörése miatt 
nem kerülhetett SOT. 

A felszabadulás utáni nehéz 
órákban a vasutasok fáradsá
got nem ismerve, társadalmi 
munkával kezdték el a rulyo
san megrongálódott kórház 
helyreállítását. Munkájuk 
eredményeként 1945 áprili.sá.-

J U B I L E UM I  VER SENY 

:ian 80 az év végére pedig m�t' 
300 ,íg.gyal mű.!cödőtt az intez
mé-1111. Egy évvel később, a 20 
éves évfordulón már 500 á.gy-
111J4l, 1951-ben 670, 1956-ba'll 
760 1963-ba.-n e. Jávor uttni 
épület kórházi célra törté-114 
felnaszná.lá.sá.vaZ pedig 1048-ro 
emer!redett az ágylét.szá.m. 

- Az intézmény 40 étiet 
�vfordulójá,i a kó':'ház ,ni�.d.� 
dolgozóját az a 361esó er:zes 
töltheti el, hogy munkája e,·ed
ményes, jól szolgálja a ra.su� 
d,olaozó.J,: érd,ekét, s e:zzel tar
sadalmunk, szocializmust épí� 
tó országunk érdekeit is. 

Az ünnepi beszéd után - e1.; 
ismerő kedves szaYak kísél'e
tében .:_ dr. Csanádi Györg11 
közlekedés- és postaügyi mi
niszter lkonnánykitüntetéseket 
és miniszteri dicséreteket a<iott 
át azoknak az orvosoknak és 
kórházi dolgozó'lmak, akik több 
évtizede eredményes mun,ká
val segitik a kórház tevékeny
ségét. A vezérigazgatói dicsé
reteket és az o'ltlevéljutalma
kat Rödötiyi Károly mlniszter
helyettes adta át. 

(vl) 'A Nagy Októberi Szoci.ilis,: ,_ 
ta l<'orradalom 50. évfordulója • 
,lkalmából rendezett ünnep
Jégen emlékeztek meg az 
toaki Járműjavító 100 éves 
;�bileum.árót A Törek7rés J','1ú
wlódési Ház színháztermét 
isútol.ásig megtöltötték az 
wem dolgozói é.s a meghívott 
vendégek. Az elnökségben he
l_vet foglalt dr. Csal'.ádi György 
közlekedés- és postaügyi mi
nisztm·, Sznbó Antal., a smk
,izervezet főtitkára, Harmati 
Sándor vezérigazgató-helyet
tes. 

az éves terv tel iesítéséért 

Az fümepségen, cm:ielyet 
.Mo!núr György, az Esza.ki 
Jármüjm1tó párthiwUságánaJc 
titkára nyitott meg, dr. Csa
nádi Gyfu•gy mondott beszé.. 
rlet. Bevezetőjében méltatta a 
l'iagy Októberi Szocialista 
Fmndalom éYfordu!ójának 
jeLent&e,:ét, majd így folytat
ta: 

- Az:al a meggyő;:;ödéssel 
iötter.i ide, hogy az F:szaki 
Já.rműja�·itoban rient fclidézai 
kell az es.::mét, nem fe1Besz
teni kel! a Nagy 01,t-0be1"i 
S:i:ociaU.ta Forradalom láng
ját, hanem tis..-telegnilflT<. ketl 
előtte, mert az eszme és for
Tadalom. itt is 1:oi·.icSQ!ódott 
a:: t=';.i Füműhelj/bcn. Itt 
b;i::{.'ott fel a:: ü.::em mega!a
pitús,fral s::inte e[llJ időben a 
liaz1i 11.unkásnw:.galom cgyilo 
torru.sa. k I. Interr:acimuilé
ban 1\larx, Bnge!s oldalán az 
12 Fa.rkas Ká.roiy képvi-selte a 
1n::7yarors�ági munkásságot, 
a�i Q,? Es.:raki Fömúhcly mun
ka:ra volt és a;cit a nenizetl;,ö
zi mun.hásmo:ga!.om, ét.t:-0-na
lá.ba ez a füm,íhe,y delegált. 
A:: fszu,i I'ömiíJ,elyt, mint a 
m.agyar nt1mká.smo?g,C1lom 
egyik Jó erősségét tartja s:::á
mon a nem. felejtő kö;;véle
mén;,. E::ért megtl.s:relö s:-á
m,0-11:.re, hogy a l\"aqJ Októbe
ri Szocialista Forradalom 50. 
ét-for<!uJ.ója alkaímáuól a 100 
ét-e.s l:s:xiki Járm'ijavíió ko,

lektírájával ta:á!i-:.(dtatom. 
Onü:t büs.zké:c lehetinek ar

ra, h.,e:,r népfuú töt'tbelmé
be."l és forradalmi hagJ,:Hná
r.yafoan ke\"és n�v Yált ol,·an 
os-ct.ályhurccs jelentőséuflvé 
tnint az És.laki Főmül1e1y: 
Olyan [a·fiak e1nzlttt�c m&gas
ba ezt a n�vet, mii:t Landler 
Jenó, Ga rlati, Le;igyel, He
U-;;esl., a két Jacktcerth és so
lmn máso'<:. Landler Jenő \'ü
tii<; Haciseregoe h ivó to \Joorzó
lara a főniJluily 3000 munhá-
14 kö-:ü! nyomban feg1rvef't 
tagadott 1800 munTiás. A le
gendás h:rü 7-es és 14-es vü
rös eu-c-d katonái a Ganz
gy�r:a:-r,cal együtt Innen áU
\ak a zász!ó a:á és a mis}r.olci 
ID'ézel.em alcmlmál>61 az or
&!� munká=tál,·a figyelt 
fe, az Északiban ké�zillt pán
c:hron:1�ok harci sikereire, a 
fomühdvból alakult vfü·ös ez.
l"ede� hőc,i��g.fu"e. 

A m:.ni:::izte:-, miután r-1eg
e;il1é,�ez?tt az t.sza.ki Jánnú
iavitó tön�n�tének fontosabb 
11'.lo:r.áS&Jrol, kiemelte, hogy 
az_ e�:koM megpróbáltatások 
SZ�1h2-lyén ma korszerű szo
:.ia!:st:i üzem virágzik. Olyan 
?�m. amely a jármúiuvftó 
1�:r , te:i.1-:.eló ös..�tev-éke.!Jysé
gc:�e-< közel 20 százal&kát 
Vég,;L 

:- Az E=ki Jármú.javító 
&zamcit�vő hetuct fogLal el a 
t:iS:1:i hözlekedés!Jen - ha."l,g
:stUroZ1a. - T!:ppen ezért a..--t 
!XÍrjuk a:,: il=emtól, hogy a 
�t!:.a.mosm.ozdonyo1c, a va:sút.i 
es. a külso ipaTt 'iü:emeléMí. 
Diescl-m.o.tdonyok, valamint a 
T!totorvonatoTe ;nvitátában és 
":i_rbantarMsál:>an érje-n el 
UJabb ai.ke-reket. Az önök vál-

Dr. Csanádi. György közlekedés- és JM)staiigyi miniszter ünnepi 
__ be..zédét mondja. 

A Nagy Októberi Szocia,Usta 
Forradalom 50. éYfordulójának 
ünnepe már elmúlt. Dc a 
n1�\.�1-sen:r, amelyet a ,·as
úl:i szolgála,ti helyek a jubi
le\L-rni év tdsztelet-ére, az é\. .. es 
terv silceres teljesítésére kez
deményezte.',:, tovább folytató
dik. 

Vonatkorlátozás nélkül 

Bravűros hajrát vá.,"Oolt ki a 
X. m,.:igasépítési pályamesteri 
szakasz 7 szocialista brigádja, 
a.-nelyek vállalták, hogy a 
pá.-lmzamos munkával épülő 
két szociális létesitm.ényt, a 
íerencvárosi személypá!yau<l.
var forga,lmi öltözőjét és Fe
rencvároo Keleti renrlez.ő ko
cs!viz.<;g'dlóinak öltözőjét é& 
mosdóját november 7-e tiszte
letére át.adják. ll á.llalásuloo.t 
teljesítették. E.--edményes a jub.ileumi 

lalata nemcsa,k egy,ik le_gfon- olyan színvonalat kív'ántmk munka.verseny a ferencvárosi 
to.sabb javító bázisa a vasűt- elérni, amely nem marad cl a pá.lyafenntaf't!Ui fönökségniZ. Biztató eredmények. nak, hanem a korszerűség, a külsó iparban kia!.iúult bér- Befejezt,é-k a Fere;icvú.ros C-
technikai berendezés, a szer- színv().T?.altól. elcíga=á.s,.á! a dominó re,1d�ze- A szegedi iga:zg<it6sá.g dolgo
Yezettség szempontjából is A miniszt..er befejezésül -sok ri'.i b;ztosító berendezés szige- zóálak október havi te:ljesítelökelö helyet foglal el a vas- sikert kívánt a 100 eszt=dös telés.i mt11úáit, e.1:,észülit a kö- m�nye biztató, az árut.o!lllaúti üzemek roráb,3.11. Az üzem E=.ki Járműjavító ve�töinek báaya-felsói bal vágány és a súly-te1jesítés 103,1 százaléicmlll1:kaköriilm:!1wei, szociális és dolgozóinaJ;:, majd beszéde kőbánya-kispesti jobb vágány ra, a teherkocsi-kihasználás és mll!'..kavMelmi létesltml� t:tán került s'.n" a kltüntctések tm.1<:-mu..l�áj:i is. Ez utúbbi =- ped!6 102.1 sz1'za,lékra alakult, 
nfei, kulturá!,is és eg;észs.,bg- átadására. A konnányleitün- nál is i.lkább �tékes, mert a s a kocsiforduló-időt 1,6 nap ügyi felszerel..se, szocia.11,ta tetése!cet és a nün:szteri dl- főnökség tcrilletén elöezör i:tlt helyett 1.57 napra teljes!tet
füiemre valla.,ak. cséreteket dr. Csanádi Gyö,·gy, alkalrnaz.ták a gfpi ro.&tálást t-é:S:. A szem.é1yvonatok menet-

A fejlódé3 termés:zete;en a vez&rigazgutói clicséretel:et és cláv�és.t. 1-'erencváros Yen- rend szerinti köz1ekoe<iésénll 
nem áll m,:,.g.. A követkc::ő F-kr:r.ati Sá:ndor ve:z&rigazga- de::öjéb:m 4 kitérőcsoportot 101,1, a tehervonatok menet
éi;eJcbe ,i befejezzük a i-·mam.os tó--hel;·eLtes, a Sz!ll=n-ezeti cseréltek ki 1:01U1-tk01·lározás rend szierinti közlekedésénél 
mo::do;iyos:túTy rekonstl'uk- i\Itmkáért ldtünteif.:-.seket S.:a- né!küi. Eze!cben a munkákban 104,3 százalékw eredményt ér-
ciúj!it ls a Dies�l-,no::donyok bó Antal fotil,;ci.r adta át. a IIL és VII. pú:yames1.eri sz.a- tek el. A szegediek a ju:bileu-
födarab ja,;ítócs,arnoká::,a/c (Ylsi) kaszok tú11tek ki. mi munxa,vers.eny lendületé-
épitését. A -,,-,llamcrsmozdony- vel tovább dolgo.z,n,a,k az éve& 
oa::Lá.ly rekonstrukciója lrere- r----------------------------l terv ma.rarléktalan te!je\Sitésé-
tében elsősorban arnwk az ér,t. 

t!��'vrW1;Zi2Ól,,_t�1��=( A Landler Jenő Jtírmüjavító küldöttsége 
akik a ,·illamos moz.do.1rc.k ,/, ' ,. ' .I , • . I, f- I ':/, 'f 
töJavítását ,•égzik. megffOSZOJVZ.O ReVauOJUK Slniffl1e,re 

A mL,ú,'Zter ezután a vas- V J L I �L 
úti járműja,-ító iparral kap- 0 nrem 1011/UQff 
cso�aLl>an m�eil�ítette. hogy 
törekedni kc!! o hao:;01n.'myos 
jlr-1nílvek.c-t ;cr vitó bá:ii..:.o1.: 
öss:::ci·onúsáro, n:lamint a ;a-
1,itiisi rrrofllok citc:;oportositá
sa mellett az újonnan bel1pő, 
1:.ors:::erú. jármúi·efo ;,wítóbtt
zisának jol;,o::;a,tos kia!aldt:ísá
ra„ fejle.s;:;tésére. A jánnűjati
tó Yilla1ato1,&t mind technikai 
berendezéseikben, mirn1 tech
nológiájukban a kívánt SZW
voaalra kell emacni. 

A jármújavltó vállalatok 
p1·cűl:irialakít.;sának részletes 
isn1ertetése után dr� Csat'..ádi 
Gyö!'gy a kö\·etl=öket mon
dot-ia.: 

- 1968. ;1-nuár 1-én lép 
életbe a ga.:;dasá.girán:1itá.s új 
f'endswre. A ga:,:dálkod!Í$ 

A Land!er Jenő Jármú.javító 
doigozól a Nagy O'.dóberl S;.;o
cial:sta Forrada1on1 50. é\·for� 
dulója tiszte:etére, a munl:a
fe,ajárGást:kcn túl elhi.i 'ácoz
t.iM. hogy né\'adóju!mak - a 
magyar vasutas n10.z.galom JrJ
emelkedő fo1Tada!márár.ak, 
Landler jenöne.k, a mc,.sz.kYnl 
Kr-e:nl falában elhclrezet.t 
mím•:',.nytáblájá t me.:,koow
::úz:zák. 
- A vállalattól 12  ta.,"Ú kü1-

döti$.;_g utazott r\Iosrln1ába, s 
a Nagy Októberi Sl,,)cialista 
Forrada�o1n 50. év!o1�dulója al
kalmával e!hel!/l?Zte koszcrrúját 
Uzndler Jenőnek a Kreml fa
iálrari ,erö sircmlél-:.én. 

A küldöttséget Scheffcf' La
jos, a pártbizottság ti tkál·a, 
Si1non. Lás:;ló, a s.z.a..kszervezeü 
bizottság titkára, Fenyvesi 
István, a vállalat főnöke é.s 
Tó�h Istt·á.n, a KISZ-bizotts&g 
t'tkára vezette. A küldöt�ég 
tagjai a munkában kiemeE,e
dő e1·edmf....nyt e:érő do:6ozók 
niltak. 

A koszorúzás001 részt vett a 
SroYjet-Magyar Baráti Tár
saság moszkvai elnöke és a 
tirsa..-ű_g több mii.s képv�lője 
is. A koszorúzás alkalmával 
Scheffer Lajos, a pártbizott
ság titkára mondott rö,·id be
sddet. 

Nnds.::erének továbbfejles=té
sétól várjuk azoknak a Zehe
töségek.-n,ek ercdmhiyesebb, 
ga::daságosabb fc!has;;n,ílri,sá.t, 
amelyelc sajátságosan s::ocia
lista f'ends::erünk lehetőségei, 
A gudasági mechanizmus rc
forn1jánai..1.t elö!tészításe s�rán 

„B Ü S Z K.É K  VAG Y U N K  

E LŐDE I NK  HŐS I HARCÁRA . . .  " 
értük el jelenlegi ötéves ter- ünnepélyes külsőségek kö
vicruc első éveinek a ten·ezett- zött, október 31-én re!1dezték 
n.fl jobb etedm&nyeit, ame- meg a szakszervezet közp-0nt
J ve-kre mfütá:n alapozhatjuk az jába:i a t-.etcránok-fiatalok 
űj mechanizmusban első lépé- hagyományos talá!kozóját, 
se,nl.et. amely,e 25 veterán és az ifjú-

Az új gazdaságirányítási sági mozgalomban 15 élen járó 
rendsz€'r'ben a jármúja,·ító fiatal j ött el. 
válla:atok az ü.;;.emi, ,:állalati Az elnök.ségben helyet fog
szervezeti fonn,a. helyett iize- lalt Skonda Ödön, a KISZ 
mi s::en·e::eti formában foly- Központ ifjúmunkás osztályú
tat ;-0.k te'l.�él\'.enuségiiket. Csak r..ak n:unkatársaf és Kel!11e7 

ez · a s7,ervezcLi válto?.ás biz- István, a sz.erv-ezési és nevelé
t0<>fthatja, hogy a növekvő si osztály vezetó_ie is. Kellner 
feladatokat é� a febd«tokkcl IstY[,n mognyitó.ia után a 
já�ó eler.gedhet.?tlen fejlesz- rnsút3�-t:ata:'ok nevében Sol
tést a vállala,t..ok javá."3. meg- tés:: EriT,a, az Ada.tfe1dolg-02ó 
Yalósítsu.k. Az új szervezeti i"6nö:csé� dolgozója J,ös.:öntöt
form-ábatt is biztosítani Tdi:án- te a veL,,,,·ánokat, majd a töb
fuk a'I! &n.ál!ó e!s=ámolús le- bi között a következőket mon
h.etóségét, ugyanakkor a dol- dotta: 
iozók béreZlásll rendmer�ben Mi. va.rutas-Júz taLok, 

büszkék t•agyunk eLőd-ei11k 
hiisi harcára és meubecS'ülés-
ben részes!tjük. történelmi 
cselekede:eiket. örömmel 
szólhatunk arról, 11�11 a mi 
ifjúságunk 1.emcsak élve:ője 
a szocializ-mus építésében el
ért eredményck\.ek., hanem 
Létrehozója is. 

A k5szöntő után KeUner 
lst':án, a Va,útasok Szak.'!Zer
vezeténelt E!r..C>ksége ne,·é-ben, 
a veteránoknal;: és f!a!ruok
nak tárgyi jutalmakat adott 
át. 

Az ünnepséget a Benczúr 
utcai vasutas-óvodások j61 �J
kerlílt műsora zA.rta be, majd 
a k!ubhe'.y!sé�·ber.. zenes7.é 
rr.ellet.t elevenítették fel a di
csó harcoltat. 

Szocialista szerződés 
A jubileumi év tis:zte!etére 

Budapest-Ke!enfö!d és Buda
pest-Ferencváros állomások 
szocialista szerz&ést kö.töbtek, 
amel;-boo. rö.,,azít,e,tt&, hogy a 
két ál1omás között az enge
délyre t.'áTásokat csökkenti1c. 
A szerződés kitért arra is, 
hogy csö'.tl<:entem. kell a moz
don:,·, a kOCSli és a sz-emélyzet 
fordulóidejét. Ezzel a szocia
lista szerződéssel a két állo
más dolgozói nagyobb mmlka
i-ntenzütást, s az éves terv si
ksres teljesítését kívánják el
érni. 

Élüzem szinten 
Jó eredményeket értek el a 

jubileumi versenyben Bé?-:és
csaba á.11.omás dolgozói. A te
he.-vonatok átlagos terhelé9ét 
a Yállalt 97 százalékkal szem
ben 99, a szem.élyvo.-ia,tok me-

VÍetnamért 

Béké.scsa ba. álloonás dolgo
zói a KISZ-szervezet kezde
ményezésére október 29-én 20 
vagon zúzott kö,·et raktak ki 
társada:mi munkában és o 
1:-agonl:irakásért Ica.patt Z100 
forintot a vietnami nép meg
segítésére ajánlották fel. A 
fiatalok és idősek elhatároz• 
ták, hogy ezt az a,l,ciót továl:>b 
folytatják is az eikövetkezó 
időszakban még tc-bb esetben 
q\geznek társ3da'mi mWJkt.t. 
l:ogy az így kapott pbnzzel i� 
segítsék a vietnami nép igaz
ságos harcát. 

Dicséret illeti a lelkes és fá• 
rad�go.s munkáert A!cl11ár 
Gábor állomásrónököt, Na.a'!/ 
Zoltán vezető mérnököt és & · 
reeki András KISZ-titkárt.. 
ak:ik :rr..ind a szerve2'ésben, 
mind a munkában éle.n jártak. 

nelrend szerinti közlekedését 
pedig a 92 százalékos vállalás
sal szem:ben 97 százalé!u·a tel
jesítették. F'.gyEilemre méltó 
ereclmé<nyt értek el a kocsitar
tózkodás.nál is. A 89 százalé
kos tervvel szeinben 93 száza
lé.'ua teljesítették a tervet. Ki
vétel nélkül mindzn tén�•ezőt 
élüzem sziruten teljes!tet!.ek. A 
munk.ába:n ki-tűnt Dobosi Lász
ló oconzftoszorús szocialista 
brigádja. 

11 ezer forintot 
takarítottak meg 

Vácrátót államé.s dolgozói az 
50. évforouló tiszteletére vál
laJták, hogy éves tervüket él
üzem szinten teljesítik, és az 
anyagr.razdá11todás kö1tségénél 
évi i;; s.záz.alékos megtakarí
tást érnek el. Az eddig elért 
eredmányek biZtabóa,k. Az el
múlt hónapban meg=to,tt er
tékelésn-él az állomás teljesít
ménye 102 százaliú, s ez meg
haladta az élüzem célkitűzést. 
A? önl-:őitségcsökl�entém!éZ pe
dig Z5 szá.za-lélws eredményt 
értek ei, a,mi 11 ezer forint 
megta.karitást jelent. A kis ál
lomás kollektívája ezenki\iil 
556 óra társadaL-ni munkám! 
ren.dbetette az állomás kör
nyékét. virágos:í,tottak, parko
s.ílottak. 

Példamutató 
szocialista brigádok 

A -r:esz-prémvarsá.nyi szak
szervezeti bizottsághoz tartozó 
1:l szolgálati hely sikeresen 
teljes:ii.l jul:>ilemni felajánlását 
és kima;;".,sló eredményeket ér
tek el a szocialista brigád
mozgalom fellendítésében. A 
terüleren működő 5 szociafüta 
brigád közill négy megkapta a 
zöl<lkoszorús jelvényt. A mun
kában Veszprém1:arsá11y állo
más három swciaLista brigád
;a és Pannon:-Zalma állomás 
szocialista brigádja ;ár élen. 
Külön dicséretükre ,·á!ik, 
hogy a vagonok ki• és bera
kását ezeke-n a szolgál&ti he
ly<eken nagyon jól megszervez
t& 

E!sö a November 7 brigád 
A Nag_v Októberi Szocia'.is

ta Forradalom 50. éYfördulója 
tiszteletére. október 28-án, a 
Xuugati pál114ud1:.ar l3 szocia
lista bri{]Mjának háTomtagú 
csapatai Ki mit tud a Szovjet
unióról? címmel, szellemi ,e
téH:edón méri.ék össze tudá
st1-ltat. Az ál1ornás tár�c<lalnú 
és gazda•ági vezetóiböl álló 
zsűri eótt a versenyz&J: ala
po,; tnd:isról adtak sz�ln1ct. .t...z 
elsó és a n1ásod.lk hely s0r.,a 
.,simán·• eldőlt. Fokozta a7.on
ban a verseny izgalmát. hegy 
a harmadik helyért hármas 
ho:t-\·erseny alakult kJ. Az első 
helyet a Nagy Péter, Sütő Ar
páa és Koppány! Dénes össze
tételű Novembzr 7. brigád 
szerezte meg, a József Attila 
é:s a Kilián György brlgád 
előtt. 
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.Eredményesen dolgoznak az önálló. 
plilyalenntartási szakszervezeti bizottságok 

KÓRUSOK 
TALÁLKOZÓJA 

CEGLÉDEN 
Kossuth városában, Cegl�

den, a Nagy Októberi Szocia
lista Forradalom fél évszáza
dos jubileuma alkalmával a 
Pest megyei kórusok adtak 
randevút egymásnak. Hat kó
rus, több mint 300 dalosa tel
jes délutánt betöltő kórus
hangversennyel kedveskedett a 
város és a megye dalszerető 
közönségének. A forradalomra 
emlékeztek a dalokkal. A ceg
lédi Kossuth Gimnázium le
ánykara, a nagykőrösi KIOSZ
énekkar, a nagymarosi múve
lődési ház férfikara és az or
szág számos nagy városában, 
több európai énekkar mellett 
két vasutaskórus, o. szakszer
uezetü:nk dunakeszi férfikara 
és a vendéglátó város vasutas 
vegyeskara u részt vett ezen 
a találkozón. 

Az év első hónapjaiban tar
tott választások alkalmával a 
pécsi igazgatóság területén is 
megszűntek a forgalommal kö
aös vonali szak.5zervezeti bi
zottságok. Helyettük a fónök
ségek egész területére ki terje
dő hatásköri-el önálló pálya
fenntartási szakszervezeti bi
zottságokat választottak. 

Ezt a szervezeti változtatást 
több tényezó tette szükségessé. 
Elsősorban az, hogy a palya
fenntartási fónökségek szerve
zeti felépítésétől eltéró volt 
szakszervezeti bizottságaik fel
építése. A pályafenntartási fó
nö.kségek irányába a forga
lommal közös alapszervezetek 
nem tudták betölteni a partner 
szerepét. A vegyes szaksze,ve
zeti bizottságok nem tudtak 
kellően foglalkozni a pálya
fenntartási dolgozók élet- é$ 
munkakörülményeinek javítá
sával, problémáik gyors elin
iézésével. Különösen azoknál a 
szakszervezeti bizottságoknál 
mutabkoztak nehézságe'.,, ahol 
a titkár forgalmi dolgozó volt, 
és nem ismerhette kellően a 
pályafenntartásiak sajátos 
gondjait. Ellenkező esetben vi
iszont a forgalmiaknak lehetett 
Clkuk panaszra • • •  

I,gy alakult ki sok helyen az a 

sajátos helyzet, 

hogy a pályamesterek egy sze
mélyben döntöttek a dolgozó
kat érintő kérdése;cben. A 
szakszervezeti bizottság véle
ményerese a legtöbb kérdés
ben csak formai lehetett. Ki
vételek ezen a területen is vol
tak. Tamásiban, .Simontornyán, 
Villányban, Siklóson és még 
néhány más helyen a közös 
szakszervezeti bizottság vi
iszonylag jól dolgozott, s a 
tagság érdekvédelme nem szen
vedett csorbát. 

Az önálló pályafenntartási 
szakszervezeti bizo,Lá„ok 
ml.tIMájá t elemezte szaksz�i ve
zetünk pécsi területi bizottsá
ga. Dombóvárott a vasútas kul
túrotthonban tartott terülE:ti 
bizottsági ülésen meghívott
ként részt vette" az önalló pá
lyafenntartási szakszervezeti 
bizottságok is. 

Kiemelte az előterjesztés, 
hogy a szervezeti változtatás
liéll a pályafenntartási fónöksé-

funkciójukkal jár6 kötelezett
ségeknek eleget tudjanak ten
ni. 

Helyes az a módszer, mely,et 
több pályafenntartási szak
szervezeti bizottság al'.<almaz a 
bizalmiérte<rl:ezletek töl>b hely
ről összevontan való megtartá
sával. A .kaposváriak például 
székhelyükön kívül, Somogy
szobon és Balatonszentgyör
gyön is tartanak bizalmiécte
kezletet. A bizalmiak tevé
kenysége mindinkább eléri a 
jogkörüknek megfelelő szin
tet. A szakszerv�zeti bizottsá
gok nem fogadnak el javasla
tokat a. bizalmiak véleménye 
nélkül. Ezt a jogos igényt a 
főnökségek vezetői is igyekez
nek átvenni, így a bizalmiak 
munkája nem korlátozódik 
csupán a tagdíjak beszedésére. 

Az önálló szakszervezeti bi
zottságok 

keresik 

a legjobb mód„zcreket 

a taggyűlések megtartására. A 
nagykanizsai pályafenntartási 
fónökségnél például műhely
bizottságonként, illetve pálya
mesteri szakaszonként tartot
ták meg a második negyedévi 
tag,gyűléseket, így azokon 487 
tag jelent meg, és 65 felszóla
lás hangzott el. 

A termelési tanácskozások 
tartalmi színvonalában is ja
vulás mutatkozik az önálló pá
lyafenntartási szak.szervezeti 
bizottságo!{ munikája nyomán. 
A pályamesterek ma már nem 
egy-két mondattal „intézik el" 
a feladatok is.mertet&ét, tar
talmas beszámolót készítenek. 

Az új szervez,és révén az ok· 
tató- és nevelőmunka is mind 
eredményesebb ezeknél az 
alapszervezete!mél. A szak
szervezeti oktatás új formáját 
jelentő „Társadalmunk idősze
rű kérdései" címú tar.folyamot 
például valamennyi alapszer
vezetnél beindítottt<k. A dom
bóváriaknál öt tanfolyam in
dult 88 hallgatóval, a nagyka-

nlzsalaknál három tanfolyam 
78 hallgatóval, a pécsieknél 9 
tanfolyam 140 hallgatóvaJ.. A 
dunaújvárosi, a kaposvári és a 
szekszárdi alapszervezet egy
egy tanfolyamot indított. 

A munka szervezésének vál
tozatos módsze:eiról adtak szi
mot az ülésen felszólalt titká
rok. Gelencsér Endre kaposvá
ri titkár elmondta, hogy az új 
alapszervezet létrehozása óta 
98,6 száznlékos szervezettséget 
értek el, és 

soki.t javult a tagdíjmorál. 

A besorolások rendben meg
történtek, és három hó;1apon 
túli elmaradása csak kzt tag
juknak van. Fél éve ,r.Jg 140 
hónapon felül volt a tagdíjel
maradások száma, Probléma
ként mondta el, hogy a köz
pontjuk.tói távol levó vezetösé
gi ta6ok csak a saját területü
kön tudnak dolgoz.ni, viszont a 
kiutaz.ó vezetőségi tagok több 
reszort problémáival foglal
koznak a területen. Dóra Ist
ván szekszárdi titkár a=ról 
számolt be, hogy jól beooztják 
a feladatokat, héttagú vezetó
ségükben érvényesül a kollek
tivitás. Előnyös, hogy három 
vonall,ezeló, aki sokat utazik, 
tagja a vezetőségnek. 

A múhelybizottságok rend
szerének crósítését támogatta a 
vitában felszólalók többsége. 
Ezek jól segíthetik a területi 
széttagol tságból fakadó nehéz
ségek áthidalását, és jelentós 
szerepük van az újabb aktivis
ták nevelésében. ,,A helyi 
a.dottságok figyelembevételével 
kell meghatározni a szervezési 
módszereket" - állapította 
meg a vitát összdoglalva 
Kinczli József, a i:é::si területi 
bizottság titkára. A fő figyel
met továbbra is az új vezető
ségek kollektív munkájának 
fejlesztésére kell fordítani, és 
különö�en fontos, hogy vala
.mennyi p:\lyafenntar¼si alap
szervezet az eddlgieknél na
gyobb gondot fo�dítson a szer
vezettség javítására. 

Dr. Lőrincz János 

A találkozón részt vevő kó
rusok közül a megyében éló 
vasutas kórusok, lebkesed�sből 
valamennyi részvevő számára 
dicséretes példát muta�tak. 
Nen� kétséges, hogy a dunake
szi férfikar hangerejéhez, len
dületéhez, elóadóképességéhez, 
érett hanga,nyagához a nem
zetközi „forradalmi blokk" jól 
válas:z;tott músorna.k bizonyult. 
Révész László feldolgozásában 
A porlepte utakon című régi 
forradailmi da.lt, NovLkov Baj
kál, Kopjanec Gyözelml dalát 
és Alekszandrov Lobogj, leni
ni zászló! című daloka,t a kö
zönség mindvégig nagy tet
szésnyilvánítással és nyíltszíni 
tapso!.ikal fogadta. A koronát 
a kórus egész mun.1<:ájára és 
a találkozóra a Podest Dobri 
denje tette fel, amelyet a kö
zönség a legnagyobb ünneplés
ben és elismerésben részesí
tette, s ami igen ritkán fordult 
elő kórushan.gversenyen, há
romszor ismételtetbék a mú
vet. Megérdemelt elismerés 
volt ez egy tradicionális, hosz
szú múltra visszatekintő, öreg 
kora fclé hajló és még!s meg
újhodni képes kórus és a vas
utas kórusmozgalom számára 
egyaránt. 

A ceglédi vasutas vegyeskar 
volt már magasabb, kiforrot
tabb, egyensúlyozottabb „for
mában" is, s fgy a dunakcsziek 
mögött tudott csak felsorakoz
ni múvészl teljesítményével. 
Munkájuk, törekvésülc azért 
dicséretes. 

- KJ -

gek pá.rtszervezetei mes.,zeme- 1------------------------------------------
nóen egyetértettM, és az ed
digi munkát is pozitívnak ér
tékelik. A gazdaság! vezetők 
ugyancso.k örömmel ü<lvözöl
ték az önálló pályajenntart.lsi 
,:zak$zervezeti bizottságok lét
rehozását, hiszen o. részükre 
l.gen sok problémát jelentett az 
elaprózott vonali szakszerveze
ti bizottságok/cal o. megfele,ő 
kapcsolat tartása. A domoóvá
ri pályafenntartási fonökség
hez például 8 közös vonali és 
3 önálló szakszervezeti bizott
ság tartozott. A szakvonali ve
zetés valóságos kapcsolatot tu
lajdon:{éppen csail: a főnökség 
központjában levő szakszerve
zeti bizottsággal tudott tar
tani. 

Az új szakszervezeti bizott
ságok nagy lendülettel, a szak
szervezeti munka szeretetétől 
áthatva kezdték tev,(,kenysé
güket. 

Fél éves munkaterveik 

feladatkörük sokr.étúségét tük
rözik. Vezetőségi ülésziken a 
második félévben a vezetés és 
irányítás kérdlseível 28, köz
gazdasá.gi kérdésekkel 14, mun
kavédelemmel és társa�a:om
biztosítási kérdésekk,el 8-8 té
makör keretében fog:al/coznc.k. 
Figyelemre méltó a dombóvá
riak módszere, akik alapos 
elemzó munkával készült je
lentés alapján tárgyalnak meg 
egy-egy napirendi pontot. A 
vezetőség tagjai időbzn felké
szülhetnek a tárgykör megvi
tatására. 

Csak tapasztalatlanstguknak 
tulajdonítható, hogy néha még 
túlságosan nagyot „markol
nak". A pécsie!, szakszervezeti 
bizottsága például egy napi
:·endi pont keretében t:írgyalta 
a fónökség munkafegyelrr.én<:ú, 
munkásellátá,ának. valamint a 
hérek alakulá�ának érté1<:el�3é
ról készült jelentést. A kolli::•k
tív vezetés kibontakozását né
hol nehezíti. hogy a vezetőségi 
!agok egy része különböző vo
nalszakaszoko-, dol<107ik. Meg
nldanrló r>rob' 'm� :  lehn•ös'get 
biztosítani szá.mukra, hogu a. 

N A P I R E N D E N :  

a szociális és munkavédelmi 

beruházások 
A szakszervezet elnöksége 

november 3-i ülfsén tárgyal
ta az 1967. évi szociális és 
munkavédelmi beruházások 
hibelösszegének felhasználásá
ról és az I 968. évi előkészüle
tekről szóló jelentést. 

A jelentés leszögezi : a szo
ciális létesítmények megva:ó
sítá:;á11ál közreműködő, irá
nyító és végrehajtó szervelcnek 
látniuk kell a munka politikai 
jelentúsJgét is. A szociális el
látottság hii.nya befolyl..solja a 
dolgozók munka:,edvét és han
gulatát. A tervezett létesítmé
nyek megvalósításának kése
delme joggal váltja ki a dol
gozók bírálatt.t. 

20J mimó 

a hiáilyo:, p:i'tiására 

Mint ismeretes, a szociális 
jellegű hiányok pótlására a 

harmadik öCves terv idősza
kában 200 millió forint hitelt 
biztosít a vasút. Ebből az 1967-
re előirányzott összeg 38 mil
lió forint. A hitel kései bizto
sítása mind a tervezésben, 
mind a kiviteleúsben nehéz
�é:;eket okozott. Ezt előre lát
va, olyan megállapodis szüle
tett, hogy a ke�etből az idén 
csak ol:·an létesítmények épül
jenek. amelyek lehetőség sze
rint 1 millió forinton aluliak, 
programköt':!lezettsé'? alá nem 
esnek, tehát gyo:-sabban ter
vezhető", és kivitelezhetők. 

Az ill2tékes vasúti szervek 
vez-éri�2z�atói utasítást kap
tak, mely sze:-int „a szociális 
beruhcí?ásokat a leafontosabb 
szakmai beru1'n7ásokkal egyen
frt1>1,.r,.,,�1c knll tek'nteni. és 
megvo.lósításukcú feltétlenül 

biztosítani kell". Az lgaz.ga tó
ságok utasítást kaptak arra 
vonatkozóan is, hogy az üze
mi szociális, munkavédelmi, 
egészs�gügyi, rakod:..sgépesíté
si, valamint a nehéz fizikai 
munkák felszámolását célzó 
beruházásokat az intézkedési 
tervben külön témaként kell 
szerepeltetni, és azok megvaló
sításáról negyedévenként be 
kell számolni. 

Minden intézkedés és erő
feszítés ellenére a tervezett 
beruházások tervdokumentá
cióinak elkészitését jórészt csak 
az első félév végére vállalták 
a tervezők. Akadt c•lyan külső 
tervezővállalat is, amely ké
sőbb visszautasította a megbí
zást. Nem egy esetben távlati 
mfuzaki fejlesztésre hivatko
zással maradtak el építkezé
sek. 

Ezek a körülmények okoz
ták. hogy a még Hl66-l>an ki
a dott prosiramterve'<et rr.ódo
síta-ii. abból több létesítm1nyt 
t5rö!ni kellett. Az ilyenek he
lyett ugyan új létesítményt 
vettek te�vbe. de ezek elkészí
tése csak a módosított je,zyzék 
kiad·lsa után kezdi<dhetett el. 

7 mi'.lió lakásé;,:tésre 

Tekintettel arra. hoay a há
zila'?os építésen túl lde�en ki
vite!ezók Is közremúködte'{ a 
be·uh'z-ls<'•l<b�n. s utóbb;ak a 
vállalt hltelösszeeet 1967-ben 
fe1 1-aswá1 ni nem tu,:!iák. a 
sz�T,szerve-et hcz7á;1ru1á.sá

val az idei 38 millió forintos 
k<?retbiil mintM·, 7 mi"ilit la· 
kf�&�<t•sr� tor„ít a v,,sút. 

A� f'l,.,Xk-c-éC! kH',..i&>'7�c ... p int
t::1tta hf'lav T"<l'"tn.Cl',,.1,1, ,,.,,mP
réssel, jobb kooperá.cióval 11 

módosítások csökkenthetők, az 
akadályozó tényezők ;elent6s 
része kikü.szöbölhetö lett vol
na. Nem mindenütt szereztek 
érvényt annak sem, hogy egyéb 
beruházással egyenértékúnek 
tekintsék a szociális beruházá
sokat. Mindezeket egybevetve, 
az elnö'<Ség megállapította, 
hogy elsösorban a budapesti 
és a pécsi igazgatóság terii:e
tén van ·lemaradás a. szociális 
és munkavédelmi létesítmé
nyek ép!tésénél. 

Az elnökség úgy látja, hogy 
a házilagos építésre előirány
zott összeget az igazgatóságok 
együttműködve a szakszerve
zet területi bizottságaival. de
cember 31-ig fel tudják hasz
nálni. 

Me,1á!hp:,dás törté:d . . .  

Az 1968-ra tervezett beruhá
zások elókészítésére több idő 
állt rendelkezésre, mint az 
1967. évi munkáknál. Május 
5-én megállapodás történt, 
hogy az 1968. évi tervben csak 
akkor lehet az 500 ezer forin
ton fe!iili munkákat felvenni, 
ha azok tervdckumenticiója 
október 31-ig biztosíth�t6. A 
kisebb össze�ú beruházások 
tervdokumentációinak elkészí
tési határidejét is megszabták. 

A jövö évben szociális léte
sítm1nye k megvalAs«á•ára ter
vezett összeg 44 mmi6 fori,it. 
A be„t·h'zli•ok eló'cé<-zíté0énél 
a kivi tele?ést meeelőzó eljárá
sok leeavsz0rú•'Yltek. Az elő
k"születek általlib0 n kielégí
tőT'E'1< moT'dhatók. Rs>!T'énv van 
tehát arr;i. ho"V 1 !'f<ij-ban az 
e1Ai""-nvz�tt p�..:"7�/"f ;dóarányo
san beépítésre kerül 
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Kitüntetések 

november 7 alkalmából 
A Népköztársa.ság Elnöki 

Tanácsa a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom 50. év
fordulója alkalmából kitünte
téseket adományozott a párt
munkában, a szakszervezeti 
mozgalomban és a társadalml 
élet egyéb terü!eteln kiemel
kedó munkát végzó tisztségvi
selőiknek. 

'llszter helyettese. a 'MA V vezt,,,. 
Igazgatója 

MUNKA ERDEMREND 
ARANY FOKOZATA 

kitüntetésben részesült: Sza
bó Antal, a Vasutas,o,k Szak
szervezetének főtitkára, Hu• 
szár Józ.sef, Budapest-Fe
rencváros fú tl'iház szakszerve
zeti bizottságának li U,ára, Kiss 
Sándor, Debrecen állomás üze
mi pártb:zottsá.gának ti !.kára. 

MUNKA ERDEMREND 
EZUST FOKOZATA 

kitüntetést kapta: Kellner 
István, a Vasutasok Szal-.szer
vezete szervezési és nevelési 
osztályának vezetője, a 

MUNKA ERDEMREND 
BRONZ FOKOZATA 

kitüntetést kapta: Tihovszki 
István, a Vasut.asok Szakszer
vezete, budapesti területi bi
zottságának munkatársa, Ka
sza Lajos_ Szeged állomás 
szakszervezeti bizottságának 
titkára. 

A MA V Kórház és Központi 
Rendelőintézet fennállásának 
40. évfordulója alkalmából a 
MA V egé,zségüg) i szolgálatá
ban ki fej tett eredm2nyes 
munkája elismeréséül a Nép
köztársaság Elnöki Tanácsa a 

MUNKA UDEMBEND ABANT 
FOKOZATA 

kitüntetést adományozta: dr. Szie
berok Ferenc orvos föt.anáes-0s, 
osztá.lyve.reto főorvosnak a 

l\lUNKA ERDEMREND EZUST 
FOKOZATA 

kitüntetést adományozta: dr, Sal
lay lm.re orvos főtanácsos, reruie
lö„ntezet1 szakorvosnak, dr. Rá

dóczy László orvos föt.anácsos, 
rendelőintézeti szakíőorvosnak, a 

l\lUNKA EJU>El\mEND BRONZ 
FOKOZATA 

Jdtüntetést adományozta: dr. Koch 
Lást.ló orvos fó�anácsos, osztály
vezető főorvosnak, dr. Lausch
mann Dénes orvos főtanácsos 
togsza.korvosnak. 

A közlekedés- és postaügyi mi
niszter 

IIUNISZTEBI DJCSE:RETBEN 

részesítette: dr. Lukáts Tibor or
vos főtanácsos, osztályvezető fő
orvost, dr. Fr1tz Ernő orvos fő

tanácsos, szakorvost, Fekete Te
réz tőellenör, Uzcmvezetö szakács

nőt, Sándor Ferencné főellenőr. 
íöelöadót, Köll6 J.gnác munkás. 
portást. 

A közleltedés- és postaügyi mi-

VEZl!BJGAZGATOJ DICSl!:RE'J',, 
BEN 

részesítette: dr. Balogh Gábor -
vos főtanácsos, oszlályvezetö fő
orvost, Ballwn Margit főellenőr, 
assz!S'Ztensnőt, Gergely András el

lenőr. villanyszerelő szakmunkást. 
Dánfalvi Géza föetlenőr, asztaloa 
szakmunkást. Farkas Anna fel• 
ügyeló. könyvelési csoportveze:6t, 
Merényt Pálné vezető főellenőr. 
asszisztensnőt. Násza! Györ,o,n6 
f'5ellenör. í6el6adót. dr. Léva:, 
István orvoo fötanácsoo, 052.tály• 
vezető főorvost. 

A MAV tszaki JármGjavft6 
üzemi Vállalat fennállásának 
100. évfordulója alkalmából a 
vasút szolgálatában kifejtett 
kiemelkedő munkája elisme
réséül a Népköztársaság El• 
nöki Tanácsa a 

MUNKA MDEMBEND AJlANI' 
FOKOZATA 

kltilntetést adományozta Frl!schl 
Gusztáv müszakl f6tanácsos, Vilo 
la.lati igazgatónak. 

IIIUNKA IDWEMREND EZUSW 
FOKOZATA 

kllüntetést kapta: Tocslk Káro!l, 
mérnök főtanácsos, a vállalat fO
mérnöke, C-zimrák Ferenc tőello
n6r. lakatos csoportvezet.15. 

MUNKA ERDEMRENI> BBONS 
FOKOZATA 

kitüntetést kapta: Déri Károl:, 
műszaki f'5ellen6r, f15mílvezet6, 
Gurka József !óellenllr, lakatos 
csoPortvez,et-5. Merényi László el• 
tenőr. mázoló. Görblc-z SándOf" 
mérnök tanácsos. technológial 
osztályvezető. 

A közlekedés- és postaQgyi ml• 
ntszter 

MINISZTERI DICSbETBEN 

részesltette: Máté Géza f6ellen6r, 
vas- és fé.mesztergályost, NYirat1 
JéYzsef főellenőr, villamos lakatos 
csoportvezetőt, Paskó János elle
nőr. lakatost. Rehorovs:zlcy Endre 
:főellenőr, esztergályost, Lendvai 
Sándor főellenőr. h6kezel6t. Beré
nyi Miklós ellenőr, tanrnOhelyveze
tőt.. szemeréd.J István főellenőr. 
személyzeti csoportvezetőt, Szik.lat 

János müszald f6felügyel6, IX. 
karbantartó osztályvezet.15t. 

A kl!zlekedés- és postaügyi mi
niszter helyettese, a MA V vezér
Igazgatója 

VEZ2RIGAZGATOI DJCSE:RET
BEN 
részesltette: Deák Gyl!rgy mílsza
ki fe ügyelő, munkafelvevőt, Dé
zsi József !ölntéz6, kárpitost. 
Griva VangeUó segédellenör. vtl• 
lamosgép tekercselőt. Kiss József 
felügyelő, anyag„ és áruforgalmi 
osztályvezetőt, Laczkó László fő
ellenőr, esztergályost, Lendvai 

László segédellenör, lakatost, Si• 
máncti János ellenőr. motorszere-
16 csoportvezetőt, Sipos László 
masz.aki !őellenör. telvevO reszort• 
vezetőt, Sófalvi Ferenc felvi.gyá-
zó. kemencekezelOt. Veréb Ferenc 
müszald fóellenör, !ömOvezetöt. 

Szakszervezeti tisztségvise!ök kitüntetése 
A Nagy Októbert Szocialista ban végzett 10-15 évi eredmény"9 

:;,o;-�lda;�.;i�e:;:�;3
u

�),�g=�: munka aJ.apján 

SZAKSZERVEZETI MU?.'11.AERT .JELVENY ARANY FOKOZATAT 

kapták: Balogh Géza mb-tltkar, 
Nyiregy háza állomás Csizmazia 
Józse"I nyugd. sze.rvezO, Vasutasok 
SUlJ.c.SZervezete, Hevessy János t.1t
kárhelyett.es, Budapesti Területi 
B!Zottság, Kovács Andor nyugd. 

SZAKSZERVEZETI MUNKilRT 

kapták:  Kalocsa! Jen6 szb-tltkár, 
Vámosin, örk állomás, Bajusz Lász� 
16 szb-titkár Szendrő állomás, R. 
Fekete Béla mb·tltkár, Záhony ál
lomás. Rácz János m:.,-ti1.k:ir, 
Nyiregyháza filtöház. Halmai Fe
renc szb-elnök Szekszárd pálya
fenntartási főr.ökség, Gelcncsér Jó
zsef szb-titkár, pécsi igazgs.tóság, 
Geiger János TT tanácsvezető, sze
gedi tgazgatóság, Szendi István 
szb. munlt:ivédelmi fel. Békéscsa
ba állomás. Velcke1 Jáno� szb-el 
nök Celldömölk E:pftési Főnökség, 
cs. Varga János kultúrotthon-tg. 

szervező Debrecen Területi Bizott
ság. csóti István vasuLasok Szak• 
szervezete I<V. Számvizsg. Biz. el• 
nöke KPM I. Vasúti FóosztálY, 
Tóth' Lajos szb-tltkár Dunaújvároa 
állomás. 

JELVENY EZUST FOKOZATAT 

Tapolca. An,a László mb. titkár, 
Nyugati pu., Kalocsai Anna szb
nöfelelős, Szffake�fehérvár állomás. 
Vereczkei János szb. oktatási fele
lős Landler Jenő Járműjavító Ov •• 
ReiUnger Pál s7b, gazd.:iságl fele
lös KelPtJ fűtőház, szabó József 
műhelybiz.-tag E'erencváros állo
más. 

Az E:szaki JánnGjavító Uzeml 
Vállalat íennállásának 100. év
fordulója alkalmából a c;2-,kszerve
zeti mozgalomban végzett 10-1$ 
évi eredrr.enyes munka alapján 

SZAKSZERVEZETI IIIUNKAE:RT JELVENY ARANY FOKOZATAT 

kapta : R. Tóth József mb-tltkár, 

SZAKSZERVEZETI MUNKA.eRT JELVENY EZUST FOKOZATAT 

kapták : Sebenházl István mb-tlt- János bizalmi. E:szakl JármGjavltó 
kár. Hérincs Antal btzalrnl, Arelt Uzeml Vállalat. 

Az 50. évfordulót 
új lakásban köszöntötték . . .  

A Nagy Oklób2rl Szocialls• 
ta Forrada!om 50. évfordulójá
nak ell'izst�jén a balassagyar
mati Lenin lakótelepen 15 
vasút/Is-család ka'l'lOtt modern 

? azoba összkomfnrtos lavást. 
A laká•lw'�•olfat Onn�l"é'ves 
külsőségek között Géczi Imre, 

a városi pártbizottság első tit
kára és Márton Ar.drás állo
másfőnök a<lták át. A kulcs 
átadása után a 15 boldog 
vasutas-<'•alád be is költözött 
úi ott'1on/4ba s az 50. évfordu
lót m4r a modern otthonban 
köszöntötték. 

Váp JÓ7Mlf 
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Határ menti krón11<a A FOGYASZTÓK ÉRD KÉBEN 
A határforgalom kihasználása 

100 százalékos 

HALÁLT 

OKOZÓ 

OSZLOPO& 
Október 14-én este a Nyu

gati pályaudvarról ki3ár6 nvir
egyháza-záhonyi személvvo
nat gyors/ékkel megállt. 

A 
Sm.kszervezetek Orszá• 
gos Tanácsának elnöksé

gie megvizsgálta a dolgozók 
keresetének ala:tulását, az élet
színvonalra kúlönöa:!n kiható 
árak helyzetét, az áruk mi
nooé�nek alakulását és az 
áruellátást. Megállapította, 
hogy 1967-ben a dolgozók ke
resetének színvonala egészé
ben a tervezettnél valamivel 
nagyobb mértékben emelke
dett. A kiskereskedelem for
galma a tervezettnél maga
sabb volt, számos árufajtanál 
bővült a vál2szték, a fo,6j'asz• 
tók ellátása javult. 

kozik ezzel, a dolgozókat 
rendkívüli módon érintő kéf'
déssel. Ez a ha tározott állás-
foglalás egyben felhívás vala
mennyi szakszervezethez, 
szakszervezeti akti vistához és 
dolgozóhoz, hogy ki-ki a ma
ga munkaterületén harcoljon 
e nem kívánatos tendenciák 
ellen. Egyben azt is mutatja, 
hogy a szakszervezetek össre• 
gezik ebben a fontos kérdés
ben a dolgozók véleményét, a 
való élet realitását hozzák a 
legfelsöbb kormányszervek tu

domására. 

Kereken két esztendeje an
nak, hogy Komáromban jár
tunk, s akkor a fűtőház 
vezetőinek legnagyobb gond
ja a fűtőház átépítése, 
rekonstrukciója volt. Ami igaz, 
az Igaz, a régi, düledező épít
mény megérett a lebontásra. 

A fú tő ház rekonstrukciós 
munkáit ez év márciusában 
kezdték eL Ez a gond tehát 
már nem terheli Buócz Sándor 
fútóházfőnök vállát. Azt azon
ban most sem mondhatták el, 
hogy minden a legnagyobb 
rendben van. 

- Legtöbb nehézséget a ha
tárforgalom sikeres megszerve
zése és lebonyolítása okozza -
mondja Molnár István állo
másfőnök - hiszen az építke
zés közepette is fogadni és to
vábbítani kell a nemzetközi 
vonatokat. Azon kívül még a 
budapesti-szobi vonal vá
gtnyzára is bennünket „ter
hel". Naponta két vonatot és 
egy TEEM szerelvényt irányí
ianak felénk. 

Gyors a kezelési idó 

A vonatok kezelése, átadása 
és átvétele ennek ellenére 
gyorsan, rendben megy. Pár
huzamos!tották a technológiát, 
1 amig kint az állomáson el
készü!nek a kocsik átadásával, 
illetve átvételével, addigra ké
szen vannak a fuvarokmányok 
13. A MAV 1,3 perc alatt kezel 
egy okmányt. Ezt a technoló
g.át egyébként a csehek és a 

lomásfőnök -, hiszen nagyon 
jól megértjük egymást. Havon
ta közös munkaértekezletet 
tartunk, általában itt Komá
romban, mivel Komárom a ko
zös határállomás. Ezen az er
tekezleten mindent aproléko
san megbeszélünk. A munká-
ban persze sem ők, sem mi 
nem vagyunk elnézőek. Igy 
aztán nagyon gyakoriak a ko
csi visszaadások mindkét re�z
ről. Bennünket elsősorban az 
általuk visszaadott kocsik súj
tanak. Csak a nemzetközi 
gyorsvonatol,ból eddig - éles
kerék, laposlcerélc, villanyvilá
gítás hiánya mtatt - 156 ko
csit adtak vissza. Ok: a fő3aví
tásokat nem végzik kellő lelki
ismeretességgel. 

Az állomásfőnök elmondta 
azt is, hoi:y a teherpályaudva
ron műszaki hiányosságok mi
att havonta 3j0-400 kocsit so
roznak ki. Ezen sürgősen val
toztatni kellene, hiszen kivétet 
nélkül valamennyi határállo
máson szinte kísértetiesen is
métlődnek ezek a hibák. 

- A fűtőház dolgozói min
den elismerést megérdemelnek 
- veszi át a szót Buócz Sán
dor fűtóházfőnölc. - A futója
vításokat, kisebb javításokat 
gyorsan és pontosan elvégzik. 
Nagyjavításra, kerékcserére 
képtelenk vagyunk. A határ
forgalomban a rakott kocsija
vítási tervünket 105.1 száza
lékra teljesítettük. A 100 etkm 
tervünknél pedig 102 s=ázalé
kos eredményt értünk eL 

A futójavításokon kívat a 
fűtőház dolgozói egy 324-es 
mozdony szétdarabolását vál
lalták, a kocsibontó részlci.: 
pedig eddig 14 kocsit selejte
zett le terven felül. Gondot 
fordítam:k a fútőháziak az 
utánpótlás neve!ésére is. Eb
ben az évben 12 gőzmozdony
vezetőt képeztek ki, 16 gőz
mozdonyvezetőt pedig motor
vezetőnek képeztek át. Mint 
elmondották, nagyon vár3ák az 
M62-eseket. A budapesti igaz
gatóság megía2rte, hogy Ko
márom három nagyteljesítmé
nyú Diesel-mozdonyt kap. 
Ezek a gépek a határforgalmi 
munkát nagyban segítik majd. 

Késik a fűtőház építése 

Nem lenne teljes a kép, ha 
nem szólnánk a fűtőház építé
séről, pontosabban a „nem" 
építéséről. A munka ugyan 
megkezdődött, sót a befejezési 
határidő 1967. december 17-e 
lenne. tehát hivatalosan már 
a befejezés előtt kellene állni. 
Ezzel szemben csupán a falai, 
készültek el, de nincs rajta 
ajtó, ablak, nincs a tetőre 
üveg, a mozdony-vizsgáló akna 
terveit pedig csak december 
8-ra készítik el. Ilyen építési 
ütem mellett teljesen bizony
talan a befejezés. 

Ez pedig ahelyett, hogy se
gítené, gátolja a komáromi ha
tárforgalom munkáját. 

Szerényi József 

Riadalom, futkosás, kiabálás 
követte az esetet, mert egv 
szemfüles utas azt látta. hogy 
egy felugrani készülő ember a 
kocsi alá esett. Sajnos, mire a 
vonat megállt, az utas, a 38 
éves Török Tamás tiszaszent
tmrei lakos már holtan fekü.dt 
a vonat alatt. 

Szemtanúk elmondták, hogy 
a folyosó nyitott és őrizetlen 
ajtaján át futva akart felugra
ni a mozgó vonatra. Talán si
került is volna az ugrás - de 
mint már a nnyiszor történt -
a csarnok l. vágány mellett so
rak.o.zó, az űrszerelvényt csak
nem sértó oszlopok egyikéb,? 
ütközött és az a vonat alá so-• 
dorta öt. 

Nem az első eseti 

Hosszú évek óta szedi áldo
zatait, a múlt átkos öröksége. 
Az elmúlt idóben egy szolgá
latát végző hordárt, a betoló 
szerelvényekre ugráló több 
fiatalembert és egy idős asz
szonyt sodortak Le az oszlo
pok. 

A SZOT elnöksége megálla
pította azt is, hogy jelenleg 
még mindig tapasztalhatók 
fogyatékooságok, olyan ten
denciák:, amelyek károsan 
hatnak a fogyasztókra. Nem 
kapható az üzletekben szá
mos olyan közszükségleti cikk, 
amelynek árát régebben ha
tóságilag leszállították, és az 
alacrnny keresetű nagy csalá
dos dolgozók részéről kereset
tek. 

Előfordul, hogy kisebb for
mai vagy minőségi változáso
kat aránytalanul nagy áreme
lés követ. Nem ritka, ho:n, az 
alacsonyabb ooztályú árut in
dokolatlanul magasabb osz
tályba sorolják. Ruházati 
idénycikkekból az ellátás nem 
kiel�1!ftő. E1J1Jes fogyasztási 
cikkek minősége romlott. 
Gyakori a panasz egyes élel
miszercikkekre, lábbelikre, el
sősorban a gyermekcipőkre. 

Ezt a dolgozók megérzik, 
többletkiadást, sok bosszúsá
got jelent számukra, és a nép
gazdaságnak is kárt okoz. 

M 
!után a közlemény a té

nyeket megállapítja, le
szögezi : a szakszervezete le 
nem tartják megengedhető
nek az önkényes és indokolat• 
lan áremelés-eket, a minőség
romlást, a súlvcsökkentést, 
Ezek törvénytelenek, az élet
színvonal növelése ellen hat
nak, és ezért mindenképpen 
elítélendők A tisztességtelen 
eszközök alkalmazásának a 
mi társadalmunkban nincs 
helye. A fogyasztók jogosan 
kívánnak pénzükért teljes ér
tékű, jó minöségü árut ée 
szolgáltatást. 

A közvélemény joggal ki
fO<',,ásolja, hogy az illetéke& 
állami és gazdasági szervek 
az áruterítésnél még lehetősé
geiken belül sem veszik kel
lően figyelembe a külterüle
teken és az ipari gócpontiokon 
az egyes rétegek anyagi lehe
tőségeit és a növekvő igénye
ket. 

lengyelek is tanulmányozták r--------------------------

Komáromban. 

Nem halasztható tovább a 
nem nagy költséget Jelentő át
alakítás/ Kö;éptamasztassal 
meg lehet és meg kell csinálni 
a C, D, a K/1., 5. és 6., vala
mtnt a nagy forgalmú csarnok 
I. vágányok mellett levő tetó
támasztást, 

A napilapokban megjelent 
közlemény a do!gozók köré
ben nagy figyelmet keltett. 
Szinte egyöntetü helyesléssel 
fogadták, hogy a SZOT elnök
iége ilyen határozottan foglal-

A SZOT elnöksége ugyan
akkor felhívja a szakszervezeti 
vezetők figyelmét arra, hogy 
a káros jelenségek ellen nem
csak az áll.ami és gazdasági 
szerveknek kell fellépniük, ha
nem a szakszervezeteknek é• 
a dolgozóknak is. 

A szakszervezeteknek tevés 
kenyen részt kell venniük az A forgalom egyenletes, s a 

magyar bauxit az almásfü'1:ltői 
timföld, a dunaújvárosi vasle
mez és a magyar élelmiszer a 
meghatározott ütem szerint 
hagyja el az országot. Nap•:m
ta hat tehervonat megy át 
maximális terheléssel. A ha
tárforgalom kihasználása 100 
,zázalékos. Minden kapacitás 
lekötött, s ha a tervtől eltéró
en csak egy vonattal is többet 
küldenek Komáromba, az már 
gondot okoz. 

A komáromi vasutasok jó 
munkáját dicséri, hogy a ma
:ximális leterheltség ellenére is 
eredményesen dolgoznak s a 
rekonstrukciós munkák mel
lett is naponta 1400-1700 ko
csit rendeznek. Az irányvonat
képzés itt történik. 

Sok a vissuadott kocsi 

Ami a CSD vasutakkal, Il
letve vasutasokkal történő 
együttműködést illeti, azzal 
nincs hiba - folytatja az ál-

VILLAMOSÍTJÁK AZ ÁLLOMÁST 

(PuSfflli Pál rajza) 
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--------------------------1 árpolitikai elvek kialakításá-

Szocialista brigádvezetök 
tanácskoztak Szentkirályon 

A szombathelyi pályafenn
tartási főnökség 28 szocialista 
brigádvezetője, a főnökség 
párt-, szak.szervezeti és gazda
sági vezetői az elmúlt napok
ban tanácskozásra ültek össze. 
Megvitatták a szocialista bri
gádok edd:gi munkáját, a ju
bileumi munkaverseny ered
ményeit. 

A megbeszélésre a fl5nökség 
egyik legjobban dolgozó szo
cialista brigádjának székhe
lyén, Szentkirályon került s-�r. 
A tanácskozáson megjelent 
Bárány Akos műszaki főtaná
csos, a szombathelyi igazga:ó
sá� vonalbiztosa, Sparing 
László a pályafenntartási fó-

nökség vezető;e, Horváth Gyu
la a fönökség szb-titkára Is. A 
megjelenteket Bencsik Kál
mán pályamester köszöntötte, 
majd Déry La3os, a főnökség 
t>ersenyfelelóse méltatta az 
eddigi munkát. 

Beszámolójában elmondotta, 
hogy a fón ökség szocialista 
brigádjai teljesttették vállalá
sukat. A körmendi Kurtcz 
András brigádja az aranv fo
kozat, szentgotthárdiak az 
ezüst fokozat, a szentkirá
lyiak pedig a bronz fokozat 
megszerzéséért tiersenyeznek. 
A 28 brigád közül eddig !IIY 
kapott ezüst, 7 bronz, 10 zöU
koszorús jelvényt, 6 brigád pe-

ban, az árak és az árszínvo
nalak ellenőrzésében. Ez a 
feladat érdekvédelmi funk
ciójukból következik. 

----------------------------------------------------. dig oklevelet. 

A 
gazdasági eredmények. 
ben való fokozottabb ér

dekelt&.-"g, a nagyobb vállalati 
önállóság, a rugalmasabb ár
rendszer minden bizonnyal 
gvorsabb gazdasági fejlődést, 
és ezzel az életszínvonal emel
kedésének nagyobb ütemét 
eredményezi. Ugyanakkor a 
vállalatoknak az a jogos tö
rekvése, hogy jövedelmezől>
ben termeljenek, hátl'ányosan 
is befolyásolhatja az árak ki
alakítását. Előfordulhat, hogy 
egyes esetekben a népgazda
sági, illetve társadalrru érdek 
háttérbe szorul a vállalati ér
dek mögött. Ilyen esetekben 
a szakszervezeti szerveknek u 
fel kell lépniük az össztár
sadalmi érdek étvényesülé
séért. Ez azt is indokolttá t.e
szi, hogy a szakszervezetek 
ellenőrző tevékenysége a fo
gyasztási cikkeket előállító 
termelőegységekre is kíterjed
jen. 

Nagy forgalom sok gonddal 
PÁ PA I J E GY Z E T E K  

Az utóbbi időben néhány 
bét leforgása alatt háromsz.or 
l& átutaztam Pápán. Legutóbb 
- miközben csatlakozásra 
'1ártam -, hogy gyorsabban 
1le!Jen az idő, a peronon sétál
tam, s figyeltem a vasutasok 
lllunkáját. 

Kellemes, :napsütéses o� 
ber délután vo1t. Az állomás 
'1ágányat - a 11-IV. személy
';>natokat fogadó vágányokat 
ki1·éve - foglaltak voltak. Tá
volabb lomhán, nagy szuszo-
1:ással dolgozott egy öreg tar
talék. Az V.-re 520-as géppel 
az élen, Győr felől tehervo
llet járt be. 

- _Húzzanak fel egészen a 
llatárig/ - utasította a moz.
donyVezetót a forgalmista. 

A Vez.ér hanyag kézlegyfn
� nyugtázta, hogy megértette a „parancsot". S az 520-
., � hoaszú szerelvénn11el mél
tó.!agtelJesen húzott előre lllajcl fék csikordult, s ütközők ciaitantak. A has.szú kocsisor 
lnél!
tán

„ egy utolsót vonaglott, az-
engedelmeskedve a vezér lkaratánaik, megállt, 

Időközben a zárt peronon és 
t Várótermekben is megélén

he
rut az élet. A város üzemei

tb 
n, a te"tilgyárban, az Elek

�rmaxban, a hú•(i7, mbrn vé
.,.. wt a nappaloa műszak, 

mert a bejáró munkások tö
megesen érkeztek. Szinte eg11ik 
percről a másikra egv felboly
gatott méhkashoz hasonlttott 
az állomás. Tülekedés, kiabá
lás, bábeli hangzavar. A ka
pus kulccsal a kezében, nyu
godtan állt a peron kijárata 
előtt, türelmesen várta a h.aln
�bemondó közleményét a 
személyvonatok érkezéséről. A 
peronajtókat ugyanis csak 
ezután lehet megnyitni az uta
sok számára. 

Pápán négy Irányból, Gy/Sr, 
Celldömölk, Csorna és Veszp
f'émvarsány-Tatabánya-als6 

felől érk.eznek és oda indulnak 
vonatok. A reggeli és a dél
utáni vonatcsoportoknál télen
nyáron minden.nap aronos a 
kép. Naponta uwanu mlnt
ew 1500-3000 utu fOf'dul 
meg az clllom41on, de Jelen
tős a teherforgalom is. Kü
lönösen er/Ss az átmenő forga
lom. 

Amikor a hang105bemondó 
megszólalt é6 közölte a vona
tok érkezését, kitárultak a pe
ronajtók, , mint Zrlni,I a UJ
f'Ökf'e, ÚQll c,aptak le a befu
tó ,zemélyvonatokra az uta
sok. Ilyenkor hiába figyelmez
tet a hangosbemondó, hiába 
int óvatoeságra az addig nyu
&od\ A6Uan kapua, vau- • 

vonatoknál tartózkodó ügyele
tes. A jó szónak nincs foga
natja. Az emberek rohannak, 
hogy hazáig ülőhelyen tehes
sék meg az utat. Nem törőd
nek a veszéllyel, pedig nem
egyszer csak a csodával hatá
ros, hogy baleset nélkül úsz
szák meg. 

- Mi magunk b 1oksz0f' 
csodálkozunk azon és őszintén 
szólva örülünk is neki, hogv 
it11en na1111 forgalom mellett 
még nem forc!ult elő súlyos 
baleset - mondotta Bella Je
nő átlomástőnökhelyettes, 
ügyeletes, akivel néhá!ny szót 
váltottam. - Sajnos az a tény, 
hogy a növekvő forgalommal 
nem tartanak lépést az egyéb 
követelmén11ek, mind nehe
zebb he!yzei elé állít bennün
ket. 

- Mire �7 - vetettem 
közbe. 

- Arról oan n6, how a tiO
nal átéptté1e már rég befeje
ződött, az állomáson azonban 
minden maradt a régiben. 
Nincs kihúzó vá,gány, ami 
miatt has.szú Időbe telik az 
iparvágányok kiszolgálása. A 
textilgyárnak olyan klsíva 
lparvágánya V'1111'1., amit csak 
376-os tartalékkal és korláto
zott kocsi�zám-nal tudunk kl
szolgálnl. Hi{u,yzanak a táro
ló vágányok Is. Emiatt éjsza
kánként 4 �vona.i -, 

relwnyét a vonatfogadóvágá
nyokon kell tárolnunk. 

- A vonalon az átéplté, be
fejezése óta 150 tengelyes te
hervonatok is közlekednek -
folytatta - Ha egy ilyen vo
nat a személy-csoport időpont
jában érkezik, már elöre fé
lünk a feltart6ztatását6l, A 
hosszú szerelvényt ugyanta 
csak megosztva tudjuk elhe
lyezni az állomáson. Ez pedig 
amellett, '1.ogv többletmunká
val jár, késést is eredményez. 

A panaszok fel.sorolása után 
a helyettes főnök keserűen je
gyezte meg: 

- Az álloma, tiágán11háló
zata annyira elsárosodott, 
ol11an rossz állapotban tian, 
hogy az sem lepne meg ben
nünket, ha egy szép napon a 

mozdonyok a földön járnának. 
Meg lehet érteni az állomás 

vezetőinek aggodalmát. Ilyen 
körülmények között valóban 
nehéz dolgozni. A balesetmen
tes munka érdekében különö
sen nagy szükség van minden 
pápai vasutas helytállására, 
figyelmes; odaadó mun.JtjJAra. 
A helylálláaiaJ edd!& nem 
volt baj, s ha ezután sem lesz, 
a második félévben is sike
rül majd megbirkózniuk a fel
adatokkal. Az első félévben 
ugyanis élüzem szinten dol
goztak. 

Remélhetőleg a ,z-ombatM
li,1 Igazgatóság sem vár addig 
az állomás átépfté1ét1el, mlg 
- hogv az állomásfő?Kikhe
Lyettes 1zavaival i!jelc - a 
földön nem Járnak a mozdo
n11ok • • •  

A f/Snöks�g dolgozóinak 
eredményes munkájára jel
lemző, hogy a „Beleznay-féle" 
mérőkocsival mért adatok ki
válóak. Az egy kilométerre 
megengedett 75 hlbapon�ot 
45,6 hlbapontra csökkentették. 
A 16 kollektív szellemet az u 
bt20nvftja. hogy a szombathe
lyi kertészet dolgozói •aiát 
munká.iuk mellett 2700 órát 
segítettek a pályafenntartátt 
munkrisoknak. E,zy emherként. 
eey akarattal dolgoznak a kö
zös célért. 

Dicséretet érdemel a fl5nök
ség szinte minden dolgozója, 
minden brigádja. S ha vala
kit vagy valakiket mégis ki 
kell emelni. úgy talán a szent
kfrály! VI-os pályamesteri 
szakasz kollektfváiát emlftiük 
meg. akik a jubileumi évfor
dulóra tett vállalá�afkat már 
teljesítették. s15t eleget tett�k 
pótvállalásalknak Is. A terv
szen1 nályafenntartásl tervll
ket 1000 vál(ányfolyóm�terrel 
túltel le,sftették. azonkívül a 
600 métere. tavicsálfYcserét 
djabb 800 miteffel toldott41r 
meg, Tanakatd med116hel:, 
tatarozását 11oronldv1ll elvé
gezték. 

De papírra kfvánkoznánalr 
további eredménvek Is. Jó 
q7e!Jemtl szorgalmas kol!Pktf 
va ková<"SnlMott össze a VT.-,, 
uakaszon. Köszönhet/5 ez a tr... 

nöks-ég vezetlllnek l1. akik tO
relemrnel, emberséqel & 
nagy-nagy szor11alommal htJS7.
szú évek óta irányítják a mun
kát. 

A vasút mint 87,0lgáltató 
üzem, nem termel fogyasztási 
cikkeket. Munkájával, tevé
kenységével azonban befolyá
solhatja az árak alakulását, 
mégpedig azzal, ha a szállí
tásra feladott árut minél gon
dosabban, épségben, árukárok 
nélkül rendeltetési helyére 
szállítja. 

Minden vasutas dolgozó egy
ben fogyasztó is, tenát napon
ta érinti életkörülményeit az 
árak alakulása. Az árak ellen
őrzésében, változás6ban 4 
vasutasszakszervezetre és ak
tivistáira is ugyanolyan sze. 
rep hárul, mint má., 1zak&zer
vezethez tartozókra. 

A jövőben különösen me� 
a kereskedelm.i társadalmi el
lenőrök szerepe. A gazdasági 
reformmal együtt jelentkező 
rugalmasabb ármechanizmus 
új feladatot ró rájuk. A szak
szervezeti szervek feladata, 
hogy a dolgozók olyan társa
dalmi ellenőröket válaseza
nak, akik mindenben eleget 
tudnak tenni megbfzásuknalc. 

.1. Jó ellen&f há16zat hOllr 
na záaegfti a szakszervezeti szerveket ahhoz is, hogy rend

szeres tájékoztatást kapjanak tol ük a fogvasztói cikkek árának alakulásáról. Emellett 82 egyéb információkat felhasz. nálva nyomon kísérhetik - és kell hogy kísérjék - a bérből és fizetésből élők megélhetési k_?ltségeinek alakulását, s erre! minden időben reális tájékoztatást adhatnak a felsc5 
�:��7:rvezeti é6 állami Aar-



• 
ll!AGY AH VASUTAS 

Mit tartalmazzon a Vállalati Munkavédelmi 
Szabályzat függeléke? 

A társadalmi érdekek érvé- gazdaságirányítási rendszer-11.yesillésénclt W.Ztosítása meg- ben, is közpor..tl, illetve vá11a�vll!'..Ja1 ho� a dolgozók tes- lati e:őfráro-k ta.-ta::.mazzá:k az ti epsegéntu<, egészségé.-.ek egészséges és biztonsága.s megóvása teJtinteteben az új munka szubályait. 

Alta!ános követe!mények 
Az eg�éges és biztor.ságos lnU11:kára vanatkoz.ó, a:apvető kérdése:,et a Munica Törvény

könyve, a végrehajtá,rói szó;ó mi�szrerta.'lácsi ren<lelet, a 
SZ4KS�1-vezetek Orszigos Ta-
11.ácsa által kiadott ;-zabáiyzat, az Alta!á,noo Bales€relháritó 
is Egés�égvédó óvórendsza
bály, valamint a miMzté
riumok á'.tal kiadott s�.kmai 
óvórendszabályok, utasJtá3ok, 
a Magyar Szab·i,á,nyolc és a 
TeM>e;;és-i Irá11,yelvele ta�tal
snazzák. A fe2JsoroJt közpo.r: ti 
�lőirásak azonban csak azokat 
a legfonto.sabb követeolmé11ye
ket foglalják magukban, a.rne
lJ,"eket a dolgozók egészs:égé
llek, testi épségének megóvása 
érdekében, m,i,ncl.en területen 
aneg kell valósítani. Ezen túl
rnenően ·az általá..-ws l<ereten 
belüli alka:mazás.i módok 
lnegl-á:,asztása a szolgá:.ati f6-
nökség-ek hatáskörébe tarto
zik. Az Általános Bales,etelM
ríéó- és Egé51.Ségv�ő óvó
ten.d.szabály l\Iunka.szen-ezési 
előírások című fej.ezetének 4.1 
pontja .kimondja: ,,A mu:nkát 
és a munkahelyet a biztonsá.g
wch.nilroi követe!m.ényck:rzel. 
'l!Mgjelewen kell m.egszen:e=
tii, metve kialakítMii • • •  " 1 

Ez az általános követel
�ény, amit a népgazdaság va
lamennyi területén be 1,ell tar
tani. A &zolgálati fónökségek 
fe.l.ooata. h-0gy az általános kö
vetelményeken túL-nenóen, 
�tas.an meghatározz.ík: egy
egy munko.feLadat elvégz.ése 
során, 1ni.lyen bi:?:tc-n.sági in
tizleedések.et keU tenni. Vagy
ls - a szo!gálati he;y sajá
tooságát figyelen1boe véve 
konkrétan rögzíteni kell az 
adott feladat végreh.aj.tá..'<ána.k 
módját. 1 

Az új 1\'Iun'ka Tfirvényk1'n:,
't'C és a végrehajtására ki
adott kfü.--ponti szabály<.,k ke
ret.ei a jelenleginél ltnyege
sen szelesebb körben teszik 
!ehetővé egyes 1-rhdések vál
lalati 1',.Zintű Öiná!ló szabáilyo
zását. Olyan .'!zabá!yozást k.&Z 
kido4,-0z-ní., amely egyrészt 
el&egiti a gazdasáqi eredmé
n:ye le f o ko�át, másrészt 

a szabályzatokban előírt kö
vete!ttr,.fuiyek megva'.ó5lt&ára 
vonat:i:-0zó mego:dasokat, el
járás<:úat stb. Ebl:>en az eset
b:on o:yan t.erm,iszetú kérdé
sek smbá,lyozására, ,ne{loldá
sára, ftletve -r,i,eghatározására 
=n szükség, am.elyekkeL a 
szolgálati fÖ?löks.ég biztosítja 
a.z enil-ített szaoolyze.tok, i!let
t:e ut<!sítá.so-k keretkövztci
ménye-il>en előírt cél megvaló
sítását. Például az ÁBEO 1.23 
pontja ért.e;mében �-ala
menny:i veszélyes gép beren
dezés üzeme:tetés.it kénysze:·
kapcrola:tba ke;J hozni a Yé
dőbe,-endezés&el. A mc-goldás
nal:: sz.untalan módja lehetsé
ges, mint például az elektro
mos, mech2.."1ilrus reteszelés, 
fotocellás megoldás stb. 

A forgalmi szakszolgálatnál 
az F, 2. sz. For{Jtllmí Utasítás 
szabályozza a vá:tók gondo
zását. Itt az általános előírá
sokori. túl szü!t'..séges r-isz!ete
sen szaOO!yvznl. ho-�y .a vá.1-
téá g-ondozasával meg;bizo�t 
sze-.'1iéiy életéne..1{ és testi ép
ségének Yéde!.me szempontjá
ból a nllnde:1.koz-i fc:ügye:etet 
kL'1e.k a kötele.s.sége bizwsítail.i. 

A függelékben 
kell meghatározni 

Szabá!y-ozni kell azo!c:at a 
követelm.i:nyeket, illetYe a 
megvalósí'!Lsu1:ra vonat.l{ozó 
mű=ld és ec.séb szervezési 
megoldásokat, amelyeket az 
óvórendszabályok, valamint az 
egészséges és biztonsá.gcs 
mlll1kára vonatkozó más sza
bályok, a szolgá'..ati fá.--iö..1-sé
gek hatásikörébe utalr..ak. 

fgy többek között a fil,gge
Zékbe-n keil meghatározni a 
fokozott i;édelem követeimé
nyeit, a -megol.dás módjait 
a.=oknál a mun.kafolya,matolc
,uíl, berendezéseknél, gépeknél, 
a.hol nagy a veszélvforrá.s. E 
feladat megva:ósftásúnál arra 
k�l1 törekedni, hogy a ,·éde
lem elsősorban műszaki meg
előzé=1 legyen bi.ztositrn, az 
ABEO I. Függelékében. sze
replő műszaki megelőús fv-

k.ozatai szerint. Ha pedig a 
mű=kd megelőzés hatéko
nyan nem biztosítható, akkor 
az ÁBEO-b.an meg.határozott 
személyi feltél.eiek betartása 
útján k.e!l a megfelelő védel
·met e!őírni. 

A függe;ékben kell megha
tározni azokat a követe:mé
ny1eket, illetve mego:dflsokst, 
amelyeket a központi szabály
zatok, óvórendszabályok nem 
tarta!.rnaznak, de a szo!gálati 
főnö.kségeknél a biztonságos 
m1mka foltét.elei megteremtése 
é�·dekéoen erre szükség van. 
S::abcí!ya.ziii kell például a 

spec/á,l,/.s jellegű gépek, célgé
pek, egyedi gépek,- lcts.Jr,eti 
kutatómu:n,kák, T)ll!amint kí
sérlet, kutatás SOTá-n fe!ha.sz
nált anyagoii, berendezések, 
továbbá minden új technoló
gia, új gyártmá,1iy be vezetésé
vel járó veszélyek elháritá;sá.
val kapcso!a.tos műszaki, szer
vezési mego/.a-ásokat. Már íti 
is eló lehet írni egyes mu..."1.ka
körökre a helyi adottságok fi
�·elembe vételével á szaitl,ép
z,ettséget és biztonságtecnlkai 
Yizsgát, a rendelete:lc és é,vó
rendszabályok e!ófr�!n túl, 
JJletve azokkal összhangban. 

M:kor lehet e!témi a központi szabálytól ? 
A SZOT S:abélyzat 4. § (c) 

pontja értelmében a függe!éic 
ta.rza:mazut a központi s:utbá
lyolctól a szo4;álati főnök.s-ég 
terü!.etén a mu1'-l<a sajátossá
ga miatt szük.séges eltérése-
1,;,,;t. Az �őírá.soktól e:térő 
feitételek a:.kalnla.Zásánalt 
azonban biztosítania kell az 
egészséges és biztonságos mU11-
kát. Elófordulhat, hogy egyes 
szolgáJ.,,ti fónökségeknél a 
központi előírtsokat csak el
téréssel lehet a1k.o.hnazn.i. 
Ilyen esetel;,ben a s.wlgá2.ati 
fő.n5k a sza.kszen;e;:eti bérott
ság:gal egyeté:-tésben megl1atá
rozza - figyeiembe véYe a 
helyi le!1etésége,ket, a műsz.a• 
kl-gazdasá.gi ad-otts.ágokat -, 
hogy miiyen eltérő, de a köz
ponti eu.bályo.'aal egyenérté
kű intézkedésekkel biztosítja 
az egészséges és biztonságos 
munkát. 

A fe:itieikkel kapcsolatban 
szükség=ek tsrtjuk felhín1i 
a figyE•:rnet a..,:a, hogy a köZ
ponti e!öirt1so1ctó! eltérni csak 
a SZOT S:;;abályzat 2. §-r.ak 
rendelkezései s;:;crint lehet. 

Az ABEO-na.k megfe,elöen a 
függel&ben kell intézkedni 
arról, ho,g:,- a technológiaé, a 
gépelt, berendezése}{ kezelési 
ut.asfti?.s.ai n1L'1denre kiterje-
0ően fo-gla1Ji:ozzana.k az egész
�gcs és L"izton.ságos n1.u.T1..1túvcl. 
Ner.t kelt a függe1ékben meg
h<.:.tározni az egészszges és 
biztonságos munb SUJbálya:t 
aw:,ban az esetekben, ha a 
tachnológi.ai utasítások, a gé
pek, berendezések kezelési 
utasítá$ai azt tartalmazzák. 

Célszerűnek látju,c elöfrn!, 
hogy a vonatkozó előírásokkal 
minden érde!teltet el kell lát
ni . .A.wlw-n a munkaJielye/;,e,1,, 

ahol a ve.széJyforrás fokozot
tan jeler,tk.ezik, mindenkéP1Jen 
elő k.e!! !Tni a részletes m,in
k.amüveleti utasítások k;adá
sát. 

A függelékben sz.abáJyoz.'1i 
kell a b:ú-,setelhá::ítási okta
tás módját, re::dszer-ét, mód
szereit a VáEa:ati Munkavé
del..'111 Szabályzatban e'.őirt 
sze:npontoit fi.gye!emhe véte
lével, a vállalat sajá:0:,-ságai
na.1;: megfele:őe.,. RöaoZ,fteni 
kell a dolgozók baszámoltatá
sá.r1ak rer1<ljét, az okt<1tott 
anyagból A?; egyes mtml�ö
rökben ok�atásra ke:-ülö 
munkavédelmi ism21·eteket, a= 
oktatás idejét, módját, he:yét, 
a.z ok.tat.á.s 111-egtJ,·rtására kiiie
!ezetteket és a;:; okrotásoon ré
s:::esü!tek nyilvá.ntartlí.sá;nak 
rendjét, a s=abályban eló·írtalc 
alapján a szo!.gá,Zati hely i·e
;;etője a s:::a.ieszeri.,e=eti bizott
sággal eg11etérttisben hatá ro:::za 
meg. A függeléi,be11 kell rög
zíteni az oktat{is megt:at\..<;i
nak szo�gálati főnökségi el
lenőrz�.3i rendszertt. 

Hangsúlyozzu.1<:, hogy cs:ú 
néhány fontOISa.bb gondolatot 
ra2·.adtun.l.c ki, és ez semmi
kép:;>en sem je:enti azt, hogy 
a vállalati Munkavéde!.rrJ 
Szabá'.yzat függelékének c�ak 
ereket a kérdéseket kell ta,
U:mamia. _4 s�a-báiy:::o.t füg
ge!ékénelc cU..zs:;ítésére a 
szo.kosztá.ly-0-k a e=ak.szervezet
tel egy.etértésbe'Tl, részletes 
trún-:,elvet bocsánataic Iá, 
amely Kör .. -ona-lazz.a 2zokat a 
for.�bb teendőket, ame!.ye
ket a szolgálati fónökségek
nek és a sz.aJcszeri.-ez-eti szer

veknek a::: e'.következendő 
időben el kell végez.."1:i. 

l'. ;J. 
biztosl.tja. a d,ol,go::61,; törvé- 1------------------------------------------
11.ve., jogatnak elismerését és 
�zen belül fokozott m.egbecsű
fést ad a jól dol.g,ozól,na.k. 

A Vá21a1a� Munkavédelmi 
SzaMJ.yzatÖt a Sza.kszetveze
�ek Országos Tanácsa G/1967. 
(X. 6.) SZOT i.-z. határozat 4. 
§-a alapján, a MÁV vez,<_r
igazgatója adja kd a Vasutaso:t 
Szaksze,n-ezetével egyetéTtés
ben. Hatálya ,titerjoo va1a
memiyi szo:gálat! fönök.ségre. 

Kollektív munkával 
, A Vállalati Munkav.Melmi 
Szaibá.lyzatl.al egy.időben mun
kahelyi függeléket kell k.észi
�n:i awl:.on a szo!.gálati he
lyeken, ahol azt a Vasúti Fő-
0$=tá.ly ill-etéi�s s:::akoszt-áJya 
megna,tá,-ozza. A íiig,ge:.éket a 
szo'..gálati hely vewtője a he
l.yi szakszc--rTezeti szervvel 
�gyetértésben (telephelyre, 
µwmre, munl'Cahelyre) kiter
jedő hatállyal adja ki, meg
jelöJxe a hatályba lépés idő
pontját. A függeléket a köz
pontilag kiadt>tt vállalati 
mu.'1.s:avédelmi szabá1J·hoz kell 
csatolni. A függeiélc e!kés.::i
tése kolle1�tfo m.un!eát ,ge
nye!_ E;;ó-rt szük.séges, ho,_;rJ a 
műszaki ve.:;et{!lc ü::.emrészen
ként. a dol.gozók bet:on.á..,-ái;a!, 
ve,ü/.. megvitati;a; kész.it..oék e! 
a sz-abályzat t.ervezetét. A rn g
ge1ék c:;;ak azokkal a kérdé
sekk.el fogla,!.l-rozzo.n, ame!ye!; 
a .központi rende!k�-ésool 
adódóan a szolgá!.ati főnökség 
hatáskörébe tartoznak. Szöve
gezésé : egyen határozott egy„ 
értelmű, kerülje a magyará
z:i.tokat. 

A Vállalati Munlravédelmi 
Szabályzat függelékben szük
sé'5� szg,bályoznl az Altal.inos 
Ba;es.etelhá.rító és Egészség
'l."é<:1ő óvórer-<ls.zabály, a szak
mai ó,·órendszabályok. utasi
!ások. ,·agy ,egyéb, a köz,,on
ti szabályzatoknak szolgálati 
főnökségen belüli alkaJmná
lával. kapcsoiatos előírásokat, 

Legyen közugy a munkavédelem . . .  
Ot épít&"'Vezet&ség, valamint 

a gépállomás és a szak.szer
tár tartozik a Dombóvári Epi
tési Főnökséghez. A meglehe
tősen tagolt és sokfel<? dolgo
zó főnökség munkájának ösz
szefogás.a, szervezett irányítá
sa 11em tartozik a könnyű fel
adatok közé. Vonailmzik ez a 

munkavédelemre is, melynek 
javfüísa tekintetében hosszú 
ével-:ig alig-alig sikerült 
előbbre lépni. 

,.lllegtört a jég•• 

Az !dén már - úgy lá:s.zik 
- tnegtört a jég, baleseti 
helyzetű.'!;: javuló t!l'll<lenc!át 
mutat. Elsősorban annak kö
szönliető ez, hogy a vezetés 
- a szal{szeryezeti és a szak
Yonali egyaránt - mind be
hatóbban foglalkozik a mun
ka,·édelemmel. 

Baleseti statisztikájukból 
idézzük: tavaly augusztus vé
géig 25 üzemi balesetülc volt 
470 l�iesett munkanappal. A.� 
idén, UfTI.Ja1uizen ic1őszakl.>an 12 
ba'eset történt náluk és a 
hiesett munlcana.pok száma 

679 voU, Tulajdonképpen ez kát. Nem mindenütt gondos
az utóbbi adat is kedvező len- kodna.k idejében a s=ilkséges 
ne: ha nem rontaná a tavalyi védófelszerelésekről, vagy el
balesetek núat"c áthúzódott 366 -nézifo awle mellőzését. Ilyen 
munkanapkiesés. rnulasz+.ásokért írásban ke-llett 

,,Nálunk is legyen közügy a figyelmeztetni Szafner József, 
munkavédelem!' - ezt vallja Bányai Gyula főmunkavezető
a Dombó\-ári 'E:pítési Főnök- ket és Nesz Károly, Kut
ség vezetése. S hogy ez meny- nyá.ns:::ky Ernő munkavezető
nJire nem frázis, azt a bal- ket. l\Iutatkoznak hiányossá
esetek megelőzése céljából gok az üzemszemlék megtar
tett intézkedéseik bizonyitjá.k tásái:>an, Yagy az azokon ta
Blzonyítja például Geresdi paszt.Lt hiányosságok meg
István fónökségvezetónek az szüntetése érdekében teendő 
egész területüket átfogó aJa- intézkedésekkel kapcsolatb:m 
pos idei üzemszem!éje, mely- is, 
nek során 162 különféle, a. 
Mztonságos munka hiányos
ságaiva.l kapcsolatos mulasz
tást tárt fel. Megszüntetésük
re nem mn!asztotta el az in
té=kedést, és aho! szükséges-
11.ek ldtta, ott felelősségre vo
ná.st is alkat-niazott. 

- Követik-e ezt a helyes 
példát az építésvezetők, a 
munkavezetők? - kérdeztük, 

- Sajnos még nem egysége
sen - hangzott a \-á:asz. -
Előfordul. hogy ne m élnek jo
gaikkal. r,em állítják le az 
utasításokkal ellgntétes mun-

Helyes törekvés 

Csak helyeselhető az a tö
reknésük, hogy nagyobb ran
got adjanak a munkavédelmi 
oktatásnak, az eziránJ-ú kép
zettségnek és a. lehetőségek
hez mérten anyagilag is érde
keitté tegyék dolao=6ikat a 
bal esetek megelő=éséért való 
munkálkodásban .. · Mun.b;.,-é
delmi órségük dicséretre mél
tó�.n dolgozik a gépállomáson. 

Gondok. tennivaló - tehát 
még bőven ,tannr...k. De bizo
nyosan rit!rulnak majd a hiá-------------------------------, nyosságok, a balesetek, ha a 

Közösen javítottak ki a síntörést 
Az eset még október köze

pén történt, amltlmr Erdőtelek 
á,1-oms.son az 5047. szán:ú vo
nat sz�m�lrzete írásbeli ren
delkezést kapott. hogy Erdő
telek és Kál-Kápolna között az 
580-5()1. szeln\nyben s!ntö=és 
,-an, A forgalmi szolgálatte,·ő 
szóban is ér.e;;ftette a ,·ons.t 
személyzetét, hogy a szerel
vénnyel menjenek a síntörés 
helyéig és onnét áts7.ál1ással 
bon:rolitjá,,.\: majd a forgal-

!T'..at. Az 5047. számú 'l.·onat 
szem�lyzete azonban másképp 
határozott. Megérleezésülc után 
a jelenlei:o p1ly-amunká.sokka! 
tová-bbá Erd5tc1ek és !{ál-K-á
poina állomá.sfónö1;ér-el együ!t. 
rés.:t vettelc a forgalmi aka
dály me-gszüntetésében. Közös 
mt:nkárnl féi óra alatt kija
vították a pályát és a szerel
vány tovább folytafüatta út
ját. 

Varga Gyula 

Dombó\·ári Epftési Főnö:-:.ség 
területén dolgozó s;,:aks=e,-ve
=eti akti visták i.� többet, a 
maguk területén még rendsze
resebben fogla!kozr:a.lc a mun
ka:i:édelemmel. Jól teszik. ha 
ezt nem tekintik reszortfel
adatnak! A tnur.ka\·édelemmel 
va.:ó behatóbb foglalko7.ás ne
mes ügy, megéri a fárac:ságot. 
hiszen emberek életáről, testi 
épsé,;iük megó·,úsá�ól \-an szó. 

Eddig elért e-redmén��eiket 
tekintsék biztatásn� k: í f/1/ to
vább. csa.k eay kicsit jobban, 
következetesebben! 

L. s. 
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LELKI ISMERETES H IVATALHOK 

- Errúl jut eszembe, hogy nincs mit feh•enníük az embc• 
reknek. l\legyek, elintézem a téli munkaruhákat! 

(Pusztai Pál rajza) 

Eredményes az újítómozgalom 
a Budapesti Magasépítési Főnökségnél 
A Budapesti l\!agasépítési 

Fönöks-eg Co�gozá!., az újító
mozga!omban évről évre ki
t"liló eredményeket érne..¼: el. 
1966-ban 130 újítást adtak be, 
amelyböl 78 dara:X,t el is (G
g'adtak. 11 nép;;a;;:dasá.gi meg
takarítás 2,549 018 f<Yl'int i;eít. 
Ez év szeptémb;)réi-g a be
a<lott újítási j::xa,:�at.ok szán� 
118 d�ao ,-olt, s 

az elfogadott újításokkal 
2 '!SS i:.GO forintot takari-

tottak meg. 
Minden rem<'.ny megvan ar
ra, hogy a íőnök.s..§.g do2.,go.zói ez. 
év végéig .a korábbi é\·e!.< 
eredményiét mbden tekintet
ben túls:cirnyaljá.!,, 

Az elért eze-dm;;n_;-t az újf
tcisi pr-0p.ag.ar:da is hatékonyan 
bcfo:yásoita. A jól . sz.er.ke.;z
tett faliűjs�gon p.jldául az 
ere<lményes újítókat fé.yké
tJeikkel, újításuk tárgyával, az. 
elé:t r:épgazclasági megta t.ar:í
tással és a kifiz,e•ett ú:ítiisi díj 
;,özlésével nép,zerüsftik. 

Nagy londü_eú,t ad az újí
t:ísi rnozgaloorJ1a.k az é\�e11te 
m<"egrendezett újítási hóoop is. 
Az ez évi újítási hónap ered
m�nyeit színvonalas a..rtkéton 
érteke:te a főuö!tSég. Megál
lapítottálí, hogy a b-enyú�tott 
48 darab újítási javas'..at !,ö-

zül az é�té-kelés napjáig mái; 
2d darab jm·aslatot el is bí, 
rá!ta.k, a ti:>bb:i jarn.s!at ecb!" 
rálását is 30 napon belül el" 
végezté-�. Az. elfogaci.á..si'a ke"'!: 
l'Ü:.t 

11 ja,·aslat nÓ',Jgazdaságl 
111cglak.a.ritiisa 630 749 fo

rint, 
a kifiz-etett újítási clíj ped::4 
34 533 fo::-int ,·olt. 

Az újítási hónapnak kU::ö11 
örvendetes eseménye Yo:t, 
hogy újaob dolgozók kapcsa" 
lódtak be az újítómozgulomba, 
Igy például r'égh A. l,1dar, 
Orosz József és HargUrai Jó, 
zsef fio.tal rr.éruöi�öl{, akik ez 
a:_:..a.:om,-na! első eredménye4 
új1ti,.,ukk.ü szerepeltek. 

Az újítók l'ész.ére meghirde
tctett külön verse:1y g:,-özte.-;ei 
flistös 1st ván és Eckl,a-rdt 
I�áro�y, a.�iket ért-ékes köp v,;. 
ju:a.:omban rdszesitett a -.tó-
11.Jiiség. 

Az újítási hónap aLt;:a:má,·al 
el�1 t kimagasló eredmény el• 
sC,so.:-ban dr. Pálmai Jsf�ánnal.:, 
a főnök.s<§.g ,·ezet6jénelt, Pó
clör SándornaJ;, a főnökség \·c
zetómérnökének és Bánlw.ti 
Lászl-ó fő.intézőnek. a fönük

ség újítási előadójának érde
me. 
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Baleseti kr.ónika 
Októl>er 23-�n Balatoruizemeg ál· 

lom&Son az 1'.'tlff szá.mú vo,iatml 
vézzett tola · ásn.;,J a lrncsik összc.
ka.pcsoU.sa közben lá.bcso�ulii.sos 
Ozemi balesetet szen:vedett Cson
lr_-i János nagyka.nizsai bonállorná„ 
s·6. VOll.3.tfék:ező. A vl.zsgá.!at m�;:-
1\Ua.nítá.sa !!iZerint a baleset azért 
tortent, mert. az AU.6 k-0cs!son-a 
mi..nu.gy '7 km-es sebe...�ggeJ rá
járö kocsik: - az álló kocsi csa
,·a.rka.pcsál".al rlt.ak.asz.i.iist Té.C"f't:ni 
s:rá.ndt:ko.zó Csonka Jánost el• 
lol..-ték. 

* 
Tiszs.szederkény áJlomá-!<,n ok-

tóber ?."i-tn a l,;;ocsik i:k:.szeakabL
tása közben kartöreses üzemi bal
esetet sz.en"t'edett Deák Györg:;1, a 
!\Ilskolc-r.riszai pá.lyaudYar lét
számá.ha. tartozó vonatkísérő. 
Ugya.no1.t no-rember 9-én li.oCSisza
lasztás közben kézcsonkulásos sé-
rti!-5-st sz.en,·cdctt Sápi János, 
ugyan-csak l\ll-.;.kolc Tiszai pálya
udYal' létszámába tn.rtlYtó vona:�l..f
séró. Utóbbi e!Jettel kaprsolatba.n 
megá.Ilapították, hogy n.e,Tez�tt a 
sznlasztott k005llsort zúzútt kön�--Ji: .. 
kel szándélrnz.ott megáJlltattl, mi• 
l<!M,en batkézfeJe a guroló l<ocslk 
kereke elé került. 

* 

Októb,or 27-én xain"tétény ,lllo-
máson a 2870 szá.rnú vonat rer..dc
z.é:; közbeu, erős nUárAs miatt. az 
á!ló t"onatrész. első kocsija a moz
dony hom!ok rb.!.z�hez nyomta 
Kes:z.tl Ja.lm b Yo ... ...&.trékeWt„ Xe
,·ezett a baJeset kö,·etkeztébt".n éle• 
tét �esztette. A b!l.l.esetet.. az okoz
ta. hogy a tolatási mú"t'eletek�t 
nem a kiadott rende.l.k:ezés 5zerint 
hajtották végre, 

* 

Október lil!-án Budapest-Sorok• 
sárJ út á.!lom.á..i,; rendezójében a 
UI. ,•ágfüiyról átálló ?. számú tar• 
tslék halálra g�zolta Gispár lst
T"án koosirendezót. A balesetet a:z 
okozta., boc;;y neYezett a körü11áT6 
mo7dt.>nyróJ lesz.ál11'a 't";i!!.óáliftá.s 
utá1t az utolsó JJillanatban ak2.1.'t 
ti.+-u.;rau! n feléfo kőzeI-edö moz„ 
dony tulsó ol<l.a.lár&. 

* 

Október 30-án Sajóe('6eg állomi• 
son ldtér6 fenntat""f-ásl munkákra 
kiren�eJt páh•afenntan.ást dol�o• 
Zók t<ibb Idegen válialati dolgozó-

vat . mc:;dé:z.smálUk egy üre,;.kmt 
vissz.aad.1Jti, c1e mlg nagy mennyj. 
ségl metilalkoholt. tartalm:uó tar„ 
tá1�-kocsít. A dé-LSmált Dlérgu.6 
a!l.ya:ból 3 pátyafennt.-u-tási ts 
több ,·állalati dolgozó fogya3ztott. 
Ennek kö·,;e-:-kez.t.ében Sári üiszló 
előmunkás, .Eo;ntir József {!JS On• 
g&l Sándor ffz!!:.ai doJ�ozó 8 YáJ• 
fa.lati dolgozóval együtt kórházi 
ápolásra szo.rult. 

* 
Ol<tóber 81-én Széke,,fehén•ár 

4.llomáson a 2. sz:a.Inú állomási tar• 
talé-kgéppcl T'�gzett tolatás l;;özbcn 
halálo,s üzemt ba.1-PSet'!t s.uunredett 
'Iör.ök L..ajos ,·áltölir. A l;nlesetet az 
okozta. hogy nevezett ,1;í.ltóállf t..1 
és jelzbladás után a feléje lu.ladé 
tartalél.gép úr3zelvéayébe lépett. 

* 
No-vember t�én NagyatJd ö.JJo--

mA.s-on kézc:son.kulá.so.s lize-mi bal• 
esetf>t &Ze!1Yedf"tt ,CSöz Gyózó y.i_r ... 
t'éktn:ó. A balesetet az ok:0-2,12.. 
hOóY ne,�C'lett a már fr.,JgyoNu1t 
,·onatra szúndélrozott ft!lu.g-raui. 
rniköz.ben \"i.wz.acsctt és iohbkeze 
a mozgó kerekek e:e 'rágódott. 

* 
No...-ember 4-fn A JmásfUz.ifQ áJlo--

máson a::,; 1. szimű tJ1.rta.lékn101-
donv 0o1ütötte Btn('e Ferec(' pá.l'.\·a• 
mankást. aki a.;, elütiP�c;: l..öve>t-1i.e1-
t-éhen súlyos fejc;f.!rúl6:es bal�e„ 
lct sz-e . .:i;;edett. A b�l�isetet fi� 
oko1ta. hozy nr,:cz�tt többszöri n„ 
g;velmE""'ht•h; c11�nére �PID fá\•o
zo•! lclöben a kiilleke-d6 vonat úr„ 

szel't'ényéböl. 
* 

N'ovemher t1-én Bo�kalkert á.J„ 
tomáson a bt-!.'-r-ke.zett l'i'i4 vona:t 
mozdo:i3-·á.ró1 b.ör:.:.Jtekiuf.ffi n:..�lt:;ül 
a bei'á.ró ni".l ,'tt. n. �7...á�ü ,,onat 
mozdonya elé tP.r�tt P:vm .Jácos 
fűtő. Nevezettet a befá.ró ,;:-ouat 
mozdon"t·a oldal irinyba dohfa, 
nelyn�k kö,;-etke-z1ébPn s\úyos 

teJ,irüléses ba::esetet szen"t"'edett. 
* 

No,1ember 1�-é-n Klstelrk ál!o-má-
1ion a 79� számú vonat.t:tJ ,·ég-?f"tt 
tolatás küzbecn táb<-sonlcuU&os üze
mi balesf"tet szenvedett , ·a..r�a. 
S�ndor \""onatt·e1.ető. A balesetet az 
okozta.. bogv ne,•ezett ttM7:?ó J.i:o• 
rslra t-hr,.ént f"h1vril.f.'. kij;,t,e,.. '""1.:;;7• 
szaeseu és l�hfeje a mozgó kere• 
kek elf került. 
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Az NDK-ba kész
ü

lnek 
vasutas képzómúvészeink 

Közel 8 esztendós a barát
ság az NDK vasutasszakszer• 
vezetének schwerini ts a bu• 
dapesti vasutasszaks:zervezeti 
kultúrmunkások között. 1960· 
ban első alkalommal járt 
szakszerve:zetünk vegyeskara 
ez NDK-ban, a sok nimet vá
ros között Schwerinben is, a 
schweriniek kórusa és mú· 
vészegyüttese pedig nálunk. A 
barátság eltéphetetlen kötelé
kei szövődtek azóta. Számta
lan killdöttségcsere és baráti 
látogatás történt 8 esztendő 
alatt. 

A kól'USOk cserelátogatása 
közt első alkalommal 16ó2-ben 
nemzetközi vasutas képzómú• 
vészeti kiállításon az NDK 
vasutasmüvészei is bemutatták 
múveiket a budapesti Műcsar• 
nokban. 

Most a Nagy Októberi Szo
cialista Forradalom 50. évfor
dulója alkalmából a schwerinl 
vasutas kultúrház vezetői bu• 
clapesti vasutas képzőművésze
ket önálló kiállítás rendezésé• 
re hívták meg. Szaks:zerveze
tilnk elnölcsége támoQatásával 
• budapesU képzőművészeti 

iskolán na1111 tzpa,Zomma! ké
szülnek a schwerini önálló ki
állításra. Az. 1967. évi vasutas
napi országos képzőművészeti 
kiállítás legjobb budapesti al
kotárniból - 22 vasutas ama
tőr festő és 10 szobrász mun
kái - 32 festmény és grafika, 
14 szobor már csomagolásra 
készen lil, hogy a schweri
nieknek áttekintést nyújtsa
nak a magyar vasutasok mű
vészi érdeklődéséről, tehctsé
géról. A kiállításon tovább bő
vül a magy:ir és NDK vasuta
sok barátsága. 

A kiállítá., megnyitására az 
NDK-ba utazó művésztanárok 
Kirchmajer Károly szobrász
művész, az iskola ve:zetője, 
K!Lng György Iestőművé:sl. ta
nár, Sziklai Gyula szobrász 
és Benkó József festő most 
nagy izgalommal fontolgatják 
hogy szándékuk találkozik-e 
a schweriniek várakozásával. 
Artnyi azonban bizonyos. hogy 
a külföldi k:á!lítás jó erőpró
bája lesz, mind a . .kiállításon 
részvevőknek, mind az itthon 
maradtaknak. 

JL ,. 
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Mahonyin villanyvonata 
1921 júniusában a Szovjet- nem sokáig közlekedett, mert 

unióban a központi újságok egy baleset következtében 
lapjain rövid hír jelent meg: megsérü!t, s nem javították 
Moszkvából Petrográdba ér- meg. Mahonyin elgondo'.c:sa 
kezett Mahon11in mérnök vil- azonban megtestesült, mert 
lanyvonata, mely ezt a távol- az akkumulátoros vontatás ki-
1ágot, négyszeri megállással, terjedt alkalmazást nyert a 
12 óra alatt tette meg. vasúti és gépkocsiközlekedés-

Vasutas /iatalokka,/ Kijevben 
Az ifjúsági mozgalomban Nagy napra ébredtünk! No-

végzett jó munkájuk jutalma- vember 7-re. ldóben elindul
ként 90 vasutas /tatai a KISZ tunk, hogy elfoglaljuk a szá
Központi Bizottsága ifjúsági munkra lctJeltllt ljelyet. Amer
békevonatjával a Naw Októ- re mentünk, mindenütt ember
ben Szocialista Forradalom 50. tömegekkel találkoztunk, akik 
évfordulójának ünnepségére a gyülekező helyekre igyekez-
K!jevbe utazott. tek. 

November 4-én késő éjjel ln• Pontosan 10 órakor megszó-
dult a vonat. Az éjszakai út laltak a harsonák és megkez
ellenére is kitűnő hangulat- dódött a dtszszemle, amelyen 
ban érkeztünk Csap állomasra, a szovjet hadsereg legmoder
ahol ünnepélyesen fogadtak nebb fe(/'/lvernemei vonultak 
bennünket. Egy át nem aludt fel. 
éjszaka után vagyunk, de sen- Ezt követték az élőképek. 
ki sem álmos. Szinte mindenki amelyben bemutatták a Nagy 
az ablaknál áll. Lenyúgözó a Októberi Szocialista Forrada
látv<iny. A Kárpátokban iá· dalom egy-e(/'/1 mozzanatát, a 
runlc. Szép öszi napsütésben, Szovjetunió születését és fej
hatalmas erdők között kan11a- lődését napjainkíg. Megraga
rog felfdé vonatunk. dó látvány volt, a mel:ett2m 

A Kárpátokon átjutva ru;ért állók többször mondták felejt
csak erőt vesz rajtunk a tá- hetetlen élmény, maradandó 
radtság és aludni térünk. Kel• emlék. Ezután a kijevi dolgo
lemes utazás után a késő éjjeli zók százezrei vonultak fel vl
órákban érkeztünk Kijevbe, rágokkal, zászlókkal, transzpa
ahol a Szputnyik Iroda képvi- rensekkel. jókedvűen énekelve. 
selői és a város komszomol Hatalmas demonstráció volt 
küldöttsége vúrt.ak bennünket. ez, amell:Jel Kijev dolgozói kö
A kijevi tartózkodásunk első szöntötték a Nagy O/ctóbcri 
napján a város nevezetességei• Szocialista Forradalom 50. év
vel ismerke(ltünk, majd este fordulóját. Valamennyien a 
az f:pítészmérnöld Egyetem látottak hatása alatt álltunk. 
nagytermében ünnepségen . Nem találtunk jelző!<et, ame
vettünk részt, ahol 5 ország lyekkel legmegfelelőbben Ce
fiataljai (szovjet, cseh, 3ugo- jezhettük volna ki magunkat 
szláv, magyar és mongol) ta- Talán leegyszerúsitve csak 
lálkoztak a Nagy Októberi Szo- annyit : nagyon szép vol : !  
cialista Forradalom é.s a Na/11/ Az esti programban séta és 
Honvédó Háború veteránjai- a tüzijáték megtekintése sze
val. Megjelent az Unnepsé"en repelt. A szfnek varázsa volt 
Belonszor Szergej elvtárs. 7ik1 ez ! Rendkívül megkapó lát
hosszú ideig volt Lenin köz- vány. Hiányos orosz nyelvtu
veUen munkatársa. dásával is meg tudja értetni 

magát az ember. A fiatalok ki-
Az Onnepség után a Magyar . használják az alkalmat a jel

Rádió és Televfzló világhírtl vénycserélésre. Sikere van a 
gyermekkórusa és a Kijevben KISZ-jelvénynek. Van. aki két 
tanuló magyar diákok táncze- másikat Is kap cserébe. Van, 
nekara. énekesei léptek fel akinek a leányoktól „csak" egy 
nagy sikerrel. A ll\ŰSort tánc puszi jut. Sok élménnyel gaz
követte és bizony éjfél Is el- dagodva a késő éjjeli órákban 
múlt, mire ágyba kerültünk. értünk ismét szállodánkba. 

l\Iásnap korán volt ébresztő. Horváth Ferenc 

NapJalnkban ez a néhány ben. A felsóvczetékes-akku

loros hlr nem váltana ki kü- mulátoros vonatok különösen 
lönösebb érdeklődést mert a kedveltek a Baltikum á!Za
Villan\'Vontatás már �ezető be- maiban. Mérnökök és tervezők 
!yet foglal el a vasutaknál. döntik el az akkumulátoros 
Inkább azon csodá'kozunk, to!ató mozdonyok alkalmazá
hogy az út ilyen sokáig tar- sának kérdését. A sikert ez 
tott. A gőzvontatás fénykorá- Idő szerint az akkumulátorok 
ban, az első világháború okoz- nagy súlya akadálvozza és 
ta pusztulások után, a villany- késlelteti, de már megjelentek 
vonat megjelenése azonban az úgynevezett hőelemek, mc
azenzáció \'Olt. Az új technika lyeknek a súlva az akkumulá
akkor m�g csak első bizony- torokénál jóval kevesebbek. Budapest éléskamrájába, a Nagyvásártclepre naponta vagon
talan lépéseit tette . meg de Lchetsé�C'S. hogy ezek a hő- 1ételekben érkeák a buri;on3 a, az alma is a különbiizö zöld-
az akkori Idők haladó mérnö- elemek új utat n vitnak meg a iéglélék. 
kei nagyon jól megértették, vil'anyvontat:ísban. Wormser Antal felv. 
hogv a vontatásnak ez az új 1-----------------------------------------
lnódia nvitia meg a vasút fej-lődésének útját. 

Mahon11tn mérnök t,illany
to

_natánál a mozdony motorJ,iit akkumuMt?ro.'c táplálták. A mozdony fö elónye abba,i állt, hony nem kellett vfz és azén felvétele miatt megállni. és vezetése is kém·e'mes volt. 
��,, a�tq,m111 fitornk�t  . c::t ... t· f\llar villanyte!epeken töltötték fel_. Egrs>.eri r�1töltés 61'1 kilometer megtételére volt elegendő. 

1921 szeptemberében a Köz
lekedési Népbiztosság Techni
kai Tanácsa megh2Ílgatta a 
t>onat munkáiát figyelemmel 
kísérő bizottság jelentését. 
mely szerint Mahonyin mér
nök volt az e'ső, aki az akku
mulátoros vontatást megvaló
sította, s egvben az akkumu
látoros gördtilő szerelvénveket 
rövid tá,•ú helylérdekú közle
kedésben való felhasználásra 
ajánlotta. 

Mahonyln villanyvonata 

Fell1,irásl 

Volán és cimbalom 
A Trabant egyenlet� sebes• 

séggel rója az utat. A 
MAV Autófu,·arozási Főnök
ség Egress/ úti telepe felé 
igyekszünk. Vezetőm - Jám
bor János gépkocsi vezető 
az olyan emoer szemével lá
tott és láttatott mindent, mint 
aki hozzászokott már ahhoz, 
hogy a mellette elroi:anó fák, 
villanyoszlopok sürűjéből ki
válo�assa min::iazt. ami sza
bálytalan, ami veszélyes. Nem 
szokott m�si : ozzá a fóld!<ösel
hez. még túl alacrnny a Tra
bant Ulé,e a docogi úton so><at 
robo".(Ó teherkocsikhoz képest. 
De gurul - mond_,a -. s olyan 
jó, hogy percek alatt beér a 
telep e. Mikor a telep előtt 
megálltunk, s becsukta az aj
tót. elnevette magát. 

- Tudod-e, mit mond a /e· 
lcségem, mikor lemegyek a 

kocs;hoz valamit megigazítani, 
vagy ahogy én szoktam mon
dani: ,.büt:1kölnt». 

- Nem én. 
- Azt mondja: már megint 

a háztá;iba mész? 
őszintén nevettünk a szelle

mes megjea,•zésen mé,i a ka
puban is. olvannyira. hogy az 
'ireg pcrtás mc� is kérde•te. 
miért derülünk. l�y mée. egy
szer mosolvogtunk. de most 
már hárman. mert János bá
csi el mesélte ismét. 

Jó.nos b'c•i '" Bi1onv. már 
ió ötvene•nek \0all1a ma'(át. s 
neht!. lenne me,át lar!•a-i .  
g�n'1ör volt e a hala. vairy 
csak egyszerűen sűrtl. A haja 

nem, de az életigenlése ma Is 
irigylésre méltó. Az a típusú 
ember, aki az akkor ugyancsak 
feldúlt telep tócsáiban nem a 

tócsát látta, hanem a beT1ne 
tükröző kék eget. Tégláról tég
lára lép><edtünk. keríllgetve a 
teleprendezés nyomait Több
ször megálltunk. Hol azért, 
mert a p;henő kocs,k valame
lyikéről mondott egy-egy tör• 
ténetet, hol meg azért, mert 
több mondattá duzz,adt az üd
vözlés egy-egy munkatárssal. 

- Ma is gyakoroltok, g11e• 
.-ekek? Sikerült egyeztetni az 
időt? - hangzott a kérdés. 

Az egyik gyerek ö volt. Ze
neka:i pró'.>ára Igyekeztünk. 
Elmúlt már három óra. Még 
nem volt együtt a zenekar. 
Volt, akit az esztergapad tar
tott mé� vissza, más a raktár
ban talált tenni valót. de volt 
olyan is. aki a volán mellett 
illt. A kis teremben - ahol 
gvakorolni szoktak - már a 
vendégek. a klsgépgyáriak Is 
helyet foglaltak Eljöttek. mert 
le<!közelebb náluk játszarak. 
Azt mondják. családias On
nepsé!!et akarnak, s azért hív• 
ták ő!<et. 

Né'n' óra felé már hangol
tak. együtt volt a zenekar. 
Meziöttek S.::abó EMiő. Bo.-
dás •stván és Szász szaki. és 
a bő�óhöz Is. odaállt Horváth 
,.;yula bácsL 

Felcsendültek az e1!16. beme
leg1tő dallam:>1<:. Próba volt. 
F.<!v-e<!V ré•zt t11ra lsmétpltPk. 
maJd a vendégeknek Ji'8zot-

tak. Nagy sikerük volt a vi
dám cigánydalokna:c. La.;sú és 
gyors számok váltcgattok egy
mást, ahogy a kis füzetben so
rakoztak a cirnbal-:>m szélén. 

Megtapsoltuk őket. Láttam, 
nagyon jólesett az elismerés, s 
néhányan a hangolás mögé rej
tetté'c 'römüket. Máshol, ha a 
próbákra benyitogatnak, bi· 
zony, haragos le;z a hangulat, 
de itt minden belépő észrevét
len jött be, s puszta megjele
nése is üd,·özlés volt. Több
ször sötétült el egy-egy ablak. 
s bekeretezve füleit néhany 
taktust. kinek bejönni nem 
volt ideje. Hangulatos délután 
volt. Mint később megtudtam, 
nagy sikerük volt a gépgyá
riaknál is. 

- Mondd, ml tart bennete
ket össze? - kérdeztem haza
felé menet. 

- Hát, nehéz Is meg köny
nyü Is a válasz, SzeretJük a 
zenét, szeretjük egymást. 

Itt elgondolkozott Janos bá
csi. és hozzátette: 

- Tudod. azt hiszem. legin
kább mégis az, hogy minket 
szeretnek. Ug-.i be5zé1nek ró
lunk. hogy a „mieink" Ha ez 
nem lenne, talán már nem is 
lennénk enyiitt. Ott vagyunk 
mi a vállal-1ti ünnepségeken u, 
sőt korábbin még névnapokon 
is látszottunk 

Már a Eelváro�ban !ártunk. 
s Jámb..,r Jáno. még . mindig 
azt m,evarázta. hogv milven 
kicsi elé,i ahhoz. ho�v be,�ül
nl tudiuk e'!vm•st S ez a ki
csi mll,•nn .,,k tud lernl c��" 
meg tel1 érteni ész•�e kell ven• 
ni • • •  

ICaadovú r111or 

A kollelitívszerzódés 

vitája elé 
A:r: Országgyűlés elfogadta 

a Munka Törvén11köny· 
véről szóló 1967. évi 11. sz. 
törvényt. Megjelentek a kor• 
mány, a munkaügyi miniszter 
végrehajtási rendeletej, vala• 
IIWlt a közlekedés- és posta
ügyi IIW1iszternek az érin tett 
sz,akszervezetekkel egyetértés
ben hozott végrehajtási uta• 
sítása. Ezeknek a központi sza• 
bá'.yolma.l, ismeretében elké• 
szü.t a MAV és a Vasutawk 
Szakszervezete által kötendő 
kol!ektiv szerzódés tervezete. 
A tervezet csaknem 70 kér
d.:sre terjedően ad vitaanya• 
i;ot a megalkotandó vasúti 
munkaügyi szabályhoz, s ve• 
ti fel a szabályozás lehetséges 
módjának egy-egy variánsát. 

A most kötendő kollektív 
szerzöJés egészen más term�
szetű o:anány lesz, mint a Jrn
rábbi, különbözö vállalásokat 
tarta:mazó - kollektív szer
zőc!Csek voltak. Azo,,kal jó!or· 
mán csak elnevezésében egye• 
zik meg. A tervezet nem v.iL• 
Lalásoloat, fe;,ajánl,ásoloat tar• 
taLmaz, hanem a Munka Tör
vénykönyvének a vállalatra, a 
vasútra vonatkozó végrehajtá
si jQgszabá:ya iesz, , mint 
ilyen, mind a munkaadóra -, 
a 111AV-ra -, mill<l a dolgo
zó!i:ra és a szafr.s:ervezeti s::.er
vekre egi'<lrá11t kUc:ez6. Mind
ezek mellett szerződés, mert a 
MAV a sza.kszervezeLtel köti 
meg és vállal kölelezet:seget 
szabályainak betartására és 
érvényesítésére. 

A kollekttv szerződést a 
s;:;a;.s;:;cri:czct kbti a va.sutas 
do:go;;ók képviseletében. Tehat 
a do:pozók érdekeit, ve!eme
nyét, javasLatait fig11clembe 
k.ell venni. A szakszervezet 
szerzödist.kötő központi szerve 
a középszerveken, az aiapszer
veze:.eken és a bizalm1akon 
keresztül kérheti ki a d o,gozók 
legszélesebb rétegeinek véle
ményét, javaslatait. f:ppen 
ezért a Munka Törvényk'-nyve 
tervezetéhez hason'.óan, a kol• 
le!<ti v szerzödés tervezetét 1s 
széles -körQ vitá.--a , boc.satják. 
A szolgálati helyek, a part- éa 
s;:;aks;;ervezetL szervek veze1öl, 
valamint a do'.gozók mondják 
el vélemé nyüket, észrevéte
leikkel, jaroslatalkkal ege
s::itsék ki a tervezetet. A vl• 
tcanyagot nyomdai uton elő

állítva kapják meg a nagyobb 

smlgálatl helyek � saabw 
ve:zeU bizottságok. 

A hozzászólá..ok, javasla� 
összegyűjtésére lgaz,gatósá&<>n
ként egy-egy központi vitát 
szerveznek. Utána az igazga
tóságok a szakszervezet tel'O
leti bizottságával közösen na• 
gyobb csomópontonként de
centralizált értekezletet szer
veznek, azok részére, akik u: 
előbbi vitán nem vehettek 
részt.. 

Minden vezetőnek és dolgo
zónak joga, hogy el• 

mondja véleményét, javaala
tát a kollektív szerződés ter
vezetéhez. Termés:zetesen al 
igazga tósá.goknál sz.erve:ze� 
központi viták és a csomó-. 
ponti értekezletek sem teszill: 
lehetővé, hogy azokon vala
mennyi dolgozó részt veh
sen. ltppen ezért a ,zolgálad 
helyeken kell lehetóvé tenni. 
hogy a dolqozók megismer;ils 
a tervezetet, elmondják éazre•, 
vételeiket. Ezt legkönnyebbell · 
úgy lehet elérni, ha .16merte
tésére és a vélemények öes:ze. 
gyűjtésére minden lehető esz
közt felhasználnak a szo)g.ála• 
ti vezetők és a szakszerve:zeU 
bizottságok, például a kötele
ző sza:unai oktatásokat, a 
szolgálatváltásoknál tartott el• 
igaz1tásokat, a bizalmi- és cso
portértekezleteket stb. Az fa 
ismertté vált észrevételek 
alapján az igazgatósági és a 
csomóponti vitákon részt ve
vók nemcsak saját véleményU• 
ket, hanem munkatársaik 
a dolgozók - véleményét la 
elmondhatják majd. 

A kollektfo szerződés t.?1'
vezetének vitáját novembtt 
végéig kell befejezni. Az. ész.• 
revételeket, javaslatokat gon- · 
dqsan mérlegelni kell, hogy a& 
adott munkaerőhelyzet, a vas
út gazdasági, pénziigyi, vaa 
béralap-helyezete, illetve a 
központi szabályok stb., lehe
tővé teszik-e azok m�való
sitását, a kollektiv szerződésbe 
való felvételét. 

A kollektív szerződés vég
leges tervezetét úgy kell 

elkészíteni, hogy azt december 
közepéig elfogadásra a MA V 
vezérigazgatója, i lletve a szak• 
szervezet központi vezetősége 
elé lehessen terjeszteni. 

A léts�nnaliiány ellenére 

is jól. atzS eredményei, 

VesJZpréna-1.ülsón 
Délelőtt 11 óra. Röpke órács

kára elcsendesült Veszprém
külső állomás. A hajnali és a 
reggeli „hajró.'' véget ért. A 
vonatok „határon klvül'' jár
nak már. Egyedül a tartalék
mozdony ütemes pöfékelése 
veri fel a délelőttJ csendet. 

- Csak Ilyenkor nyugodt az 
állomás - m011d,a Szabó Jó
zsef állomá.sfónbk. - De most 
is csak pár órtiTa. aztán foly
tatódik minden tovább, mert 
munka akad bőven, csak győz
zük. 

- S hogy sok a tennivaló, 
az még nem is \'Olna baj -
kapcsolódik a t,eszélgetésbe 
Smodics Gyula üzemgazdász 
-. a nagyobb 1:;aj az, hogy 
tétszámh1á11nyal küzdünk, s 
emiatt bizony fokozott munka 
vár a do l,iozókra. 

A harmadik negyedéo frt�
kclése szerint Veszprém-külső 
dolgozói élüzem s�mten telje
sítették tervüket Csupán egy 
tényezönél, az e1711 szolgálati 
órára esó vonatki1ométer ·ten,
nél maradtak le S ez a lema
radás a létszám.hiánynak· tud
ha tó. 

A környék termelősz!lvetke
zetei. üzemei és bánvái egyre
má •ra vonzzák a munkaerőt. 
A veszprPm- kü!•őieknek nem 
marad• mil, hátra. mint vona
tokat leadni Eddie n,·olc vo
nutot adtak át CeHdömölknek 
és Tar,o1rának. Gondot okoz 
az is. ho<?v a hpJ\, adottsá,iok 
mlat• na(!,·on korán \'lln a vál
tás. , er bizor.v nem k('{"St!g
tetö az utánplitlá.•t flle•öen. 

D.ren nehézaéaek ellenére la 

dereka9 mur..kát végeztek. A 

havonta 10 OOO érkező kocsiból 
7-7 és fél ezret rendezniük 
kell. Az igaz, ho/11/ ebbe bese
gít Hajmáslcér is, de igy ia 
van mit tenni. Annál is in
kább. mert Székesfehérvárról 
legtöbb esetben rendezetlenül 
jönnek el a tolatóvonatok. 
Ezek a plusz munkák a mun
kaerőhiánnyal küzdő állomás
nak bizony gondot okoznak. 

Az Igazsághoz tartozik, hogy 
az állomás vezetői ennek elle
nére nem zúgolódnak, hanem 
Igyekeznek úgy megszervezni 
a munkát. hogy az a leggaz. 
daságosabb legyen. 

A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 50. évfordulójt& 
tiszteletére ünnepi műszakot 
indítottak, amely alatt legfőbb 
cétjuk a még eredményesebb 
munka, az állomás csinosltáaa, 
azéµltése és az utazáa kultu
.-áltságtinak ellenórzése. E& 
utóbbit segíti 9 társadalmi el• 
lenőr Is. A jubileumi év tisz
teletére tett felajánlásaikat ed· 
dig teljesítették és minden re
mén?ük megvan arra, hogy az 
év hátralevő részében is él
Ozemszinten dolgoznak. A ju
bileumi versenyben Ge,-eea 
Imre és Csuha Fái forgalmJ 
szolgálattevők, vi.Jamlnt Var
aa Győrgu szf'rr..élyvonat-ve
:zető brigádja járt élen. 

A vasút szeretet.!-nek, a -
utas h„lytállá,nak nasiyon nép 
példáiát láttuk Veszprém
k01!őn A kis lcollektfva lel
kesed� példamutató, d!Cllé
retre méltó. 

... ,. 
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MAGYAR VASUTAS 

Mozgalmas az élet a Vasúttervező 
természetbarát szakosztályában 

Vetítőgép zümmögött a zsú
foltsá.,"'i,g megtelt teremben, 
amikor beléptem a M:A V 
Vasúttervező sportköre tern1é
szetbarát szako..sa;tázya kl1ubjá
ba. Trencséni Zsigm()7l,d, szak
ruzta!yveretó kalauzolt a s� 
tétben, majd miután végignéz
tük a vasutastalálkozó színes 
vidám életképeit, az erdélyi � 
mecse,ki túra eseményeit, a 
s;a1;:osztály munkája, élete !e
lől érdeklődtem. 

Népes 3zakoutály 

- 1958-ba.n. a.la,kf,tottuk. né
hc»TI i.nn a sza.kmztáJ.yt 
mondotta - ma 24.0-en va
gymik. Va.n egy 26 fiatalból 
átló versenycsapa,tunk, 30 tagú 
,nagashegyi túro.csov,ortunk, és 
sok-sok tú-rázó, evezős tartozik 
sza,kosztályu:nkhoz. A 8 éve
selctól az idős nyugdíjasokig, 
e9y c&ail.ádba töm<iriiln,e,k ná
lunk a. ne:mzedékek. Harmó
niku.s, derá! él,e,t valósul meg 
sza.kooztályum,kba.n. Egyébként 
1,zá.zná.! is wbb az ifjúsági 
sz,a,kosztálytagok &Zá<:na, oola
mennyten családtagok. Az 
,,utinpótlás". tehá;t bíztositva 
1,'<m,. 

tii.Te látni. Sikeril.lt ia, igaz, 
hogy 11,01n Ibafám. ta.láLtunk rá, 
mert a.z ibafai pa.p át·vitte 
Mo�nyóra. Nagy volt az örom 
az ottaniak körében., amikor 
odaérlrezwnk. ,,Felfedeztek 
bennünket" felltiáltással 
fogadták túracsoportunka t. 
Hasonlóan jártunk Gödöllőn 
is, amikor a Filmgyár állat
idonútó ·-te1epét kere.stük feL 
A barátságos fogadtatás mel
lett meg�té<k a gyerekek
nelt, hogy t,ejjel etessék az 
őzikéket. Láttunk itt egyébként 
ri�ba menő magyar 
agarat, idomított farkasokat, 
vaddisznókat és egy "beszélő" 
kutyát, amely felismerhetően 
k:ivaíklkanto.tta az igent é& a 
nemet. 

Gazdag túraprogram 

A leg<körelebbi és jövő évi 
tervei,kről ismét Tr>encséni 
Zság,mond beszélt. Azzal kezd
te, hogy a Börzsöny hegység
ben rendczi.k a fó szezont bú
csúzta.tó "lcmbhuUa.tó" őszi 
túrát. December 3-án Miku
lás�t lesz a Visegrád feletti 
nag;.,·illámi turistalházban, 
majd december 26-tól január 
2-.ig nagy évzáró, szilvesztere
zéssel is egybe.'rotött &i táboro
zás a zempléni hegye.k:ben. 

A szakosztály jövőre ünnepli 
tízéves jubileumát, ennek je
gyében é.!l!tják össze a prog
ra,mot is, melynek kiemelke
dő eseménye lesz 0, háromna
pos tavaszi szlovákiai autó
busztúra, a tíz év eredményeit 

bemutató fotokítlZíttis �a a 
Juli Alpokba induló ifjúsági 
vándortúra. Ez.en c.sak azok 
vel1etnek részt, akik két éven 
át jól tanultak és eredmé
nyesen sportoltak a szakosz
tályban. Szó van a nagysikerú 
székelyföldi autóbusztúra 
megismétléséről, de fel kíván
ják lendíteni a balatoni és a 
dunai víziéletet is. A verseny
ző fiatalok a kerületi erőpró
bára készülnek, a hegy-völgy 
járó túrázók pedig az orszá
gos kéktúra útvonalait járják 
maj<i. S mire eljönnek a forró 
napok, Balatonszéplakon már 
várja a s=akosztály · tagjatt a= 
a k.fot szoba, lconyhás házikó, 
ame!yet a túristákat támoga,
t6 váltalat és a szakszervezet 
lcözösen épített számukra. A 
szobákat tűristamódon eme
letes ágyakkal rendezik be, 
hogy minél többen pihenhes
sék ki a nav,,, túrák fáradal
mait, az üdítő Balaton mel
lett. 

Zámbó István 

Arra ,a kérdésre, hogy me
lyek voltak az utób.i iclók em
lóke2l€tesebb túrái, elsón-ek va
lameimyien a hat év után újra 
rnegrendiezett vasutas rer.mé
Fzetjáró találkozót említették. 
A budai he,,,'7ekben rendezték 
a, Va.súii Főosztály tennészet
bartít sza.kos.ztá.lyá:n.a.k tagjai. 
A pálvölgyi turistaház volt a 
,.főhadiszállás" és az ország 
különböro ndékeirfü 19 test- t-------------------------
vér-szakoszt.1ly képvisel�tte 
magát a talál!koron. Jövőre 
a, szobiaJ.: vá.Ua.ltá.k s há.zi
p.-1zda. =epét, a.kik a. börzsö
nyi Rabl6 turistaházban fogo,d

Szurkolók a zöld gyepen 
{JáJ, vendégeiket. 

A magasiheg;yi túracsoport 
�inie rniru:l,.en éV'ben. felkeresi 
a Maga.s Tátrát, de eljutottak 
már á Jttlt Alpokba., a Trig
lávra, sőt m�g a KaukL-u.sba 
is. 

Közben be,kapcsoI.ódott a be
szélgetésbe Sütő Nagy Attila, 
pálya tervező, a S'Zla.1ros>ztál,y 
tit.kára, aki egyben a Magyar 
Tecrnés:retbarát Szövetség Or
szágos Kék.túra Bizottságát i& 
ir'=:rit}a. 

Ezt a szep moi.ga.1mat rri,__.;g 
a. ,.Lokomotív" s.za.1ros:z:tá1 
kezdeményezte 1948-ban. Tó
Mik vette át a s;:övets,ég és 
most már körülbelüli. lrebszá
zan viselik a 940 kilométeres 
nagy túra teljesítéséért járó 
aszép jetlvén:i,t 

- Ne-m célunk a.z oktnlan 
„kilométerfalás" jegyezte 
meg. - RendeziLnJ: érdekes is
rneretbóvltö 1,iránduJásolca.t ts. 
Ilyen vci!,t például az Ibafai, 
&mikor a híres fapipát al:ar-

Közismert tény, hogy a lab
darúgó-mérkőzéseken azok 
szoktak általában legnagyobb 
hangon kiabálni, és a látott 
helyzetl;lken vitatkozni, akilc 
sohasem rúgtált a labdát. Ha 
nem is ennek a bizonyltására, 
de mindenesetre egy nagyon 
ötle�s kezdeményezésnek ad
tak helyt a Kesztheiyi .MAV 
Sportkör vezetői, amikor hoz
zájá.rultak ahhoz, hogy az 
újonnan vásárolt sportfelszere
lést a sportkör szurkolói húz
zák magukra és ezúttal ne a 
pálya szélén fitogtassák lab
darúgó tudásukat, szakértel
müket, hanem a zöld gyepen. 
Egyszóval a spo;tfels=erelést az 
állomás dolgozóiból, Wctve a 
VOMtkisérókböl alakult fut
ballcsapat ava,tta. fel. 

Az „izgalmas" mérkózés 15. 
percében megszületett az elsó 
gól, a kalauzok javára. Az·el
ső félidő végéig több gól nem 
esett. 

A második félidőben az ál
lomásiak vették át a mérkőzés 
irányítását és bizony nagyon 

ostromolták a vonatkísérők 
kapuját. Különösen Sügér, a 
csodacsatár jelent meg minde
nütt és nagyon fürgé:i, ügye
sen mozgott. Markó Pali bdcsi 
kapuját - alti a vonatklsérók
nek védett - nem tucltfü be
venni. Már úgy látszott, hogy 
az eredmény nem Yúltozik, 
anúkor a píró 1 1 -est ítélt az 
állomás'.ak javára. l\Ieg volt 
az egyenl!tési lehetőség, de a 
nagy tét miatt a 11-est r ú.gó 
állomásfőnü1; elidegeskecl!e a 
helyzetet, a labdát a kapus ke
zébe rúgta. Végül is a mér!,ó
zés bcfe.ie�ése előtt 1 0  perccel 
a 11-est kihagyó állomásfőnök 
fejes góllal egyenlített. Vég
eredményben a mérkőzés 1 :l 
arányú döntetlennel végződött. 

A jó hangulatú és sportsze
rű mérkéizé., után még sport
szerűbb körülmén>•ek között a 
szurkolótábor, a sportkör ta�
sága n1eg,,.álasztotta az új 
sportkör vezetőségét. 

Kápral Us.zló 
Kesztlicly 

l(ERE SZTREJTVÉNY 
Viznlntes: L Az ítJ garoasá,1:1 pénzegység, :12. Fontos építőanyag. 

mecha.?1i:t;m1tsba.n küJönö.� jelent.ti- 34. Kevert tan. 35. Csontok.at köt 
légfi lesz. (Folytatás a filR>lfüeges össze. �s. Klcslnyltó kép-.<ó. 37. l'l:lj 
6. és 64. SO!'Okbaa.) 1!?. Fogoly. 13. boldogul! (la'inul). zs. Arsb fe
Fél tfz! 14. A gallium kémiai jele. jede:e:m, parancsnok. u . • • •  :\lik-
1,;. A:ma- . . .  liö. Az arany vegyje- lós. Jól:ai t'egényhös. �3. F�!adla 
Je. 17. C�óna.ih.--na.gysé.gú, szép- a legényé!etet. �6- Ve:rd.1 opera. 4:J. 
f"'Z.lnO madár. 21. l\.Iut:1t6s2ó. 22. Spion. 49. Itt lakók. 51. A sav t,e
Font.o-s élelmiszer. 2-f:. Fot-..ász. 2.5. szi. 5�• Kerget. 53. VaITatban talá:
B-1Jllába.n emu·� valószinüleg a!• ju.k.. 54. Ré�i sűiymérték.. 56. Azo
.. "-rai vidék. zi. Sz-0,.."'jet to1y6. 28, nos más.s2ll1.T.1gzók. 57. Nem az 
c--?eT'\'es saP?:k. �- Vá:·os a S7,av- enyé.--n. sa. Az e!só fe'Jépé;:;. fran
J' tunlóban. SJ.. A legrégibb rów.al cia szóval. l!O. Az Arpádház 6sany-

Ja. 62. Ebéd, idegen szóval, 64. :trn
mot. 65. Víznyerő hely. 67. Nem 
prózát. 69. Velence ten�ert fürdő
je. 'iO. ?t.1'.egvert <."Sapat szétbom!ása 
(francia). 72. Távozz, macs.ka t 

Fil;:göiegcs: 1. 'Menyasszonv. 2. 
A Blk:i csn:.agkép neve, 3, Kutya. 
f. To!.na megyei község. 5. Becé
zett n6i né'\". 7. Latin én. 8. :E';.szak
a!lanti Sz.övetség. 9. Sza.marlu.m 
\�egyje1e. 10. A:z Alk-oholgycik cxiá.
ja.i. 11. Gyor,1. 17. OSzaka. e!5·tá
rooa Ho..11c!o szig-eté'n. 18. Peru fó
váro-.:.a. 19. Német bölcse16 (l7!?4-
1t94) . .20. Hangta!.3nsá!? görü� szf>.. 
vsl. 23. Európai n�'O- 26. Bet,lt Yet. 
27. Közl-p--á.zsfai juh!ajta. 30. Fr.s.n
cia 1P-rmC.-szettudM, a szá.T111a.zás
tanban D�rwtn elö($1P.. �- Teriile�
msérte:'..-t. 83. Róm.ai 999. 37. Ve1!:'-m, 
azonos be!fü. 38. BeléDés, bejáró. 
trnnc!áu1. �- Ne:n e1ólern. !O. A 
,·erssorok C"$z.ecsen,l::!é$e. 1�. \"ég
ta!?. '4. Nem t6-g.ec!. 4.5. Helyet ,fog
lalt. 47. Harn;,. •9. Ita:rdllll'>m, 
tárg�-.raggn!. 50. Hnxefa.'5 berber 
törzs Jl:szak-A!MJ.ában. 53. A IN!· 
magasabb fér.fi ének�. 5-5. 
�szak-atrlka1. v.4ros. 57. Lász16. 
mag)·ar d:l'�.kfüt� f1'703--l'i'64). 59. 
Egy kls!inyé. 60. Kiváló. 61. De 
. • .• Jogt:a,r. 63. Ker!tés. s,. Lóhe
teE?f"ég. 66. Helyha�árO'Zó. 68. Cet 
b,.._tl11. J.reverve. 'Tfl. Ellenté�es kö
tőszó. 71. Kettősbeta. 

Bekllld"'1dó: \'Í:Z!zln•� 1. és 
fol:,·t�tóshkPnt 1. f(legl\le_gcs s. •�s 
6�. Bel,fildésl hatá.rlclö: 19o"'7. de
cember 10. 

Az eUizO lceresz:f.rejtvfny hf'lyes 
megfejtése: Mün.ka Tö.:-\•ény1töny
ve. Kolle1."tiv szerződés. 

ltönyVet n;erfe"t;:: Pata.lcy I�t.-�n. 
Bp., VII„ Klauzál u. 32. nr. w. 
Orosz Béla. Tisza szer. ttmre. P et6� 
.ti u. 28. Székely Józ.c;etn�. :u1s�o1c-. 
I., Kun Béla út 13. J. 6. Juh.S.s?: La
josné, Pécel, Hu�z.ár utca 9. R„egO 
c;yu1a Gyö.1nxő, Eru;ébet u, 10. 

Nyugdíjasok Balatonk_enesén 

A vasűtasszaikszervez�t ba
latonkenesei üdülőjében az 
„idényzárás" után tövb va.sütas 
n1,-u.gdíja.s kapott beutalót s a 
ooröf�yes nyárutón felejthe
tetlen két 1ietet töltöttek a ma
gyar tenger partján. Nagyon 
sok régi barát, kolléga talál
kowtt iit sok-sok év után és 
szinte nem múlt el este, hogy 
ne keriilt volna sor baráti be-

szklg�tésre, az elmúlt idók fel
elet·eni�re. Ebben a kedves 
környezetben ünnepelte pél
dául az egyLI;: vasutas nyugdí
jas a 46. házassági évforduló
ját is. 

Ezúton ls megköszönjük a 
szakszervezet el:nökségének, 
hogy lehetóvé te,tte számunk
ra a kéthetes pihenést. 

Veréb János 

Fáradtságot ne·m ismerve 
dolgoztak 

Az óml.slco!ci páfyafenntar
tá.si fón.ökségnéL október köze
pén tartották meg a harmadik 
negyerlé\.i munka értékelését, 
::u-nelyen a főnökség pálya
mesterei, vonalkezelő:, a mű
helybizottsági t'tlt::.rok, a 
oártszen:ez.et titkárai és a fö
nökség csoportvezetői is ré-;zt 
vettek. 

A műszak! :konferencián 
Tóth Zoltán pályafenntart.5..si 
főn;k elmondotta, hogy a har
madik ne(!vedévben az egész 
ko1lektíva eredményesen dol
gorott. A jó eredmények elsó-

sorban a.nna.k a 86 szocialista 
brigádna1, k<iszvnhetök, a.¾.il� 
fá.raé!.tságot nem ismerve dol
goztak, de köszönni lehet a 
fó,:iö'.;:ség IP.inden dolgozójá
nak is. Ebben az évben na
gyon sokat janllt a lmllektív 
sz.e:len1, a n1 un..�a morál is. 

A főnökség vezetője elis
merését föjezte ki a pálya
mesteri sza.kaszo'.uiak, mert a 
tél beál:ta előtt nagy gondos
sággal készültek fel a hideg
re, re.,d!be hozták a laktanyá
kat, melegedőket és egyéb 
s.zolg:D:lti helyeJ:et. 

Antal JóZ.'!d 

Megkerülték a Balatont 
Október 27-én éjjel Tapol

ca á�o-rná.so:i továbbításra 
\·á1,t egy cme:ctes bidmszálli
tó vagon, A koc.,i oldalán levő 
bárca szerirrit a küldeményt 
Dalmand állomó.,·Tól 24-én in
dították úlmik. A uagon ren
deltetési ál!omása Ajka, a 
címzett Zsófip-uszta-m.a.jor. Ez 
ed<li.g rendben is lenne. Az 
azor.ban m;í.r meglepő Yolt, 
hogy a bárcán lei:ó útirá11y-
1wk Lepsény, Bal,i.to·ns.=ent
györgy, Tapolca, és Boba volt 
feltüntetve. E= az út 266 kilo
méter. Míg a 1.egrüvidebb út
vonal a Hajmáskér, Veszprém-

, 

külső, mindössze 141 ki!omé• 
tert tett volna ki. 

A Yagon ezen az indokolat
lan kerülő ú:on legjob'J eset
ben is, csak 28-án, tehát öt 
napig tartó út után érkezett 
meg Ajkára. A hajmá:ikéri út
irányon csak egyszer Yeszp-
rém-külsőn ke:lett ·volna a 
kocsit át,o:o:z.n.i. De ezen a 
Balatvn-körüli úton Let:i.sény
ben, Balatonszentgyörgyön, 
Tapolcán és Bobán is sorozni 
kellett a kocsit. Mindezt a 
feszített őszi csú:s.forgalom. a 
gyo!"S l--:ocs;JordU:ó és a n.ép
gazda..ság ká,ára. 

Bognár Károly 

Apolják, 
gondozzák mozdonyulrat 

A váci fűtőház dolgozói 
szinte 'k:ivétcl néil,ül segítiis: 
egymá..<t és közös munkával 
azon igyekeznek, hogy az é, es 
tervet ' sikereasen teljesíts.ék. 
Külör:ösen dicséretet érdemel 

nak rajta mindent és azután 
indulrn;k tovább. 

Szorgalmuk, mozdonyszere
tetük példamutató. 

n. s. 

a 32-1--425-ös sorozatú moz- ,..... _____________ _ 
dony szocialista brigádban 
do2.gozó személyzete. Berkesi 
József és Pintér József moz
donyvezetók brigádjai vállal
ták. hogy kisebb javításo·kat 
sa.iá t maguk ,·ég,:ik el a gé
pen. 1\10:ooonyuk mindig ra
gyog a tisztaságtól, ez is tük
rözi, hogy gondozzák. kar
bantartják a gépet. Hacsak 
két-három percre is állnak 
meg, el.só dolguk, h06Y Yé�ig 
járják a gépet, megvizsgál-

A Hivatalos Lapból 
A rovata:� LspblJl a s-za1::sze:-

Veleti bizot-ts.t.gcl, cs a ctol�ozó� 
r�yelm.ébc ajúnlJ..:.k a kö\�etkezó
ket: 

13,számbúl : 33,•l/1907. BVKH. I. 
A vasúti alkalmnzotta!t éle!I!'i.iszer 
küldemén�·eine.k e1s1ámolá.sa és 
fuvarozása di.:mentes szállítá..si 
uttJlviny alapján. 

124 1:a '1!!67. I.2. e. A:r Idegen 
nyelvtudás 1go.z0lására rendszere
sítf.tt vjzs�ák időpontja. 

4-S. szán1ból: \. jubUeum1 mun
ka\·e-n::eny ereCJllén!,,-el. 

45. számhól: 126 032/1967. I 2. e. 
Tiszti t:rnfolynm.i felvételek szab4-
Jyozása.. 

A szerkesztöség üzeni 
Cse-h ZoHán, Szolnok: Boldiz;ár 

G,ruia, Bé::éscsaba: Szücs Fet"1,;;:'!1C, 
H.a1.van ;  Bcgtí.ár l<áro:,,-, Dar.cs .J(,-

7-SE'!'., Tnpo�cn; Voloslnon;z;d Já.ncs, 
Deme Gyula. Deb-raccn ; Hoffmann 
Józ.�Ci. Ve-szprl.Int·arsán�,r ; PinWr 
Lajos, ,�ácrt.tót; S::..!!b6 Fere1„c, 
Bp. N:elenffüd ; Sz!ládi Sándor. 
Szeg'!d ; l\Io:nár A-;-pád, Bp. Fe
re.1cváros j A·1tal Joz.sef, Zimon:,·f. 
Ir,tvt..n, :Miskolc: Varga Gyu1a. 
Püspök;adány: I<r!.stóf Józcct, Bp.; 
Vági József. Ba:assa.s:yarma.t; Lá
t.ár Józse1. Ep. :Nyu_�nti : Jevcleikc-t 
lapunk an'.\'il;'Aboz felb2:szuáljuk. 

O:-bán .Jtz.i:::ef, H�jn"1:kér: Szé:nt
góJi I$�Ván. G:vü::gyfü:; : !\11,11"1,o,; Jó-
2se-f. Zalo�-=re!'S:!(�, B'1�!1.ár Ki,roiy. 
Tapolca: Nagy E.iemfa·. U:ti,::'.iszj 
r . .rezci Imre. :\•ooc.nszolno!:; oo:di
z::ár Gyula. Bó-!<é;•�isaba: 1e,·ele:ket 
inetl-�1:-..-es hel3,·re to,·ábbitottuk. 

A Nagy Qjct�berl Szocl:ilista 
Forradnlom 50. év1CYrdu16.l�nal::: ün
nepségeiről szóló leve!ek: na�y 
ré::zenel-::: nam t'Jdtunk he�yet b:z
tosít..:.ni. Fc-lhívjuk tuclé,Rftóink, 1e
vele:i:GLTLk fi�yelmH. hogy a jt;bl
Ieum.1 1nunkavers't!n!1rdl szóló tu
désí•á.sail-:ba:n. n"! CSUPán résZkét
désekTöI. PÓ�Yá!i:--.1�sokr61, hanem 
az e2m é-vre. vonatkozó v;!álh�As 
tred.m-én:vekől, teljesftt-St'.!1ról adja
nak számot. 

196'1. NOVEMBER 18. 

- Szállításvezetok vimgája, 
Az elmúlt napokban lize:nelij 
vállalatok szállításvezetöl 
"izsgáztak Hatvan állomáson, 
A vizsgán munk:avédelembö; 
balesetek megelóz.éséből 'I 
s.záll.ításvezetok kivá:ó sz,ak:ls, 
meretről adtak számot. 

DNK'EJNTI;S VÉR.AD<) 
NAP. A debreceni ,iármiijat:i, 
tóban önkéntes véradó nap� 
tartotta/e. A 304. véradásro ,e, 
vmtkező dolgozó közUl 29G-i!.n, 
csaknem, 100 liter vért adta.!.; 

- Oj vezetőséget választoi, 
ta.k a hatvani MAV Liszt Fc, 
renc kultúrotthonban. A ll 
t:igú ,;ezetéség e!.ére újra Tel. 
!ér Sár.dor került, aki már ll 
éve látja el a kultúrotthJJ) 
igazgatói teendőit. 

- öregek napja. lGO nyug,. 
díjas v�utast kösLöntö.,\elf 
ünnepélyes küls&.ége.k között 
a bé},éscsabai l\IAV imltúr, 
otthonban. Az öregek r>.apjá.$ 
ünnepélyessé tette a l\IA V Ne. 
velóintézet növen<lékeinC4 
l<ultúnnüsora. Ebből az alka, 
lomból külön köszöntöt�t 'I 
93 éves Zsevik Pált, az ugyan. 
csak 93 éves Balda Bálintol 
és a 89 éves Povázsai GUE� 
kiv nyu,gdijas vasutasokat. 

- KULICH GYULA r.et:<ll 
t,ette fel a békéscsabai pá!11a• 
fenntartási fónökség KISZ,, 
sz.en-zzete. A névadó ünnep. 
ségre a. Na.gy OJ.tóberi S:;o
cia!ista Forradalom 50. éi;Jor• 
d.u.ló,iáiuzlc meglinncplése� 
került sor. 

- Vöröskó emlékművet tev 
leztek le a jubileu.'111 évfo:
duló tisztele�ére, a tapolcai fú• 
tőháznál. Az em!ék.1'::öVÖll 
már,;ánytábla hirdeti az októ
beri fonadalom cl:csfuégét. 

- Első helyen végeztek • 
Ezegedi igazgatóság szertárad 
közt folyó Yersenybeu a bé
késcsabai szertárfőnökség do!• 
gozói. KiYáló ereclményül,ért 
WOO forint pénzjuta:mat <és az 
en·e a célra alapított enúék
p!akettet i�ptt.k. 

- Kh-áló eredmények szü
lettek a kongresszus.! \ -;;r
senybe:i a ;szol:noki jé..rmüja
t·ító ,,á:Jalatnál. A sza.'.agsz.enl 
jaYitá:snál S::pos IH'M,y bri
gádja ll!U. &gi r.I'k,ós é1l 
brigádja 108,4, Terjéi-i Béla 
szocialista brigádja ped-ig 104,J 
százalékos eredményt ért el. 

ÚJ FÉNYSOROJ1PÓ1 
szere!te!c fel Me=ö:::onibo-r é, 
Nyíregyháza és::al:i kitéró kö• 
=ütt a 1:a,sút és a kö::út ke• 
reszt.e:;ödésénél. fütn.el: a be• 
rer..d.ezésnel. m.egépftését:eZ • 
ba.1es2tves:::él1Jt minlmáti.sr• 
csöki:.entettéT� 

- A köz!e!mléspolitikáról, 
:\ műszakfejlesziésr31 ooott t:i.• 
jékozta.lót az e:múlt napok
ban Budapesten a K;:,;suth 
k�ubban R5d;;nyi K:l.•oly m:
n:�zterhelvettes, a 1',IA V Ye• 
zérigazgatója. A műs:ialti 
sza�cernbere!, előtt ta,·tott tá
jékoztatón a mi.niszterh�'"et
tes többi közi>tt e'mon<lot'.'1. 
hogy a gazdas"igirányítás új 
rendjében m'·képp•n lfrlá:iiák 
ö•�zehan,;obi a kü1örí'le i<öz
lc:..:edé.si ágozatok munkájiit. 

LAK Á S C S E R E  
- J!lcser61.ném 3 szv!>a. ö:;�zltc-:n

{ortos. na�-m-éretű �t.\ V lal-:Q,;o
rr:.at � d�.rab l szoba k0i!'ltortos-ra.. 
Cím: Cs!n�al�n Zo';.t.Íil, B;,., IX ... 
Gyáli üt 15/a. fsz. 11. ltrdeklő:..jnt 
!ehet vasá.rnapo.nktnt 16-18 6.ra 
között. 

- Szigetvár állom�on ié\'6 2 sza• 
\Ja konyhás. ,,Jzyezeté-.kes szo!&á.· 
lati Ja!;:ásvmat elcser-t!J.nérn debr:?
ce:nl, v..agy Del:recen kó�1.•é:d 
szolg�ilati. va�y tanácsi 1a�•;á.Eért.. 
Tóti ?-.1.ikJós !öel1e:1ör, Debrectn1 
\Vasse:éc.yl u. 4. II. l!?. 
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Túlteljesítették 

vállalásukat 

A J U B I L E U M I  É V  T I S Z T E L E T E R E  

Szob állomás dolgozói no
vember l-én ta.rtott:ilt meg 
t.,,rmelésl tanáC5'kozásukat, 
amelyen Ntl{}y Sándor állo
qiá.sfőnök sµmQlt be az el
,mµlt · 1<löszak murnkájáról. Az 
állor;i5sfönök elmondotta, 
h6gy a jubÜeÚmi verseny so
rán, az é_ves terv teljesítésé
ben kimagasló e:·ed:ményt ér
ték el. A személyvonatok me
ne.trend6zerinti irtdítását, a 97 

' százalékos vállalással szem
ben' 101,I sz1zalékr.3 teljesítet
télc. A tebervo�tok átlagos 
tei:-helé•e:iél 113,3 százalékot 
értek el. A kocsitartó-.<lrndás
ban pedig 105,1 százalékos 
eredmény született. 

Kiemelkedő eredmények 
Dunakeszin 

A VAS U TA S O K  SZA K S Z E R V  E Z E  T -É �  E K  LAP JA .. . .. -
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·Reflektor/ ényben 
a kollektív szerződés terv.ezete 

Az elmúlt héten az igazg1-
lóság0Jc srekhelyén, majd a 
nagvobb csomópontok szolgá
lati helyein került sor a kol
le:<tív szerződés tervezetének 
\itájára. A budapesti igazga
tóság és az irányítása alá tar
tozó nagy szolgála ti helyek, 
az önelszámolási vasúti üze
mek, központi hivatalok érte
kezletén a vezérigazgatóság 
kéoviseletében Mac:kó István 
iz.ikosztályvezető-hE ·ettes �i-

taindítójával kezdődött a ter- • gálati helyek, ahol megtol
vezet vitája. Bevezetőjében dották ezt azzal, hogy a vas
kieme-lte az új Munka Tör- útigazgatóságok hirdessék 
vénykönyv legfőbb jellemzőit, meg minden év januárj�ban 
a munkavállalók és munkál- ny.ilváno:san_ a szolgálati helye
tatók tovább szélesedő de- ken az évi ösztöndíj kerete
mokratikus viszonyát, a dol- ket. 
gozók jogait és jogvédelmét, a 
munkában élenjárók fokozott 
megbecsülését, a szakszen•e-
zet törvényes jogait a dolgo
zók érdekképviseletében. 

Megfontolandó 

javaslatok 

Alkotó ligkörhen 

A vasút és a dolgozók közös 
érdeke alapján szorul módosl
tásra a tervezet 24. §-ának 3., 
5. pontja úgy, hogy a forduló 
állomáson pihenó nélkül visz-

A két budapesti értekezlet zett szabályozását. A tervezet szafordítható a dolgozó, ha 18 'vitájában közel 300 szolgálati szerint ugyanis hát-rán11osabb órát meg nem haladó szolgá-
1:ezetó, szak.1zervezeti képt-ise- he!11zetbe kerülnének az éj- lati időre honállomásra vagy 
1-5 t•ett részt. Alkotó légkör, szaka részideje alatt szolgálat- váltószolgáltúí helyre vissza
felelósség jellemezte e t,itá- ra igénybe vett dolgozók. érkezik. Bírálat érte a fordu
kat. Annak ellenére, hogy túl- Többen szükségesnek látjá.1< 16 szolgálatban dolgozó.'<: sza
&ápan rövid idő és rendkí- az éjjeli pótlék fizetésének ki- badság igénybevételének sza
t·üU kevés szcrzódéstervezet terjesztését a vizsgáló fő- bályo:iását, s annak átdolgozá
állt a szolg!lati helyek, üze- kalauzokra és az utazó moz- sát kérték, Több módosító és 
roek és központi hivatalo1< donyfeh..igyázókra is. Szük- felülvizsgálati jaYaslat hang
rendelkezésére, nagy aktivi- ság van arra is, hogy az ál- zott el a részesedési alap ka
tás jellemezte az értekezlete- landó éjjeli munkát végzők tegória bes.orolásával kapcso
ket pótlékjogosultságánaJc mé�té- latban. Az üzemi vállalator.: 

A jó ' eredmények elérés.éhez 
hoz::á,iárul� . .az állomás min
den dolgozója, különösen a 
szocialista brigádok. 

Baráti besz,lgetés 
A budapesti !gaz.gat66ág 

gazdasá-gi, párt- és szakszerve
zeti vezetői november 17-én 
Harmati Sándor vezérigazga
tóhe.lyettes5el és Tóth János 
szakosztályvezetővel baráti 
beszélgetést folytattak a kor
mány gazdaságpolitikájáról. 
Harmati Sándor vezérigazga
tóhelyettes igen értékes tájé
koztatót tartott a különböző 
vasutakról, a vasúti és gép
kocsiszállításról majd a MA V 
előtt álló feladatokról beszélt. 
Megjelölte azokat a feladato
lc.at is, amelyek az elkövetke
zendő időben a budapesti 
igazgatóságra hárulnak. 

A Dunakeszi Járműjavító 
dolgozói az elmúlt hetekben 
újabb munkasikereket értek 
el a jubílewni munkaverseny
ben. A Tokaj expressz szerel
vényéhez tartozó új büféko
csi t a vállalásnak megfelelő
en határidőre, szeptember ,·é
géig_ elkészítették. A vállalat 
kolle.'ctivája az új büfékoc.s.it 
a győri Ma.gyar Vagcn- és 
Gépgyárban gyártott 24,5 mé
ter ho=ú, a RIC, UIC és 
OSZZSD elóírásaina.1< megfe
lelő Ba sorozatú kocsiból ala
kította át. A 10 fülkés kocsi
ban 

6 fülke aJapterületéböl 
képezték ki a raktárt, a 
hideg-meleg konyhát, az 
utaskiszolgáló és fogyasz-

ió teret 
úgy, hogy a. fogyasztás mellett 
az utasok mozgása nincs kor
látozva. A 10 fülkéből meg
maradt 4 fiükében pedig 32 
utas u1111a11-0!yan körülmények 
között utazhat, mint a többi 
Ba sorozatú kocsikban. 

Az új büfékocsi f�nycsó vi
lágítással, automatikus gőz-, 
villa.ny- és levegőfűtő beren
dezéssel van ellátva. Pálya
száma és külső formája meg
egyezik a 'l'okaj expressz 
többi kocsijáéval. 

Kiemelkedő eredmények 
születtek az október 30-tól 
november 5-ig tartó jubileumi 
műszak.ba..'1 is. A vállalat dol
gozói az éves vállalások idp
arányos teljesítése mellett 3 
darab sérült kocsi javítását és 
különböző alkatrészek belsó 
gyártási munkáit végezték el 

terven felül, mintegy 4000 
munkaórának megfelelően. Ez 
az egy órára eső termelés-i ér
ték.kel számolva 

közel 360 OOO forint több
let termelési értéket ered

ményezett. 
Az üzem negyedik negyed

évi termelési tanácskozásain 
az elért eredmények mell-etl a 
feladatokról is sc·k szó esett. 
A műszaki vezetők különös�n 
sokat beszéltek azokról a te�
nivalókról. amelyek a.z új 
pczdaságirányftási rendszer 
- ezen belül a 44 órás r.iun
kahét bevezetésével a doloo
zól,ra hárulnak Az intézJ.:eclé
seket előkészítő 5 munkabi
zottság a dolgozók vélem5nyé
nek előzetes me5halli;atisa 
után r�leteiben is kimun
kálta a teen<löket. Ezek sze
r,nt a kieső idő pótlúsát 
360 OOO produktív 6,·át 

62 százalék arányban mű
szaki fejlesztis.l, technoló
giai, konstrukciós k szer
vezési inté'd<�désckkel kí-

vánják biztosítani, 
38 százalékát pedig a dolgo
zók vállalásával tervezik biz
tosítani, elsősorban a jelenléti 
hatásfok növelésével. 

A Dunakeszi Járműjavító 
gazdasági és mm,galml veze
tői gondosan felkészültelc ez 
elkövetkezendó hónapok fel
adataira, S ha a dol,gozók to
vábbra is olyan lelkesedéssel 
é3 ered..,nényesen veszik ki 
részüket a munkából. mint 
eddig, minden bizonnyal a jö
vőben is eleget tudnak majd 
tenni kötelezettségeiknek. 

A vezetők és a dolgozók két is szabályozza a szerző- képviselői an11ak meafcmtolá
eg·1aránt örö1mnel és nagy dé,. sát javasolták, hogy dolgozó
Ill€ge!égedéssel fogadták, hogy A nók foglalkoztatásának ik ne az egé3z l\1AV, hanem 
a 10-15 ét-nél hos3zabb fo- pontosabb m�határozását saját üzemük n11ereségalaku-
lyamato3 vasúti munkavi- többen is javasolták. Szüksé- láEa után .-észesedhessenek, 

A megbeszélésen szó esett 
arról is, hogy az igazgatóság 
területén az úgynevezett B 

kategóriába sorolt vasútvona
lakon mil11en ésszerű, gazda
sági, műszaki és szervezési in
tézkedéseket kelL tenni, azért, 
hogy az állomási szolgálatnál 
a 240 szolgálati órát 210 órára 
csökkenthessék. 

A résztvevők közül nagyon 
sokan mondták el elképzelé
reiket, javaslataikat. Többek 
között elhangzott az is, hogy 
u új gazd,asági,án;-ításl rend
szerben csak ol>·an fejlesztést 
lehet megengedni, amelynek 
eredménye forintbsn lemérhe
tó. 

Nyékládházán 
eredményesen dolgoznak 

szonyban levő, a példamutató ges a nődo!gozók foglalkozta- A vita során több olyan Ja
munkájuk által különbözó ki- tására vonatkozó korábbi vaslat is elhangntt, amely t1ntetésben részesült dolgozó- rendelkezések feiülvizsg_álata ni;m közvetlenül érinti a kol-
1-at fokozott védelembe helye- a vasút lmrszerűsítésépen vég- Jektlv szerződést, de e ti;rvc
zi a szerzódésterve::.it. Az az bement változások miatt. In- zet kapcsán teljesen jo;;os. 
cgyönfétú vélemény ali>kult dokolt az is, hogy a vasútra Ilyen, hogy a s!!altoktatáa 
ki, ho� a felmondátj idő llJ sok hátránnyal járó eddigi munkaidón belül való bonyo
nódon való szabályozása gyakorlatot számolják fel és litását a szerződés feltétlenül 
rnunkabizton�got és alkotó a kollektív szerződés mond- mondja ki, de a vasút vc.?etői 
I-ecivet teremt majd a munká- ja ki : a próbaidő alatt legye-,, a sok esztendós halogatás után 
ban. Helyeslésre talúlt a kötelezó egy .�zakvizsga leté- vezes�ék be a s.alcokta:ás re
munkált.1tó é3 érdekvédelmi tele. Ezzel a hónapok múlva formját a korszerűség köre
képviselők részéról a nagyobb bzkövetkezó nagyfokú ván- telménye alapjá-n és sziintes
igénybe,·ételü szolgálati he- dorlásokat meg lehet előzni, sék meg azt a sok formai, csu
lrek és munkakörök közbe- illetve csökkenteni. Pontosíta- pán a .felelósség át4árítására 
,·Jltási rendszerbe v::.16 be- ni kell a szerződéstzrvezetnek alkalmas keretet. Szükségcskepcsoiása. azt a r<:szét, amely a közbe- nek látj.ik az eskü szocialista 

Nyé1:ládháza állomás dolgo
zói a Na.,ay Októberi Szocia
lista Forradalom 50. évfordu
lója tiszteletére kibontakozott 
vzrsenyben becsülettel )lelyt
álltak, A tehervonatok átlagos 
terhelésénél a 101,4 százalékos 

Bővítik a debreceni 
vontatási telepet 

Fokozza a felelősséggel vég- váltf\s kiszéle•ítését irányoz- tartalmú átszövegezését. 
zett, lelkes munk:íra ösztön- za elő. Elhangzottak olyan ja- Több, a szerződés. e!(yértel- A körep- és nagyteljesítmé- bővítése, korszerűsítése. A 
z2;t a jubileumi jutalom ki- vaslatck, hogy tartalmazza a műbb megfogalmazására vo- nyű · Diesel-mozdonyok sz.á- terveket a Va.ruttervezó OV. 
füetés�n.ek és különböző ki- kollektív szerződés: milyen natkozó javaslat _ is elhang- mának növekedése maga után még 1965-ben eLk'?Szltette. A 
t'.lntetések adományozása évé- szolgálati helyek, milyen zott. Többek közölt az, hogy vo,nja awknak a V01? tatási te- kivitelezési munkálatok 1967 
� járó jutalomszaba<lság munkaköreiben lehetséges, i!- a szerzőtlés tartalmazza: bi- lepeknek a korszerilsítését, júniusában kezdódtc-k meg, s 
�- Annál Is inkább, mi\·el egy let�•e ltötelező a közbeváltás zonyos munilcakörök betöltésé . ahol a korá.bbi években kizá- a tervek szerint az év véi;ére 
evben többféle címen is meg- bevezet€se a lehetóségek fi- hez erkölcsi bizon11ítvá.ny ró!ag csa� gőzmozdonyok vol- fejezik be. A munkákat az 
i!leti a dolgozót a jutalomsza- gyelembevételével. szükséges. tak. Ilyen a debreceni fűtő- tszaki Jcirmújavit6 és a Deb-b!ldság, amelynek mél-téke a Szükséges a kollektív szer- A vitában felszólalók közül ház, :ihol évról-évre nő a receni f:pftési Fónökség végzi 12 1'.apot nem haladhatj1 meg. ződésben a kis szolgálati he- sokan joggal kifogás::ilták, Diesel-mozdonyok sz!lma. •bb tá 1 -1 ön ksé , Ugyancsak helyes:és�el ta- lyci, állomásvczetői - a for- hogy a szerződésterTez�t ta- A deb�eceni gózüu:.nű fűtő- tö rssw_ ga ati f ö ;:-
lalkozo!t a ki nem adott sza- galmi szolgálatt<?vői össze- nulmányozására kevés volt háznll két évvel nelött a gel együttmuködve. 
b�dnai:-ok kifizetésének sza- vont munkakörű dolgozók túl- az idő és hiányoztak a szerző- gőz.mozdonyszín meleg mcsója Az új, 168 négyzetméter balroz.ísa, a m2.nkópé-nz fize- óra ellenszolgáltatását is ki- désben idézett mellékletek, mellett két-két járműállá.sra alapterületú eme-letes Diesel
téséne!< kiterjesztése, t')·. _i)i)á mor.dani. Tbbben szükséges- rendeletek. Szü!rn;gesnek tart- javító.színt alakítottak ki. Ez csa:·nok földszintjén az átfutó az Is, hogy 1968. január 1-tól ne/e látjiík felvenni a szerző- ják, nemcsak az elhangzottak ma már elégteler.nck bizo- vágány alatt 8,5 méter hosszú a_ s=akmai oktatáso'k megtar- désben, hogy a 'középiskolákon feldolgozását, érvényesítését; nyul. Egyetlen kistelJesítmé- oldalaknás vizsgál6csatorna tcsa munkaidő alatt lesz kö- és egyetemen ta1:ulók tanul- de a hivatkowtt renderet nyű kútjával a föld'llatti gáz- létesült, m íg a csarnokban s t�l�zö. Nem kisebb elégedett- mányi ösztöndíjánál a vas- gyűjteményes kö!P-tben t-uFS, olajtároló sem. felel .meg a kö- tonnás futódaru könnyíti meg s.get valtott ki a mozdnny- és utas szülök gyermekeit része- kiadását is. vet�lménye,!rnek. Ezért vált a nehezebb a lkatrészek mo2-';10torvezetőknél, a fútőknél, a sítsék előn11ben. Voltak szol- Kodcs János szük.súgessá a vor.t.:.t.ási telep gatását. A csarnok szel!őz,( •e :;egyvizsgálókná! és a von�tfé- r I ventillátoros. Emeletén javító-�ezóknél a:,, hogy jubileumi --------------------------------'------------- �űhelyeket helyeznek cl kü-osszegü" 300 forinttal növek- lönböző szerszámgépekkel. Ott �Zlk, kap helyet a mú vezetői i:-oda 

Bií1ran t'lmond�,ík 
, élemén,·ükct 

és eg,: kis kézirnktár is. 
A _vontatási telep másik 

nagy létesítménye a g:\zolaj 
ellátást és a tárolást sz:>lgálja. 
A tüzvéddmi elöb;.sok betar
tásával két új lefejtő állás 
épült, melyekhez új szivattyú
ház is csatlakozik, EzenkívGl 
építettek egy nagyk3p�citá•ú 
gázo1ajtá. olót is. A feladó ku
takat a Diesel-moto::-színhez 
csatlakozó vlgányok !JM!nlén 
helyezték el. A kuta.1< 300 Zi
ter·perc teljesltményúek. 

élüzemszinttel szemben 102,25 
s7.ázaléko;, a műszaki gazda
sági kocsi tartózk�dásnnl pedig 
96.12 522zalékos ererlményt 
éctek el. A tehe1·vonatok me
netrend szerinti in<líU.sát pe
dig 93,6 százalékra teljcsitet
ták. 

Az elmúlt év h;;sonló idő• 
szakához viszon>itva 18 :J4� 
kocsival, illeh·e 450 536 tonná• 
val teljesítették túl koc:;ii:?é
nyes szállítási t-->nr.atervüket, 
Csak ez a túlteljesftés hoz:::á
vetőleg 12 millió forinto, 
többletbe�·ételt je:entett 

A kocsifutás idejének meg-
rövidítése céljából tö:ekecltek 
a rakodással képrett irányvo
natok számának növelésére. 
Ebben az évben 222 vonattal, 
illetve 170 771 tonnával szállí
tottak többet ra!rndással kép
zett irányvonattal, rnir.t az el
múlt év ugyanezen idöszaká
ban, 

Nyékládházán arra töcel.
szenek, hogy éves tervüket 
élüzem.szint felet• telje-sítsék, 
hogy az 1967-es gazdasági 
évet minél eredményesebben 
zárják. 

Eh,ő : a Gépj1n í1ó 

A szegedi igazgatóság KISZ
szc1"'\·ezete a szegedi vasutas 
KISZ-szervezetek bevonásá
val a jubileumi <évforduló al
kalmából szellemi vetélkedőt 
rendezett. A MA V Petőfi Sún
dor kultúrotthonban megtar
tott vetélkedőn az első helyei 
a MAV Gépjavító csapata sze
rezte meg. II. helyezetteket az 
igazgatóság g::izdasági, párt- és 
KISZ-vezetősége jutalomban 
ré.3ze�ítette. Em1í�ést érde
mel, hogy a verseny zsürijé
ben a ,·árosban ál!omá.sozó 
szo·,jet ka!on::i alakulat két 
ta;ija is részt vett. A zsüri el
nöke Elek Györg11, a SZe"eCi 
igazgatóság helvettes vezeÍóle 
,·o!t. 

. ., 

A �itában felszó!aló!, a t�r,·;zet pozitívumainak ms,ltatása, elismerése mellett a l • ' ,' m·osság�król is elmond t.:·k ,·é!eményüket. Bírálat, elmarc3ztalás érte a ten,ezet több 
ront;át. A résztvevők mindegl/Íke szükségesnelc tart:>•ia a_te�vezet 3. §-ána!< módositátut es a párthatározat szerinti megfogalma:ást. Han"SÚlyozták, ho,vy minden �;ak�ervezeti bizottsign3k, köz.:psz�rvne!t biztosítani kell a b'.ogasolási jog gyakorlását, i:r,,nden szolgálat; he!y, üzem es válblati vezető, p:>rtner, szakszervezeti szervének biztosítani kell a kifogáso!úsi jogot, 

Elnökségi ülés Pécsett 

Küliinösen élJnk vita bontak�z�tt ki a tervezet J 2. §-a körul, Sokan teljes törlését 
�·agy ponto5abb behs lárnlását Javaso'ták a §-na:c. Bitál , érte .4 ter1,e:et 2,vc §-Pt. az ,··;jeh pót!é'k fizetésének tervJ-

A Józsch árosl pályauch arra mé� "' c-lmúlt hetekb�r. h ,·ago,1•1á,nra frkeJ�II a tú;,ifd A 
ra.itodómunkások egymás u!án ürítik ki a vagonokal, (Wormscr Antal felvétele) 

Szakszervezetünk elnöksége 
november 15-én és 16-án két
na:,os, rendklvüli ki!:>óvitett 
iilést tartott Pécsett a Vasutas 
Kultúrotthonban. Az ülésen 
n1elyen az elnökség tagjain ki� 
vill a területi bizotts:igi fükú
rok é; dr. Sza!Jó Tib'.>>', a pécsi 
igaz:zatóság vezetöje is részt
vett. megtárgyalták a Ve!suta
sok Szi:kszerve1.ete vezelii szer-

veinek é3 apparátusának mű
ködési elveire, jog- és h�táskö
rére vonatkozó tervezetet. 

Az elnökség legközelebbi ülés�re de:em!Jer 6-án kerül sor a szakszervezet ,;zékházánnk tanácstermében. Ezen az ülésen ke••üi ,i többi között napirendre a M.1v 1-:oll<'ktil: 
$Zerzódés te, L'e::ete. 



A személyzeti ,nunka 

időszerű kérdései-' 
:': . budapesti Igazgatóság ve

ze,c:_1. a nagy_ szolgálati helyek 
fonoke1, a part-szervezetek, a 
::-za��szervezcti szervek k-épvi
t :1101, a vezető s,:emélyzetd 
r.i:.ir.l;a\ársak - párthatározat 
c- :apján - közös értekezleten 
\ itatt:ík meg a ,;zemélvreti 
r>mnka ldőszert1 ké.dé,eeit. Az 
�:!ekezleten részt vett Rödönyi 
,ü1roly miniszterhelyettes. a 
M:.S.. V vezérigazgatója, Máté 
Sr.naor, a 2. szakcsztály veze
tő'.e, a KPM és a főosztály 
töhb képviselője. 

Csamangó Henrik fóigaz-
r::,.t.ó. az igazgatóság vezetője 
l•esz:ámolójábnn hangsúlyozta:· 
C' személyzeti munka jav!tásá
., .. t való munkélkodás egyet 

Jelent a munloáshatalom gttZ
dasági, 1>0Zitikai erősítésével. A 
gazdasági vezetők egyben ká
deres-ek is, felelősek beosztot
ta;·k szocialista fejlődéséért, 
gazdasági és politikai tevé
kenységükért. Az, hogy a gaz
dasági vezető az állam képvi
selője, nem járhat azz.a.J., hogy 
a törvények végrehajtásában 
szubjektív ítéleteivel ferde 
érvényesülését biztosítsa a tör
vényeknek. Ellen..":ezőleg, kö
vetkezetes tevékj!nységével kell 
!,,ztos!tani a párt politikájá
nak minden vonatkozású helyi 
mR!J'VaUis!tá.sát. Tevékenysége 
pedig csak a helyi párt- és tár
sadalmi szervekkel összhang
ban lehet sikeres. 

tek egysége. Mindez c:sak ott 
lehe�g<cS, ahol a tervek vég
rehajtására tett megfontolt in
tézked,esek mellett minden ve
zető beosztású ember számára 
elegendő idó jut a kád{!rután
pótlás, a káderek és az egysze
rű emberek szocia:Lista szellemű 
nevelésére, emberi gondjaik 
megoldására is. 

A párt idejében figyelmeztetett 

Többen is hangsúlyozták -
összhangban a személyzeti 
munkára vonatkozó határozat
tal -, hogy minden oazdasági 
vezető, középvezető egyben 
politiltoi vezető is. Mégis nem 
egy vezető ma is kívülálló 
idegenként szemléli a társadal
mi és polit.ikal szervek tevé
kenységét, a társadalmi tevé
kenységre mindig kész dolgo
zók tucatjainak áldozatos 
munkáját. A szemlélödés pe
dig enyhén szólva kevés. vala
mennyi gazdasági vezetőtól ak
tív, szer.'l.élye& példam1ita.tást 
követel me9bízatása a politi
kai tevékenységet illetően is. 

A vezető káderek kiválasz
Csinak gyakorlatáról szólva 
c,mondotta, hogy nem min� 
Lig érvényesiU a politikai hű
ség. a s:-akniai hozzáéTtés és 
t·ezetökészség egyiittes elbirá
l.cisának igénye a funkcióba ál
li ásáná,l. Nemegy�zer éppen a 
húség értékeléséről l-s m<érle
z::-clésér01 feledkeznek 1neg. Az 
is g_,.�a!tori, hogy az iskolai vég
: �tls!>get eltúlozva, háttérbe 
l:erül az alkalmasság, a hoz
z.:.,;rtés \·imgúlata. 

A prírt idejoiben figyelmezte
tett a hibál.ra és világos 1.•e
;..érfona.!at ad.ott a káder-mun-
1.-cihoz. A falüdatok sikeres 
m<"go:dásu közben fe:lelhetó 
hibák fo,:-�á.0.'l r.éha abból is 
eredt. hogy a po!itikni megbíz
httúsi,� alupv.;:ó igényét fel
, ,:,1·61ték a lojalitás állapotá-
,a-1 v ,..w,.. 

A tovt,bbiakban arról s"?ó1t 
" fólg:1z�n!ó. hogy e;;C:Szséges 
1-?'lodés tanúi lehetünk a 
1,�u..-:iká0kád-er,· k s20}:mai, álta
lános és politikai ismeretekkel 
,·a1.ó ga--:dálkodását metően. Az 
i711zgat6ság területén Bl-en 
v<fge::tck a:: elmúlt években 
főisko1ét és egyetemet, 164-en 
, marxista er,vetemen fej,esz
f íl,:: pol!tlkai isme,-.,.teiket. A 
J.-i'lö'lbö::G ,tcch11il.;umokbc.n, 
i,ö::épi.sko!áhban, felső fokú 
f ech1: ik,;mokban. is jelentósen 
rn egnótt e tovább tanuló dol
f'Jzó:e szinu1. Az által.ános is
i-.,olciban tübb mint 4 ezrem fe
je::té/; be tanulmányaikat. F..á-

képezik. A teljes vezetiii mur.
ka mer,itélésénel, f01itos, el
sőrendű alkotója a szolgálati 
hely egészének politikai köz
sze!leme, a vezetők és vezetet-

Minősági előrehaladást a személyzeti munkában 

Ennek sze'lemében szólalt 
fel Rödönyi Károly miniszter
helyettes, a MA V vezérigazga
tlja, a:ti hangsúlyozta: a.z cm
berelcet képességük, politikai 
hdytállásuk, emberségük alap
ján ke!l megítélni. Ez az 
igény megl;;öveteli, llOITTJ a 
személy::eti munkában minősé
gi eZúrehaiadás köretke,:zék 
be, fokozott felelősség érvé
nye3/iljö1l a személ11ceti appa
r/1 tmok és egyszenil·Lyi felelős 
ve::etók tu.dc:tos káderne�,e16 
te-.:élceny.,égében. A párthatá• 
ro?.a� .ielent&:éiéne<k n éltatása 
mellett - a feladatok,a utal
va - a nond0c;; \•.6.q-�h?�fó.s 
fontosságárÓl, a t."ln�Í:1; .. �- a 
ha1.át•o7.ott csel-e1,vés szüksfgé
ről be.szélt a toYúbbiakban. 

A vasuw-�?aksz.ervez.et bu
dapesti tt>1"ül€ti bi70tts'5gánaJ;: 
képviselője a fejlődő káder
mun.káról, a bont.:1!;::ozó szveia
li51.l kö=Eze)lemcől, majd az 
id�ológlai mqnka g;•engeségci
r61 .!zólt. )\:tezá�lapította„ hogy 
nz if{&zgnt6ság területén nem 
fol�·ik tuclatM tevékenysé;; · a 
kispolgári tulajdonságo!;: el
lt:,n. Sokan össz�téi.�C?sz�ik a te
kintélytiszteletet a 1,,iérdem,elt 
emberi megbecsüléssel. Szú-

mos heliren ma is nélk"iUözik 
az őszinteséget, a vezetők és 
beosztottak egymás közti vl
s:zonyában. Az udvaTLds, a 
képmutatás, a fülbesúgás egyes 
hel·yeken ma is érdemtelen 
előn11ök élvezését biztosítja. 
Hangsúlyoztn, hogy a vezetők 
és a helyi kollektivák egy
aránt lépjenek fel a bátorta
lanság. a kritikátlanság és a 
sima modorúak nyájaskodti.sa 
ellen. 

A vitában közös erővel bon
takozott ki, hogy szükséges és 
lehztséges olyan szemé?yz�ti 
kádermun!,.a. melynek ,c1,edmz
n;·e!cént elevenebb. d�mokra
t!kusabb> 

felelősségteljesebb 
po!it±kaí munka bont.a:kozík k! 
valamennyi szolgálati � mun
kahelyen. A munka több olda
lú megvilágítása sor:ln 2.z is 
megfogatmaz1st n,•ert, hogy a 
vasúti személyzeti munkában 
sincs helye a „kecske is jól
lc:kjon, a káposzta is megma
rcdjon" elvnek. Pá�tunk sz� 
•.cetcégpo:!tikáj:Ín nyugvó, kö
vet.:<ez.etes. a prolatár oszt5ly
érdeke!,et szem előtt tartó ká
d<>rr:evelésre és szem:álvzeti te
véke.-iJ-ségre van szilkllég. 

K. J. 

t9lM. D1':CE11-mn !. 

Matematika 
, , 

oran a Nyugatiban 
A diákok mindenütt egyfor

mák, még ha felnőttek is. Iz
gulnak a felelésnél, ceruzáju
kat rágják és talán még csí
nyeket is követnek el. A két 
matematika óra, amit végig
hallgattunk., erről győzött meg 
bennünket. Talán egy vala
mi volt más, mint a „rendes" 
iskolái:>a.n s ez a fegyelem. Az
zal nincs baj. 

- Hány fél,e törtet tanultunk 
eddig? - hangzott a kérdés. 
S a felelet, néma csend. A ta
nár újból megyaráz. Majd :.s-

zill az egylk középiskolás, a 
másik általános iskolába 
jár. öröm, h:, tudok nekik se
gíteni a tanulásban. 

A többieknek is segít, alti 
nem ért vala.mit, annak szí, e
sen magyarázza el újra és 
újra. Schilt Józsefné az ötös 
árupénzt.ár raktároS.'.l. 

E.s végül egy kis statiszti,ka: 
Ez az iskola 1960-ban indult. 
Azó,a 1300 fő végezte el a 
nyol.c á.ltaM.1wst. Az 1965-66-
os tanévben beiratkozott 243 

főből {VI-VII-VlII. oszlily) 
237-en tettek eredménye.s viz.s
gút. (A tanév fél-fél é,ig tar
t.ott.) Tavaly 35-en végeztek. 
Ebböl 15-en tanultal, ro
vább. A VII, osztálynalc 3,B, 
a VIII. osztű.J;rnak 3,2 volt a 
tanulmányi átlaga. 

Az erP(]mény bíztntó. És 
egyre többen ismeril{ iel, hogy· 
a tanulás a saját é�dekük. Sa
já> tud.-1sukat gyaropftják él; 
e!őmenete!üket segítL": elő. 

Seress Gabriella 

mét egy kérdés Jcövetkezik. .----------------------------
- Ki tudtia vafódi törtet 

mondani? 
Szorgalmas fejek hajoinak a 

füzetek fölé. Majd először fel
nyúlik bizonytalanul egy kéz, 
aztán határozottabban egy má
sik, harmadik és már.!s hal
latszik a helyes válasz. 

A szünetben tanárokkal, 
diákokkal beszélgettünlc. Csa
tó Ödön, a Vörösmarty Gim
názium igazgatója a 7. osz
tályt tanítja a Nyugatiba ki
helyezett általános iskola le
velező tagozatán. 1933 óta ok
tat. A felnőtteket különösen 
szereti. 

- Ni·ncsen bcrj 1t fegyelme
zéssel - kezd1 a beszélgetést. 
- l(JO százalékos az igyekezet, 
ha itt 1--an:w.k. De, sajnos sok
szor hiányoznaJ:. Az anyag pe
di,g túl.zrufoit, az olvasás né
melyiknek elég nehezen megy 
é.• így a meg,!rtés és a bepót
Lá.& is Mhezebb. Pedig csak 
egy héten egyszer t:an tanítás, 
saját ércl.ekü.k lenne a pontos 
meojele:-iés. 

1lajdányi Ferenc 7. osztá
lyos „vén" dhlk. Albertlrsáról 
j:ír be, raktárosi vizsgája van. 
Most a munkavezetőit szeret
né In€g�zerczni, azért tanul 
Nekj kö!lnyen megy, kitűnő 
t.nnu!ó. Swretl a sz.iintant, 
fö�tl ,·ajwt. tör1.l'lle1met. 01-
v.-i.csa Móríaot; l\.fi.1:száthot. 
Jó/:.,n,it. A ,·onafüan is tanul 
� V. osztályos ki.s unokájá
val vei:-senyez. 

A VIII osztályból Sch ilt Jó
zsejné osztálybizalmit faggat
juk. 

- Szeretr.ék tot'ábbtanulní 
- mon-dia. - A háború al�tt 

.a. Mr"21.1dil< pol.glril t:ége::tem 
el. Ht minden LehetÍhégat 
megkapuPle a tanulásra. A ta
ná�-ok kijönnek h-ozz-ínk, csu
pá::1 szorgalom, elhat§.rozás 
tke�l. NPkem hasznom \-un 
bel61e. Két gye::-mekem kö-

N É P S Z E R Ű E K  
A l\IUN K Á S A K A D É M I Á K  

A debreceni területi bizott
sághoz tartozó szakszervezeti 
bizottságok az 1967 /68-as okta
tási évre 19 munkásakaclémiát 
szerveztek. A 653 hallgató 238 
előadáson vesz részt. 

A korábbi évek tapasztalatai 
azt bizonyítják, hogy a tudo
mányos ismeretterjesztésnek 
ez a formája nagyon népszerű 
a szolgálati helyek és a jármú
ja,itó dol�ozól körében. A 
munkás:ikadémiának az építé
si főnökségnél, a debreceni fű
tőháznál, . Debrecen állomáson 
és a pályafenntartási szolgá
latnál már ha�yományai van
nak. A tana,n11a.got úgy áfü�ot
tá.k. össze; h09u a::: a szakmai 
anyagokon kivü.1 feLöle!i meg 

az v,jftó mozpalomról, a •=o
cia!ista munkaversenyrill, ,x 
balesetvédelemrcH és a t:as�t 
távlati fejlesztéséről szóló té
mnkö-rö:,et is. A munkásaka
démiák összefoglal•) anyagát a 
terü!eti bi,;ottsúg és a T11do
nici.nvos Ismeretterjesztő Tár
sulat közösen, jegyzet fosm«
jáb,m juttatta el a hallgatók
hoz. Az elősdók a legképzet
tebb szakemberekből kerülne� 
ki. 

A területi bizottság tapa�z
ta!ata sze,•int a munkásaka<lé
miák nagyon hasznosak, he-
1 ,·esen kötik össze az elméle:i 
ismereteket a gyakorlati élet
tel. 

Voloslnovszki János 

Műszaki konferencián tűzték napirendre 
a világnézeti nevelőmunkát 

A budapesti nagy szolgi.latl 
hely k közül az Esza.1d Jármü
jadtoban a lPgelhn ,111agoltabb 
volt a természettudományos 
ismeretterjesztés és az ilzemen. 
belüli világnézeti 11evelőmun
k.lt. AmL'<or a szak ·zervezeti 
bizottság :i.z év első felében 
végre kezdeményc7.,Ő lépést 
tett, a vállalat ,'.a7.dasági veze
töinek dönléa;ei áEták. út,i:ü a 
megkez<kU munkának, Most 
végre megtört a· j .:. 

sfhez, az egységes materialis
ta világnézet kialakitáRához. 

Joggal hangr,úlyozták ezen az; 
értekezleten, hogy :.z üze1n 
kulturá!:s élete, termelése a 
jövőben nagymértékben attól is 
függ, hogy a párt- és a sza-k
szervezeti tisztség-viselók mel
lett a különböző g:u,:lasági be
osztású vezetők milyen mér
tek�n járulnak hozzá a vil:ig
nézcfi m\J.rJ,a, a turiolná:nyo; 
ismerekk ü7.emi, munkahelyi 
ter jeszté';éhez. 

1�utatott az öncélú ta:iulás?.·a ,-----------------,------,----------------------
.- -,. kövctkez�nvcire is. PJ. 

A vállalat legutóbbi műsza
ki konferenciáján a termelési 
kjrdé,;ek mellett önálló napi
renden tá.royaLtálc meg - a 
s.:akszervezeti bizottság e!ó
terjes;;tés,.iben - a nulomá
nyos i.,meretterjesz!és é.s i:ilag
nézeti r.cvelómunka felcui.a
tait és ebbe n a mús=aki-gaz
dasági vezet.ők szerepét, ten
n:iva.!óit. A szaksze:·vezcti bi
zottság abból a hclyzctból in
dult ki a feladatok meghataro
z{.sakor, hogy a te:�n1elés kor
szerű szern:zete és lcchnoló
g;ája �!lett nem fejludött 
megfel�lő arányban a dolgozók 
tudományos ism€rete és szo
ciaii:ta világnézete. A szak
szervezeti bizot!.ság ti t!cara 
hangsulyozta, ho;iy e, hiányos
ságokért az üzem té.rsadalmi 
szervei é.s ga.:dasá.gi vezetöi 
egi:aránt fele!éísck. Az évek óta 
tartó mozdulatlanság folrama
tábaa reményekre jogosító ön
bírálat ez. i;:>e ennél 1s világo
sabb állásfoglaló felismerés, 
hogy a tudcmt.ny ereciményei
nek rencszeres terjesztése 
olyan munka, a.mely nagymér
tékben hozzájár:.il a közmű
,·eltség színvc,nalának emelé-

Szükséges és lielyes lépésre 
szán;ál: Tá m<>gukct az üzem 
szuks::ervezeti és gazd43ági vc
zetói, hogy a legilletéke.�ebbek
kcl, a különböző b20szuisú rr.ú
s�ki ve7ctókkcl közösen be
széi ték meg a tenniv.-lókat. igazgatóság terüÍet:i-n 63 jo.#•i 

I' m a képesíté-sének megfelelő 
broszt{1.Sb$n vafl, mert sokzn. 
n igén;·eken felül végeztek 
jo[;i egyetemet. A tanulás és 
r o!iWrni-szakrr.ai f-clkéswltsig 
Vii\•et!:eztébe:1 llJ62-t.ől 220-an 
J.·erült�k vezető beosztásba az 
i <;azgulóság t.criiletén. Négy év 
r:ia tt 1 l l  .<ca k kádert adott a"' 
fgc.zyatóság a felső szervek
nek-

A kádermin6sítésekről szól
,·a, r�zletesen elemezte az e 
t-:-rületen leYő lazaságo'mt, az 
::laPOS�g és őszinteség hiá
ryát, a gyakran nagi· fokú l:ö
,·etkezetlens-1gPt, amely kárára 
,·an az egyén további egészsé
ges szellemi fejlődésének, 
a:lott esetekben a káder sorsá-
1·ól va!ó döntésben kedvezőt
len következményekkel jár. 

Sok a tennivaló 

A beszámolót követő vita 
mindenekelőtt azt bizonyitotta, 
hogy az MSZMP Politi1cai Bi
:-ottságá.nak ez év m.ájus 9-i 
1 2tározata végrehajt,isábcm 
colc tennivaló vár a szak1Wii 
1 netőkre, a pártszervezetekre 
és a társadalmi szervekre. A 
r .'.'sztvevők helyeslésével talál
J. ozott a vita során a Politikai 
Dizofü.ágnak az az áUásfogla
liisa. hogy a politikai meg
bizhatóság, _a szakmai hozzá.ér
tés és vezetóhészség valameny-
11yi vezetői,el szemben egy
forma követelmény. A fel
f zó!alásokból egyértelműen 
csendült ki az is, hogy a veze
t6k nev•,lésével nemcsak a 
r.1egbízatisuk előtt. de utána 
i� kö\·etkezetesen foglalkozni, 
fejlődésükről gondoskodni kell. 

A szélesec.ő üzemi demok
r:kia, a fejlődő szocialista köz
szellem és a növekvő szemé
lyes felelösség idején a kol
lektív u:pasztafatokra alapo?ó 
,·ezetők jutnak előnybe, a ter
vet öncélúan hajszolókkal 
11zemben. A v�zetési színvonal 
me![ftél.§s�l-en a g;,zdasági 
e:eöm':!nyP.k a V("��t.{u;j mun
kának csak egyetlen elemét 

Mit kell tudni az időbeszámításról Ez volt a kezdet. S a folyta• 
tás má,· az értekezlet után kö
vetkezett. A szal�,;zer:vezeti "l>i
zottság ugya."1i.s nemcsak ál
lást fogl:1:t a SZOT. XXI. 
kongresszusának ideológiai 
muni<á,·al kapcsolatos határo
z:i. ta végrehajtásában, de szá
mos szeri:e=eti lépést is tett 
az üzemen belü.li ne1:elómun
ka széies l�örtl megszervezésé
re. lfa.marosan kidolgozzál�, . 
hogy a különböző gazdasági 
vezetők milyen szakszervezeti 
megbízást kapnak e felacatok 
konkrét előmozdítására. 
Ugyanis szb-ülésen határozzá.lt 
meg a múvelódé;;i ház és tiszt
ségvíse!öinek feladatait, vala
mint a műhelybizottságok ten
nivalóit. A kiterjedt munka 
anyagi alapjait az 1968. é\·i 
kfütségrntésben köz.el 20 ezer 
forinttal al:::.poztá.k meg. 

A tapasztalatok azt bi
zon�·itjá,k, hogy a dolgoz6u{, de 
szfun(}S szolgálati helyen a 
szni1�s�1,�ezeti sze:-vek �;in�e
r:ek tisztában az iclóbesúmítás
sal. Ellentmondást látr.ak a 
régi és új dolgowk i<lóbesz.á.rr,.í
tá;:a között. A régi dolg<Y;:ók 
Úl!Y érzik, r.ogy az idóbeszámí
t.--\ssal hátrányosa-bb helyzetbe 
kerülnek, mint az új dolgozók. 

A teljes tls.>:tán!átás és az e 
témakör�n való könnyebb el
igazodás végett az alább•akban 
közöljük, hogy mit kell tudni 
·az időbeszám.ításról. 

Az időbe.számítás. illetve a 
munkaviszon:1--baxi eltöltött idót 
három szempontból lehet fi
gyelembe venni. 

a) nyugdíjra 
szempontjából, 

jogooultság 

b) jubileumi jutalom és sza
badság szempontjából, 

e) rangfokozat szempontjá
ból. 

Nyugdíj sze.--npontjából eszik 
1952. január 1 elótt kellett idő
beszámítást kérni. Ezt köve
tően a nyugdíjrl.áL 11;? idilbes:uí
m.ít.á,st kél-ni nem. kell, mert a, 
dolgozóna-k minden olya,n tár
Sl!da.!ombiztcsításra kötelezett 
munlo:it:iszonyban eltöltött ide
je jó nyugdíj szempontjából, 
amely 5 évnél nem hosszabb 
megszakítással csatlakozik a 
nYl.!g<líjazás i<lején fe:u1áUó 
mun.F..aviszon -n.hoz. Ezeket az 
időket a dolgozó és a szolgf.la
ti főnökség a<latközlése alap
ján a ll-lAV Nyu,gdfjhfo111tal bí
rálja eL 

Szabadság és jubileumi 
jutalom szempontjából a Mun
ka Törvénykönyve végrehajtá
si utasítása 30/C §-a a mérva
dó. amely kimondja, hogy ha. 
a dolgozó folyamatos mun.1,a
v!swnya a két é!.'et eléri, ké
ré •§r,? a sztJlr,áT,ati főnök.sérrn<>k 
mind.cn korább!, fi,gyeleml:;e 
nem vett munlcat7iszonyl>an 

töltött idejét be kcU számltn:
ni. Hangsúlyozni kívánjuk, 
hogy az tdöbes:z.ámit(wnak ez 
a moo:ja csalc szabadság és 
jubileun1.i jutal= szempontjá
ból mértékadó. 

Rangfoko1.at szempontjából 
az előző munkaviszonyban el
töltött szolgál:iti és tanonc 
(inas)-i<lö beszá.-nítását m4nden 
d-olaozó kérheti, ha lega!úbb 2 
év, egyes e.,-etekben 3 év -
például ha a munJcavlszony fe
gyelmi elbocsátással szűnt meg 
stb. - folyamatos, 30 napnál 
ne.-;:, hosszabb megszakításos 
mun:,aviszonnyal rendelkezik. 

Rangfokozat szempont
jái.lól s.ok dolgozó kért már idő
beszámítást. Ezeket a kérelem 
benyújtása ide.;én tárg,·a!ták, 
és b.:zonyos részét eli$dn-:arMk. 
Nem lehet kérni újból a tár
gyalt, de rés=ben el nem i,s
mert icUl be,�zámításá.t a rang
foJ.ozatná!. Nem kérhet eb,ben 
a tekintetben semn:iinemű idő
beszámítást a fegyelmi bünte
tés hatálya al:itt álló dol1so.:ó. 
A jelenlegi munkaviszony be
szá.rnitását a dolgozóknak nem 
kell kérni. Minden e:özű mun
kaviszonyban eltöltött és iga
zolt időt figyelembe kell ven
ni, azonban az eLó::6 munkavi
szonyb,;;n eltöltött igazolt idők
nek csak az 50 százaléka szá
mítható be a rangfokozat meg
á!lapitás,í.n,ál. Az így be:,zaml
tott időt abban a szakcsoport
ban kell számításba venni, 
amelyben a dolgozó az idóbe
számításkor van. 

Az idóbenámítási kérelme
ket az ar-ra rendszeresített 
nyomtatványokon az előírt lga
zoláso-k csatolása mellett a 
dolgozó szolgálati fónökségén 
kell beadni. Annak elismerése 
és beszámítása a kinevezés.re 
io!'osuit szerv hatáskörébe tar
tozik. 

Az !dóbeszámítás-ra vonatko-: 

:zónn a fel«zabaduU.S óta több 
rendel'.,ezEés jelent meg. Azok 
r-é-szlctes ismertetésére egy 
cikk ke:-€tében nincs lehető
ség. Ezért ezúttal csak arra 
swrítkozhattunk, hogy általá
nos. tájékoztatást adjunk az 
idóbeszámítás mócljáróL A 
dolgozók és szakszervezeti 
szervei;; időbeszámitá.si problé
máikkal keTessék meg a szol
gá!ati főnölcséoeh munka.ügyi 
r�s:z:e:,eit, és ahol van, a szalc
s::errc:::et társodalom,biztosít!lsf 
tanácsának nyugdíjeiőkészitö 
a�bizottságát. 

(Kovács) 

Vaw.ak régi dolgozók, aki;; 
elpanaszolták, hogy korábban 
alacsonyabb szakcsoportban 
szerezték meg a magasabb 
szakcsoportba való átsorolá-s
hoz a sza!>'.képesitést, és rang
fo!cozati besorolás szempontjá
ból a ir.agasabb szakképesítés 
előtti idejének egy része 
es�tle� az egész - az űj rnn
gasabb szakcsoportban való 
át,;orolásnál elveszett. Ez az 
akkor érTénye.s rendeletek 
al:ipján ,·alóban fenn:i.llt, és 
nincs meo a lehetősége jelen
leg sem, hogy az ig� elve&ztett 
idölcet 1t mc1g..zabb szakcsaport 
ra11gf0Jwzatl besorolásnál elis
merjék 

Köszönjük a szocialista brigádnak 
Férjem, aki Béhéscsaoa állo

máson mint kocsirendezó tel
jesített szolgálatot, l!Jö3. s;zep
te-mber 15-é-li ü:;emi baleset kö
vetkeztében életét re:;ztette. 
Két kicsi gyermekkel egyedül 
maradtnm. Az egyik kisfiam 
akkor két és fél, a másik pe
dig 5 és fél éves volt. A gyereAz idóbeszámítást a l,eknel< nagy szükségük lett 

sz-. lga1at.1. fön.ökségeknek ren- \7olna az apai sze1·etetre, neve
delet e!apján kellett elvégez- lésre. gondoskodásra. Én ekkor 
ni. Egyes helyel-:en azonban a 24 éves voltam. Igen nagy 
\·onatkozó rendeletet nem haj- gond nehezedett rám. 1965 ta
tottr,k végre maradéktalanul. vaszán értesitéJt ka::,tam, hogy 
E?:(·rt elófordulh:,.t, hogy egyes a Curticiben dolgozó Pacz Jó
d,)lgozók az időbc�zámltásból zsef vezette Kossuth szoci.alis•a 
szá1ma7,ó €lőnyöl:től - maga- bri::-ád védnö!:séget vállalt az 
sabb bér, pótszabadság stb. - árván maTadt két kis r,uerme
ele.snek. A szakszervezeti b!- kem felett és anyagilag és er
zott�ágok nyújtsanak seeJt.sé- kölcsileg támogat bennünket. 
get abban, hogy az érd.ekelt Nagyon jólesett ez a szívessér. 
dolgozók idóbeszátnítása az ér- ez a szeretet és ió volt tudni. 
v-ényben levő rendeletek alap- hogy a vasutasok nem feled
ján a legrövidebb ldón belül keztek meg rólunk. Elsó alka-
nYe,:-jen elintézést. lommal hat �zocialista brii:ád-
Társadalombiztosílási osztály tag látogatott el hozzánk. S ez 

a látogatás azóta rendszeressé 
,·ált. Gyermekeimet anyagilag 
is segítik és nem egyszer 4-
500 torintot költenek ruhára, 
cipö1'e. 

Nagyon szép, hogy gondos
kodnak rólunk. 1965. november 
26-án a szocialista brigád a 
Parlamentbe látogatott, ahova 
engem is meghívtak. Sok szép 
élménnyel tértem haza Mezó
kovácsházára. De nemcsak az 
emberi szeretetben mutatnak 
piéldát. henem élenjárnak a 
munkában is. Amikor megis
mertem őket, csak egy zöldko
szorús jelvényük volt. Később 
kettő díszelgett a mellükön. 
leg•�tóbb ped:g már megkapták 
a bronzkoszorús jelvényt is. 

A szocialista brigád szerető 
gondoskodásáért és fáradozá
sáért ezúton is hálás köszöne
tet mondok. 

Özv. T�áii-r Béláné, Bélu�lta és 
· Lacika 
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HATÁRMENTI KRÓNIKA 

Sopronban egész évben 
nagy a tranzitforgalom 

Határállomás a város !köz
pontjában. !gy is jellemez
hetnénk Sopron GYSEV állo• 
mást, amely valóban a vároo 
szívében van. Jóllehet éppen 
emiatt tudják kevesen, hogy 
nem csupán Sopron központi 
állomása, hanem egész évben 
ni:gy ttan:zitforgalm:it lebo
nyolító határállomás Is. 

Még mielőtt közelebbt-őÍ 
megLtmerké<'4lé.'1k az állomás 
mti..,kájával, sajátos helyzeté
vel, vessünk egy pillantást a 
vasúti térképre, pontosabban 
a GYSEV von.alhálóUt<tá!'a. 
Rögtön látjuk. hogy a Gyó1'
Sopron-EbenfurthL Va.tút vo
nalhálózata két ország, ha
zánk és Ausztria területén 
fe'.i.szik. Fővonala a Gy{)r
Sopron -Wulkaprodersdorf -
Ebenfurth köootti vonal, mel
lé;cvonala pedig a Celldömclk 
- Fer:ós=entmiklós - Mexikó
puazta-Pamh2g,m - Neu.siedl 
am Sce vonal. A !óv<>nal ma
gyar terülct-l hatá állom<\sa 
5opron, a mellékvonalé Mexi
kópuszta. 

ló kapcsolat 

a partnerei.kel 

Aurora-brigád 

A jubileumi évforduló tisz
teletére a lv1Á V Nyugdijhiva
tal III. osztályán 7 taggal meg
alakult az Auróra szocialista 
címért küzdő brigád. Ezzel je
lent& állomáshoz jutott a hi
vatal brigádmozgalma: a dol
gozóknak már több mint fele 
dolgozik brigádban. 

A brigádok munkájukkal 
eddig is bebizonyították, hogy 
adminisztratív területen is le
het eredményeket elémi, hogy 
lehet adminisztratív munkate
rü.let.en is szocialista címért 
küzdó brigádokat létrehozni. 

A hivatal gazdasági, párt és 
szakszervezeti vezetói öröm
mel üdvözlik a dolgozók kez
deményezéseit és a brigádok 
munkájához minden szak.mai 
és erkölcsi segítséget megad
nak. A brigádvezctók kétha
vonta részt vesznek az osz
tá.lyvezetói értekezleten is, 
ahol szakmai utasítást kapnak 
a következő időszak munkájá
hoz. 

REKLAMÁCIÓ 

- �lost is fáradt vagy, amfkor már rilvlclit-ett muu.kaid6ben 
dolgw.ol'l 

(Puszt� Pál rajul.) 

Budapesttól Hegyeshalomig, 
egy szocialista komplexbrigáddal· 

ner Walzerra. Budapesttól 
Hegyeshalomig kí!>él·tük el a 
komplex brigádot. 

Közösen 
eredményesebb a munka 

eredménycaebb munkát vé-
1,ezlt�tü.nk. 

A jegyvizsgálók segítik a 
vámőrség 6; a határórség 
munkáját is. Ha kell őrt áll• 
nak a vonat melle.t, vagy ép
pen c.;empészeket igyekezne.¼: 
lefülelni, mert spekulánsok, 
illegális haszonlesők mindig 
akadnak. Az utóbbi időben a 
legtülfo bajt a gy�úran átuta
zó jugoszláv tui� oko.ztá.k, 
de találkoztak hnzánk!iával 
i.s, aki megpróbálta kiját.;,zani 
az ellenőrzést. Mondanunk 
sem kell, eredménytelenül. 

ftlinden trükköt ismernek 
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LE·VBLE·ZÖiNK : ÍRJÁK; 
Új lakóépületek, bosszúsággal .JlentesÍÍtiTonat ? 

.Békéscsaba állomáson a no
vemberi kettős ünnep előtt 
nagy. forgalom volt. A buda
pesti személyvonat . zsúfolá
sig ,megtelt. Éppen .ezért öröm
mel vettük ; tudomásul, hogy 
mentesítóvonatot is közle
kedtetnek. Az azonban már 
mindenkit 'meglepett,- hogy· ez 

Nem. kis költséggel több millió forintos beru'házással készült el Pusztiuzabolcson 24 fJasutas család részére az állomás felvételt épületével szem.közti oldalon a szép összkom.fortoa lakásokból álló háztömb, illetve utcasor. Az emeletes épületek esztétikailag is 
jó hatást keltenek. Az már 
azonban bosszantó, hogy köz
vetlen · a főútvonal mellett 
lévő 12 lakáshoz r:em építettek 
melléképületet és nincs szén
tát:olp sem. A tervezők ugyan 
a pincét "Szénespincének ter
jezték, de azt később 6v6-
IÍ�ek . minósftették és • fgy· 
tüzelőt cida Iéhordani nem . le-. 
h;t. ( 

· Ami pedig a melléképül�te
ket illeti, a 12 »elfelejtett" la
kó most úgy segített magán, 
h_ogy a főútvonal . mellett hú
zó!fó vasbeton pallókerítés 
oszlopközeit felosztetták má
gú.'i: között és ki-ki tehetsége 
é� képessége szerint, sajáto, 
kis ·tákolmányokat épített. 
Ezekben kap helyet · néhány 
baromfi, á tüzeiő, nci meg a 
szükséges és szükségtelen lim
lom. 

Említésre méltó még az is, 
hogy a szóbanforgó 12 lakó
=k szeméttárolója sincs. lgy 
aztán a baromfiak legna
gyobb örömére szeméttároló
nak -. az udvar közepét használ• 
7ák. Az egyik szeméttároló 
éppen a l\'LA V ellenőrző or
vosi lakás bejárata közelé
be került, mégpedig úgy, hogy 
az orvosi vizsgálatra járó be
tegek és a terhesrendelésre 

érkezó kismamák alig győ
zik a szemétdombot éJi a rajta 
kapirgáló baromfiakat kerül
getni. 

Ha már a ' -terv készítésénél 
kihagyták a '.-melléképületet és 
a szeméttárolót, ' miért nem a mentesítő _vonat no"'.ember 5-
pótol;ák . 4 hiányossdgot most ' én 14.14_ ó_rak?,r az állomás XX. 

, · , . _ • vágányarol - uresen ment el. amikor még mod es lehetőség '. Ahogy. később kiderült,· csak 
volna erie. A MÁV-telep la- Gyoma állomástól kezdve vet
kó! társadalmi munkában Is te fel az utasokat. Ez az est!t 
vállalnák a hiányoknak a pót- !>ossz'!ntó, m�rt a 14.45 ór.akor 

, . indulo szemelyvonat tel3esen !asát, csak anyagra és tervek- zsúfolt volt. A legkellemetle
re lenne szükségük. · ·nebb pedig, hogy az utazókö

Kérésük űgy hisszük teljesít• _zönség a je�i�gál?kat szid-
h tő. ta, holott errol ok rrut sem te-e , hettek. 

Molnáz Arpád Boldizsár Gyula 

_._ .._. M,•lo. • 

S Z ÍN HÁZI VO N ATO K 
I N G> U LN A K  

(Pusztai Pál rajza) 

· ·  �ég· mÍndÍg ·sok · Köszönet 
az Índokolatlan utaztatás a gyógyításért 

380 számű tehervonattal érke
zett Salgótarjánba. A forda Szeptember 29-től november 
szerinti 379-es számű vonat, 5-ig a MA V Kórház 111-as se-

bészeti osztályán feküdtem, amellyel visszajöhetett volna, ahol sikeres műtétet végeztek 
elmaradt, úgy csak reggel a rajtam. A kórház orvosainak, 
367-essel küldték vissza . .ó is . ápolószemélyzetének lelklis-
12 órái töltött Salgótarjánban meretes, emberséges gyógyítá
várakozássat. Ugyanakkor no- sáért ezúton is szeretnék há
vember l-én reggel 4 és 5 óra lás köszönetet mondani. Jól 
között egy másik tehervonattal esett a gondoskodásuk, figyel
Salgótarjánba érkezett Bor- mességük. Ez is hov.ájárult 
dács Béla, akit „ önli:o1tségbe ahhoz, hogy mielőbb gyógyul-

tan térhettem vissza csalá-küldtek vissza Hatvanba. domhoz. 

Marinkovics Szvetozámé 
Tolna 

Hogyan készültek fel a ·télre? 
Villámlátogafős néhány szolgálati helyen 

Az ősz kitett magáért.. Ilyen 
hosszú, napsütéses száraz, 
fagymentes napokra még az 
idősebb korosztály Is aligha 
emlé.kszik vissza . .  Az Jdő ked
vezett, s a · télre zavartalanul, 
minden zökkenő - nélkül lehe
tett készülni. S ott, ahol még
is van hiányosság - · mert 
azzal is taláikoztunk - nem 
az időjárás a hibás . • •  

Mindent megtettek 

Először az Anyagellátási Igaz
gatóságot kerestük meg, ahol 
elmondották, hogy a téli ru
hákkal nincs fennakadí,s. Az 
1967-re bejelentett igényeket 
teljes mértékben kielégítették, 
sőt még az időközben adódott 
plusz ruhaféléket is elküld
ték a szertáraknak. Ilyenek 
voltak a vattásruhák, a poszt6-
köpenyek, a kabátok, zubbo
nyok. Nincs hiány a három
negyedes és a négynegyedes 
bundákban sem. 

Az igényelt mi!szónnés és 
rövid bundák, a melegsapkák 
szállítása pedig jelenleg tör
ténik, s egy-két héten belül 
azokat is megkaphatják az ar
ra jogosultak. Megtörtént a 
halinacstzmák kiszállítása is, 
mindössze a bakancsoknál van 
5-10 százalékos Lemaradás, 
de rövid időn belül ezeket is 
pótolják. Az Anyagelfátási 
Igazgatóság mindent megtett 
azért, hogy a tél meleg ruhá
ban találja vasutasainkat. 

Ferencvárosban 

jól felkészültek 

A ferencvárosi pályafenn
tartási főnökségnél Barabás 
Lászlóval, a főnökség vezető
jével, Kántor László vezető
mérnökkel és Móri László 
szb-titkárral beszélgettün,k. 
Elmondották: a ruhaellátással 
nincs baj, viszont nagy szwk
S�Q¼k lenne kétmilliméter,;s 
ablqkitvegre, ugyanis egy-két 
üvegezé-si munkát anynghiár..y 
miatt nem tudtak befejezni. 
A nyflászárók, ajtók, ablakok 
javításával elkészültek, a 
kályhák üzemképes állapot
ban várják a telet és gondos
kodtak védőitalról is. 

azemél11 uerim felosztották szabadba nyfló vegyestüzelésli 
Ferencváros állomá.t ú' a ren- kályhák szolgáltatják. A dol
dezői j,ályaudoor kitéróit, tfál- gozók sz_emélyi tárgyáit pedig 
tóit. Minden váltónak, sfnköz- a deszkafalon szögekre he
nek van gazdája. Mindenki- lyezték el. Ezek még a leginf. 
nek megvan a maga . helye. nimálisabb szociális körülmé
Készen áll a szükséges anyag, nyeket sem elégítik ki. 
segéoeszköz is, s a társada:lrrti Rákosrendező gazdasági é3 
munkásoknak · 1s · jut gÚmicsiz- mozgalmi vezetöinek sürgö
ma, esőköpeny. &en cselekedni kell.. Ezt most - Bízunik ' abba.", hom,. az mÁr nemcsak -ai idő sürgeti, 
ország ll!gnagyoo& ��ezó- hanem az ott dolgozó vasutapólyaudvará,a, a tél -nem. · okoz _ sok is,. akik a télen meleged-, 
fennakadást" - vette át a szót nf szer!!tnének. 
Barabás László. - A géptele
pen üzemkészen áll' a hóma
rónk is. A t.élre gondosan fel
készültünk, de , a� n:yugod
tan. késhet, sőt -el Is marad
hatna, mert a hó,- • a 'hideg a 
legalaposabb előkészítés ese
tén Is megtréfálhát bennün
ket. A tél kegyetlen !s tud 
lennl. 

- A melegedők rendben 
vannak? - tesszük fel a ké!'
dést. 

- Azdkkal Bincs ba.J. Gon
doskodtunk tilzelóról, Jól zár
ható és fíi.thetö helyiségekről, 
úgy hogy munkásaink nem. 
panaszkodhatnak. 

Rákosrendezőn 

akad. még hiányosság 

A ferencvárosi pályaudva
ron tehát nyugodtan várják a 
telet. Nem. mo.ndható el 
ugyanez RákosrendezóróL 
Hogy csak egy példát emlft
sünk, a sarozók részére a vá
gányok között még bód.é,Ullk 
sem nevez1ietó „melegedó/(.et" 
állított,ak fel. A »meleget;, a 

Szolnokon 

nyugodtan várják a telet 

Szolnok állomáson a ferenc
városihoz hasonló kép foga. 
dott bennünket. Szép Ferene 
szb-titkár örömmel újságolta, 
hogy a rekonstrukció ellenére 
Js a ·felkészülést befejezték. A 
védőruhákat ldosztották, hi
ány nincs és megvan a szük
séges szakfelszerelésük Is. 

- Megszerveztük a maga, 
fogadó és a · napokban átadott 
ú; gurító hóügyeletét is -
mondja az szb-titkár. - Min
den váltónak gazdája van. S 

ha kell, az állomás adminiszt
ratív személyzete is vállalja 11 
hótalcaritást, váltóttsztítást. 

Az· szb-titkár elmondotta 
még, hogy a melegedők, öltö
zők, fürdők fűtése rendben 
van, a törött ablakokat is be
üvegezték. Az év hátralevó 
részében minden energiájukat 
a terv teljesítésére akarják 
fordítani, mert az élüzem szin
tet tartani szeretnék. 

Sa-. I. 

Még idejében szólunk . . .  
Az lngaszerelvények moz- soksror elmondották tenne

donyvezet.ől, illetve a vezérlő lésl tanácskozásokon Is. Kü• 
kocsin uhzó vonatvezetók lönösen kifogásolható ez a 
többször ., kifogásolták már a Dunaújváros és Budapest kö
vezérlőkocsin uralkodó szomo- zött közlekedő ingavonatok� 
ni és sajnálatos körülménye- nál. · 
ket. Ideje lenne már megtervez-

Évek óta szinle minden té- ni a vez.etófülke fűtését is. 
len visszatérő g,o,nd a vezérlő- Nem elfogadható érv az, hogy 
kocsi vezetőállásának fúté- azért nem kell a vezet.őfülkét 
se. Ha bekcszönt a hideg, fűteni, mert a melegben a 

- A sza1cszervezeti bizott- csak bundában !ellet ott tar- sremélyzet elalszik. 
ság a felkészülést az elmúlt tózkodnt. Télen az ablakok Bosszantó ezeknél az inga
ülésen vitatta meg - mondja annyira befagynak, hogy egy- járatoknál az is, hogy az elő
az szb-titkár - és úgy érté- s.rerűen nem lehet kilátni. Az fordUló kisebb javításokat a 
kelte, hogy az nagyon alapos ablaktörlő berendezés hibás, Déli Műszaki KocsiszolgáÍati 
és jól sikerül. gyakran üzemképtelen, vagy Főnökség nem javítja meg. 

Oktatáson, bizalmi értekez- ha üzemképes, nem „dolgozik" mondván, hogy nem az ő sze• 
leten, termelési taná_cskozáson tökéletesen. A mozdonweze- relvénye. Még nincs késő, a 
szinte rendszeresen napiren- tök sót hoznak magukkal tél még nem köszöntött ránk, 
den szerepel a téli felkészülés. és azzal dörzsölik a.z ablakot, ezeket a hibákat ki lehet és 
Minden:kinek meghatározták a hogy a pályára 1d'!,á,ssanak. ki kell javítani. 
munkáját, tennivalóját és Ezeket a problémákat már M. A. 

Hatvan állomás vonatkísé
róinek termelési tanácskozá
sán sok szó esett a tengelyen 
töltött időről, a tétlenséggel 
eltelt órákról. lme néhány 
példa. Vörös József jegyvizs
gáló október 31-én a 2068-as 
számú tehervonattal 11,07 óra
kor érkezett Szolnokra. 11.37 
órakor már jelentkezett a se
gédvezényletnél. A jegyvizs
gálót azonban sem laktanyába 
nem küldték, sem haza nem 
engedték, hanem éjjel 23,40 
óráig a váTakozó helyiségben 
,,pihentették" és végül is no
vember l-én a 2065-ös teher
vonattal érkezett vissza Hat
vanba. Mintegy 12 órát ült tét
Íenül Szolnokon. Eza1att a 
idő alatt a Szolnok-Hatvan 
távolságot személyvonattal 
kétszer is megjárhatta volna. 
Jogosan vetették fel a tanács
kozás részt vevői, hogy mire 
valók ezek a maratoni várako
zások. 

Az ilyen vezénylés káros az 
egyénre és káros a vasútra 
egyaránt. A helyes vezénylési 
módról az utazószemélyzet 
szolgálati idejének csökkenté- >"'"'-""....,\Al\,o,"'-'\A,,.,,, ...... ev.>1v'\A,,..,.,.,._,,v,.,.,...,._,,..,., ..... ..,...,.,.""""'""'"",..,,"""";vv.1Vll\o'\I\NV\"-"""'\I\N'-"'""'""'""-""1A1"""""'""'.,.,.,.,.� 

Klimó Sándor tehervonatos 
vonatvezető október 31-én a 

séró!, már elég régóta beszé
lünk, sót cikkezünk, de előbb
re lépni sajnos még nem igen 
tudtunk. 

Nagyon helyes lenne, ha a 
budapesti Igazgatóság hatha
tós intézkedéseket hozna, hogy 
ilyen esetek az elkövetkezendő 
Időben ne forduljanak elő. 

· . S'%ács 'Ferenc · 

Vetélkedő a Nyugdíjhivatalban 
Már hírt adtunk arrol, hogy 

a MAV Nyugdíjhivatal 
MSZBT Baráti Köre a Nagy 
Októberi Szocialista Forrada
lom 50. évfordulójának tisz
teletére .,Ki mit tud a Szovjet
uniórólh címmel többfordu
lós vetélkedőt rendezett. Az 
izgalma5 fordulók után az el
ső helyet · dr. Németh István-

né szerezte meg, második he
lyen pedig dr. Mérő Tibor 
végzett. Az első helyezett 700, 
<\ máSNiik 500, a hann<1dik pe
dig 300 forint értékű vásárlási 
utalványt kapott. 

A díjakat és az okleveleket 
a jubileumi ün.nep alkalmával 
Borbély Sándor. a l)ivatal ve
zetője adta át. 

Dr. Gál György 

a 

Segíthetnének 
mozdonyvezetők Fs 

Több rnnatkíséró panasz
kodott rr.ár. hogy a gőztömlók 
össze-. illetve szét'-apcsolásá
nál a mozdonvszemélyzet nem 
nyújt sefít.séget. pedig a for
galmi utasftás vi lágosa� elő
frja. hogy ezekn<'l a m•mkák
nál a mozdC'n:V�zemélyzetnek 
Is közre kell működni. 

Mindez az,,nban csak az 
utasításban van. mert a moz
dorr;s;:emélyzet segítséfle ab
ból áll, hogy a kalapácsot a 
je!i)-vizsgáló kezébe adj;i.k. de 
a tömlők 57.étl;;apcsolá�án:\L 
ille• ve össz,,!rn�plásári�l eg:, 
általán nem S'!f(ítcnek. 

BÖpár K:!,,ml, 

A madárijesztő 
A 

Nyugati pályaudvar szo
kott nyüzsgésével foga-

dott. Némi keresgélés után 
-m-eg.találtam.- -a- Vácra induló 
vonatot, ahol már a kirándu
lók tarka so�ága rendezget
t" apró csomagjait. 

Ki a városból! Vár Nagyma
ros és környéke! Senki nem 
mondta ki ezt a jelszót, de a 
levegőben volt. A reggeli la
pot forgattam, s nem is fi
gyeltem arra, hogy valahogy 
csendesebb lett a kocsi Kinéz
tem. Még átlunk. Ug11an mire 
ftgyeltek fel? ó - most már 
értem/ Húsz év körüli. csinos, 
fiatal nő keresett helyet, s az 
elhelyezkedés okozott némi 
problémát, mivel nehéz volt 
úgy leülnie, hogy formás lá
bai ne keltettek volna élénk 
feltú.nésl. 

Mi tagadás láttam már 
hosszabb szoknyát is! Csak 
amúgy felületesen siklott raj
ta végig a tekintetem. Feke
te csizma volt rajta, felzete 
miniszoknya, kötött fekete pu
lóver, magas' nyakkal. Szép 
a.-c. tzlésesen kifestve. Klván
csi. nagy kék szeme és szépen 
tvelt szemöldöke volt. A li.a;a 
fiúsan rövid. 

nem ;?kat töróriött a kíván
csi tekintetekkel. Fcke,e szal-

ma-táskájá-ból jegyzeteket vett 
eló és nagy figyelemmel bele
mélyedt tanulm,inyozáaukba, 
Rágyújtott egy SaváTiára, mit 
szép ·ujjat között -mödszer"esen 
forgatott. 

- Nézz oda, Lajos - sut
togta a hátam mögött egy nöi 
hang. 

- Látod, ez a mai fiat,al
ság ! Nézd a kis bestúit, milyen 
rövid szoknya van rajta. lt"s a 

pulóverje is milyen szúk/ 
Lajos próbált valamit mo

tyogni, hogy izé . • . nem is a 
pulóverje siúk, hanem . • .  , de 
mintha ráültek volna - nem 
jött belőle hang. 

- Bezzeg az én mamá11t, 
letörte . volna a derekamat! 
Próbáltam volna csak ilyen 
kihívóan öltözködni! 

Lajos megint próbált vala
mit mondani a kedves mamá
ról, mea arról. hoau „szlvecs
kém azért neked is vannak 
oluan holmijaid". de csak nem 
jutott szóhoz. mert megint 
közbeszólt :iz ellentmondást 
nem túró hang. 

- De én tudom, mikor mit 
lehet felvenni! 

1'.:rre nem válaszolt L11jos. 
- Mi az. te olv11sol. amikc1 

'l'lzzád be.�•élek? 
- l!igen. olvasol: - F.:b!íen 

i;o!t r-alr.mí olyasmi, .,nem li-

tod, hogy nem érdekel, amit - Csókolom Lajos bácsit 
mesélsz?". Jaj de örü!ök, hogy ki tetszet• 

Szemoen velünk arr6l be- tek jönni, délután majd átme• 
szélgetett két útitársunk, hop11 gyünk apuval. M9st vettünk· 
umnak e,pberek, a.T,ik mi�- egy �is telket itt a parton. Jaj_ 
denbe beleütik az orrukat. Ezt de i6. mégis lesz ismerősünk! 
eiég hangosan mondták, ú- Apu úgy is azt mondta, hogy 
héz volt ' nem. megéicteni, hogy sankit sem ismerünk. !egal-ább 
kire cé!óznak. Mégis Mlt, �ki lenne valaki, a.kit már jól is
nem ért-ette: a méltaHankodó mer. 
áss_zonyság; Magá rész�ról ,..... Ugye nem tetszik meg
pontot téve az egészre, egyet- fsmerni? Kovács Kati vagyok. 
len szóval . zárta · iömör Í,éle- A kijáratnál mát vá?-ták 
menyét: mqd4ri;esztö! Katit, s nem más, mint a 
. Lajos �ély sóhajt1H lctsérve lcedves papa, az egyik V<ISúti 

képzelte· el, ,milyen lenne kis üzem főmérnöke. Lajos nyája-. 

kertje a . · göÍ,i PMtc:m'. ha san üdvözölte főnökét. m,:ijd 
nem f1VŐZÖtt csodálkozni. horni „ilyen" flt!ld4rí esztó ri�atná megnőtt a lcís Kati mióta nem a szólót dézsmáló madarakat. 

Látta maga ·e/,ótt a . gondozott l�Jta. 
kfo kertet, hová még hétköz- - Nafiát, Katikám 1így őrii
naii (s. �iugrana. VégiÍl ts �ért lök/ M011dd, te is átjössz ugye? 
vették év.ekkel ezelőtt • .  hogy Sok :i tanulnivaló-.!? Nem baj, 
friss levegőn . lel7tÍenek. 

. ndced is kell egy kis kikap-
l,assltott a von(lt: Gödre ér- csoLó/1,ás 1 

tfi.nk. Sokan leszálltak; s köz- t.ajos már húzta volna maga 
tük i,o!t a Tt<tgy kritikus is. után 6tlé_nyegült teréségét: �e 

Te jó Isteni M!c;so!la rilhá- �':. c�ak m._ondta a "_taqá�t. _ Ve-
0011-1 KÓráTioz képest f'ikítáan . gu! m,ento- ötlete tamadt. Az-

- · • · . zal i,altak el. '1ogy naayon vorös bluz, s egy sl:ótmintás sietnek k. · · -
r/>vid szoknya. 

· _ . .  , m�rt. van e.gy "!S szo-
lo1ilk és nehan11 snlt>rifaj11k. s 

. A z  ablakt,an lóg6
, 

fiatal.ok az 6tkozott madarak nagyon 
'i.a11gos füttyel fejeztek �! bá- rákaptak � kertTe mióta nin·cs 
mu/atukat. mire megford:ilt. ma.dártfesztő:fük. 

A i,astllg mzsréteg mögött Ez Itatott '  úqy váltak el, feltilnt morcos arca. Szegén,'11 mint �kik biztosak �bban, 
Laj<;st kqrhq,_lta. hof711 mf a hagy '.télután 1<ellemes órá-
ffflenek �ellett en11yi csoma- 'cat töltenek majd együtt a 
t1ot hoznt Mellettük ment, �e� kertben O �::,fü,aM.1, ,yle1tt . . .  
hogy ment. t•('nu.l!! - a .,ki11" 
madár!jeszt6. S&andovár l'ibor 
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40 ÉV A VASÚT SZOLGÁLATÁBAN 

A MOZDONWEZETŐK T ANÍTÓ�USTERE 

. 'égy é\·tizede került a va3-
ütnoz Aradi Károly míísz.:.ki 
:(·t�gye:ö. a nngvk..-uli-z...� íútö
ház r.or/.\on,·06 rffizoI"l ·eze' ó
je. A vasuta� munkát életJ iva
tásán�k tekintette. E nchez 
.pálya szeret„tét már Ifjú ko
riban megtanulta édcsap;álól, 
aki palyamester Yolt Nagyka
nizsán. Két f\Yére u�ynncsak 
,·a,u!a3 dolgozó : Aradi Antal 
1 !okkmester !\agykanizsá:1. 
.lrcdl Jó=sef öcc•e. pedig a 
:11A V Hídépítési Fó1,ökségének 
a t•czetójc. 

A f�mlpari szakiskola elvég
zé.se után rö\'id tdeig a Gyó
ri Yaloneyárban dolgozott, 
majd n pályufcnntartá&hoz ke
l u:t, hegesztOi munkakörbe. 
1927 októbcr�bcn. 19:S-tól. a 
felszabcu!ulásig mo=do>131l'e::e
t5ként t el}cdtctt swlyálatot. 
11:'.ltfa évekig mozdon:/Íel;:i
(í'Ji!::ó, l;és6!>b ol:tatótis=t le'• 
r. "-"ITJ1:cni=sai t:t6házban. Ta
pasztalt. kit•áló �;,:akember. a 
felszab:idulá.� óta komrr1unista, 
· .. :.i az utóbbi két évtizedben a 
mozdonyvezetők egész sorát 
nc\'clte a tehet.sége3 fiatalok
tól 

Arra a kérdésünkre, hogy 
mit tart a vasútnál töltött 
négy évtizedének legszebb él
ményeként számon, így vála
szolt: 

- Sohasem lehet elfelejteni 
azt a nagys=erú lendületet, 
a.hogy a felszabadulás után 
meg;,e=dtük a helyreállítási 
rr,un1-álatokat, hog-; megindu•
llasson a vasút. Rövid idő alatt 
1 3-20 mozdonyt rendbehoz
tunk. Nem éltünlt gondtalanul, 
dc r.1ind'g arra törekedtünk, 
hogy nüveljük a telje3itménye
ket. �:orsltsuk a fejlődést. Em
lé!tSzem, a fels7.abadulás előtt 
ezer kilométerenként mosásra 
kerültek a gépek. l\Ia már mo
scistól-mosásiu 10 ezer kilomé
tert futnak a gé!)ek. sót a 42-l
e3 mo=donyokat caa.k !J ezC!f' 
kilométer után mossuk. A ja
vításol;at úgy idózltjül-, hogy 
leh:?tőlc� csak a mosás alkal
mát·al legyen ilyesmire szük
ség. 

A szorgalmas munka ered
ményei sem muadtak el : a 
nagykanizsai fűtőház az évek 
folyamán többször ré zesillt él
üzem kitünte'ésben. s taval)-i 
teljesltményeik alaoján a cso
mópont tagjaként elnyerték a 
:'.rinisztertanács és a SZOT 
v,.ndorzászlajút. Aradi Károly 
is azok kö=é tartozik, a.kik 
s:orga.lmukl:a.l, feg'Jelmczett 
m.unl,ájukkal clósegítették a jó 
ered rnén11ek lcidi·ását. A törzs
garda tagja. Ez önmagában is 
ro.r.got. megbecsülést jelent. 
Ki,·áló dolgozó. két konnány
kitünte!é, birtokosa. 

l'árndhatatlnn munkássá-
gáért. becsülete� helytállásáért 
bízvást p ·1ciát vehetnek Aradi 
Károlyról a fiatal vasutasok. 

L. ,. 

Hű maradt a vasúthoz 
Kedves jubileumot ünnep2l- tot. J 933-ban l\Il.skolc-Tis=a! 

te-.: a Mis.co'c ;�azgatoság JII. pályaudvarra került forga:ml 
torgalmi osz.tályának dolgo- s :o:g:í!attet·ónek. 1940-ben az 
zui. &irt.a •• Jörun · !elifgyc.ó, ák!,oti Gzemvcze(,;eég tll. osz
mlndznki Jáno3 bácsija. 40 f:i.'Hh )é\i" .t.Uinélyü<?yi i,:óadó. 
HztcndeJe dolg-:.zik a Y&útná!; A7tta�l&. ga�fo, ág III. o<z
f ebbői az alkalomool köszön- tá:ván <lolgozik jele,, 'cg. m'.nt 
töttéi< ót a munkatár,,ak, a ü,:.;xga.zd�Hill és múszakfej· 
barátok. :e ·z.té,i csoport,czetó. Szak-

Barta János m',r gyennek- von=:li munkáját mtnd'g kifo-
1:o:-:í.ban megtanul� a vas-útat gá.,talanU: vé;:ezte, s munk.;ja 
s::cretrrl. Ezt a szeretetet édes- i;é'.da lehet a nata'.ok elótt. 
r.pja plántálta be!-é é.s e'}y ék- Barta Jar.os meghatcttan, 
trn keres:tiil hú maradt a.pJa könnyes s"emekkel köazSnle 
em!ékéhcz. l:tí marodt a. vasút- meg az (lrlvö;,;lö szavakat. a 
ho�. Is!,olá.inak e!végzé:;e után Jó k!ván.:;úgokat és annak az 
16 ét·es k,;míban Jelent!tei.clt a óh&jának adott k!feje��t. 
,·.;sútniíl, s 102!1-ben már ki- hoE?v ner�tne �g hoss:>:ú Időt 
tJr,ó eredmén....,"·el elvégezte a c:��Öl !cni a \·z...,;utasok nagy c.sa
t:�z� �ifnt.ót is. Tüb� ár:o:ná.�on lÍlcljtl"o:in.. 
Ru.dabcin!J<Ín, Sajóecsegen, Zhnonyi Ish'áu 

Mlbkolc Darca:..án telje.!telt sZO,:gála-

Tizenöt éYes a Debreceni 

MÁV Filharmonikus Zenekar 
Az ősz, a hangver<:eny, a 

ivlnházi évad kezdetét is je
l�ati. A debreceni llfAV Fil-
1 annonikus Zenek'1.r ez év 
i:eptemberébcn 15. évadját 
1-e:dte meg. A hangverse.'ly 
{,·adat Jelenló� zenei el6ké
tzület eiózte :r.eg. A MAV Fil
hrumónit<u'IO:t mun:.ltá•a az 
E ·Jl!USztu,,ba'l meg,er,dc,zett 
<' •i>receni Kóru� Fesztlv:ilon 
ti>··tént kéiu-cműkixl •.ss.cl és ön
i ló han;;ver5"'!11lyc,I már meg
ln.<lódött. C•ak augusztus hó
r·.pban öt hangvcrsen;·t ad
t:k, A hangt·erscnyé,·ad meg
\:�zdése elótt S?Je!'epe!tek m/.g 
lCcs:thelyen, Klstíjszálláson, 
S�luótar,iánban, O.::don és Sá• 
tora! íaújnelyPn Is. hogy csak 
néhany váro,t emlftsünk meg. 

A 11A V Filharmónikusok 
e<..Y évi munkáját talán a kö
,·�n:ezó rövid kls statisztiká
,-nl Is lemérhetjük. Az 1966-
c; -es zenei és színházi éi:ad
hn 30 """11.:ePekart hany1·er-
1•nvt a.dta.k, 40 opera.el'1a.dást 
k�értek, rés=t vettek 36 i-idé
ki úgyneve=ett gördiiló opera.!, 
t!lett>e 100 opcrett,:,tóadiion. 
l!:7.enkfvill 7 kisebb jelentósé
Rll hangversen•re-n, egy alka
lommal a Rádló mikrofonja 
elótt Is szerepeltek. 

A debrPcPnl MA V Filharmó-
niku�ok a c�ok„,uif 
mellett, Debrecen 

s�fnhc!z 
zenei és 

kulturális élet.ében jelentős 
szerepet tölte-1ek be. Tc\'é
ken�·séglik Kelet-1\laFaro.r
s'mg s-1..inte vc.lamenny1 ,�áro
s.'1ra kiterje<l. Külföldi ven
dénmífoés=ekkel. s k'1.r11agyo�
kal történő eayiittes •::erep'e
sei!, alka!mával nemc.,ak Deb
.-ec,m l&anem a..:: egéu ors::ág 
=ene! ' kultúráját is képt"iselik. 

A D�brccen.l MA V Fllhar
mó:ükus Zcnek::t:r 1952-ben 
csa\.n1em három évt!zedes. 
eredm<•nyekben ga7..dag ama
tőr múköd�c utAn vált álla
mi zenei inté,;ménnyé. Ettól 
az ' időponttól kezdve ketw.s 
feladatot. ,;,peral és hangver
senv munkát lát el Debrecen 
zenei életé�n. A zenekar ed
dig\ eredményei figyele.mre 
méltóak. Fe;lódésében régen 
túljutott az amat6r egyiittesek 
színvonalán, megközel!tve a. 
legjobb élvonalbeli sztmfónt
kus ;-enek�rokat. 

A mmharmónikus zenekar 
állami lntézménvesi� az or
siát>;ba-.i vé�bement kultúrfor
mclalo:n eredmé yeként jött 
l<'tre. A zene1<ar e!mek a kul
túrforradalomnak egyik aktív 
képvi,;eló!e. Orömm+'l vettek 
részt a Nagy Októberi Szocia
lista FotTndalom 50. évfordu
lója tls7teletére rendezett or
s7.ágos ünnepségsorozatban Is. 

Ounkel Prleyes 
a MAV FiJh,i•monlkusok 

vezetője 

MAGYAlt VAstITAS s 

Munklisból 
lett igazgató 
Négy évtizedes munlc.ás

múltra, eredményekre, sí.ke
rekre és kudarcokra visszate
ltinteni megható pillanat. Bi· 
ró Béla a d.!breceni j.í.rmúja
vltó igazgatója októberben ün
nepelte mur..kássa.gának 40 
éves jubileumát. 1927. október 
2-án, núnt e!ektrómúszerész 
kezdte a munkál a debreceni 
Egye:emi Klinikák központi 
gépház.:í.ba.'l. 1 938-tól, a debre
ceni Elektromos- és Gítz.mű
vekhez került, majd 1949-töl 
az inotai November 7. Erómü 
villamos osztá.iyának vezetője 
lett. 1951-ben az oltani mun
kájáért kapta meg a Munk.a 
Érdemrend. bronz fokoza:át. 
De szíve Del>recenhez húzui, 
és 1 955-ben a d-brerer.i Mc
z,5ga7.dasági Glp,gyárh<>z ke
rüi t igazgatónak. 1938-ban pe
dig a debreceni jármuj.avitó 
iga..zgató}a lett. Azóta a \•ál!a
Iat két.szer nyerte e: a Min'.oz• 
tertanács és a SZOT Vürös 
Ván.dorzá5zlaját, e'! ·zcr l'..:p
tak élüzem 'tüntetést és h,:
romszor Yezérir-azgat6l cHs
merést. A ,·áll:!.,a :,ül Yt�r:ctt 
eredménves mmúáJ.í.::·t 1 '.'60· 
OOTt ÉTdemes Vaeutas. lRGl
ben Kiváló vasi.ta.s kitünte
tést kapott. 

Mint vezető. úJitásaival !:s 
segítette a vá'.la!at te:-meléslt, 
gépesít-és-ét. Jelentqsebb újí
tásai közé ta rtcz.' k a 10 C:S 20 
ton,nás levegómctoro• koc.-,;
emeló terYez.é e. nme�y a 
nagy fizikm munkllt c<&k :en
tette. 0 do'.gozta ld a h!dr,m
liku.-; rugóbontó g,épet i,. Uji
tá.siainak népga.c&.e,,igi m�q•a
k!lrítá.sa c�a.:C.wmi 2 millió fo
rintot l?l'edrnénye?ett. 

Yolosfno,-.;:ikf 

F E L H Í VÁ S !  

A Törekvés Müvt-lódé,I lláz 
Helytörténeti Szakköre telkerl 
mindazokat, aklknt-k birtoL.á
bM1 a, centen;J,rinm.\.t iinnt�!,1,) 
Munk:isotfüonra (a Pc-,;t-lluclal 
l\lunkásképzö. a Tör'!k,·és 
J;>.al-, .Zem,- é� Onképzö�kt. 
a Józ.seh·árosi (l,o•onezi) pá
lyamln1r, a Ganz-!\11\Y,\G, 
Kóbánya és JózsehP.ros mun
kismozgalmára, mü�7akl t'm
lékeh-e) ,·onatkozó bármitfle 
anyaguk ,·an. ,·ag)' e1ryébk('nt 
az ilnneJl.«l'gek t>!,;J•t-;zíté�ében 
közremüködni kívánnak, jc
lentkczzenelc a szakköri tit
kárnál. (Dr. Jl,ait:v lsf\'án, Bp., 
X .• Köbányai út 30. Tel : 139-
555.) 

új fel adatok - nagyobb felelősség 
A Szalc- és S=erelóípari F6-

nülwég I3udape.sten üre.-nel, 
mégi.3 ú;:y túnik. hogy na.g:;,on 
messze van a fővárostól Új 
nevét ebben az év>ben ka9ta
Az 1950-ben alakult pálya
!enntar i.ási üzemet t,orál>t.,a.n 
Épületelemgrárió Fónöksée
nek nevezték. Törtinetűk „6s
korában" cn,'li.rta.si tevi,ken.u
sé'get folvtatiak beton-. fa és 
Jén:a11yagok felluuználá.sáva.l. 
Gyá�tműnya.ikat elsősorban. a 
ma,g,a;..\pitők h31<zná1t..;k fel. 

- üzemün.k igazi timé,uU 
az elmúlt évben kezdődött -
táj.{,kozt:at IiámCT Mátyá,a fő
mérnök. - Ehkor lettJnk «z 
épitési és pá.lt,taf enntartá.ri 
szakcs.tiálvna.k közuet�n:Jl 
ukirende!t nerve 

Fordulat a fónö!isét é!etébe1 
Ez a.z inté;r..1<edés ford�tot 

hozott é etünkbe. A meg!é-..rő 
re:adatok mellett újabb mun
k:Ck ei·t3z�sérc jelölték ki az 
üzemet. Igy kerü1t protiljuk
ba az állomások elekt:-omos 
rekonstrukciós muru.�nak 
,•égzére. a csószerelések. az 
állomások i...-óvíz-e:látásána-k 
b:ztosítása. a talaµeltárások, a 
mélyfúráso,k. 

Az új feladatoklkal nótt a 
feleló,.-s.ég is. Ettől =onban 
nem i ,�tek meg A !ooök.sé& 
doigozói évek óta szorga'ma
s:in dol-.,,zn.::ik. Enne!c tudr.ató, 
hogy terveiket t.lland6an túl
tel;e-;ltik. Számokban kifejez
ve míg 1960-ban 31. addig 
1 967-ben 72,5 mill.:6 a tervaló
irányzatuk. 

- Az eredmények kov.kso
lóí a főnökség Jól k;,l�tt. Ze:
�s cJ.o'go:,íi - mor.<l.'a kimu

13 rácsos lámpaoszlopot ké
szítenek. A felsorolt válla
lásokat már teljedtették. Pót
t·állalásaikban 149 erer fcdnt 
érttlcben újabb felajá,"llá=kat 
tettek. 

-Siken?in1cben a dolgo::ók 
s.rorga,lma meUett jelentó.s 5ie
repet játszott az új technolo
gia. ű - tijé.'c-02.tat a la•lc., tos
múhelyben Hella FeT,mc 
üzemvezető. - A munkadara
bok hajUtásit, V<!Qását lcOTáb
bci,i V<Z'1II helyoo-n t�ae=t:'i.'e 
riat m-Ods::errel, VOf1Y bérbe
adtuk kii.l.só txíl,Iaia.tokMk. 
Mindkét esetben a mcummi
ká.lás h.o&.::ú id.ei9 tartott. Az 
új ,i,,egmunká!ó gépek scg!tsé
gével lényegesen meggyormlt 
a rnun.ka. 

Kapott a fónök&ég - többek 
l:öi;ött - n.:ig,vte�jes:ft.ln�.:-a,,rtl 
c'eh9:lovisc hai1Hó- fs NDK 
Y{l.gó�épet. N�mr..:g UzemC:!: 
helyezte:i egy egrengetó hen
g;?rsort, egy �zoyjct .5. •ol::.:í.<ót. 
�n1e· ynek órá."'l•kéi:ti sebesslge 
40-50 :néter. 

A fol;·ama'o$ munl:.a ,:-1'.,\t:':
sát szerz&clésE1t: mcg:tötúév.?l 
és egyéb szerve•,5�l J:f--::n!:\': 
bi�o_;-..í�nL A több trrme:és 
éroe'.;ében terv� t·�·tt:i. e1'Y 
új múhe1yn�. a re-:ü:�t ne
mesNlnek a fclá�Htó<.11. Ebben 
túlr.vomó r�szt a'u..-nín:um 
munkákat végei,!"én�f: To ·ab
bi t.ert·ü�i;; talaj-t·!:z..:,�intsüly
lYe!z+..ó és ta'., lmechanik:ú 
részeg meg.sze.r··c7i."'�. 

'I ózsfr Ernő 

Több új =tutcl;esilméllyú ;épsort ka.potl a. �ti\\' Szak- "
S1:erelóipa.ri Főn.öliég n ehnúli idó�-za.kban. A képen ll"J 

új gép, egycngetó hengersor lát-ható. 
(Tőzsér Emő te ,·«eie) 

t:1tó.SC'lk. jden -és-ék fö:é hajol- >----------------------------
,·a Sápi lstt::1,i pirttit.'ttá:-. 

A gaz...'1a�flgi és mozgaiml 
7e:-ve-k vezet.ji 1�.smeréssel 

1x'>""élnek a s7,ocb:'ru br'i-·'. 
dokról. J4'1enJeq 14 azoci4I-ista 
br½ríd nai':öd k. 161 fővel. O"
le,·e:et m·ert 4 br-t,:f:d 6:? fő
vel. Zf,5.71/>t é� 7.öldk-:,,,,:,,arú., 
jelvényt kispott 2 br:!g,id. 
Bconzplakettet és ])l'onz.koozo
nls iclYén)-t G bngád 51 dol
.c:02lij::i kfi,:)Ott, A 8ZC>cict!•s� 
brhádokban 14 n.ói co!gozó ;s 
l"211.. 

Terven felül 
A swcia;..st.a brlgá.dok élen

járna.k a jubEeum-i munkaver ... 
�enyhen is. A rer,des hntt:rid& 
rnun2d.k mPliett t•állal' ák, 
hogy az IBUSZ ré.-;zére 48 dR
rab Tes-chauer ab;akot kfszí
lenek. a Thlli p:í1ynudvaron ll
vó ut-S<>!látó részére as:z.talos
mu,ik.-it v.égt-znek. Az a!m-'s
füz! !.ői lakóépület részére 312 
d:irab nvf!.:lszárút. ezenkívül 
28� darab különlega; csa.var� 

Vasutas f iatalok Ki ievben 

Elmúlt számunkb.gn már 
röviden beszámoltunk a 90 
vasutas fiatal kije,; útjáról. 
Most az ott ta.rtózkod.\s n6-
hány felejthetetlen epizódját 
elevenítjük fel. 

K\jevi tartózkodásunk alatt 
kel:emes, napsütéses id6nx 
volt. :Mintha a;r; ,uliíJár.á., ;i � 
nagy -ünnephez ig"7..odO vol� 
na. A-,, ü.,nep titán kö,·etke�ő 
napokban me,tlekintettük a 
XIX. százacloan é;>ült Pecser 
kolostort, az Us=peru::kij szé
kesegyház romjait, ugyan!� a 
�émet fasiszták 19�3-ban fel
robbantották és ú.ijáépíl<ésr", 
illetve felépítésre nem került 
sor. 

Voltunk a kijevi Btadionb:m 
és megnéztük az egyik leg-

II. 

Jobb szovjet rut':>a'l-e:3pat, 
a f,ijP.<'i Dinam'.Í jat-6\.:.\t . .  Meg
tel;intettül;: a kijet•i Op�•·ah..z 
egyik népi operáját i.s Meg!s-
rne! �cdtünk ezy Ki,i,.: \. n1ellet ... 
ti szo�·h<"7t.::t!, .1mely11ek óvo
dásai ham:ir belopták magu. 
kat szívünkbe. Aw-erre jár• 
tur.k, 11Jince ·, sok é:,né,iy. 
11 yel ga:;clii{J • :nk. Sol: em. 
ben-el é$ fia:allc.l be::=élget, 
tünk. Az 5 nap kevés Yolt .ah• 
hoz, h<>Q" egy ilyen nagy Yá• 
rost bárki teljesen megismer
jen. de Plég ahho7., hos,· meg. 
szen·ssü?c s1.éJcs, tiszi, utcáit, 
tereit, fekYését, amely nagyo� 
hasonlít a mi Budapcstünk
höz. 

Két c1sszony 11 11en1zetközi pénztárból 

Hamar elszaladt az időnk és 
az utolsó n11pon m,\r r.em eg.� 
ffa.!alról ha!'oe.am. hogy j& 
lenne még mar:id,1i. Csopo�
tunkhoz KiJ<c>\'bcn kC,t komszo
moasta kf,.;ér.3 C�u 11 ::.orott: 
Lili és Jóska. Mindketten rö
vid idÖ n!att 1: .. i� �csz:tedtU 
kollektivánkb:1 és, h0[!y meny

n�ire ho;:7,tl.i,.: ta.:-o.:.ör:aic 
éreztük óket. azt if':t:ún c.s.::.i< 
a búcsúzásnál vet ü�� éi;zre. 

K�rek egy helyjegyet 
Prágáig! 

- Egv hálókocsijegyet kérek 
Zürichi&! 

- Mennyibe kerül két sze
mélyre Bécsbe oda-v� w ?  

- Kell helyjegy Po:r.sonyba ? 
Ilyen és hasonló kérrlé•c'c zá

poroznak a k's ablak felé. a 
Keletl-pályauc,·m• nem1e!közl 
pénzt.áránál. Tóth lst�·ánné, a 
pérztár egvik dolgozója 25 
é\·e dolgozi!, a Yasútnál. 19�3-
tól kapott poggyászpénztárosi 
beo.szt.ás•, 

kél é" fél éve 

pedig nemzetközi pénztáros. 
Németül beszél. oroszul moit 
tanul. Egy nyelv most már kö
telezó itt. De 6 nem elégszik 
meg e��·el. 

- Ha oroszul tndok, akkor 
a többi s=láv n11eh•et is kön11-
1111ebben megértem - ,·allja. 

- Nem fárasztó a munkája ? 
- Egy kicsit. Napi !� órát 

dolgozunk, de utána 32 óra a 
szabad id6nk. S e:? nain,on jó. 
Nekem az otthoni mú•:o.k is 
könn11e1,..,, nurt eoye<Fil t·a
QYOk. Fé1;em másfél fre m,m
halt, (l1l<?1'ekPm nincs - t•ála.
szo!ja. halk szomorú.,ággl!l. 

- Mennvl en1bert tml egy 
.. műszakban" kiszoll(álnl? 

- Pont.,,.an nem tudnám 
me!!'l:ondanl. Az lde!(P:1'or2;al
mi főidényben 1''"111tran elófor
d· 1. hogy egy óra nlatt 150-
; ,.ta.•mak kell Celvilfi!{osf• 
tást. vagv JegvPt ndni. Pcrsz" 
,u:ad o1,·,n utas Is. akinek a 
i"'i?"V l(tfíl1ít6�-::1 ptT,: óra h('IC't:'7�f 
is eltart, nem Is bes.Géh·e n 

valutaszámlázásokról, átváltá
sokról. 

..:.. r.IÍ!yen a knpcsolátuk' az 
IB m,Z-szal ? 

- Va" erre e(!'I/ aranl,'ffl01i
dás �AT:i dolgozik, az téved 
is." S e= fgy iga: - neveti el 
rr;,i g::,t. - Bi:-on11 el6fo,-dult 
már egy párs=or. hogy u 
IBUSZ kiadott j�g:,et, es a::t 
mondta. nem kell he!yjerr,1 
ho.z=á, pedig köte/P�ő volt. S 
e�:kor az utas s?.idt., a MAV-o� 
Pedig hig1,•y� el, ml nem tehet
tünk róla. Több probléma adó
do.t abból Is, hogy az IBUSZ 
m·nt pénzbe,·áJtó Is szerepet 
De soksz.or csak akkor váltot
ta be a pénzt. ha az utas a je
gyét is ott ,·ette. 

- Problémt.k·, 
- Akad az is. Kicsi oi hely, 

s::17kösen va(11Junk, picike az 
abl.a.k. a:: ember soks=or k!or
dítha.tja a tildejét, l&ogy oi zsi
bongó csarnokban á.Uó utas 
meghalll&asaa. Ha a jegy el
ké�zíté,;e tovább tart. nincs 
is hol leülni a várakozóknak. 
lg}· aztán nem csoda, ha e!ft\
rc dnak az ácsorgásban és ide
gesek. türrlmetlenek, sok:sror 
gorombák lesznek. Dc talán az 
átépfté.s.sel me�oldódlk ez k, 
s ml '• kulturáltabb. higiéni
kusabb körülménye,k között 
do!izozh9tunk majd. 

A problémák nagyjából ha
sonlóak a Nyugati pályudva
ro1. Is. ahol Ha.Da.s Lajosnéval 
b�zélgettünk. Kicsi a hely, 

nincs tf•zt'1kodúl 

lehet&wg 

L, -:,z 10 Srá'l lr•r111a, ..:U, főlell, 
ahol nók dol„n-r.nnk, bizony 
nGgyon kellemetlen. 

- Hogyan került Ide, a 
Nyµgati nemzetközi pénztárá
ba? - kérdezem. 

- Szüleim korán meghal
tak, nagyné71•m r.ecelt fel, 
aki itt Pesten lakott. 1934-ben 
kerültem a MAV-1:oz, majd el-
11égeztem. oi tisztképzőt és 64 
óta va17'!1ok itt, ebben a pénz
tárban. 

Németül, oroozul besz.él. mln
d!g mosolyog, és nagyon udva
rias. Olyan vidám, mintha 
most kezdte volna a mu'lkát. 
pedig Hnvasné mögött már 14 
ledolgozott munkaóra van. 

Cseng a telefon. Az Clt}-1k 
hntárállomás ad jelentést a 
megmaradt helyjegyekről, köz
ben a kis ablak előtt h�s:!ú 
&orban állr>.ak az utasok. J 6,. 
formán alig tudunk beszélget
ni, olyan nagy a forgalom. 

- Kedvtelése. hobbyja? -
használok fel egy pillanatnyi 
szünetet. 

- lmádOffl II zmét - vágja 
rá. - Hét étitg tanultam zon
gorá.ZftÍ, ew évii, énekelni. 
Klasszi1.."tts muzsikát, magyar 
"6tát, tánczenét, mindPgyiket 
ewtonnán. &i:eretem. Férjem 
sztittén aktív zenész. Otthon a 
z,m17ora és az én.ek a. legmgyo
góbl, kikapcsolódás, 

S hogy a napi munka után 
fáradtan tér haza? Hogy az 
élet kisebb és nazyobb gond
jai reá Is nehe?ednek. arról 
nem beszél. Munkaheh·ére 
csak a Jókedvet. s az udvarias
ságot hOV!za magávR!. T.�1(,n 
eúrt van az. hogv Havns L11-
Josn� semmi sem tudja kihoz
ni a sodrából. 

s. G. 

El.iö't a búc,,ú p'l!:i�ata is és 
a ki.ievl pt.·y..�,d-.-aro:i a késő 
éj�zakai órákban nc/1 .;= szívi,el 
1>1,cstí:-tunlc ked1,•cs ve,.dég!é.
tóinkt6l. tifonr:an s:er=ctt ba
rátai:>1któl. Mindel1fe!é. amerr<!' 
néztem. könny c�illogott a 
szemekben. Még egy utolsó 
ölelés. kéz.s�orítás - és után'.I. 
elfoglaltuk helyeln'.:et a háló
kocsiban s ellndullur.k f..ia• 
gy;;:-orsz.ág:·.'.\. 

?II!ndannyia.-i á'�reztnk en• 
nek az útnak a jelentőségét. 
Boldoe:ok voltun ·. hC''lY ebben 
a nagy je)entó<égú ld ,pontban 
K1Jevi>en Ünn<!pelh<>tt:ink. Kö
szönet awknak. eki1: lehetót:� 
tették. h�:,y 90 tvtsutas fúttAJ 
a Na,n, OI:tóberi Swnalís+...s 
F'cn-Tadalo,n 50. ét•fo•dulójá
nak fele;thetetlen ii>mepét Ki� 
jevben tölthett". 

llorvi:th Fereae 

100 OOC FORINTÉRT 
tetuése szerint Yás.rolhat 

ha meqnyert a 
Szerencse.sorsját,k 
eqylk f6nyere.,,•nyft. 
Tov�bbl naqy&ssnqa 
v.is.irl.tsi ut.Jlv.i11yek 
6s eqyfb 6rt,kes 
nyere..,,.nye&c 4 torlnNrt. 

Vfl!n'en Szerencse-sorsjegyet 

Kaph.16 az ú)s�riosokn�t. 
trafikokban. boltokba" 
6s a postbokn;\I. 
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A Haladásnak sikerült az NB I-ben maradás, 

a DVSC kiesett az NB I B-ből 
_ November 26-án délután 3 útjában is, az NB I B ez évi óra körül több száz magyar küzdelmei során, de végül sok. futballpályán felhangzott a kal biztosabban sikerült a 'szokásos hármas, éles sípszó, bentmaradáshoz szükséges amely a mérkőzések végét je- pontokat megszerezniük, mint lezte, A november 26-i sípszó azt a bajnoki táblázat mutatja. azopban ennél többet is jel- Ha csupán két ponttal szerez-2ett: az 1967. évi magyar Zab- nek többet a miskolciak, már darúgó-bajnolcság befejezését. ott végeztek volna, ahol a Tegyük mindjárt hozzá, hogy Ganz-MAVAG, amely hosszú az utóbbi évek, sőt évtizedek · <deig a bajnoki címért is verlegizgalmasabb bajnoksága fe- senyzett. 
jeződött be ezen a még nap
fényes, 6sz végi vasárnapon. 
Az izgalmakat nem kis mér
tékben a vasutascsapatok is 
okozták, a Nemzeti Bajnokság 
kü!önröző osztályaiban. Pél
dául a Szombathelyi Haladás 
az NB I-ben. 

tetlen a PVSK nagymérvű 
visszaesése. 

A Do11}bóvári VSE kiesése 
nem okozott különösebb meg
lepetést. A jelenlegi ·gárdája 
még nem érett meg arra, hogy 
tartósan az NB II-ben tudjon 
szerepelni. 

Az NB II Közép csoportjá
ban csupán egy vasutascsapa
tot, a Székesfehérvári MAV 
Elórét találjuk. A 9. helyen 
végzett, látszólag simán kerül
te él a kies'ést. Mégis; erősen 
közepes szereplése fel veti azt 
a gondolatot, hogy mi lehet az 
oka ennek a közepes szereplés
nek a legnépszerűbb sportág
ban? Hiszen Székesfehérvárott 
a vasutas sportolók, más sport
ágakban feltűnően szép előre
haladásról tettek ebben az év
ben is bizonyságot. 

Bravúros hajrá 
Szombathelyen 

A vasutas labdarúgósportot 
fl legmagasabb osztályban rep
rezentáló Szombathely úgy
.szólván az utolsó perceleig két
ségessé tette, hogy lesz-e jö
uóre is NB I-es vasutascsapat. 
A fináléban, a Szombatliely
FeTencváros mérkőzésen vol
tak percek, amelyek során úgy 
lá1szott, hogy a Haladás befe
jezte egy időre NB I-es sze
replését. A hihetetlenül nagy 
harc végén - amelynek során 
még az utolsó fordulóban is 
h�t csapat küzdött a kiesés el
len ( !) - a szombathelyieknek 
sikerült bravúros győzelmet 
cratni az utcahosszal bajnok 
Ferencváros ellen, de ahhoz, 
hogy ne jusson a kiesés sor
sára, még így is a több-i ered
mény szerencsés alakulására 
-volt szükség. 

Szeszélyes utat tett meg az 
1 967. évi NB I 30 mérkőzése 
során a Haladás. összteljesít
ménye alig emelkedik val.ami
vel a 40 százalék fölé. A meg
szerezhető pontoknak még a 
felét sem tudta „begyűjteni". 
Nem feladatunk ezen a helyen 
a problémákat feszegetni, szak
mailag azonban fel kell figyel-
ni a 42 rúgott, 60 kapott gó!ra, 
amely mindjárt megmutatja, 
hogy szerkezetileg hol kell el
r;ósorban erősítést keresni. 
Nemcsak a hajdani Weinhardt
Nagy, Prém legendás védelmét 
sírja vissza ez a gólarány, de 

Váltakozó sikerrel 
Sokáig úgy tűnt, hogy a ki

eső DVSC ellenére is három 
vasutascsapat játszik 1968-ban 
az NB I B-ben. Sajnos, a Sze
gedi VSE az NB II Keleti cs-0-
portjában éppen úgy összerop
pant a hajrában, mint a BVSC. 
Az SZVSE-nek is a védelem
ben lcell erősítenie, hiszen 
több gólt kapott, mint például 
a Bélcéscsaba, amely pedig 
csak egy hajszállal kerülte el 
a kiesést. Az SZVSE más-Odik 
helyezése így is elismerésre 
méltó és biztató a jövőre 
nézve. 

Ugyanebben a csoportban a 
Ceglédi VSE kiegyensúlyozott, 
jó átlagteljesítménnyel har
colta ki az 5. helyezést, a nála 
jóval nagyobb múltú Szolnoki 
MAV 7. helye azonban már 
korántsem értékelhető ilyen 
pozitívan. 

Az NB II Nyugati csoportjá
ban a Győri MAV-DAC-tól is 
sokkal többet várt a vasutas
közvélemény, mint a 7. helye
zés. Az NB I B-ből tavaly ki
esett MAV-DAC, sajnos, egy 
pillanatig sem volt esélyes a 
viESzajutást jelentő bajnoki 
címre. A Pécsi VSK teljesít
ményére csupán egy jellemző 
adat: az utolsó fordulóban, 
amikor az eredménytől az 
esetleges kiesésük, vagy bent
maradásuk függött, a nem leü
lönöse bb képességű Nagyka
nizsától saját otthonulcban 
szenvedtek vereséget! 11:rthe-

Alig néhány napja, hogy vé
get ért hazánkban a labdarúgó 
Nemzeti Bajnokság. Korai len
ne mé'{ a fentieken túlmenően, 
mélyebb elemzéssel végezni az 
értékelést. Ez elsősorban az 
egyesületek szakvezetőinek a 
feladata. Am, ha ezt az elem
zést a szakvezetés mindenütt 
alaposan és őszintén elvégzi, 
mindjárt választ kap arra a 
kérdésre is, hogyan lehet majd 
az 1968. évi bajnokságban a 
vasutas labdarúgósportot még 
eredményesebben képviselni ! 

Vedres József 

Kispályás bajnokságot nyertek 
a későbbi szombathelyi védel- örvendetes fejlooés tapaszmeket is, amelyek mindig a talható a debreceni építési fő
csapat erősségei voltak, Nos, nökséghez tartozó építésveze
ebben a bajnoki évben csak a tőségek dolgozóinak sport
két kieső, a Komló, és az munkájában. Az épitésvezetó
Eger, valamint a Szeged ka- ségek, Tcözül is ktemelleedik a 
pott több gólt, mint a szombat- gépállomás kollektívájának 
helyi védelem. Pedig Szarka lelkesedése, sportszeretete. A személyében a válogatott ka- korábbi évekhez hasonlóan, 
i;uját döngető képességű „por- ebben az évb€n is részt vettás" őrzi a Haladás kapuját. tek a debreceni városi kispáTársai azonban gyakran még lyás labdarúgó-bajnokságban. őt is idegessé, bizonytalanná Ebben az évben két csapatot tették és ez jó néhány érté-

is indítottak, egyiket az első, 
másikat a más-Odosztályban. S 
n gépállomási dolgozók dicsé
retére válik, hogy mind a két 
csapat 100 százalékos sikert 
aratott, ugyani-! csoportjuk
ba.n mindketten az elsó helyen 
végeztek, s mivel az első csa
pat már harmadszor szerezte 
meg a vándorserleget, így az 
végleg a birtokukba került. 

Deme Gyula 
kes pont elvesztését jelentette. ----------------------------

A DVSC elbúcsúzott I 
K 

.. .. 
az NB I B-tól odmon 

Csak örülni lehet a Haladás 
bent mar:::dásának, hiszen azok 
a remények, hogy az NB I B
ből vasutascsapat feljebb jut
hat, ismét a bajnokság hajrá
jában töredeztek darabokra. A 
feljutásra esélyes BVSC ebben 
az évben is a hajrában rop
pant össze és szinte rejtélyes 
módon „sikerült" elkerülnie a 
feljebb jutást. Ha rejtélyes a 
BVSC feljebb jutásának meg
hiúsuláSa, még nagyobb rej
télyt jelent a DVSC elképesz
tően gyenge szereplése, amely 
törvényszerűen a debreceniek 
kiesését eredményezte. Igaz: 
jó néhány mérkőzést vesztett 
el a debreceni vasutasgárda 
úgy hogy szebben játszott, 
mi.,;t ellenfele és a ve7eségben 
11. bal.�zerencse is közrejátszott. 
Aµ1 rr.ég több olyan eredm�
nye is volt, amikor sokkal ki
sebb képességű, játéktudásban 
szerényebb ellenféltől szenve
dett- megérdemelten, több gó
los vereséget. A tavaly óta 
meggyengült, több kiváló já
tékosát elvesztett DVSC-nek is 
sok'cal jobban kellett volna 
azonban szerepelnie és a ki
esőjelöltek csoportjának még 
t'sak a tájára sem lett volna 
szabad jutnia, a jelenlegi gár
dával sem. 

Talán nem sértjük meg a 
mi,;1-:o'.ciakat, amikor gárdáju
kat összehasonlítjuk a DVSC 
legénységével és azt mondjuk. 
hogy a Miskolci VSC csapat�
ban semmivel nincsenek k1-
emelkedőbb. -,--.<�ű iát�ko
.sok mint a nv<:� 1

,0n. Sú!11os 
buktatók akadtak az MVSC 

Az egyik Esz
tergomból Buda
pestre tartó vo
n<itnál a jegy
vizsgáló arra lett 
figyelmes, hogy 
Dorog-0n két ap
rócslea emberke 
szállt fel. A fiúcs
ka amolyan 8-10, 

a mellette totyogó 
kisleány 4-5 
éves lehetett. A 
díjszal::ásban nincs 
o:yan korlátozás, 
hogy az utas 
hány esztendős 
legyen, meg a je
gyek is rendbe-n 
voltak, de a 

jegyvizsgáló azért 
nem állta meg 
szó nélkül, hogy 
meg ne kérdezze: 

Hová, hová 
gyerekek . . .  ? 

a Gödre 
na.qy-nénimhez 
válaszolta a fiú. -
és ezzel be is fe
iezte a társalgást. 
melynek úgy ad
ta jelét, hogy 
tett-vett kis mo
tyója körül. A 
kislány meg fél
ve beljebb húzó
dott. 

A jegyvizsgá-
ló c.�ak tovább 
érd e k!ódött. 

- Hogy hívjók 
a nagynénit? 

Jóska világgá indult 
- Hol 

Gödön? 
!.akik 

- Anyu miért 
nem megy? 

A gyerek dip
lomatikusan vá
la.s ; nélkül hagy
ta a kérdéseket, 
csa·; a „hollakik"
ra kezdett ma
gyarázkodásba: 

Gödön egy 
nagy h�(}Y tete
ién lakik. Sok al
ma, meg körte. 
meg szóló van az 
udvarban. Azért 
megyünk. Bi-
zony! - . mondta 
egyszuszra. 

A jegyvizsgá-
ló1Vlk a gyerek 

határozottsá-
ga ellenére is 
'1Jlanús lett a Göd 
a herm és tovább 
lcérde;r:'1°fett, de. 
most már vizsgá
lódva. 

A kis „szöke
vények" hamaro
san összezavarod
tak. 

Közben a Nyu
gatiba ért a vonat. 
E!ókerült egy 
rendőr. Az is ked
vesen, bátoritól�g 
kezdett hozzá a 

v11.ll„tásh'>z". A 
oyerek konokui 
h�1lq,:itott. Egy
szer csak a nagy 

kendóbót halk 
szipogás hallat-
szott. A kisleány 
nem állta a „val
latá.st". Talán 
ezért, talán más
ért a. kislegény 
,,mécsese is el
tört" é:; bevallot
ta, hogy azért 
szöktek meg ha
zulról, mert Ba
bi - és mutatott 
a kislányra - el
szakította az új 
ruháját, melyet 

· ina reggel adott 
rá édesanyjuk. 

Igazat mondott, 
mert a kisleány 
kék szoknyács
káián· valóban ott 
éktelenkedett az 
arnsznyi hasa.dás. 

összenéztek a 
vasutasok és a 
rewiór. A sze
mekben derű bú.j
kált. 

Az őrmester 
erőltetett szigor
ral szólt.: 

Hogy 
na.k . . • ? 

hív-

- Ködmnn Jó<si
ka - válaszolt a 

_ gyerek, de a rend
őr már to(Tfa is 
mindkettóiiik l,o _  
zét é s  szá!lt ter 
1,elfik a, vi.,s-... ro'!"� 
tJul6 dorogi oo-
natra. 

- gergely 

Ünnepélyes tanévzáró 
a Tiszlképzö Intézetben 

A MAV Tisztképző Intézet 
1 965/67. évi általán0s levelező 
tiszti tanfolyamán 134--en fe
jezték be tanulmányaikat. A 
kétéves tanfolyamon 14 tan
tárgyból kellett vizsgázniuk a 
hallgatóknak. Az ünnepélyes 
tanévzáróra novembe� 18-án 
került sor. Sov-íny Ferenc, az 
Anyagellátási Igazgatóság he
lyettes vezetője mondott ünne
pi beszédet. Bevezetőjében 
méltatta a tanfolyam jelentő
ségét, majd útravalóként rész
lete�en elemezte, milyen fel
adatok várnak az elkövetke
zendő időben a végzett hallga
tókra, valamennyi vasutasra. 
Ezután Kun Dezsó, az intézet 

igazgatója kedves szavak kí
séretében átadta a kitűnő 
rendű képesítő olµevelet a 
tanfolyam három kitűnő ered
ménnyel végzett hallgatójá
nak: Kir'ipolszlci Józsefnének, 
az Ország<>S Osztószertárak 
Számviteli Főnöksége, Csinta
lan Svána.k, az I/8. szakosz
tály és Pálinkás Károlynénak, 
a pécsi igazgatóság személy
zeti- és munkaügyi osztálya 
doli;iozójának. 

Az ünnepélyes tanévzáró 
után a tanfolyam hallgatói, 
i;z intézet vezetői és a tar.árok 
a Törekvés Művelődési Ház
ban rendezett közö:; vacsoráh 
búcsúztak el egymástól. 

Jól sikerült, műsorral 
egybékötött disznótoros vacso
rát szervezett a kiskunhalasi 
szertárfőnökség KISZ-bizott
sága a kiskunhalasi MAV kul
túrotthonban. A rendezvényen 
fellépett Utri Anna magyar
nóta-énekes és Pászti Tibor 
operaénekes. 

Kórustalálkozó 

- Tízezer köbméter föl<let 
mozgattak meg a soproni pá
lyafenntartási főnökség dolgo
zói a Pinnye-Sopron közötti 
ll09--814-es szelvénynél vé;:;
zett munkálatok soran. Az 
építkezés ideje alatt a forgal
mat terelő vágányokon bonyo
lították le. A munkák befeje
zésével 380 vágányfolyómétér 
hosszban a mélyszivárgásokat 
megszüntették. 

- 1!:Jüzemszint felett telje
sítették háromnegyed évi ter
vüket a debreceni fűtőhó.z 
dolgozói. Az egy vontatójár
múre eső 100 elegytonnakilo
méter tervet és az önköltség 
csökkentését 102 százalékra 
teljesítették. Szénból 57�1 
tonnát, gázolajból pedig 825 
tonnát takarítottak meg. 

a Törekvés Művelődési Házban 

Az :E:szaki Járműjavító Tö
rekvés Művelődési Ház, a Pa
taki Művelődési Ház és a 
Veszprémi Vegyipari Egyetem 
kórusainak részvételével no
vember 28-án kórustalálkozót 
rendeztek a Törekvés Múvcló
dési Ház társalgójában. A há
rom kórus 120 dalosa több 
mint 20 kórusművet adott elő. 

A legsikerültebb számokat 1968 
februárjában a bejáró dolgo
zók estjén megismétlik, illetve 
ezekből a számokból a bejáró 
dolgozóknak műsoros estet ad
nak. A találkozó részvevői 
megtekintették a művelődési 
ház jubileumi kiállítását, majd 
naplóban örökítették meg a 
találkozó eseményeit. 

Újítókat jutalmaztak a Nyugatiban 

- Villanyvilágítá6t kaPOtl 
Felsöjánosfa megállóhely. A 
jubileumi évforduló tisztele
tére a dél-zalai Áramszolgál
tató Vállalat szocialista bri
gádjai vállalták, hogy a meg
állóhely villamosítását befeje
zik. Tervüket teljesítették. 

- Nyugdíjasokat búcsúztat
tak Miskolc-Gömöri pályaud
varon. Az állomás szakszerve
zeti és nőbizottsága a kft 
nyugdíjba vonuló dolgozónak, 
Siklósi Bélánénak és Tóth 
Károlynénak kedves megem
lékezésül ajándékokat adtak 
át. 

A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 50. évfordulója 
tiszteletére megrendezett újí
tási hónap keretében a Nyu
gati pályaudvar rakodógép 
karbantartó műhelyének sze
relőcsarnokát.&n ünnepélyes 
külsőségeK között jutalmazták 
az újítási hónap legjobb újí
tásait, illetve legkiválóbb újí
tóit. 

I.Vlint azt Unger Györgytől, 
a Nyugati Pályaudvar újítási 
előadójától megtudtuk, a ra
kodógép karbantartó műhely 

kollektívája már eddig is na
gyon sok hasznos újítással, 
ésszerű kezdeményezéssel hív
ta fel magára a figyelmet. Az 
állomás két legjobb újítója 
Dobrovicz Antal és Kristóf 
József esztergályowk is ebből 
a műhelyből kerültek ki. 

A kedves háziünnepségen 
Markó László állomásfőnök a 
két fiatal újítónak az új fel
fogó tárcsa című újításaikért 
1500 forint újítási jutalmat 
adott át. 

- Fénysorompó. Gödöllőn a 
Munkácsy Mihály utcánál le
vő hármas sorompó helyett 
fénysorompót létesítenek. A 
kábelfektetési munkálatokat 
már elvégezték, így minden 
remény megvan arra, hogy a 
fénysorompót az év végéig 
üzembe helyezik. 

Teljesítették vállalásukat 

- Oj pályaudvar épül Kas
sán. Kelet-Szlovákia legna
gyobb vasúti csomópontján, 
Kassán 58 millió korona be
ruházással új, korszerű pálya
udvart építenek. Az új léte
sítményt a tervek szerint 
1971-ben adják át rendelteté
sének. 

Miskolc-Gömöri pályaudvar 
dolgozói, a Nagy Október! 
Szocialista F-0rradalom 50. év
fordulójára tett vállalásaikat 
teljesítették. A tehervonatok 
menetrend szerinti indításánál 
a vállait 72,5 százalék helyett 
81 ,48 százalékot értek el. A 
vonatközlekeöési tervet 7,2 
százalékkd, a kocsitartózko
dási egys6gidőt pedig 4,5 szá
zalékkal teljesítették túl. Ki
válóan alakult a kocsikihasz-

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lanbó-1 a szakszer

vezeti bizottságok és a dolgozók 
f!gyelmél>e ajánljuk a követ1ccző· 
ket: 

47. sd.mból 127 015/1967. !/Keres
kedelmi Szakosztály B. A Magyar 
VasűU Személy-. Poggyász- és 
Expresszáru-díjszabás II. Rész 
módosítása a munkábajárást szol
gáló utazási kedvezmények ren
dezésével kapcsolatban. 

A szerkesztőség 
üzeni 

Horváth Gáspár Kiskunhalas; 
Perlaki Gyula Sopron ; Behán Ró
zsa Miskolc-Gömöri pu.; Markos 
József Zalaegerszeg ; Marosán Pál, 
Volosinovsz:Jd János Debreceni 
Török Béla, dT. Gál György Bp.; 
Pintér Lajos Vácrátót ; Uglyal Sán
dor Nyékládháza; Szilád! Sándor, 
dr. Bánkfalvy Gyula Sz.eged; Bol· 
cllzsáT Gyula B�késcsaba: Mo,lnár 
Arpád Bp. Ferencváros, Szücs Fe
renc Hatvan;  Bognár Károly Ta
polca: Leveleiket lapunk anyagá-
hoz felhaszn.átjuk. 

Bolc\Jzsár Gyula Békéscsaba; 
Bánfai Domokos Pécs; Bognár 
Károly Tapolca: Hoffmann József 
Ves-zpr�mvarsány: Ujvárl József 
Hódmezővásárhely: Leveleiket il-

lctékes helyre továbbitottuk. 

MAGYAB VASUTAS 

a Vasutasok Szakszervezetének 
lapja 

Szerkeszti a szerK esz tő b1zottság 
Főszerkesztő: Gulyás János 

Felelős szerkesztő� Vis1 Ferenc 
Sze;keszt6ség: 

Budapest. VI .. Benczűr utca 41. 
TeJeton. városi: 229-872 

Uzemi 19-71 
Kiadja és terjeszti a Néps7..aVa 
Lapkiadó Vállalat. Budapest. vu .• 
R1kóczi út 54. Telefon · 224-1119. 

Felelő� ki::ad-'I: Gábor MArton. 
a Népszava Lackiadó Vá1latat 

igazgatéja 
Csekk�1.imJ:n;?ám: 75 9 1:1  001-R 98 

Szikra Lapnyomda 

nálási tonnater-v is. Az ered
mény 102,15 százalék. 

A kiváló teljesítményért az 
állomás szocialista brigádjai 
és dolgozói, szinte kivétel nél
kül dicséretet érdemelnek. A 
cél az, hogy az év hátralevő 
részében ezt az eredményt 
megtartsák és az éves tervet 
sikeresen teljesítsék, i lletve 
túl teljesítsék. 

Behán Rózsa. 

LAKjSCSEIIE 

- Szombathely llJ ,•árosközpont
jában Jéyl! tanácsi 1 szoba, háló
tülkés, összkomfortos lakásomat 
elcserélném hasonló nagybuda
pesti lakásra (esetleg szolgálati la
kásra Is), Bankos Gyuláné, Bp., 
XI., Bercsényi utca 7. :€rdeklődn1 
tehet ievélben. 

- EJc.9erélném 3 szoba összkom-
!ortos. nagyméreta ·MA V lakáso-

1 

mat 2 darab 1 szoba komfortosra. 
Cím: Csintalan Zoltán, Bp.. IX., 
Gyáli út 15/a. fsz. 11. Erdeklődnl 
lehet vasárnaponként 16-18 óra 
között. 

- Jól sikerült, családi eset
tel egybekötött nyugdíjas bú
csúztatót rendezett a dombó
vári fűtőház november 18-án 
a vasutas kultúrotthonban. A 
szakszervezeti bizottság vacso
rán látta vendégül és jum
lomban részesítette a fűtőház 
22 nyugdíjba vonuló dolgozó
ját. 

- Vasutas ezermester klub 
alakult Pécsett, a vasutas kul
túrotthbn kultúrnevelési bi
zottsága kezdeményezésére. A 
klubnak bárki tagja lehet, 
aki megfelelő kézügyességgel 
rendelkezik. A klub célja, 
hogy segítse a lakosság szol
gáltatási igényéne� jelenlegi
nél gyorsabb kielégítését. 

- Megérkezett az első két 
M40-es Diesel-mozdony a 
nagykanizsai fűtőházba. A 
dieselesítési program kereté
ben a fűtőház még ebben az 
évben több M40-es Diesel
mozdonyt kap. 

Rp.Telen 1s napfeny otlhonaban 
Megv�dí a bel.egsegektÖI, 
Egósi évben <Zalaqjal 
D-vit.amin igényét kielégt'li, 
IbolyAn hili·sugarabözetbamilja. 
Csalaqjában nélkii1özhelmlen. . , __ 
Olcsdn var.irolhalja a szakü7lele1men. .,/ .. - -
Rossz tdoben pótolja a napf'enyt, 

a 125 W-os MEDICOR 
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K A P  H A T O : áruházakban, KERA Vlll szaküzletekben. 
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December 15-én aláírták 

a vasút kollektív szenődését 
Lezárult a kollelüív szerző

cits tervezetének \"itája. l\a
uon ke•:és volt az az idő, 
arr.ely alatt a d • .:gozók rr:ea· 
ismerkedhettek a sze:-ződé-s 
tervezeténe.l;: anyagával, s err.i
ett sok jogos bírálat hangzott 
d 4 viták során. Nem ment�é
géil, de objeirt!v tényként hi
�tkczunk arra, hoiy a. :r:ur.'"a 
T&rt:ényk.öny-z:e és -i killcntö-
1,6 't".'.grehajti:;i endelek:t 
k�i k!hl,detése i ;en sru:c·e 
St.lbott Időt engedett a kol!e'.,
ti'I szerwdés tervcz.etfnek ösz
szcál1ít5.sára, an:�ly mé;: irdo-
1:o;t.'.lhb.i tette vc,lna, hoe(y a 
do'gozóJ: tül:>1:J icót kap;anak 
,·éin1ényük kialakít•;sára. csz
r�vét�leik n)ih,·ánításá�a 

A szűkre szabott , italehetó
sége:.Cet is csak kevés helyen 
használták ki me:;felelően. 
Mi1'dÖs!�e néhány g,a=dasági 
ve=e:ó és suzkszen:ezeti bi::ott
sá.g ta!álta meg a módját an
n:zlc, hO{Jy a. bizalmiakkal, a. 
C::oigo=ókkd részleteiben is is
merteti:e megbeszélje a t.erve
=e:et. s a javr.slatokat eljutt:is
s:i a koll(útfv szerződés ö;z-
5zeállító:hoz. Mindezek mel
lett is �zárnos észrevétel, ja
\'aslat hangzott el a három 
5zinte:!l szec'\·ezett vitaértekez
leteken, s azok nagyrésze se
i;:itett a végleges szöveg kiala
:-iti.s.ib::.n. 

&,kan bír.:.ltúl: a kol! ... ,,tív 
sz„rz(;<:!,ésne:, azt a szab:ílyát, 
hogy a 12/24-es forduló s.:e:int 
fo�al;:;;:�)z�tott dolgozé,�r nem 
kapna-k az egyébkénti íorda
szal;adjukon kívül külön heti 
p;henónapot. A bírál:it telje
sen jogos és a mi vélemé
nyünk szerint sem illik bele 
az egyébl:ént egyJr:elmú és 
pozitív ,·.1ltcz{.so:,at biztoc;ítJ 
szabi yok kö7..é. Egy!!:5re azon
ban nemcsak az anvagi fede
:::et hiánya, 1-.anem a wis.:ám
helyzet is arra kényszeríti a 
11asutat, hogy - mint szüksé-

A kö7.elmúltban kiegészült a Tokaj expressz szerelvénye. A dunakeszi jánmijavítóban el• 
ké.szü:t az 1.Jta..ellá!ó újUpusú büfé koc,ija, amelyet kor ·zerű@é,;e, modern berendeúsc 
miaa jog',!'al nevezne:, bisz(ró koc.sln.ak. Az ú.i büiék()('sit a Gsöri l.\Iagyar '\'agon- é:t 
Gé!)•")·,:.r áUal gyártott 21.:l méter hes.,zá, a RIC, l:IC és az OSZZSD f'lőir "sainak mc;;fc• 
lelő B!\-,mro:ro!IÍ koc:-;:iból ah!,ítoHik ki :\ du nal�t'Szi üzemben. z ut:u;kisz-01!:'áló ten,kcn:r• 
séi;et három dolgoz, látja el. .\ tapaszhla!n · alapján a bisztrókocsl, a.mely er:-yesizi mar.,· 
b,111 a ha;:yorn.lnyos b:!íé- é; é!-1,c-zökocslk elön;reit, jól viz.�v,ázott. Forgalma. u;n-ani• 

Júval mei;haladja az étl,ezökocsik forgalmát. 

PITI Fotó: u:ovács Lá�zló fch'élelel 
ges ross= - fenn. maradjon ez ,_ __________________________________________ _ 
a. szabály. A kö:wen'.!tls:,;; 

MIT TARTALMAZ A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 

szélesité,,ével, a szo-lg:ilatraen
te;sé3ei= közbeik atásával 
azonban en:rhíteni leh�t e sza
bá!y negaHvurnót, s erre m;,;r 
a kolle::tlv szerződés széles 
leheto5'!get biztO<Sít. 

Az épí ők állták adott szavukat 
A vitaér'.,i;kezleteken elhan;;

z-:>Lt � az ír�sban be!lytijtott 
ja,·..slatok eredmén:•eként ke
rült a ko:l ktiv s�erzódésbe 
többek lilizütt. hogy n;p1J<lí
l&-�aink C'Saládt.lgjalt az al'.rnl
maz.is során elónybe:1 kell 
rés,:esíteni, a nyugd!jba. �·onuló 
dolgozókat 30 ,ui.pra. kel! a 
munka alól felmefltcni, 4 mun
kaidőben nem tartha:ó s:::a1:-
1nr.i ol:tatások idejfre! azonos 
,zaba.d időt 1;.eZ: ö<&ze,;onta.n 
::�c:;r.i, a t.,iz.c:�ló fóka?auzok, 
UfaZ<Í 11WZd01:.11 felvig:,á�ók is 
mrgk.:tpják az éjszakai J:CJtl5-
kot, a swl:;;·· lati fúnö';.:;k - a� 
I, csoportú !únö1:.s,áJek vezetői 
kiY�:elé·,·el - az.:>r..os tc!"'"�mú 
s�t-.,üd id.út 1�p�ia:1i: a t.úlmun
kéé.t. a k;fo3 · s, a v1:t6Jog 
szak!zren�C!"-eti bi.z.ot4;.=-;t;:-;� dc
Cf"n'" .. a!iz.ú1 !1 é!"" é-:r:csülhct 
helyi intéz.1-ccdt>;e:t eiettn, a 
00o.."t.Ztá3i hely rn..:!gt;�l tozt:::.Li
c_:nak ko:·!�tozás� cs az, hJ.gV 
azt a dJ160ZÓYn1 e!ó?.-1..tescn 
rr: �g !:;;:e:l tá.,. � ··al1 J, ffiet.,·e a:: 
!:'etó szxiúlls hel:·zet�t f:;:re
le!T.be kell ,·en.r.l. ho y csa}t 
nf:itár.r páldá� emli'" ün:e. 

A dolgo�ók é�c!eklód(sér,ek 
kiireppcntjába rr.ost az a kér
rlé:; :,e!-ül. mit tarta�m.az a J:.o!
lektít, szer=-Odés, n1tLe.1 ked
vezőbb m:nt él .kc,-ál,�i. Y�l..;Y a,:á.!" a je!ez:Je@.: .sznbl1,·c:t. ,. ·é
hányat közlcr�'-t ezek közül is. 

A köte1e:;ő szakmai oktatá
io1:at -nunkaidó alatt T;ell tar
tani, s ahol ez íq-,1 rem o:ciha
tó meg, ott a=. o'·tltá; idejéi:e! 
t:ZO!los tartamtí ö=s::ei-?11.t s::aba1 ldót keU k;aclni. t.1el!.szú
nlk ezzel az a külörb�Pl!, hoey az u!atók oktat�:i munkaidú
�n történt, a rem utazt�k vi
szont szabad idejükből j ártak 
havonta kétszc-r-három.szor 
töoo órá� o'<.tatú,ra. Nagv vált.oz:ást jel�t ez az eud·i ihcz k{��t. s az új rendszerre Ya!6 á''hést mlrcius 31-ig be lt�ll fejezni. 

A TÖRZSGÁRDA 

MEGBECSÜLÉSE 
.. Egészen újszerű ahogyan a to!"Z>,gá�dáh:n: tnrtozó vasuta

s� megbecsülúsét é.s védelmét b1ztosí ;a a kollektív sze:-zó
dés. A i:asútnál e!töltött 15 év 
u:án csak rendkii'ül ind-:úolt esetben. lehet felmondani. S 
�=; .. aki .s::o1gálati ideje clatt 
,.,.:mtetest ka.pott már 10 éi:es r.:olgá!at után megilleti. ez a t•éi.ere� atr.ely a:t jeler;ti konk.�tan. h gy mimlen dl'J
:ozórál kűl{n viz�gá'.r.ndó, �enná:l-e a rend· ívüli indok?!tsii, a..'T!�lrnek a!�pján neki !e!mondható a munlraYl�zon..-:1. Tübbet Jelent ez mint f: Mt. V. 37. §-ában ::dott kü.or,� !!lcl<jklC.shl)? k "",t·�t !-ég -. •�..!knr is mir:{nj<li�. a"1i� 0 ran. u-• .. ilr: ...... ,:an . .at· - • n dol�ozc1 fo.;1al'.<ozta:ható 

munka\'iszo11yát felmondani 
r.em lehet. JANUÁR 1 -ÉN 

HATÁLYBA LÉP 

Átadás előtt a Nyíngyháza-láhony közö.ti till11mosított 11asútvom1/ 
Absz.vlút védelmet bizt�ít a 

felmondás ellen a kollel·tív 
szerződés a 25 éves - korked
vezm„nyes munkakö: JC!l 20 
,h-..:s - \·asúti szo:;;á�c.t ut1.n, 
a nódolgoz6:c ré<izére ezt a v�
dettséget 5 év.-el kori.bban 
biztos!t:a. 

A kedv?wbb rendelkezések 
közé tartozik az a lehet&:ég 
is, hogy a 12_124 órás fordulók 
havi z.10 órás munk.aid6 kere
tJt az igazga.túság hci:I :; küz
bet·áltástal, vagy szoigá:at
menteuéggel i.s csökkentheti, 
ya�· ho�y a 16 '32-es fordulók 
h�l�'.ett " H :,4-é, fJ.rcluló'.mt 
szei·vezhetne�,;:, ame!lyel 30 
ór:h·al lehet a ha\'i munka:döt 
cst,:<.l{enter.J. Az utazószo!gálat 
do!i;ozúinál az egyes s=c!g6!at
ban eltölthető idő 24 6•árúl 18 
órJra csiiJ:ker.t és a jövóbe1i. a. 
heti pilienó'l.apokat 4 rendes 
napi pihenőkön fc!ül kell biz
tosítar..i. 

A kollektív szerzó•1� 1963. 
j,:mu1r 1-tól december 31 -ig 
lesz hatálvban.. &.,;; olyan ren
de!J.:e7A.'st, =bályt úirtulmaz, 
ame::,ek nernc:;ak ú ·a;:, hanem 
a régiek"!él keci,·ezőbbeic is. 

A jelenl�ginél kedvezGbb 
szabálya'., l:ii.!.ül csak né�ányat 
e-mel'ili1k k!. fo:<>g azokat. 
�me1y 't ép;;:m a ,·asutn5 dol
gozó:, 1.Pl)·zetére. munl· 'tő ül
ményei:-e tel:intettel lettek 
felvéve az új szabálya': közé. 

A 1--;w wdn elhangzott jc.
Yac.'s.t(}k eg;rn.:-sz,e nem ke;-J.!
hetet� mCiét a ko:Ie-1�:<v s,.��
z.3:::,,;Fh�. ;ne-t l.atár sz..<t ű+! 
a t-á!to-· t!l!ás�ak. hc-gy ,:e-zk t!.� 
anyac1i!a > fedP2.he� i�fn•·e·-cet 
lehete!t ficre1em e ,·("':;ni. A 
ko!'�J,t:1, sz.?r::ódés e tó nu�-i 
s:abá!t1 fis 1968. é-o k0::enJn 
rm:zá );e!l f<'(Pti a� új,:lbb kol
l�ktZt· �=er"ódés er ·és·=íté1é.J1e=. 
Remi:-lhetó:!.PJ a� !1nT"a�i fcdr;i-
zet�k me-g!s�emt.:�é�úL Y�gy 
inkibb me�!e'"lne!éc-ft,jJ fü�
g,'íen �or kerül11et olyan t1é
n'\·�k k!e'éqft5sé'"'e i.c;, ame!vc!c
tól mo•.t el keliett tekinteni. 

A va út villamosítisa ú;abb 
szaka,:i:hoz é,ke�, tt. IIaLridó 
előtt 11 nappal, d.:ceml>er 
20-:·a el!cfszül a l\'1,íreiJylub1-
Záhony közötti 65 km-es sza
kasz .:S ezzel keleti, D)'Ufl:J.ti 
viszonylatban, te!ié.t Hegye�
lia!.omtól Záhonyig a legko:
szerűbb Yonóeróvel közle'<ed
hetnek a sz.emJly- és tehervo
natok. 

A párvaépítok. a. · ·z11mos 
felsöcezctJk s::erelól: dere!:c.s 
m1rnT.át vJr,c:tel:. !g.;,•ctü::Lt, a 
szocialista szerzódé•ben vá Jrlt 
kötel ze.tsé;üket tcljes;tették. 

A h,vr.talos :',tudíis r:�1tt né
ht'tr.y napp:il . ·vire"yhá'cin a 
be:.'uhf:.-:_-..i íelügyc:ó�éie:1 ke
rc--tüJ-� m�� dr. Tt';th G;Jörgyöt, 
a fe'ü�ye::;to�g ,·el�tójét, hogy 
a v(!;!zett. IT'Ur..;'\áról tj;ékozta
tist k '"jünlr. 

- őci'm szám1·nkra, ho{Jy 
adott s::a:::inkr.ak elegrt tet
:iir.J.. - rnor:clja mos·,!vog·:a 
-, de emögött a.= eredményes 
mu.r./:.a. m617ött egy na.qyon ne
hé:: esztendó oo n. Amik(»' mtí:t 
év dccem ber 17-én a Szerencs 
-N:,Írr>!11Jhá:::a kö::ötti szakaszt 
átacltuk, e.::en az új vona!o1t 
s=inte c::;onn4! mP(l'.ezdtii.'1.; a 
17itni1;át. �égv gene.,.álkii·Hcle-

hogy a t'or..al vi:lamo.rt;á.!át 
december 20-ára be;eje;;ik. 
1':nro.ek a sze=zódé;neh eleget 
tettek. Sót a má.�odik vágáriy 
épités:'.ét a Nyírbogdány és 
Pá trolta közötti 15 kilométer<!ll 
mé;: túl is �lje;;!tett&. 

A szocialista szer:w:!.:-s meg
küté:,ét a ben:.háZ::�i felügyc-
155.:,� sz.a!· zen·ezeli intéc:.ó l>i
:zotl•ága ja·:a•olf.a és készíte!-
1<" el.:í. s mos', hogy befe.lez ··s 
e!éi't áll e-.: a n:igy mun1:a. 
rncst lá:j·' k cs.:tk ir,aZ,:n : e::ért 
érdemes i:o!t fárac.orni, érde
mes l.'o!t so1:�wr éjt na;,paL!á 
téve dolgozni. Öröm ez rr.ind· 
a nnyiui-:mz 1c. 

- A vi�; amo ítá ... sal e-:,y
idól;en so· k.rül. tllet·;e ke ült 
a Nyiregyhá:;a-Záhor.y kö�t
ti ,·-sútvonal teljes re}�on':.L: u':
ciójárn is. Fz a munka mikor 
Ct:ie?öd.ik be - tettük fel :i 
kércbt? 

- A teljes befeje::és h11!ár
ic'ej1 1970 - ,·á!aszolta Tóth 
Gyür.:-1. - Ez a::t je'!,enti, hogy 
erre c.z idöre elkészii!1tek m:ír 
a. jcímlékos bcruhá�á�ok is. 
A m{.sodik \'l.1:í.ny építé,ével 
cgridóbe:1 nngron so:c C.llorn:-: s. 
több�k kö2:_;u Sós:óiiegy. Ke
mecse, l\"yírbogdány új f,!l\'é-

tc!i épületet kapott. H!et·:e k:tp. 
Awnki\'ül A;,1ko11, Kék n-e,
á.1óhelyen, Ki.scú�dán, Sus!ón� 
Sóstóhegycn "" r;yírl;,,;gclá.11,
ban a!ulj{.rót Is éri'.ü!1K. Kis
t·árc!a teljesen úi felt·éteLi tlpil
letct kap. 

A be,·..iház..1si (e!üt"'·e:ö,ég 
,·c7etój� eln�.')ndvtt'l meg '1.lt. 
ho�, az átadás u �á„11 \·ei:�·e_':i
vtnt.al:isú - t. h:.'it Die�e. -
l� v!:�:1m m zJonnj:&! - 1 �

bított - �7t ... rel \·ényc" k,')1.� 0-

kt..""Gnek. m�tt a k:_:::vr.�·Cui \·li
lamoJ al{,llomás mJg r:em '<cc· 
�zG:t el. (Eur..Pk n tei)is bcfc
J�=ése nem -�=crep(!'t !'lf'. éb
k€nt a s=cr:iidcsbe,,.) Je;e::I 1 
a �zerenc'-i vllla.:r.os c.l'. :,o� s 
r,;y;re�·hfzf:�. a n,:rn�,;,·.,ü�i 
pedig Záhonyi % túplii�a a v::>
n:ila\. Teljes l:c.pa�•L <:>l t�
hát a villamos vo�ltctéL m 'i:t 
nem üzemelhet. 

Az ép:tók uzc'.1.b�n f�· 1� 
m�ndt:»n c:ic 1.:.·\!tet me ... :i.••de
n�'.?lnc;;:. Csal: a:-'ltulálni lchc! 
a1i1zoz a le11.:cs r-!Un.:'rá!'oz, 
amellyel .:ecem!Jer ?Q-ár!Z /,c
feje=ik e fontos fót•onal t>i!la
mositásci.t. 

A \�or.al ünr:c,l)t:·t· .. c:: -�tr-d_��·l
ra dccembe · 2'l-é, ke•·ü' 5or 

Szeri-n� i J ,iz�ef 

Fe1e�elt ö�zegú d!ja.,,ás! 
úlbpít meJ a kolle:�tíY s�e:·
zódés arra az e->letre, ha a:. 
áliandó nappalos dolgozút át
menetileg 12-'24 fordulóba os,;t
júk be. Egy húnapig tartó 
t;ye,-, b�o;ztás e.�etfn a tJbb
le�dijazás - a. dolgozó mtm
/·4kö;é!ól filggíkn - 180 fo
rinttól 300 forintig te,-jedl.et. 
Az cd<l'gie!mél ma5as::tbb dí
jazás jár az elmaradt 1':öz� 
,·áltáwkért is, ha a,; így Je
lentkező túlmunkát 30 napon 
belül �-.abad időYel megváltani 

A k&lfktiv szerzó<l.t\S terY�-
7.etét a S73ks?e7."ezet elnö�2-
ge de:E:mber 6-fn ,itatt.t: me�. 
r:13id a központi ,·ezet,: ·g  elé 
t'?rie,s.zt'"- �· A 1:.ö=ponti tu�ze
tósé11 riec2m.ber H-én m�r,wr
tott iilés?n 1:iegé�zí'ésPkk0l el
forra.c!'a a ten:e::etet, és felh11.
ta!nv1::ta a főtlt":árt a. kol!,.1:
t•v szer=5dés a1áírá."1.Írn. -mely
re december 15-én. iin::e-oól;,es 
1:üls,jténPk között kerü!! sor a 
Va.súti Főos::tált•on. 

zcir�z é� 11 a!i.-ál1o!k<lzcíral ,----------------------------
dolgoztunk A munkák ös�ze-

nern lehet. 

1,aH!'O!ása i! nagy tc:adctot 
jelen:ett. Nem beszé1t•e a. 670 
milliós beruházás egyéb gond
jairól. 

Ez év júniu�'iban a lj ki\·i
+elez..' \'állalat �zodalista 
i<crnplex-szerzódést kötött e,;:y
mússal, arnel)·ben t·ál!a.!tálc, 

A sajátosságokra te1:lntettel 
u..-ta�mazz.a ::i kolle::tiv s2er-
7.ódés azt is, hogy - figyelem• 
be véve a normál teljesítrné
m·ért járó dfjaz:íst - az ut<t• ,---------------------------

::ókr.ál 300 forinttal felemelve 

u' ·, tanmu''hely l:el! 4 jubileumi ;utaimat ki-
fizetni, to�•ábbá ha a dolf!'oz.5 
n,'Ugclíjazásakor csak 35, illet-

�-:na4:ik!;� j���=�;:i
0

rt�iat a szombathelyi járműjavítónál 
:mt.t korlátozás nélkül ki kell 
f:zetnl. 

A kollektív szer7Mé�ben 
nincs el térő szabály a p:ílya
fenntarlá�i órheh·ettesek el
számolá.;.;ra, így - anélkül. 
hogy erre külön utalni, vagy 
r<'nde kez,i kellene - meg
t·á1to:=ik a jelenlegi sokat bi
rá:t hátrán11os s:a.bály i.s, mert 
a helvet'e:ítés�e vonat1:oz5 ál
hlános szabályok szerint kell 
C,l,et a Ji>vl\ben ilyen munkáért 
c'.szárnolnl. 

JOGOS BÍRÁLATOK 

A firo-<>'embe vett é•ZTe•·é'e
le'< mellett több olyan jayas
lat is é::-kezett, arnelye!,et mo.,t 
nem lehetett a kollektlv szer
;:,,d{sbE-n é:-,.·énvesítenl. E ja
,·,is!atok meitvalf'!!fHsa u��·�n'
o',·an an,·aiil kih::tá•sal l'-�' 
:irnet'\"ekre je�l?'r,le� r'ncs meg 
(eleló anJagi . fedezet. 

.... 

A te<:'hnika fejlvdése 11 

sz!Lkmunkáso';:tól szinte tör
vénysze!'11en követeli a maga
sabb színvonalú szakmai fel
készültsé«et, el,né!eti � gya
korlati tud2..�uk növel&sét. A 
munkába lépó szakmunkás
vizsgát tett tanulókkal SZC1"1-
ben a követe!mény idöről Idő
re magasabb, hiszen a rnun
kábal�,;kor állandÓ3.II ma
gasabb. a már elért termelé
kenységi szint, és ezen k•?
resztül a kívánt tennelés 
nagysága ,s. Ehhez elsősorban 
korszerű munkahely és ma
gassz!ntú okt.ltás kell. Enn,•k 
szükségessé&ét látva, dr. Csa
nádi Györw közlekedés- és 
postaügyi miniszter é<'l Kis
házi Ödön, az Elnöki Tan�cs 
1,él:rettE'S elnöke. Vas megye 
)rszí, '!)'ú!ési képv:selvje 
, �z•c�ítv•ták a soronkívü�1 · , 
: ;11ázás; h!telt és így 

1 a szombathe1)i jármúj:t-

;r 

vítóban egy korszerfi, min• 
den lgéun k.ielégitó '3n

múhely épült. 
A su ';lárzó!ű !és, a szallóző

és e.lszívól>Crendezések, szín
dinamika megfelelő alkalma
zása modem munkahelyi (el
téte:eket teremt. 

A fürdő- és mosd6he�isé
gek, fekete-fehér öltözó, a 
s•ünete'r idejében rendelke
zésre álló zsibongó. és rn:n
cien S7.akma rl>€zkre külön ok
tatóterem ku:turált tanulás! 
lehetö.�et nyújt. 

A ümműhcly át=:dására de
cember 15-én került rnr. A 
több mCnt 3,5 ,ni!Zló költség-
17el épült új létetitmény kor• 
��•�rúségénél fogva l'lzakmai
lng olyan színyonal-on áll. 
q,nelv a m�gasabb term�lé
k,•nységi igény mel'ett s•or
,,_ lmasan do! ozó szllkn.un 
kás-utánpót:'t t is biztosi: a 
� áila nt rUzére. 

3 2 3 mentesítővonat 
az év végi ünnepi forgalomban 

A vasúti személysz:illítiis 
legnagyobb cr3prób:'.!ja - min
den évben - a karácsonyi és 
az újévi nagyarányú utasfor
galom biztonságos és wxarta
lan lebonyolítása. Különösen 
erős forgalom várható ebbe'!l 
a:: évben, amikor is a. kará
csony három, az újév kétnn
pos ünnep. Az utazási kedv 
növeléséhez jelentős mértékben 
ho7.zájárul n vállalatoknak az 
az intézkedése is. mely sze
rint lehetővé tették dolgozói!t 
számára, hogy a két ünnep
nap közötti munkanapokat elő
re ledolgozzák. 

A MA V vezérigazgatóságán 
szerzett információk szerint 

a legnagyobb csúcsforga
lom december 2'?-én, 23-
lin és január l-én 1'árbató. 

Az utasok zavartalan elszálli
tf.sa ne:ncsak a budapesti 
ro.agypályoudvarokon, hanem 
,;alamenn}'i vidéki csomópon
ton nagy erókifejtést, fe(J'llel
mezett munkát kll:ul,n. Anr.ál 
is inkább, mivel az éu i:égl 
ünnepi forgalomban 4 menet
rPr.d s�erint közlekedö i:ona
tolc mellett összesen 323 men
tesit6 vonat kö;:lekedtetését 
tervezik. Ez UnvPo.:esen meg
halad ja az f><'<ll�I Onneo• for
t:rilr.::1ak idej�n közlekedtetett 
,·ona tok s„Jmát 

Az ünnepi forgalom :i jar
rnú,avítóktól és a vontnt; i 
műhelyektől megköve!eE, h.-.gy 

minden futú!tépes Pr
mHykocslt a forgalom 
rendelkr.:é•ére bocsá�•a-

nak. 
Arra ,·an szüksés, hog�• a m(i. 
szaki szakszolgálat :12 évi fel
adatok sikeres befejezések.jj,t 
a ja,·ítúsi kocslállagot decem
ber 20-ig a n1in•mumra cs&:i
kentsék. Er5feszftése'·et kel! 
tenni a s,erl'lt·é,111ek fi.tésén k 
é� takar:tás,inak bizto•itá•ba • 
Fokozott gondot kell forclíta'1i 
a vontató járműpark üzembi?
tnnsfü::ira és múszaki álla;>o
t:\ra is. 

Naizy feladatok hárulnak a 
forgalmi swk�zol�álat dolgo
zóira. Az u\asterek tisztasága. 
a széles körű utast íjékoztot-;,; 
me;:szervez '�e. az utr..sok uci
,·arlas, gyors kiszolJ;áUsa mel
lett 

l�ontos:ibb feta.dat a menetrend.<zerü közleke-
dés blzt-Osltása, 

Az utazóközönseggc-1 érintkf'?a dolgozóknál sohasem nélkülözhető a2 ud\·:u1a "fig. Fokozottan sziik Pg le,iz erre a r.súcsfOT;;alml 1dvsz�kba11 a pa-1,-audrarokrm. és a i:011atol:on 
co11ará11t. 



Az áruellátás néhány kérdése Négy évtized a betegek között . . .  

A ga7daságl mechanmnus 
reformjának az erőforrások 
hatékonyabb felhasználása ré-
Yén elő kell segítel11i a la• 
kosság életszínvonalának 
emelkedését. A növelés lehe
tőségét, mértékét az egész 
gazdaság színvonala és fejló
d...'se határozza meg. A lakos
sig számára azonban a gaz
d:iság adott feJaettségi szinvo-
ralán is nagy jelentósé'.(ű az 
ámellát.ás, az áruk lT'inősége, 
választélka, divatossá,ga és lkor-

szerúsége, a kmlolgá]ás mód
ja és kulturáltsága. 

A párt és a kormány éppen 
az új garoaságirányítási rend
szer bevezetésével kíván min
den eddiginél nagyobb figyel
met fordítani a belső igények 
jobb kielégítésére, a fogyasz
tói érdekek széles kön1 védel
m&-e. Sok.a.kban felvetődik a 
kérdés: hogyan lesz ez a 
gyakorlatban, milyen változá
sokat hozhat 1968. ;anuá.r 1 az 
áruellátás területén? 

Az ipar felkészült a megnövekedett igények 

kielégítésére 

á ciklceket. Külón6Sffl jelen.
tós azámun1eTa a Szovjet•.ir.ió
val bonyolított viíüuztékcsere, 
amel11fl,€k keretében se-rtés
húst, va;at, konzerveket, teát, 
faárut, órát, fény1;,épezőgépe
ket hozunk be. A román vá
lasztékcsere--import növekedé
sében nagy szerepet játszik az 
építóanyag, a tégla, a cseirép, 
az ajtó, az ablak, a parketta 
és a kátránypapír. Épító-
e.nyag-szükregletünk jelentő.s 
részét, az utób'bi évek'ben in
nen szerezzük be Az NT'K
ból műszálszöveteket, kötött

� negyven esztendeje, 
hogy egy kezdő, fiatal orvos 
először lépte át a MA V Kór
ház küszöbét. Elfoglalta a 
felkínált 110 pengős állást, és 
ekkor dr. SziebeTole Fe-renc 
még maga sem sejtette -
egész é1etére eljegyezte magát 
a vasúttal. Ma ő a kórház !.eg
régibb orvosa. Krónikás, aki 
az 1927. szeptember 25-én 
megnyílt kórház első napja 
óta áll a vasutasok szolgála
tában. 

Alakja, tartása 

ma is fiatalos, 

árut, nylonharisnyát és divat- csa.'k a haja szüi:,killt meg. 
árut kapunk, mig a lengyelek Beszél az életéról. A nagy-fűrészárut, hű tésze.ltrénvt, 

Nem hagyták még jóvá az bár, de gyakorlattá vált, gyapjúszövetet szállít.anak. kikindai szülői házról, a kis 
árakat és a hasronilrulcsokat hogy a belső piac érdekében Csehszlovákiából a legfo,nto- műhelyről, amelyban apja szi
stb. - de az ipar és a keres- bizonyos exportciklkeket visz- sal:>b termékek közé a tű7-he- tásmesterséggel kereste a ke
kedelem tárgyalásai már meg- szatarthatnak a belkereskede- lyek, kályhák, motarkeré'.<Pá- nyerét, a kisváros gimnáziu
ke2ldődtek. Az elsó jelek biz- lem számára. Ez is biztosíték rok, valamimt a papír és az máról, ahol leérettségizett. 
1atóak: az ipar megfeleló ka- a lakosság ellátásának za,var- írószer tartozik. Kellett volna otthon a pénz, 

, a.Z deU k hogy mégsem tett le álmáról: or-pacitáss ren cezi • talanságára. A növekvő ároalapdk és a vosna.k lenni, gyógyítani. teljesítse a lceresk-edelem ké-
eo_,__ fel ..,11, h ed ker=kedelmi válialatoknál is rését. Ezt támasztják alá a °""'""' ve,.,., ogy az • = '' Terveibe belesrolt a tör\Jé

legutóbtbi hónapok eseményei di,gi kötelew tervszál'OO!k m<:g• érvényesülő anyagi érdek'llt• nelern. Kitört az első világhá
is. Az előző évek három-öt- szüntetése, a kereskedelem és ség szükségszerűen növeli a ború és nem kellett sokáig 
százalékos emelkedése helyett az ipar közvetlen tárgyalá,.sos kereskedelem kulturáltságát. várnia a behívóra. A fronton 
az idén 7-8 százalélkos a ke- kapcsolatai nem okoznak-e Az új ga.zdasá,gi rendszer:icn a sok emberi szenvedés Zát
reskedelem forgalmánailt fel- v.alamilyen zűrzavart az ellá- továbbra ts alapvető köteles- tán tovább érlel,ódött az el
futása. tá6ban. Az a{lgályosk-odóknak ség marad a lakosság 11öve1c- határozás. Hazajövetele után 

Az l9G6-os 95 milliárd :fo.. könnyen válaszolhatunk, mert vő és ízléseiben változó vá- na.gy iramban fogott hozzá a 
rintos forgalom alapján az ewJc a kapcsolatok már jó- sá.Tlási igényeinek kielégtteoo. tanuláshoz. Egymás után ke
idén 96_98 milliárdra szá.mol- részt megteremtődtek, és si- Az eladó!matc, a kereskroel- rülnek be egyetemi :indexébe 
tak, de ez Tcörülbelül 103 mii- keresnek mondhatók. Előny az mi vállalatoknak, amennyi- a si.keresen letett vizsgák, 
li.árd les.� az év végére. A ke- is, 'hogy a keres1oodeleni m-0st ben nyereségre akarnak szert szigorlaiok. Anatómia, kémia, 
reskedelem az év köz€pén je- először teremthetett kapcsola- tenni, megfelelő forgalmat kórtan és ki tudn:í felsorolni a 

tot az alapanyaggyártó üze- kell elérniök. Ezért versenyt sok-sok tantárgyat. lts közben 
lczte a változásokat, az ipar mekk-el. A kereskedelemnek indítanak maid a vevőért, az országban dühöng a spa
ped!,g vállalta, hogy előtere.'Il• módJ.ában áll vi=autasitani amelyet még csak ösztönöz, nyoli·árvány, egymás után szeti a szükis,éa.,,es termékeket. 
Részben a meglevő tartalékok egyes tételeiket. hogy a jövőben az ipar és a di áldozatait a titokzatos be-
feltá.rásá'ból, mzonyoo fogyasz- nagykereskedelmi vállalat is tegség, amely megtámadja az 

tt.•i cikk-export visszat.artá- bb I 
• 6 nyithat boltokat. agyhártyát és az agyvelőt. - Tö esz az import ru Eából, va.J.ammt az :i,mport nö- Az új gamaság! mechaniz- A fiatal medikus egyre na-

Dr. Szieberok Fereru: főorvos 

akine.1< lakásért, kosztért sike• 
rült bekerülni valamelyik 
kórházba. 

A Fővárosi Szeretetotthon• 
ban akkoriban dr. Schaffer 
KáToly volt az iga2Jgató. Meg
tetszett neíki a szerény, még 
kezdő, de máris nagy elméleti 
felkészültségű fiatalember, és 
felvette az ideg- és elmeosz
tályra gyakornoknak. Ezt az 
osztályt dr. Fre11 Ernő vezette, 
a.lci egyúttal vasúti orvos is 
volt. ú javasolta, hogy pá
lyázza meg az ak,kor épülő 
MA V Kórház és '.Központi 
Rendelőintézet idegorvosi ál
lását. Pályázatát elfogadt:ák 
- ennek kerek negyven esz
tendeje . . .  

Azóta nap mint nap 

nó életritmusából ered6 lldk� 
féle neurotikus betegségnek. 
Megjelentek a gyó��:Ve
gyészet csodái: az ant1b1otilru
rrwk. amelyek gyógyitha.tót,ti 
tették a régen biztos halált je
lentő agyháTtya- és ag11vel5-
'1lfttlladást is. 

Mindezzel követke7.etesen 
lépést kell tartania. Nappal, 
mint oszt.ólyvezető fóoruos, fl 
betegágyak mellett teljesfü 
l.:ötelességét, az é;szakába. haj• 
ló órákban pedig iróasztala 
me!lett olvassa, ;egyZeteli a 
l�gú;abb szalcirodalmat. Tel
jes szellemi frisse.sége meg/lr
zését rendszeres, céltudatos., 
életbeosztásának köszönhef:i. 
Arcmemóriája szinte egyec!Ul
álló. A minap egy 35 évvel 
ezelőtt nála járt betegét is
merte fel. Emlélkerett arra is. 
hogy annak idején mivel ke, 
zclte. Pedig az élet 

fokozott követelmények 

elé állitja ót és munkatá!', 
sail Az ambulancián éveMe 
16-18 ezer beteg fordul meg, 
ő vezeti a 60 ágyas fekvőbe
teg-osztályt is. Terve: ideg
és alk,oholgcmdoz6 felal!itása. 
Ez azonban még csak az ál
mok stádiumában van, ha 
megoldódik az új rendelóépü
let ügye, abban kap majd he
J,yiségeket. 

Nyugdíj? - Szó se� lel1et 
róla! 

Amíg erővel bírja, ,iaJa� 
mennyiünk Feri bácsija a be
tegei köwtt marad! 

veléséból biztosították a szük- Az áruellátás, 8 választék- mus megvalósítás::i hosszu gyobb érdeklődéssel látogatja 
séges árualapot. A meglepe- bővítés területén mind jelen- évek &z.orgalmas. lelnctis:mere- Moravcsilc professzornak, az 

bekopognak hozzá tésszerú emelkedés tehát nem tősebl:> szerepet ka,p az impocrt. te.s munkáját igényli. Ennek Orvostudományi Kar kiváló 

Egész életében szerény voll 
Soha nem hódolt be a kor di• 
vatos orvosi irányzatainak. Ez 
távol áll a magyar ideggyó
gyászoktól - mondja. Ameri
kai kollégái és ezek európai 
követ.ői nagy pénzt szedtek 
össze kétes és nem kétes érté
kű ,,gyógymódokJral". ő soha 
nem bocsátkowtt ilyen, főleg 
anyagilag hasznot hozó vál
lalkozásba. Nem gyűjtött va
gyont, viszont magáénak 
mondhatja a legfontosabbat: 
a betegek bizalmát, ez Szle
berok dr .igazi vagyona. 

okozott megrázkódtatást még Ezt részben központi ellcépze- megfelelően a kereskedelem ideggyógyászának előadásait. a vasutasok a jelenleg érvényben levókö- lések alapján szerzik be, áruelláúua sem változik meo �zek az előadások sok-sok tött fornw.knál sem. részben a belkereskedelmi v-á- egyik napról a má.<;ikra. Az olyan problémát vetettek fel, és családtagjaik, hogy segít-
Az elképzelések serint jö- laszték<:Sere útján. A lakosság iparnál problémát jelent a gé- amelyek megoldása az ő ge- ségét, tanácsát kérjék. Kez

vóre körülbelül azonos lesz a i,-gényeinek kielégítése érdeké- pes[tés fokozása, az alap- nerációjára várt. 1918.at ir- detben olyan betegségekt.1<:el is íelf-utás, és 110-112 mfüiárd ben például a •--�n., '-he- a"!yag, fo7{ént az importból találkozott, melyekmél vajmi 
forintos forgalommal számol- '""rn"" " "" származó alapanyagok előte- tak akikor, a vírusok világába keveset segített az orvosi tu
nak. A könnyűipar például tővé tette, hogy azokból a ba- remtése. Az áruellátás nem még senki sem pillantott be. dás. A tabes (gerincsorvadás) 
mintegy 6 százalék!kal növeli 1"áti országokból, aJwl 1cülke- lesz rosszabb az eddigieknél, 1923-ban, amikor átvette az és a paralízjs mindennapos 
termelésiét, és ezzel már jövő- reskedelmi mérlegünk pozitív, söt javulni fog. Megkezdődik orvosi diplomáját, bizony volt. Persze, eze!k mellett ott 
re eléri az előzetesen 1970-re a hazai igé'liyeknek és :zz ot- a. kereslet és a �nálat köze- édes-kevés kilátása lehetett az soralcoztak a vasutasok f'lgla!
tervezett be1keres..1<:ede1mi ter- tani ipa1'i kapacitásnak meg- Iebbhozása egymáshoz, s fo- elhelyezkedésre. Fizet.ésről so- kozási betegségei, a különbó
melési színvonalat. ' '  felelően bármily mennyiseg- kozatosan megvalósul az igé- kái.g nem is álmodhattak a ző organikus idegpanas�ok. 

Ami az élelmiszert iilleti, ez ben vásárolhatunk fogy.isztá• nyek teljes kielégítése. fiataól orvosok, az volt boldog, Azóta a rettegett tahes é..� a 
tová:bl:>ra is központi elosz:tá.si paralízis eltű.ntek a mmden-
ciklk lesz. Az idei termés- 1----------------------------------------1 napos kórismék. sorából, hogy 
eredményelc biztató képet helyüket átadják a kor roha

A MAV Kórház és Központi 
Rendelő fennállásának 40 éves 
évfordulóján, négy évtizedes 
mun.ltásságáért az Elnöki Ta-
11ács a Munka Érdemrend 
arany fokozatát Gdományozt<& 
dr Szieberok Fe,-enc főorvos
nak. 

Bermann Iswáa 
:nyújtan.a:k a jövő esztendőre. 
.rlZ úgynevezett alapvető éle!
m:szerekbéil, Usztból, sóból, 
cu.lwrból stb. jó lesz az ellá
t ás. A javulás dlenére is gon
dot okoz azonban még a la
kosság sertéshú$8al va.Zó ellá
tása. Me$Jyugtató, hogy a 
l�g!ontosabb élelmiszerci.kkek 
ára nem változik, sőt, egyes 
területeiken éppen a lakossá
g;,t legjobban érintő élelmi
szercik:keknél csökkenés is 
,·árh.ató. 

Az ármegdllapítás és az egyes árlormák 
Ne M éva varútszot álatába111 

Arrendszerünkre hosszú éve- ság egyetlen nagyobb rétegét meg a konkrét árban. Ide a � � 

Bővül a választék 

A vas- és mŰSza!ki áruk 'be
S7erzé&ére is megtörténtek az 
első lépések. A kereskedelmi 
szakemberek szer-int elektro
mos háztartási ciklcekbő! és 
egyéb fogyasztási cilckbő! ;ó 
lesz az ellátás, bcn,-ü! a vá
laszték. Előreláthatóan már 
jövőre csökiken az úgynevezett 
hiánycik!kek száma. 

Az élelmiszerek után a Ja
!kO"ságot leginlcá.bb a ruház
!·odás érdekli. A foo,tosabb 
rnh.á=ati cik1cek ára általában 
uá.lto.zatlan lesz, vagy csa1c ke-
1 ·eset módosul. A textíliák 
1öbbsége az úgynevezett tól-ig, 
t �h.át a maximált, valam1nt a  
t;za,badá.ras kategóriába tarto
zLlc majd. A könnyűipari és 
a kereSikedeJmi szaikemberek 
:nyilatkozatai alapjá,n elmond
ható, hogy a következő évek
ben nyugodt belső piaccal szá
llnolnaik, megfelelő árualapo
k.a t biztosítanak. 

Mindezek eléréséhez a pái.-t 
é'> a kormány konkrét feltéte
leket teremtetl Már a jövő 
lvre nagyobb árualapokat 
biztosított és lehetőséget adott 
a fogyasztási cik;kP.k: nagyobb 
:mértékil importjára. A leg
-r,,tóbbi· hetel�ben több millió 
dollár értékben hoztak be ha
zé.n1cba külföldi fogyasztási 
cikk-eket. Bái: ezzel nem lehet 
minden ig,"°yt kielégíteni, de 
jelent.ős tartaléknak számít, 
bővíti a választékot és nem 
e;:y esetben ösztönzi a hazai 
ipar termelésél 

Megfelelő körültekintéssel 

kig a merev hatósági ára<k vol• se érintsék hátránycxsan a f.eeln.- forgailomn.ak mintegy 25 iszá-
tak a jellemzőek:, ahol is az dő intézkedések. z.aléka tartozik. 
egyes termékek és awk vá- Az árak és a bérek (jöve- A főleg divat- és luxusigé-
la.sztékaina:k árai tételesen ár- delmek) egyensúlyfula.k bizto- nyeket kielégítő termékeket, 
hatós.á.g által kerültek meg.il- sí.��t a párt � a ko:mán_Y továbbá awkat az árukat és 
Japításm. Ez gátolta a gyor- donto fon�"1.ln:1k �kin� ':'s szolgáútatásokat, ahol a s:a
sabb fcj1.ödést, az ipar korsze- tová�br� is bi_ztositam �vania badár alakulásától a hiányctk-

" ·t · ·t i.-t kötel • a realbérek es a reálJovede- kek megszűnését, az igények rtisi ese , me a ezoen lem emell,edésél ;obb kielégítését várjuk - a előírt árat a termelő akkor is szabad árformába soroLták. Eb-megkapta, amikor már a ter- be a csoportba a forgalomnak mákból csökkent a kereslet, Három kategória mintegy 25 százaléka tartozilc. 
vagy esetleg éppen elfel�ő 
készll.etek voltak. 

Az árualap csak fori'l'ltérték
ben felelt meg a várható ke
resletnek, összetétel.ében má.r 
nem teljesen. Különösen az 
apro cikkek, a kis szériákban 
készülő ter.mékek, a divatcik
kek és a vá,lru;ztékbővités költ
S<§geit nem ismertük el, !gy 
elég sok hiánycikk keletkezett. 

Alapvető feladat 

Az új gazdasági mechaniz
musban az árak alapvct6 
ftmkc-iója, hogy helyesen ösz
tönözzélc a termelőket és a fo• 
gyasztóloat gazdasági dönté
seikben. Ezáltal segítsék elő a 
gazdasági erőforrások ésszerű 
felhasználását, a termelés ido
mul.ását a fizetőképes szükség
letekhez, a korszerű tel'mékek 
elterjedését, a gazdaság-0'! fo
gyasztási struktúrn kialakulá
sát, a kereslet..Jtinálat egyen
súlyát. 

Ez csak olyan árrendszerben 
lehetséges, amelyben az árak 
csuk az áruk szűkebb körében 
kerülnek hatóságilag InP...:gsza
básra, továbbá. amelyben az 
állami árszabályozás rugal,ma
san működik. 

At új áTTendszer alapvető 
célja, hogy a termelést foko
zottabban a fogyasztói igények 
szolgálatába állítsa. Ezt a célt 
úgy kell elérni, hogy a lakos· 

A iársa.dalmi szempontból 
fontos termékei, és szolgáltatá.
so/: árát továbbra ts hatóságo1c 
állapítják meg. A hatósági ár
szabályozás szigoTÚbb formá;a 
a rögzített ár, ahol az ártól ha
tósá(TI hozzá.járulás nélkül el
térni nem lehet. Ebbe a kate
góriába tartozik a forgalom
nak mintegy 20 s?.ázaléka, ál
talában a legalapvetőbb ter
mé.1<:ek és szolgáltatások: liszt, 
kenyér, tőkehús, tej, cukor, tü
zelőanyagok, villamosenergia, 
laltbér stb. 

A maximált ár ugyancsak 
hatósági szabállyozást jelent, de 
itt csa:k a legmagasabb árat 
szabályozza az állam, attól Je
felá el lehet t.érni. Ide a la
kossági árualapna,k, mintegy 3 
százaléka tartozik. Olyan alap
vető cikkek, mint például a 
,-izs, húskészítmények, a ruhá
zati termékek közszükségleti 
igénye1cet kielégítő része, jár
mút>ek, villa.inas háztartási ké
szü.Lékek jelentős része, mosó
és mosogatószerek, építöanya
gok. 

A rugalmas árforma két 
válfaja a hatósági előírások 
között mozgó és szabadár. A 
mozgóára1c esetében a hatóság 
kötelező árkialakítás! el.öíráso
kat tartalmaz, amely alapján a 
felek szabadon állapodhatnak 

A rugalmas árforma tenné
szetescn nem jelenti az ár
mozgás szab.á!lyozásáról való 
teljes lemondást. Amennyiben 
az árak nem kívánatosan ala
kulnak, mód van a beavatko
zásra. lgy előzetes be;elentés
hez lehet kötni az ára.le meg
váLtoztatását. a terméket mas 
árformába át lehet sorolni, 
előírható az érintett termékből 
a termelés mennyisége és így 
továl>l>. 

Előtérben a termelés 

és a kereslet kapcsolata 

Végeredményben a hatóság:! 
és szabadabb áralakulás kom
binált al.ka1mazásától azt vár
;ul;, 'hogy a termelés az eddi
ginél sokkal jobban igazodjék 
a kereslethez, ne 1celetlcezze
nek elfekvő termékek és 11e le
gyenek hiánycikkek, és az ár
színvonal stabilitását az egé;;z
séges verseny is segítse biz
tosítani. 

A kereslet és kínálat egyen
súlyának. a lakosság igényei 
jobb kielégítésének biztosításá
ra a fogyasztói árualapokat és 
a kereskedelmi készleteket az 
oodig szokásoonál nagyol:>b 
tartaléklrnl tervezték. Ez lehe
tővé teszi, hogy a vált-0zások 
elöre pontosan fel nem mérhe
t.ő hatásai se okozhassanak 
meglepetést. 

Szerette a vasútat 

Horváth György felügyelő. 
Devecser állomás főnöke 
négy évtizedes vasúti szol
gálata és 28 éves állomásfő
nöki beosztása után nyug
díjba vonult. 

Szülei, nagyszülei is vas
utasok voltalc, s így nem 
csoda, ha hívatásának, élet
pályájának ő is a vasúti szol
gálatot vála<ztotta. Az elmúlt 
né� évtized alatt Horváth 
Györgynek kijutott a munká-

ból. Hiszen olyan kulcsfon• 
tosságú állomásokon dolgo
zott, mint Hajmáskér, Veszp
rém-külső, Celldömölk, Szom
bathely, :1ogy csak néhányat 
említsünk a 40 év munkahe. 
lyei közül. Szerette a vas
utat, szerette az embereket és 
nagyon sok fiatalt tanított 
meg ó is a vasút, a munka sze.
retetére. 

Bognár Károly 

l(iváló szakember volt 
A debreceni TBFF szakszol

gálatnál mindenki tiszteli és 
szereti Kese,·ű János munka
mestert, aki ez év december 
17-én töltötte be vasúti szol
gálatánalc 40. évét. Az elmúlt 
40 év alatt szinte az egész deb
receni iga7.gatóság területén 
megismerték a lelkiismeretes, 
precíz munkát végző szak
embert. 

A felszabadulás előtt a táv
közlőknél rrunt tá,irdai mun
kás dolgozott. A felszabadulás 

után elsők között vett részt 
a vasút újjáépítésében, a biz
tosítóberendezések helyreállí
tásában, szerelésében. Jó 
munkája jutalmaként meg
kapta a kiváló dolgozó ki
tUntetést, majd 1959-ben a 
Népköztársaság Elnöki Ta
nácsa kormánykitüntetésben 
részesítette. 

Keserű János munkamester 
40 évi szolgálat után nyugdij• 
ba vonult. 

Czeglédi Sándor 

Több mint 500 tagja van a KST-nek 
a debreceni járműjavítóban 

A debreceni járműjaví�6-
ban 13 évvel ezelőtt, 1954-ö<en 
alakult meg a Kölcsönös Se• 
gítő és TakaTékpénztár. A 
megalakuláskor az üzem dol
gozói közül csak ötvenen lép
tek be a KST-be. Jelenleg pe
dig 515 tagja van. Az elmúlt 
13 év alatt növekedett az 1 
főrn eső havi betétek átlarn is. 
Első évben az 1 főre eső havi 

betétátlag 20 forint volt, je,,I 
lenleg 153 forint. 

Az 1967. évi visszafizetés élJI 
elmúlt hónapban történt meg. 
A KST tagjai a kamattal 
együtt '!18 858 forintot kap�lf 
kézhez. Az év folyamán 8l1 
üzemi KST 590 esetben 
adott kisebb-nagyobb össz� 
gú kölcsönt tagjainak. össze
sen 632 8nO forint értékben. 

Volosinovszki Jánot 
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Határmenti krónika 

Korszerűsítik. Somoskóújf alu határállomást 
Naponta 7 vonatpár hagyja 

"'1 az országot,. illetve érkezik 
bozzánk Somoskőújt.aJun ke
resztül. S hogy ez a hatá!'ál
•lomás így ltinőtte magáit, bizo
D;rítja a már két év óta !:1;.
tó rekonstrukció. Srmwskóu;,
fa.lu magyar-csehszlováJk !kö
zös határállomást ugyanis kor
ezerúsi tfilc. 

Nehéz körülmények 

között 

1965. májusá.0011 keZii!ó
dötl a munka - mondja Feke
te Lá.szló főintéoo, állomásfő
nök-helyettes - és csak a, jö
fJÖ évben fejeződik be. Az ál
iomds teriUeién, sót azon ki
ril, egészen a hatá.rig a ka
vicságyat mélyítik. S mivel az 
állomás a hegy töooben épillt, 
minden egye., négyzetmétert 
roboontani kell. A pályamun
ká.sokkal együtt a honvédség 
müszaki robbantó a,la,kula,ta iS 
,iehéz munkát végez. A rekon
atrukció a szikl4robbantások 
miatt bizony hosszú ideig tart. 

Az elmúlt két évben az ál-
1omás első négy vágánya ké
azült csak el, a további né
gyen most dolgoznak. KiJ<ap
cso!tá.7e a biztosítóberendezést, 
í.!, s jelenleg kézi áUítá.sú vál
tókklu irányítják a forgalmat. 
Erre azért kerill t sor, mert 
amellett, hogy a határállomás 
vágányhálózatát nagyobb ten
gelynyomásra építik át, domi-
116 rendszerű biztosítóberende
zést is kapnak. E.,,")l'SZóval az 

Örömök és gondok 
Bget til/0011ison 

szott az Egri Dózsa, mert ha a 
csapat otthon ját.srott, özön
lött a nép, különösen, amikor ' 
a Ferencváros és a Vasas 
meccseire kerult sor. De a ki
rándulók nagy többsége is vo
naton érkezik, egy-egy hétvége 
igazán próbára teszi az egri 
vasutasokat. 

Az Északiban felkészültek 

a 44 órás munkahét bevezetésére 

(Puma! Pál rajza) 

vezési intézkedések és ,a 
munkaidő jobb kihasználása 
révén összesen 492 800 mun
k46rá.t kell megta,kar!tan.iok a 
rövidebb munkaidő alatt. 

Műszaki 
és munkaszervezési 

intézkedések ... 

Fegyelmezett munkával 

Az üzem dolgozóinak fe-

zók körét, pontosabban több 
munkakört nyilvánítottak 
egészségre ártalmasnak. Ed

dig 16-an dolgoztak az üzem
ben 36, illetve 42 órát het.en
ként. Ezeknek a száma 1968-
ban 1 11-re bővül. 

Az anyagvizsgálóban és a 
röntgenkészülélmél dolgo
zóknál 36 óra lesz a heti mun
kaidő. A kovácsoknál a hideg
meleg munkán az edzőben, a 
fémöntőknél, a köszörúsöknél; 
az ólomhegesztésen dolgozók
nál és még néhány más he
lyen 42 órára csökkentLlc a 
heti munkaidőt. 

:F:rdekesen tervezik a mun
kaidő-elosztást is. A hóna
pok páratlan heteiben ugyan
olyan munkarendben dolgoz,
nak mint eddig a páros he
tek� viszont az első négy 
napon dolgoznak csak így, 
pénteken 13 óráig, szombaton 
és vasárnap pedig pihenhetnek. 

Az :F:szaki Járműjavító Kő
bánya számos üzeme közül az 
egyik „kitüntetett", amelyik 
méltónak bizonyult arra. hogy 
eddigi munkája eredménveJ 
alapján már Január elsején 
megkezdhesse a csökkerntett 
munkaidő alkalmazását. Ez 
a.z üzem évek óta eredménye
sen dolgozik és terveik tel;e
sítéséhez 1960. óta ne1"1, h4sz
náltak fel túlórát. S emellett 
az üzem korszerűsödése az 
ott dolgozók versenyszellemé
nek, odaadó munkájánalc is-
merete avatta őket a munka
idő-csökkentés úttörői közé. 

A munkaidő-csökkentést 
minden üzenlben várják a 
munkások. Az Északi Jármú.
javítóoon az átlagosnál iS na
gyobb örömet okoz ez az új 
munkaren.d, hiszen a 3248-as 
létszánmak több. mint 50 szá
zaléka vidékről jár be dolgoz
ni az üzem be. 

A terv megalapowtt 
annak ítélte a MA V Vezér
igazgató.sága és a Vasutasok 
Szakszervezete -, örömmel 
fogadták a munkások is. Most 
már a járműjavító kolleb.-tlvá
ján múlik, hogyan sikerül 
megvalósítaniuk. 

L Gy. 

Már mo7.gás-ban volt a sze
relvény, amikor még elkésett 
utasok igyekeztek felugrani 
utolsó erő!eszítésü,k1kel. Közöt
tük egy asszony, kisgyermeké
vel S a.mikoc óvó kezek tar
tottak vissza, amikor ott áll
tak sért.etlenü! a tovagördilló 
gzerelvény mellett, talán ha
ragudta.'i{, mérgelódt.elk a vára
'koi.ás idejéért, 

Aki visszatartotta őket, ma
gas, ószülóhajú férfi, kedves, 
közvetlen modorú, szíves szó
val magyarázza: 

24 óra alatt 76 vonat Túl a százezredik kocsi/eladáson 

gyelmezettebb munkával, a 
munkaidő jobb kihasználásá
val kell ehhez hozzájánilniok. 
Ezen kívül tervezik a fizetés 
nélküli sza,Mdságok számá
nak csökkentését, erősíteni 
akarjá,k. a beteg.elleoorzési 
rendszert, ugyanakkor csök
kenteni a felesleges admi
nisztrációkat, nyilvántartáso
kat, gépesíteni az ismétiódő 
irodai munkát. 

Dr. Münnich Ferenc 

nevét vették fel 

~ Sa;nos a legtöbben csak 
ftt igyekeznek az áll.omáson, 
ttt szeretnék behozni a váro.�
ba.n elvesztegetett időt. 1!:s 
1lelll gondolnak önma{l'U.kra, 
111}ermekiikre, arra, hogy bal
eset érheti öket. 

Fö törekvésük 
a balesetek megelózése 

lgy ismertem meg Chemez Uszl6t, Eger állomásfónöt:..�t, 
a máris benne voltunk a be
gzélgetésben. A legfontosabb 
témát boncolgattuk: mi mindent tesznek Eger vasutasai a 
balesetei, elhárításáért? Chemez Lás2l!ó felvázolta az állomás múltból Öl'Ökölt, bal
esetveszélyes adottságait: - Van 15 csonkavágányunk: ez állomás vágányzata 50 ten
f?�Zy befoga,dóképességű, de ,onnek 120 tengelyes t-'Onatok is Füzesabony felől. Igen sokazo,r SZűkség van Putnok felé is túltengelyes vonatokat közlekedtetni. 
~ Van egy hat vágányos 

�ompónk, 10 pe1·cen túl is 
i;arva tarthat.ó - folytatja az allomásfőnök. - Sajnos, sok
&ZOr 35-40 percig is zárva van a 7'agy tengelyszámiú vonatok 
�iatt, amelyeknek a vége min
dig ,,kilóg" az állomásról. Menny; bajt, gondot okoz rendezésük, amire elhelyezzük 6'tcet! � legnagyobb ba;t az 
4�Dmás- eZaoultsága, a korszeTUtlenseg ;e lenti. 22 év alatt n_em történt semmi korszerúMtés, elavult a vágányzat, BZ!nte azt mondharom, hocy csak a dolgozók jó munkáján 
�� a balesetmentes köi!e-

Zsúfolt a hét iparvágány is. A felszabadulás előtti személy'5 teherforgalom a négy, vagy 
Inkább ötszörösére emelkedett. Hlhffetleni!l me11nött a város ldeuentorgalma is. ők aztán 
� r:negérezt,<'t, hogy egy 
�eig az NB l-ben ját-

- Feltéblenül beszélni kell 
az őszi-tavaszi teherszá.!lítás 
problémáiról, az ugya.nekkor 
jelentkezö ktrá:n.duló külö-nvo
na,tokról - sorolja gondjaikat 
Chemez László. - A 24 órán-
1.ént 76 vonat talán nem i.! 
volna túlságosan soTc. ha Jeor
szen'í. állomásunk lenne. Már 
10 éve beszélik, s mi igazán 
örömmel várjuk, hogy mikor 
kapjuk meg a megígért delta
váP,ányt, amelyen át lebonyo
lódhat a forgalom Eger és Put
nck közölt. Az ipartelepek 
már mind eszerint épülnek, 
települnek. 

:e.s most lássuk a számokat: 
mit mutatnak, hogyan alakult 
a baleseti helyzet az állomá
son? Az 1966-67-ben közlelce
dő v011atoknál nem történt 
baleset! A tolatás közbeni bal
eretek száma megegyezik az 
előro évivel : mindössze 4 ki
sebb baleset történt csupán. 

- Az állomás dolgozói nagy 
gyakorlattal rendell,eznek, l�
het rájuk számítani. A kocsi
,-endezókn él érvényesítettük a.z 
anyagi érdekeltséget, egy éve 
1>rémium.ot kapnak, s köztu
dott hogy kocsirendezés köz
'ben ' történhet a legtöbb bal
·eset! Havonta háromszor bal
esetvédelmi oktatáson vesznek 
részt dolgozóink, ma délelőtt, 
l'e""el 7-10 között oktató
ti�eket vetítettünk. Dolgo
zóinlc szeretik a filmvetítése
ket, ez a gyakorlati oktatás 
legjobb módja. A rendszeres 
ellenőrzés is sok balesetet 
előzhet meg. 

Be:zélgetés közben sürgető 
arcok nyitnak be az állom-ás· 
főnöki irodába, a jegyzetfüzet 
becsukódik. Chemez László ez
zel búcsúzik: , 

- Jó lenne megérni az ú; 
korszerű állomást, de -nekem 
máT csak rövid időm oon a 
nyugdíjig. Addig is baleset 
-nélkül szeretnénk szolgálni, 
mind.annyian. S ez, ta,lá,n a 
kfüös csszPfogás eredmén11e
ként sikerül is, 

(- � 

Nyékládháza állomás dolgo
zói az 1967-es évben derekas 
munkát végeztek. Az elmútt 
11 hónapban összesen 101 901 
kocsiban, &szesen Z 415 234 
tonna áru hagyta el a.z állo
mást. A növeh."Vő áru!orga
lommail lépést tart az állomás 
fejlesztése is. Hiszen 1965-
ben új dominó-rendszerű biz
tosító berendez.ést kaptak. ·Eb
ben az évben pedig elkezdték 
az új felvételi épület építését, 
amelynek felső emelet.&t, a>< 

őszi estén régi emlékeket 
idéz a Mátra alji város, Gyön
gyös lakótelepének egyik bér• 
házában: 

- A mt,kolcf Turi faszer- és 
c,emegeboltjából kerültem a, 
d,ós!]yóri váltók műhelyébe, 
1934 augusztusáoon. Segéd
munkásként kezdtem, a s-::ak.
mát ott keL!ett rnegsze,·eznem, 
hogy aztán később jobban bol
dogulha.&sa.k. IA1eatos lettem, s 
gépre mentem: gyalúra, maró
ra, fú-róra. A hábom után cso
portvezetőnek váüzsztottak, 
majd kineveztek mű.vezetőnek. 
1951 októberében így kerültem 
a gyöngyösi kitérőgyárba párt
szervezónek. A borsodi na,gy-
1lzemb6L h4toonnyolc család 
költözött ak.kor Hevesbe, hoflll 

irodarészt már átadták. A 
földszín ti személypénztár, 
málház6, árupénztár és a vá
rót.ermek átadására a napok
ban kerül sor. 

Ebbe az örömbe azonban 
Oröm is vegyül. Joggal kifo
gásolják például a kocsivi7.�
gáló részleg dolgO?..ói, hogy 
5zámukra sem öltöro, sem 
mosdó nem épült. 

Uglyai Sándor 

1Y68. január elsejétől az 
üzem 3248 dolgozója, aki 
eddig hetenként 48 órát dol
gozott, a jövőben csak 44 órát 
dolgozik majd. Ezenkívül ki
terjesztették az egészségre ár
talmas mwlkakörben dolgo-

A MA V Magasépítési Fő,, 
nökség Hegyeshalomban dol• 
gozó, szocialista címért küzdő 
KISZ ifjúsági brigádja a nen1-
rég elhúnyt államférfi, a Ta• 
nácsköztársaság egykori nél)<' 
biztosának, dr. Münnich Fe• 
renc, nyugalmazott álla.nuru
niszternek a nevét vették !eL 
A szocialista címért küzdő if
júsági brigád tagjai kivéteJ 
nélkül KISZ-tagok, és mun
kájukban, emberi magatartá
sukban dr. Münnich Ferencet 
példaképül választották. 

Portré a törzsgárdából 
a, történelmi borvidéleen a, ko- kezleten vett részt. Előtte va
rábbinál számottevőbb ipart is 16 nap Egerben járt, a Haza
meghonosítson. Ez, azt hiszem, fias Népfront megyei bizott
hogy sikerült is .  . • sági ülésé.'l vett részt. Hol-

A MAV Kitérőgyáxt6 Oze- nap talán fogadóórát tart a 
mi Vállalat „kis Va,rgája" körzetében, a déli lakótele
sommázza llyen formán, né- pen. Igazán csoda, hogy - ott
hány egyszerű mondatban az honában - ,,elcsíphettem" er
életét, amely ös.5zeforrott a va- re a néhány szóra . , . 
sas-, a vasutasmesterséggel, Rendkívül mozgékony, ener
közös, mindennapi harcunkkaL gikus embert takar Varga Lé
Vallorr.á:sa nem afféle „ön- nárd üzemvezető „kis Varga" 
életrajz", hiszen ismerósei, ba- jelzője. 11:letén, hétköznapjain 
ráta1 közül akárki megírhatná, ámul az idegen : ebben az ap
elmondhat.ná. S akkor nagyon ró, törékeny termetben, hogy 
sokan b-csz.ahetnének róla . . . férhet el a,nnyi a,karat, csele-

Elég csupán a gyöngyösieket kedet? 
tekinteni, azokat, akik - fia- Nem szereti, ha effél.é'ket ta
talon és idéísebb fejjel - ta- lá.lgatnak róla, ha dicsérgetik. 
nulóként taiálkoztak az okta- Amit csinált eddig és amit még 
tóval, a tapasztalt kmnmuni.�- elvégez. azért nem vár jutaltáool, titkárral, mozgalmi em- mat. Azt mondja. természetes, 
berrel, tanácstaggal, ország- hogy dolgozik, s mindig igyek
gyű!ési lcépviselóvel. szik többet, jobbat adni. Ezt 

l!:pítette az új gvárat, ,o;zak- ta�totta Miskolcon, Diósay6-
munká,aokat nevelt és párt- rött, s nem vélekedik más.!cép-
alapszervezetet alakított pen Gyöngybsön sem. 
amikor még kokszkosarak, ré- Munkáját megköc;zönték. 
gi. kiszuperált gózösök mele- Nem tagadja, hogy jólesett az 
gítették a nagy csarnokot - elismerés. Orült a Kiváló dol
kockakövekból járdaépít�re goz6, az Srdemes Vasutas ki
tanította a városka ,,sötét ne- tüntetésnek, a Szocialista 
gyedének" - a Duran<lának - Munkáért ii:rdeméremnek és A 
lakóit, s a régi Búwpiacra „ki- haza srolgálatáért kapott me
verekedte" az ország egyik leg- dálnak - de nélkülük is 
nagyobb forgalmú autóbusz- ugyanolyan szívvel, lelkese-
pályaudvarát. · déssel iparkodna tovább . • .  

Ezen az őszi estén későn tért A Mátra alji városból több-
haza a i:.Yárból. MGszakl érte- ször is hívták már. 0 azonban 

maradt. Mert gyárat nem min
dig a1a.píthat az ember - ma
gyarázza - egy életben na
gyon kevésnek adatik meg az; 
az öröm, hogy pelyhes állú 
sihederekból, földhöz szokott 
napszámosokb61 tisztes iparo
sokat faraghat, olyanokat, akik 
ma már ki tudja. hány helye11 
öregbítik a szakma jó hírne
vét, s többnyire maguk is ok
tatók. 

Az a gyár, amelynek szfil<!-
tésénél más:fél évtizede bábás
kodott, ha nem is akkora, mini 
a diósgyóri, de üzem. Létszá
ma, meghala,dja az ezret, ter
melési értéke negyedmi!liárd 
forint, háromszorosa az egykorina,k. Ruga!masított ltité
rőit, elektromos távvezeték• 
tartó oszlopait - amelyeken 
egyebek mellett a Béke táv• 
vezeték szálai is futnak -
120 méteres hegesztett sf• 
neit, készített 150 féle ter• 
mékét nemcsalc idehaza, ha• 
nem külföldön Is ismerik. 

Ezt a gyárat és ezt a várost 
- amelyet társadalmi mun
kával maga is annyit szépített, gazdai(itott - úgy érzi, hogy már sohasem lehet elhagynia. Itt akar nyugdíjba menni, itt szeretne megöregedni 
egyszer, nagyon sokára -mert még csak az 53. évét töl
ti az idén . . •  

Gyó.nl Gyula 
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Hogyan készült a télre a pécsi terület ? Még mindig sok a felelőtlen halál 

Segítik az „elsóteleseket" - A  fűtést töl,J, helyen javítani kell 
Üzemképesen rárják a „/Jeretést" a hóekék 

A szolgálati helyek többsé
génél a v,ne\ől;: átérzik a téli 
felkészülés jelentőségét, s az 
ez.t előmozdító intézkedéseket 
feg_i•elmezetten végrehajtják, 
men látják. hogy mindez sa
ját érdekükben is történik -
állapíi.ották meg a pécsi te
rületi bizottság november 
28-án tartott ülésén. 

A téli felkészülés nagyonis 
aktuális kérdéséről egy, a kö
zelmultban befejeződött át
fogó ellenőrzés tapaszt.alatai 
alapján tárgyaltak. Az ellen
ó,·zés - melyet a munkavé
delmi b°tzottság tagjai tartot
tak - a jó eredmények m�l
Zett sok hibát is tapasztalt. 

A dunaújvárosi fűtőházban 
például november 9-én még 
ne.,i gondoskodtak arról, hogy 
a központi fűtés elkészültéig 
káiyh.ával oldják meg a moz
c!onyfelvigyázói, bcirói és a 
Yizvizsgáló helyiségek fűtését. 

Szoei:füs lét.esltmén:relk ál
lapot.í.ban is több hiá
uyo553got tapasztalt az 

ellenőrzés, 

helyek enátottsága. A dolgo
zók tőhb helyen szóvá tették, 
hogy nem megfel,eló a, mele
gítéshez luis=n.á.Zt fáklyák mi
nősége, helyettük szi\•esebben 
has.ználnának melegítő lám
pákat. Néhány fűtőházi- és 
csillevágány elhanyagolt álla
pota a tél köze!edtével ve
szélyt rejt magában. A dom
bóvári fút.-Oház első vágánya 
például olyan mértékben el
iszaposodott, hogy felfagyása 
nugy problémákat okoz.'1at. 

A mozdonyokat ellátták tar
talék gózfútési tömlőveL A 
hóekélc üzemképes állapot.oon 
Yannak. A trllyafenntal�..ási 
SZ'.l!kszolgálatnál 

a szolgálati helyeken min• 
deniitt k.i�gesztették a 

,,hóriaS2tá&i" ten·d.:et. 
A közmunkaeró esetleges 
igénybevételév'el kapcsolatos 
teendőket megbeszélték az il
letékes tanácsi szien·ekkel. . A 
hó eltakarításához szükséges 
szerszámok és szakaszok n-n
delkezés� állna!<. a hósö,·é
nyek felállitás:ít folyamatosan 
yf-.gzik. 

f<mtcn fel,adatnak teki11tik. 
Személyes beszélg�tések, okta
tások lceretében fo� .aUrnznak 
velük, bátorítva őket a zord 
időjárás várható nehézségei
nek leküzdésére. Eze1c a fia
tal vasutasok - a oevált gya
korlatnak megteleli5e.1 - le·· 
het.óleg olyan t<1p,1sztait dol
dozók m.ellé nyer"tek beoEz• 
tást, akik példájukkal és ta• 
nácsaik.1.al segítik majd őket 
a tél fol�iamán. A melegítő 
italok kiszolgáltatásának fel
tételeit mindenütt biztosí
tották. Ezek ltiosz�sával meg
bízott dolgozók egészségügyi 
vizsgálat.a megtörtént. A vo
natkísérőknél a mutatkozó 

léls:támhiá.ny miatt ko
moly problémát jelent a, 
,,melegedő fékezők" biz-

tosítása. 
A téli forgalom lebonyolí

tását a terület n1tmkavé<l,:,!mi 
szervei folyamatosan ellen
őrzik majd, és mc,gteszik az 
intézkedéseket a menetközbe..-:i 
feL·n�rülő p::-oblémák meg
szün�etés.&re. E fc!admok ha
tékonyabb ellát.ásiban segít
ségükre lesz a munka....-éde1.-ni 
örök n1'nes tábora is. 

A robbwsok okozta súlyos 
balesetek a vasútnál sok. áldo
zatot követelnek. Halálos bal
esetről mindig szomoru szív
vel írunk, de kétszeresen tra
gi,h,-us az értelmetlen. felelőtlen 
halál. A köve';kerokben ilyen 
értelmetlen, könnyelmű halál· 
esetekről srolunk. 

1964-be-n Debrecen területén. 
eg-,1 meleg·r:íztermeló berende
zés (boyler) túlfú.tés és korre>
dá.ltság 11,iatt felrobblmt. A 
követlre1mény lwzismert, hi
szen lapu.n;. e helyen íközzé
tett cikkein k!viil a2 eset ta
'nulságát kötelezően okts.tt.ik 
minden 5±olgálati IH!lyen. En,
'ff.é! a balesetnél há.rom 26 éves 
-oosuta.s 'Oesztette életét. 

AJdwr eze!<et a berendezé
seket · leállították országszerte, 
mert to„"\1.bbi üzemelt.etésük
ért megfeleló is.meretek hiá
nyába".'\ nem merte-k felelóssé
::;et \'állalni. Lapur!k töl>l:xsziir 
!s ,isszatért a bale.set::e. E 
h6,.'"T'!'�.S balecet n,·ornán keriilt 
napirendre a nyGnuistartó be
re:idezése·, l:ezelé-sének ,·é;;le
ges szabályozá.<ea. M:ndez azon
lxin J:en:sne:- bizcn�'Ult. 1967. 
február 6-án súl11os roboor..á.s 
t&rté-n.t a •=ente�l é">itéS', fö-
1iökség i'áro.sfJid á'1omá•cn 
'tnroit mú.hel;.•1;o,csijá.l..i.n. A 
robbanás J:i;1•etk�zt,föen éleitét 
t·eszte!!e Miksi G:rörgy heges:;
tíl. A robbanást a lcocs'b::n tá
rolt gázpalack ual:>álytal<'n ke
:rel-é.<:e icézt.e elő. Ez ét· úpriEs 
29-� a debreceni _;úrniilj,:;i•!:6 
VV tl?r".i.letfo e!JY újabb rooba.
rui.s ismét zön1 egP-s ba e�e!et 
iáézett elő. A 51"'.é:e,; kir.ú ,izs
�á!at sú:ycs é; SO'!'Ozetos mu-

idézte eló. A me<T.,állapftás: 
mfrit minden más esctekbC'll 
ezúttal is a mulasztárok tö
•nege, fordult e!ó. 

Augu.sztus 20-án Nyíregvhá
::án az ü.resként szá!Lításra. fel
vett nyers-s.zeszt szá.Ilító vas
h0Tdó1' egyike felrobbant. A 

robba:nás ezúttal is áidazatot 
követelt. Farka� Gá.bOT rak.tári 
nii1,n!eá.s életét vesztett-e, 2. 
m.urukatá�':Sa könnyebb sériUést 
szenvedett. Ok: a szivú1·gó 
hordó t&-talnút nvíltlángú ké
zilámpával „izsgálták.. 

Ha valaki azt gondolná, 
hogy a sorozatas rotroonások
b61 végre tanultak, az téved. A 
tanulságok levon,'tsa még fcin
dig várat magára. 

November 29-én a komáro
mi fatóház lwc.n;ia.vltó i:ágá
nyán tartálykoesi hégesztése 
.kö.::ben halá.los ü.zeml balesetet 
szenvedett Margl Erné kocsi-
1'izsgá:ló. A baleset kísérteties 
ismátlódése a clel>:.-ecerti jár
müja,itó ÜV-n:'J április 30-én 
történt tartál)·kocsi robbanás
r.ak Sajnos am1ál !>-Úlyosabb 
kö.-etkez.ménm·el. Az öo!ílet
len. 1;..sztátal= tart.Qykocsi 
beállítását tiltó rendelkezések 
el:enére ezúttal is az ABEO, 
a::; É. 12-es. a.:: MSZ 994.1-53 
stb. szab.-:ínyok. ut<>sítá�'.)ok a 
Yontat' i kocsija\itó mühe
lye:,ben dol;;<Yzl, fokatosok cí
mű mtmkaxédelmi útmutató 
elúírűsok megsz-eg�vel vé
gezté.1<:. Elmul.'l.<;ztottá.l, a tar
tá:,r'.rn<:.'<i iisztitására utaló le
b{;.::áz4st. beilllításko.r az el
ler:6rzétt �tb. E�-:t:!tlen intl-7.
keJ�l m.."Ú.' elejét Yehett,é:c 

volna a tragédiának. A ,i2S
gf.lat azt is megállapitot1a, 
hogy rendszeressé vált a be
osztások változtatása, de bal
esetelhár!tási oktatást nem 
tartották meg. Nevezett eseté
ben is ez történt. Kocslvi.zsga-
16 lakatosi m11nkáról Irányí
tották hegesztői beo6ztásba, 
oktatás és a sz(i};séges védő
felszerelések biztooft.:í.sa nél
'k"iil. Rendszertelenségre, szer
'vezetlenségre utal az is, mis=e
rint a munkahely műve=etője 
csak 4 baleset után szerzett 
wdcnr.ást arról, 1wgy nevezet
tet az ő felügyelete alá tarto�,i 
területre irányitottá.k. Elkép, 
zelhetó, hogy milyen lehetett 
a napi ellenőrzés, ha ilyen 
jelenségeket nem fedezett fel. 

A tartálykocsi javítására é 
tis2iitására vonatkozó elóírú
sok előfeltétele a fútóházaknál 
nincs biztosítva. A tartál)-1tos 
csi'k szakszerű és utasításnuk 
megfelelő tLsztítúsára csa..1;: a 
jármúja,itó üV-ok varmak 
berer,dezked,·e. Éppen ezkrt a 
fűtőházi fivkmúhclyek ily<:!1 
munkát nem is ,·égezhetne:-. 

A tartálykocsik tetejéről sír
ba zuhanók és egy6b robba::a, 
s.ok ál<lo.zatai egymás után hí•·, 
ják fel mi c!erJü figyelmét a 
tra,g�diák m�előzésére. IIIe,t 
az ilyen é, ehhez hasonló bal
eseteket 1neg lehet akadályoz
ni, c.salr felelór..s�gérzet, hh·c.1-
tústudat és hUJlIBUizmus kdl 
hozzá. Feleló�<ég terheli azt ;s, 
31;-i té+1�nül r..�zi. hogy szedi 
áldozutát az l-rtelmetl"n halál. 

Il. K. 

de azt is meg kellett állapita
nluk, hogy a fűtőház szak
sz.ei--·ezeti bizottsága nem szor
,!(almazta ke!!ő határozottság
gal a hiányosságok felszá...TTio
Jlsát. Több helyen, !gy Ka
posvdr állomás forgalmi iro
dájában ne-m megfelelő a 
kályha állapola. Az üveg-hiá
nyok pótlása vontatott, bár a 
ta•:a1yihoz képest van jan1'ás. 

I!ótakar:tó C"SZköz&k te!ci�
tc!ében kicii!gító a szo!gá.!.ati 

A dolgo7.ók téli ruhtirnl 
va:ó ellátás.:l.lJan november 
Yégéig m�ztintek a 111\?g ta
pasztalható kisebb hiányossá
,e:ok. Kivételt képez.teii: a hi
án2·zó téli sapkák, m.�Jyei, le
szállítását csak az év "✓éis,;re 
í�éri a ��.ártó Yál1� at. Az .. el
sút!!1esekkel'' 1.·a 6 fogt,.,!k,:,
=ást a. s=a.1..:szerveze;,l bi.zotrsá
gok és a s=olgál.1.ti ve=etók 

Az merni konyhái, téli fel
készülése sem kerül:e el azel
len.:irzés fig�·elmét. Mindenütt 
kedvező helyzetet tapasztal
tak. és a téli nyer,c:mys.gok 
példás rendben történt táro
U,,<áért dicséretre is javawl
tak a b::iaszé!d üz�mi konyha 
vezetőjét. 

1asztá.so:cról szfunolt be. Meg- r-----------------------------

L. J. 
'f..._1:apítotti . ."l{, h� a ti�zt:tat-

Egy deceniberi délelőtt - Vácott 

'lan. öb!íretlen tart1lykocsikat 
n \·or.a:kozó �znbYányo!t ,és �  
yi ut.ar..ít.iso�c teljes fig;,·el!'nen 

'kíYlil hagytsá\-al á m ti&..: a 
ja ... itó,-t.g:L-i;Ta és ígt" ke.20�.&k 
rr?.eg a kocsi lwlse�óbe:l s:ilik
i:éges hegP3z�t A k:l,�et·:ez
r:i.én'I" 3 súlyo� �érü1-·� hatósi
gi és fegyelmi eljá:;é-ts. Néhány lapot kell letépni 

C:'.Jt1pán a3 óesztendő naptárú
ról ós hivatalos3n is bekö
szönt a tél. Az enyhébb őszt 
óhaw.tla.."1.ul hideg napvk kö
-sz(.)...7.ti.k. V�c áilo1r...á.0·on de
ccrnber eleji ikiétl ül. Az 
n:.-en i<lój:ír;,s .i.; nagy figyel
met, fvko?.-..'"ltt <,-.-�t.os$ágvt 
1gúnye1 - ám, � íz�lító e--�:� 
a m<:>st köYetkezó t,�,apoh.
b .,l. 

rendben rortá�át nappal ők. 
i:eg;;;I, el., é;je! pedig e;.= állo
m.ú.s szetnély=ei.�, a J;ocsiren
de;:,ók, a t·áltó1;,e:.:elók, a raktá
ri. -;,iu1:ká.sok és a. kapuso:.C 
á!1nwk mun,:áoo. (Ila l,ell, ter
mésc:atesen rr.i.s beos;;tá.sú dol
go:;ó;cra is számítliatnak!) 

Non::nber közepéig -. 
hogy a fel!u zyá.st mcgel(';z:zkk 
- u kezelési hcl,•e!:en Yzia
rnennyi vágányt megtisztitot
�k a.z idegen a.rnyago.kt.)l. 

vannak. A Mli hi<legekben az 
sem JcözJmbös, ho;,!y az átut.:L
zólc ízletes ételt fugyaszthat
na.:� 

- A= lillom.á� 1.,clamenni;i 
do!ao=ójá.::,;k segítségére s�á
mít!.!nX: - mo1�dja befejezésül 
Schirr..anetz Béla -, s remél
jük .• hogy a t,fü fo,-galom!;a.n 
ivy scm.niil.ye-n =ö;�;�enó, fenr..
aktldas nem les;; . • •  

(földes) 

A robbanások sora nem 
szakadt me6. Auguszt:us 12-én 
a deb·ece:,i j/i::nüJa·itó t.e:ii
letén immár h;i:-rrt.d�7or úiah 
robbanás tört'"nt. K:;vet'.<e7-
mény ezúttal L-; halál"s bnl
e:set.. Tóth V. Úljo.s lakato.s 
ha!ú.lát ezúttal e�· =· haw: 
1[.:nix..-al Yé�ctt elóme,egl
·k:.,;i;él bekö,·et'..cezc�t robbnnás - A filtóház::::.! cgy:itt mér 

& -2p:e1r. berbcn Öf;s::;eü iilrJ;,. 
,c,,{nJ megozs::.�ljii); a.zol<at a 
!Ce:!clőke!, Gm�lyek teI:éttcr,:ül 
s�iikségesek a téli f01'galom, 
biztositá.sáho= mc-;:do'.ta 

Az/,ta is ü�·eL-:.�. nehogy ,_ ____________________________ _ 

Schirrt,Qnetz Béla állomi.sfó-
nök-helyette.s. - Hadd említ
sem meg, hogiJ ta1-"aly minden 
:;ökkenón1,en.tesen 1n.ent. Ami
kor a:nnyi h6 esett. hogy a pá
l:_r:.fenn.tartó.';. m .. -L„ ne1n gyó:;
tik a munkát, n1-ég az á.?lom-ás 
n.3i do,go;:;6i is részt t-"Ctte/; a 
hó'al;:,,zrltásba·n . . •  

Le!kes János 
izél kö-:-be!: 

\',:>r.afüísfró 

- ).iég a =lx1dn·pos YO-
n·t:k!s-?::-6k is l>ejötte�. ..!\. 
vc.. :u! nal� rr:er.n!e ke:l! . . .  

Nrponta 170 vonat 

V�c forgalma.s c,:om:.9ont, 
ltt J::.3.!ad keresztül a Duda
pcst-N111:g.,zti páiyattdt'flr
S::ob közötti fúv.or..al, s r�,.en 
ás:�nak el a stne·,:: Ba.l.a.ssa
!!!iarmat, Vúcrá,tót. Vere$egy
h.á;:;a, és .4.s::6d fc!.5. Naponta 
170 vor.at halad át az lllomá
so:i. !�:,r�n!sen1 köz5mbö:;. 
h0gyan biztos�tj:sk a sze::-el
v�r:vak áthalaC.:;E�t, s hogy 
mi:i"M .fe!tJtelDket tucl..--iak te
remteni a vcrH1t�a ,·árakozú 
uta:::oknal;:. 

- Tat•aly té1.�-i, s�m a: pero
non, sem a péi.Iyán ne1n. i;olt 
e!csú�z-ásos utasba!eset 
folytatja az állomú.sfó:,ö'.,
heívet1 es. -:- .A pályafenntartá
si fónCl:ség;;eL 1íey egye::.tünk. 
mzg, 1io;nt a hótak.trritá.st, a 
váltói; 1:ótól-jégtóL tis.::t!tás·it, 
a.::: utaspcron fels::;órását és 

újal>b szennyezC.0..::.-s .faggyon a 
talr,fákm, ,·a<:Y a slr.ekre. Két 
vágá11y mellett - ahol ike
re5Ztliljártak a gépkocsik - a 
pályafenntartlc< az állomá.s 
do:goro:nak segítségével 3ll 
mé'er hosszan keréJc....-etó?.et 
á!li�ttak fel. A vál'l.kat a ta
va,,· jól bevált fo�.n tj<J,·:tl 
e1iáto:t J:acaró,·a,$.<;al - S::ö�lö
si Jó::sef állomisfónö:< újításá
val - ti�z�ftj:íd: majd. 

Rendhebozták 

a vtiróhelyis•ket 

A kultú:-,.í:-óierem az i<lén 
új l>útoroltat kar,ott, kifes'..et
t.,;, a hely:sóget, ren<lbehoz�ák 
a k:11:;•hát - nem fordulhat 
elő, hogy a váróterem hideg 
legyen. S h-O-f!Y a:, mcsok l<e1!e-
1nesebbe11 t-O!tsftk el a t:árak.o
zJsi időt, Te·nds::eresen lesz
nek w.17>/- és hetilapok, fol1;ó
fratoi:. A m,-.llél,helyistget is 
á�epítettlk, ft'.Hhctúvé tet�ék, 
s xeg. ;.zünLe!:�é�� a csöi:é"!-{ íagy
ws�!y'-'t. 

S szó'.nun'.;: kc-11 az ��<ellá
t& ól is. A ::iüf"b:m álland•.:.an 
lesz forró tea. �11eleg vir.sli és 
l�.ri;;;os, s hadd említ,;i:k meg 
itt aöt az ör·;e!'d"1es Yá!toz:ís:. 
amely a7. idén ér1>ezett üzlet
Y�{I;ő; IQss Ferenc érdeme 

az étterem 1noderr..iz.ált 
konrh15a Yár�zcrte :ismertté 
lett. SZ.:::ötvenezcr foi-inttal 
emelkedett a hm·i forgalom -
pedig Y:íoott egy,fü. hangu;a
t)s.abb Yendé.;::'.ctóhelye:, is 

Zavart okozott az első hó 
a Nyagati-pályaudvaro11 
Kéke:;szürke a regJel. Bár 

az éjszakai hideg· érzékeUie
tően csökkent, 1nég:s nyirkos 
ke:lcmetlen idő vcd. Egy ö-,-eg 
'.mcsirendezó ha,·at jósolt. Alig 
egy 6:-a m"J:!in bct, ]jes�ett 
a jós'.at. és s7�'llllngóZ'1.i kez.
d.:?tt a hó, el,�ször alig lá�:m
t6 apró. majd n1:nd nagyobb 
pcl�rhekben. Me6Ult a sinko
ronák tetején. a vágúnyo;r kij� 
zött, a \·áltók pnpucs.:1in. Ek
kor még olyan g::�korlotf 
„ró1c\!,'", rn:nt Hó1:a Sá�C,01 
és Erőss Istrán "'2ríelfel�.i
:::rázók ::.em �ondo1t-1.k ro�c:.;;
ra. jóllehet n"lár sok ne�1t'z 
telet látté>.k az I-es torony nb
lakábó!. Csa".{ ak,�or 1Ppód�8·�-t 
meg. 3m:!i:or a bu!care�:i 
/!:l"Ors bej:'.rt és - c�y�ités 
cé:j.:íb,.) - a B11L:q1:"s!.ról !n
du1/1 be-r1i,i h�'i�ó- é<: t;Z"J�qj{ .. 
1���i -�ocr=it rá nkz:t·:1

� .:f1�t;r?;_ 
��1 ·!:t u f:3tal és erl';; Szaró 
J<inos Yá!t,}!:-.o-:,el/5 se1n tui::;ta 
a 7 ·a számú vl!t0t mc-gmoz
cií+:'!nl. 

Berend FrirnJ�-� for!'.(:".'mi 

hick� kerekeken a kalapács. 
A gJz is n1egje:ent a \"Onat 
végén. 

Ha nem is rendesen, de a 
nagy igyekeze!. scg(!ségt!,·el lű 
perc kés.éssel végre elindult 
a prága-bcrlini nemzetközi 
g:rvrsvonat. 

A hó egyre jobban esik! 
réare ji:!n 6-8 péLyamunl:ás, 
és nekial!nal; a munkának. 
A 15,'a i:d!tó a=onban azokat 
sem tis::t!!!i jobban. mint a:r 
á.li omás�kat. ireg: "lt ne.:n 
mozdul. Ez:�:i. a bu1�a.resti 
�"o:-svú:iat, úgyne•,�e-l.e�t a:10-
rnáso:1 rr..arat!ó rész.-!t ne!Tl 
tud�.úk kitólni a tár-o:ó Y.:igá
nyo!cra. Talán nem is ez a 
bai ! Hanem :iz, ho;,:y B:har
kereEz�51.•ői. a :r--,-o:-;:;\·o�attal 
é:-:•:ező l\OrIAB-:11Qzdony. a 
6714-es X··!:-e<!vh:\za-7,I:í.!f
�zal�.a sze:::�:,""'-�;Tl.:Lttal in<l: .. .'i
na azonnal tÓY:lbb. 

úiabb hajrá . . .  ! 

�--;ole-á�a.tte,-5 ú'b/! t-ür�ette a 
h6ü:\:arit6 mr.{r�:.:�s )1��t. ,,.A,..7.
tfin T"la<!.'l is neki dólt n d'.-
7ór�k, e� az c�.a.1r '1&!'n P.Tl�e
ch,tt. .An7uar G/ibc,r és m,,1,a 
Pé"'er �1 <:óc:,. ,;..-;_- ,..ú,;.:;:"'?.e'.ó'- Y2�7-
c:-j�en�ó,-a1 ,.:i l.-o--.:',1:-T")e-. �- -A.0

""-----------------------------1 �k--� -7-e.�- 1;:,.�. -··Kot·�cs,.,. Ist-

1!\'Iost már az i\l:01n.lsink, a 
pi:��:.li'.e:--!1�rt::��al egrütt se;>
rik a ma):acs 15/a sz. ,ál:ó�. 
Cs,koro911al� a fagyo.� l:e-re.
lce!:, ahogy tol a s:;:preti:é ,iy. 
A kis::abc.du!t mo.:;don11 vo-
1:(L/ra jár. lú,héz csat•,:zrl:ap
cso::.rzt '?.mr?'getnek. � q�p::isé
T6k !�3.lap:.;,o.�c. i� a �ztú:és 
ye-: a rete-:::zt, amo"t a koro:i.
gos a korong n�"�:é•. mer.: 
nem akar en�P.d!li a f2gv0s 
c.s.a\·ar. \7i:-:::;�á!ó�a�r=.:� n,: .it. r
r.'lk-'::e"re:;: a 1"0!"!:-lt kör'i�. A7 
is e�•�nmén,.. - il.re-n körn� .. 
n1én:t��l\'. me11ett -. h�� 33 
TY:-rt'." ké�.:§ssel e!inc':ul a .. sza!
kai". 

Balesetet akadályozott meg 
19ű7. n.o•,·ember 16-á."1. a 

haj.r;.ali ó!·ás:b:...., Kétpó taná.cs
há-:a megálllóhelyen szo'gá¼
tot tclje.,ítő !Vri:;y János pálya
őr az áthaladó tehervon.atmí2 
rendallenes.s<'.:get észlelt. Az 
egyfős ,--orl.atot m.ár r.e1n tud
ta tnegállí t.ani. mert je i zésfre, 
integetésére a vor..atsze:né•ly
zet nem figydt. A t"Onat elha-

:.adisa után azonnal a telefon
hoz sza;adt. íell1i,�...a Ké�pó ál
lorr:.2-St és a szol gl.:a tte�:ó:iek 
ielente�te é:sz1·ev átelét. A.:: ide
jében l.:.apot: é-rtes:tés eredmé
nyelcént a 1:onatot még a jel
zőnél sikerült megdl!ítani. Ki
derült, hogy a szerelvény eg;-ik 
kocs' iának hordruc,ó-tör�se 
volt. · 

~ 

vó.n •ic-:::.Pn l"{ós·· -�� 'FP1i? 5 f{á
ro!y �.+e�ef,":1or.•· "':-;• .t..61 . .:;:���1ú-k 
i� !-"e;:t•�"+�k. Amnri'._ ,·é<tre a 
7 1a enP.e-c 2"t. �';•lr0r m�;? :1 
15 '::i váltó n,s knc<,o1ta rn�g 
1n-iQ'."1t.. 

�té�ül mégi,;; cc:1k c:f!:erii1t 
a 2'-t'J�s....-�na:,nt r::;��f7.:ÍM; Az 
u-::a,;o!c ié�,·'rú9'.o� nb�'l·,�k 
...... :;e-Hl fe,'•dntr.r��•,.,,1t k; .  11un
khsok.: sc:uflé�ri•c. fél./c,1·".t()
Mk k(>c.•fr'.:r•f1{,161,. 1,h•!iJ:1,en 
én.). o'aios hr.n.,..e·:-1.,1"'!l ke
rh·,a+,,k • n1n1.n+r111'1n1 11.  !' VO':!.af 
körül. Nagyo!,nt csattant a 

T:zenh:.í:-om óra f-t':t" �·:1:e�P
dik az i<ló. mrő�H<'st kap 9 
pá!)'afenniart.:l.s. mintha jó
n\ akartá - volna te!lnl a h'
b�it, leniHilet.csen do!st11ztak 
nz emberek. 

- ,:. j. -

I N G Á Z Ó K  

- Minden .nap ,::, üít utaznnk. nem adna. ös„zc minket a 

kalauz bácsi ? 
(Pusztai Pál rajz.a) 

Baleseti k1.·ón · k:-. 
No·,embe:: 11-én Súrospat:i.k 

úl:omáso.n a 4:1:4. sz.á;-'-1.ú \.- onat 
m0zC:onya �;t1néle!lenill rá.-ü �-
1,;ö=ött a IV. s=. vágányon ál
!ó saját szere!i:ényére. Az üt
közés köve:keztcében a kn
lam:kocsi k:siklott és egy ko
csi megrongálódott. S:lrü;ésl 
szcnv·edett a k:ilauzkocsiban 
tartóz:codó Yon::itn,zető is. A 
vizsgálat során mcg:íllapítot
ták, hegy a gép kiir·ül 'ár:\sa 
közben a mozdunvveze:ó 
mozdonyát efaagyta, s a moz
clo:irt \-a:-�a Llszló mczclon,· .. 
fütŐ irán:rÍ:o!ta. 

* 

A szombatht·l) i j:irmújay l
tó kl).(•sija..-íló csarnot.ána.k tc
tőuerkezeti munkál:lt.ainál 
c,;.oszerelt's kö:rben no\"ember 
15-én mintegy 4 méter ma• 
gasból lezuhant, é'I meghalt 
:,l;azy Ki\.lmán b:i,{Jogos. i\ 
balcÉet azért történt, mert ne
vezett munkája. küzhen a (,e• 
tö5urke-Letbe éiiítctt ,lrúibeu'

!\o,·e:nbcr 21-An VI1ör á:.:o-
m.áson a D. I. szamu ép:ild 
1nellett kútt:sztí�í:; kGzb"-m 
ha lúlos üzc,mi b.'l:esetet szen
vedett Bodnarif: Fer<'nc, a 
fQrencv.úrosi pályatenn�artisi 
fónöltség kútln€"stere. A bal
eset azért történt. 1r1crt a ti:-:z
tí'ott kút ol<lalfala b�omlo.t, 
és nevez-�t'tet 1nn�2 a�:í te-
m.ct!c. A --i..-izsgé\lat n1ea-i,}lapí
totta� hogy n'?-vezt·tt a leüt 
t!.sztít<lsá �, többsző!"i fi�yd
rac,:�etés e:l�nére a \-\J!1a:-kc�6 
építóipari óvó;�endszabál�' C"lo ... 
í�ás::iinak fi!!'<·clmen kíYül ha
e ·itsávnl v�°gnzte. 

* 

Uékésesaba á Uouuí.son de
cember 10-tin a 6:i9. sz:ímú 
,·onat ü,s.zeállítása kö,bell 
halálos üzemi balesetet sun
Yedett Baricsa ÍJ:iSZl<i kot'Si· 
rendező, i\ baleset vágan, 
kc�eszt.ezés fölött megkíséreli 
s:zkfakasztáslior történt. 

tcs Yll:ígítii ablakba lépett. A t--------------

jármüja,-ít.óknúl ez már a 
második ilyen termé,,zetú bal
cset. 

* 

i-:o,·ernb�r 2l �n Toponár 
úllom.:1scn az 54:}0 sZ:,mú \·o
nat e!ütö�te \"arqa Gyu:a pá„ 
i.\�r:;:r.iestert. aki fej- és lúbs,L 
rC1éses baksc!�t sze:n·ed��t. 
A súlyos lábsérii1.í.'s miatt k/>
sőb1. a:mputá.ci6 vá t s::iik.;!i
gessé. A viz.,gá:at szerint a 
baleset azért fö�t.:•nt. med ne-
1.te7ett a II. s1..ámú ,·á 1 tón t·;r
té:it átha;acá,<t közb!'n meg
bo'!ott és elesett .. 

Csök�entek a balesetek 
Miskolc GömiJri pá/yaudi:a.

ron eb!:>en az évben c.;ökl;en
t:?k a balesetefr. Míg 1966-ban 
a 15 balesetet s=envede1tnél 
.í15 m�nl;,anap '<,esés i:olt, ad· 
dig 1967-ben. edt!ia 10 baleset 
történt. , s a 1,•iese't niHnka-,a
pok s:;áma 370. Ez a javuks 
els&sorban a felYiláGosf!6. rze
veló 1nu.""lki.; nak kür-2ön!:etó. Az 
á!lomáson sú1'·0sabb és cson
ku!ás�al j:\:ró · g�cmélyi bal
eset uem törtéat. 



J!ltl'T. DECEMUER ll!. 

Pórul járt a l(ocsif osztogató 
VASÚTŐRÖK KÖZÖTT A KELETI PÁLYAUDVARON 

Könyörgöm, ne jelentsen 
fel! Ne csináljanalc be!óle 
1;,gyet! Gondoljanak a felesé· 
gernre és két gyermekemre/ 

A fenti mon<1atok ez ev no
vember 7-én reggel a Ke!eti
pJlyauC:varon hangzottak e_L 
A Tokaj-expressz egy1k kocsi
jának műszerfalánál, Ba.ssa 
Ist::án vasútőr szokott ellen
őrzése során, tetten érte Hári 
László \·asutast, amint külön
bözó elektromos műszereket 
akart eltulajdonítani. 

Hári leleplerese után az 
es2m<myek gyorsan, film
szerűen peregtek. Rendőr•é
lf. feljelentés, öltözőszekrény
ellenörzés, házkut-itás, és vé
�il őrizetbe vétel. A rend
őrségi nyomczá.,q során any
nyi - a belföldi s kü!fö!d.' 
1·/l..<Úti kocsikból ku=ze-relt 
ele1:tromos műszert és alkat
részt tal!íltak. ll(lffll azok nem 
fmek el a. mosógép szá!l-ító
dobozába.. Többek között ta
l-1.ltalc két erősltőt is. amelye
ket Hári már a !opott anva
r,�kból állított ösne. A Mzku
fatás S<Jrán t•Jált tárgyRk ér
téke mintegy 50 ezer forint . . •  

A képen l;itható két e.rösítöt Hári László készítette a lopott 
alkairészekből. 

Érdekes emberek 

- Sze1'etem a beosztá.somaf 
- mondja Bassa Istvá.n vas-

esetben nyúltak ehhez a fe
gyelmezési eszközhöz. 

- Három évvel ezelótt szer
vezeti és személyi változások 
történtek - világo�ít fel ben
nünket Szécsényi Géza vasút
őr parancsnok. - Az appará
tus jelentős fejlődésen ment 
keresztül az eltelt időszakban, 
amelyet a. különböző munka· 
területen elért eredmények 
bizonyíta,wk. 

Ellenórzés közben . . .  útör. - A mi célunk ne m  a 

leleplezés, hanem a megelózés: 
az oktatás, nevelés. Szeretem 
a munkahe!yemet a Keletit is. Megvizsgálják az induló é& 

érkező, továbbá a tárolt sze-
!gy nyilatkoznak a többiek relvényeket. Az elmúlt nai�. Bassa Istvánt - embersze- pok.ban ernyőket, táskákat, retete, szolgál.'.lti fegyelme és 

l:örültekintö munkája miatt sőt kerékpár-pótülést is talál· 
példaképüknek tekintik. tak. Ellenőrzés közben buk

'.Érdekes emberek a vasútörök, kantak a tároló vágány egyik 
szerelvényében CsoiGó lstván, de nem különcök. Elsőso;-ban Kiss Pál, Bálint And-rás mun\·asutasoknak érzik magukat. kakerülökre. akiket átadtak a 

- A társadalmi tu!a;don rendórségnek. 
vídelme nemc..<a-k a vasútőrök A szerelvények rendszeres 

, ha-nem t:alamennylünk vizsgálatának tulajdonítható, 
fe!adata.. A va.sútőrök köteles- hogy az elmúlt két évben a 
sége ennek a harcnak az ősz- személykocsik rongálása csak 
s�cfogása és szervezetté tétele elvétve, a bórhuzatok vagdo
-. hangsúlyozta Vas Lajos, a sása pedig egyáltalán nem 
Keleti-pályaudvar fónöke. fordult elő. 

Sok irányba és nagy terüle- ügyelnek a pályaudvar 

- önállóan, vagy a rendőr
séggel karöltve felelósségre
vonják. Ilyen igazoltatás so
rán kerültek ren-dőrkézre ok
tóber 31-én Iványi József, no
vember 21-én Papp Gyula és 
Vadász Ferenc körözöttek. A 
várótermek „áttésülésekor" 
derült ki, hogy hányan szeret
nék a pályaudvart - érvé
nyes menetjegy nélkül 
szállodaként igénybe venni. 

Sok mindennel foglalkoz
nak a Keleti-pályaudvar vas
útőrei. ügyelnek a kapuk ki
és bejárási rendjére, a pénz
tárak előtti fegyelemre. Ok 
vigyáznak. a pályaudvar éj
szakai „nyugalmára". Ellátják 
a ko�ihh·atali és !útóMz! ka
puknál az ellenórzést. Végzik 
az értékesebb :\ntkkal rakott 
vasúti kocsik felügyeletét. 

A felsorolt feladatokkal 
kapcsolatos kötelességeik 
azonban nemcrak a Keleti
pályaudvar terüle'ére korlá
tozódnak. Nagykáta, Mono-r, 
Isaszeg forduló állomások is 
hoz3ájuk tartoznak. 

A pályaudvar vezetői és 
dolgozói nyugodtan hajthatják 
pihenőre a fejüket, mert jól 
képzett és kötele<"ségtudó 
vasútórök a segitötársa.i-k. 

Tő7.sér Emő 

tcn munkálkodnak a vasút- rendjére, a \·árólerrnek csend
órök. Megtudjuk, hogy érde- jére, nyuga1mára. Az esn,ütt
meket szereztek ·a balesetek' élés nabályai ellen vétóket -
Megelőzésében i�. Például a az eset súlyosságától függően 
mnnkaidó 2\atti ittas dolgozók �--------------------------,-
kleplezésének eredményeként 
e\>ben az évben ittasság miatt 
r<>m kellett fegyel mi eljárás• 
indílaniok, míg 1966-évben 13 Az Olvasóhoz! 

A könyvtáros 

Tézer Jánosné két éve ve
zeti a keleti műszaki kocsi
szolgálati főnökség könyv
tárát. Azelótt a Nyugati pá
lyaudvar könyvtárában dol
gozott. 

Nagyon szeretem a 

munkámat - mondja halk 
csendes hangon. - Szép és 
-:1oqyszerű feladat a dolgo
zók/cal megértetni és meqsze
rcttetni az irodalmat, a köny
vet. 

- Melyek a legkapósabb 
olvasmányok? 

- A régiek közül, Jókai, 
Móricz, Miks,6.th. A TP.ai írók 
�özül Berkesi, Passuth, 
Szabó Magda, Fehér Klára, 
De a többi magyar írót és 

Egy kalauzlány 
Amíg futunk to�•ább az alkonyatban: 
e kis k<.lauz'ány a vonaton, 
barna fu,jával, mandula-szemével, 
ízes tájszavaival, oly rokon, 
oly közeli, mint testvérem, onyám, 
vaíJV mintha lányom lenne. kedvesem. 
- Nézem hol vidám, hol 1:r>moly, kicsit fáradt. 
barna arcát. Sorsa úgy érdeket. 
mint ki egykor velem vágott a világnak 
Jár-kel a padok kózt

_. 
jegyet kezel, 

m:!.jd indulást jelez, sipjába fújva. 
Aztán 1-rul taradtan hogy megvihen;en 
s közben egy magányos nőve! e!csevegjen 
Míg zakatol vágtatva a vonat, 
már sötétedő erdőn át. a völgynek. 
magamban szavak nélkül rámosolygok, 
hogy leszállásra lcész,m elkö.7z5njek: 
- Szép húgom, az ég áldJa sorsodat! 

Hegedüs László 

5 

mai modern műveket Is szí- '---------------------------· 

ve�en elolvassák. Nemrég volt 
itt egy nagyon közvetlen 
hangulatú !ró-olvasó talál
kozó Molnár Gábor íróval. 

A könyvtár vezetője el
mondotta még, hogy a szak
szervezet a."lyagilag is segíti 
a könyvtár fejlesztését. Eb
ben az évben 23 ezer fo
rintért vá.sá-rolha.ttak új köny
veket. 

- Amint látom, szabadpol
cos rendszer van. 

- Igen. A dolgozók ma
guk válogathatnak a könyvek 
közül és ezt ;abban is sze-re
tik. 

- Kik vannak többségben, 
a fiatal vagy idősebb olva
sók? 

-Az idósebbek. De e1111 idő 
óta már egyre több a fiatal ol
vasónk is. 

Miközben beszélgettünk, 
elég sok kölcsönző jött. Töb
ben 3-4 könyvet is lúvettek. 
Mesét, regényt, útleírást. 

Tézer Jánosné, ez a tevé
keny, rendkívül agilis as.z
szony, a budapesti területi bi
zottság kultúrbizottságának is 
tagja, a könyvtári tanács ve
zetője, irodalmi vetélkedóket 
szervez. Fáradhatatlanul a 
köznek dolgozik., 

Szereti az embereket, az em
berek is szeretik őt és biza-

Új helyiségbe költözött 
az IBUSZ főirodája 

A:z. IBUSZ MAV Hivatalos 
Menetjegyiroda budap�s;i fő
irodája a Felszabadulás tér 5 
szám alól a VII. ke-r:Uet Ta
nács körút 3 e szám alá, tá· 
gasabb helyiségbe kóltöz',tt 
Az átköltözéssel lehetőség 
nyílt arra, hogy az •íj föiroda 
komplex irodává alao:u!Jon. 

Az utóbbi évekb.en a Felsza
badulás téri főiroda elegen<iő 
utastér hiányában, csal( k.iil· 
földre szóló vasúti iegyelc ki
szolgáltatásával fogL'l.:kozha.
tott. A bank osztály az épület 
földszintjén működött. A :ő
lroda belföld! menetjegyeket 
árusító részlege, a Felszaba
dulás téri épület szűk volta 
miatt a November 7 tér 3 sz. 
alatti kis irodahelységben szol
gálta lú az utasokat. 

A Tanács körút 3 e. alatti 
üzlethelyiségek átépítésével. 
felhasználva az épület eme
letén rendelkezésre bocsátott 
helyiségeket is, lehetővé vá
lik, hogy a belföldi jegykiadó! 
részleg a külföldi részleggel 

egy helyiségben folytassa mű
ködését. 

A fóirodával egyidőben a 
Tanács· körút! új helyiségbe 
költözött az lBUSZ Bank osz
tálya is. Tervbe vették az 
IBUSZ Ütlevélosztályának Cl 
X!ll. kerület! Bulcsu utcából 
a Tanács körútra való költöz
tetését is. Az említett osztá
lyok és részlegek összeköltöz
tetése lehetővé teszi, hogy az 
érdeklődők egy helyen bonyo
líthassák le az utazással kap
c�olatos intézni- -�\ójukat, az 
útlevél megszerzésétől a vas
úti jegyek és a külföldi uta
zásokhoz szükséges valuta 
megvásárlásáig. 

Vasutasok részére, aklk 
turista útlevéllel, szabadjegy 
birtokában -, féláru kedvez
ményt élvező családtag�al -
utaznak külföldre, az 50 szá
zalékos külföldi vasúti jegyet 
az IBUSZ főirodája is kiadja. 
Ugyanott az igényelt valutát 
is kiszolgáltatják. 

(K. 8.) 

A fisz.fa munkahely 
a dolgozók egészségét -1édi 

lommal vannak iránta. Mun- Lapunk november 1-1 szá- me)lelőzése vagy gyógyítása kájáért 1962-ben miniszteri mában Fontos szerepet ;át- érdekében alacsonyabb mun-
dic:;éretet kapott. szik a gyógyításban a betegsé- kakörbe oszlatja be a dolgo-

Kedves Olvasó! Seress Gabriella gek mege!ózése címmel cik- zót, vagy betegállományba 
ket közöltünk. Felhívtuk a fi- veszi. Ez ugyan keresetcsök-

A szerkesztő! levélben Onhöz és azokhoz a szakszervezeti gyelmet a megelőzés fontos- kenéssel is jár, de ha ezt nem 
Határidő előtt 

TIZENHAT NAPPAL 

aktivistákhoz szólunk aki/.: lapunkat rendszeresen olvassák, ságára. Ezúttal is a megelő- tenné az orvos, akkor a dol-
terjes.ttk. Szeretnénk' ugyanis, Ila a Magyar Vasutast jöv�re 

A k 1 • bb" 
• zéssel szeretnénk foglalkozni, gozónak vagy családtagjánal, 

is clőfizetnék, sót arra kérjük önöket, hogy legyenek sa1át SZa ffla egJO Jal pontosabban azzal, hc '.Y a helyrehozhatatlan kárt okoz-
szolgdlati helyülcön a lap népsze1'ű.Eítői, terjesztói. Nem titkol- dolgozók és aktívák rr,ilyen na, végérvényesen keresókép-
julc Hfl!JCLnis hogy a példányszám növelésére törekszünk. Atadták a Kiváló ifjú mér- segítséget tudnak nyújtani a telenné vagy nyomorékká vál-

A MAV Magasépítési Fó- Eddig ;em nagyan volt lehetőség a l_ap példánys:ámának nök és a Kiváló itjú technikus megelőzési munkában. na, ítélőképességének vagy 
nöl�ég Épü!etgépészeti Építé- 1tl'{;lfObb arányú növelésére. En11el. ellenere igyekezlunk a.? kitüntetést a debreceni igazga- Az üzemben végzendó akaraterejének elvesztése mi
si Vezetöség villany- és vízvc- ig,'n:Jel:et kie!Paiteni. Az Északi Já';"űjavít? szakszervez�ti b!- tóság területén. Az 1267. évi egészségügyi munka egyik att súlyos baleset okozója le
r.e½kszerc!ö r�zlege ez évi :ö- zottsá.ga pzldául a vá.lasztá.sok utan felmerte a lapter3es::t.?S munkájuk alapján a Kiváló legjelentősebb része a meg- hetne. 
l''.'t'.l"'lkedő munkája eredménye- helyzetét. A? eredm&nv? 1967. második félévétől 1500 példány- mérnök címet Molná-r Pál, Szí- előző és gondozó munka.. A /1.z aktívák a dolgozókat tá
l- <nt elnverte a Szoci�l.ista iizem ban jáT a Ma{/1/'Clr vasutas a 100 éves üzembe. A kitűnő szer- ládi Istvá11 (>s Ta1cá.cs János, a megelőző és gondozó munka jékoztatják a szűrővizsgálat, 
cimet. Az erről szóló oklevc- vezö n,unkához ezúton is gratulálut1lc mindazol�naic, akiknek technikusok l<özül pedig a Ki- biztosítja a dolgozók munka- illetve tájékoztató előadások 
let a főnökség gazdasági é� rés=ük ran abban., hogy az és=aki minden második dolgozójá.- níló technikus címet Balogh képességét, a betegség meg- helyéről. idej.Sről, annak fon
mozg::lmi vezetői ünru:•!)-:!'."'l<.>S hoz eljut a !op. Ez egyediilálló in;edmény. �1t azzal is . !'teg!!.?- Imre és Fülöp Arpád kapták előzését. Megelőzni viszont tosságáról. Mindenkinek saját 
külsóségek között az e!mitit gednén.k, ha minden ,wgylétszámu szolgá!att helyen, a 1arm uia- meg. A kiváló címet elnyert csak ott lehet, ahol időben érdekébe11 kell elmen11i az 
napokban adták át az épülel- vitókné.l, álla-másokon és fiitöházakná! a doi,gozók egyharmada fiatalok szakdol.gozataiklmJ, a felismerik a betegséget. elóirt szűróvizsgálatra, mert 
gépészeti építési vezet6sé!l előfizetne a Magyar Vasutasra. szaktt'.nács elnöksége és a A tiszta, a kulturált mun- csak így szabadulnak me11 
dolgozóinak. Kedves Olvasó! Az év utolsó napjaiban keresse fel bizal- KISZ Központ! Bizottsága ál- kahely a dolgozók egészségét igen sok kellemetlenségtől. 

Erre az ünnepélyes aktusra miját, vagy a. szakszervezeti btzottsá.got és 1968--ra is biztosítsa tal kiírt országos pályázaton is védi. Aktíváink rendszeres el- A dolgozók nagy segítséget 
i>s a cim odaí:élésére abból az a lap elófi.zetését. rlszt kívánnak venni. lenőrzései során minden mun- nyújthatnak az üzemorvos-
alkalomból került sor, hog:v kahelyet felkeresnek, de ah- nak. vagy az aktfválmak az-
az épüle!l!épészeti ép!tésve- .--------------------
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-_--_---------:-"T 11oz, hOfJV tevékenységük ered- zal is, ha felhívják a figyel-

zet5ség kollektívája ménn11el járjon, a dolgozók müket a munkahPlyükön eló-
december l:S-re befejezte �w 

• segítsége is szllfr.séges. Az ak- forduló sorozatos megbetege-
1967. évi gazdasági tervét. tivák előtt tárják fel a mun- désekre. 

kahely hiányosságait. Ugyan- A csökkent munkaképes,é-
A hat,ir!dó előtti tervtel- akkor a rendetlenkcdőkkel gú dolgozók foglalkoztatás« ie.sltést az tette lehetővé ho0y szemben védjék meg munka- minden üzemben prob!é1nát �z épfü,svezetőség koll;ktív;. helyüket. okoz. A szakmai és üzemi 11, szocialista brigádjai li••· Az egészséges munkára, a egészségügyi, valamint a tár-1"es és ésszerű munkaseerve- tisztaságra való nevelés, a ká- sadalombiztosítási szerveknek zfasel. ütemezéstel a dek<icl- ros ártalmakról való tájékoz- ez a legnehezebb munkája. Az •�rueket minden esetben ha.• tatás az üzemorvos feladata. ilyen dolgozók fog:alkoztatá-láridő e!ött fejezték be. A A tájékoztatás és annak hasz- sa feltétlen szükséges. mert t•rvezettnél ellíbb adták á1 na csak akkor eredményes, létüket biztosítani csak fgy Hegyeshalom, Ferencváros. a ha azokon a dolgozók széles tudják. A foglalkoztatás egfflk F ·éke,<e'lérvári fűtőház és rétege vesz részt. legfontosabb feltétele, hogt, C�gléd állomáson vé<:!zett épü• A dolgozók egészségügyi ne- olyan munkak<irbe keríilje-letgépészeti munkákat Is. velése. felvilágosítása igen nek, altot Lehetőlen kilebl, 

sokrétű és számtalan mód- veszteséggel teljes mun:kaer6-
szere ismert. Az üzemorvos- ként, egészségük romlása n4'l
nak és a társadalombiztosítás küL tudnak dolgozni. Helyes, 
egészsé17ü.gyi albizottságának �8: a _dolgozók széles rétege 
törekedni kell arra, hogy üze- �t1ete1vel. Javaslataval. meg
mi!kben. szolgálati helyükön e':1é_sév_el segíti az üzem egész
a helyi adottságnak l.egmegfe- segugy1 szerveinek munkáját. 

1 0  millió forint 
tervtúlteljesítésből 

Az idén eredményes mun
kát végeztek a MAV Bu.da
J)eati tpttési Főnökség dolgo
zói. fves te�vüket december 
15-re tel;esitették.. A főnökség 
az év hátralévő részében az 
éves terv túlteljesftéséből 
mintegy 10 mlllió forint több
let termelési értékű teljeslt
Ulényre .számítanak. 

\. 
Hagyomány m:\r, hogy szerkesztőségilnk minden év decemberrben, a Magyar SajMS 

Napja alkalmából megrcn<leú a levelezői< f, tucl?sHók an�•H.i�!· A szcr�c•zlö�ég
. 

munka· 

társai az hlén d�e:·mber 8-án találkoztak i,.illso m1rnkalarsa1,ck�I. Kepünk?n �z aul.e1 

résztveviii Vlsl Ferenc, felelós szerkeszw tájékoztal· · lál hallg3:tják 
(Uwnzö Karoly felv.) 

leldbb témát é, módszert vá- A tapasztalatok azt blzo-
lasszák ki. nyitják, hogv a dolgozók nem 

A megelőző gondozó rnun- m!nden szolgálat! helyen tu
ka az arra rászorulóknál több- laidon,tanak kellö fontossállOt 
szl5rl orvosi kezelést igényel. az egészségügyi íelvi lágosftás
Ezt az üzemorvos a beteg�el nak, szűrővizsgálatnak. l!:p
az elózó vizsgálatkor tisztáz- pen ezért a betegs�g"k meg
za. e!őzésében az üzemorvocok 

Az il:emorvos és az a:kt!vák mellett sokat várunk a társa
minden ténykedése a dolgozók �alombiztosltási akth'istáktól 
érdekében történik. még ak- es minden d0Ju,-,1ótól. 

kOI' Ili, ba az orvos a betegség Papp Aoclm 



V as1•tas birl.ó,zósikereh 
a csapatbaj,aoliságol.on 

_A_ legmagasabb osztályú bir
kozo csapatbajnokságok együt
tesei között . csupán egyetlen 
' asut;is szakosztály, a DVSC 
versepyz/li szerepeltek. A Bó
bisok, Szilvássyk, Kovács Gyu
lák ideje elmúlt. A.'11 sok jel 
inttíat arra, hogy a vasutas 
bit'kózó'.i: grafikonja ismét fel
felé ÍYel. Néhány neves, or
szá;.osan, sőt" nemzetközileg is
me;:t Yasi:itas birkózó után, az 
utóbbi időben a csapatbajnok
sigok is jobb helyzetről umus
kodnak. 

Ilyen esem�nynek bizooyult 
a Szónyi úton megrenoezett 
Hl. osztályú országos csapat
bajnokság, amelyen hét egye
sület - közöttük a BVSC és a 
PVSK - indult az NB II-be 
�eljutást eredményező jó he
:yezésekért. Mind a bud.rpesti, 
,n!n.d a pécsi vasutas.oknak az 
egri Vasas volt az ellenfele, 
µnelyet 

fölé,iyes 
biJ:Stonsúggal 

,l)'őztek le mlndketten. A foly-
1 atás is jó volt és /J,Q,rna.rosa.n 
hiáerült, hogy a.z osztályozó 
5el'/,egú csapa.tbajn,o-ksáa ra.n
[}(Uióját 4 két vasutascsapat 
vivja a küzdelmek során. 

Igaz, a budapestieknél is
mert, egykori és mai váloga
i-ottak - Ta.rr, Hornyák, Pin
iér, Varga - kaptak helyet a 
'.,ötöttfogású csapatban. Steer 
csak azért nem lépett szónyeg
,·e, mert a Mexikó City-i olim
oiai előversenyről sérülten ér
.,ezett haza. Az igazi megle
t>etést a pécsiek keltették : 
'.iata.l, 1UI.{11Js=TÚ felépítésű 
:,i·rkózók léptek szőnyegre a. 
PVSK színeibe1t. A szónyeien 
,wmcsak jó felépítésű, ke
'llénykötésű versenyzőknek bi
·m,iiyultak, ha.nem a finom, 
··echnikás elemekből összetett 
tötöttfogású birkózás tehetsé
!es művelőinek is. Az egriek 
,tán Kecskemét, majd Abony 
tsapatát is biztosan győzték 
'e. 

A l'ecsi V;,,K NB II-es birkózó csa.pat:l 
(Vedres József felvétele) 

a versenybíróság a kétnapos 
küzdelemsorozat ,•égén. 11:rt
hetöen 

nagy a;olt az öröna 

a vasutascsapatok körében, hi
szen egy hagyományos, ragyo
gó sikerekben gazdag sportág 
útját kezdték ezzel az ered
niénnyel a vasutas sportélet
ben ismét jó vágányra teretni. 

- Helyt szeretnénk á.llni a.z 
NB II-ben is - mondotta Pin
tér István, a BVSC edzője. -
Csábi hamarosan leszerel, 
Vass térdsérülése rendbejö n 

és Steerre is rövidesen sz-ámít
ha.tunk. Az NB II. indulásáig 
talán sikerül „igazi" nehézsú
lyút is nevelnünk. 

folytatta -, mert az anyagi 
lehetóségeink korl.átozotta.lc 
Felszerelési problémáink is 

vannak. Ebben az é,·ben pél
dául még semmif�le felszere
léshez nem tudtw1k hozzájut
ni. Ez a helyzet az utánpótlást 
is veszélyezteti. Egy-egy edzé
sünkön 35-40 birkózópalánta 
is megjelenik, de csalt azokkal 
tudunk foglalkolOlli, aki,k fel
szerelést is hoznak magukkal... 

Lám, a gondokon, a bajokon, 
a nehézségeke-n is átsüt a derű, 
a bizakodás sugara. A Szónyi 
úti 

•• h#I'ttő& 
rasutas-

győtJSelena •• 

után nem is történhet maU
ként. S•  ha a budapesti és a 
pécsi vasutas birkózók tovább
ra is ilyen akarással lépnek 
szőnyegre, nem telik bele sok 
idő, hog)' ismét ott szerepel
hessenek, ahol egykor Bóbis 
Gyuláék. Erre a vasutas bir
kózó-hagyomány is kötelezi 
őket. Az egyesületek elnöksé
geit pedig arra, hogy minden 
eszközzel támogassák ezt a tö
re!�Yést ! 

Vedres Jómef 

Az első hó, meg a biirokrácia 
Rendeletek hosszá sora, megannyi beszéd és fogadl,ozás 

ha!ia.tszott ar,-ól, hogyan és r;.il.épp kés;;ü!jünl;, illetve ké
szülünk Jel a télre. 

Aztán leesett az első hó. 
Semmi baj! Jielkészüitünk. De azért ami bi=tos az biz

tos ért;,sítettük a. pályamesteri. Kellemes, ba.rátsd.gos hang 
nyugtázta. a bejelentést ar-ról, hogy esiio a hó, meg hogy kel
lene egy-két hóta.ka.ritó mur.kás. Renclbe11 van - mondta -
de a.zt, hogy esik a. hó, meg azt, hogy ta.ka.rlta.ni kc!l adj:,k 
í·rásba. 

Jóságos ég! Miért? - kiá!tott bennem a me:7döbbenés 
Eddig Ú:JY tudtam, hogy a. hó e:!en crós mu11káskJz, lapát,, 
meg seprő kell, nem írásos je!c,ités. A MAV a gazdája a 

forgalomnak is, meg a pá.lyafcnntartésnal; is. Miért kell be
jelenteni, hogy esik? l\Hér:? Ha itt esik, a.z állomás mási'< 
végén is esik. A:t is régen tu.clj1ik, hogy a. hónak rossz tu
lajdonságai va.nni:k. tor/a.szol, akadályt okoz a közlehedés
bcn. 

Lehet, hogy aki a= ilyen rendeletet kiadta. az ezt nem 
tudja ? 

Vagy a té're való fe1készü1és me!lett ilyen felesleges bü• 
rol,ráciára is fel kellett �-olna. /,;észülni? - lyf -

KÖNYVISMERTETÉS 

A szoviet Riviéra 
A könyv rö,id ismertetés: 

ad erről a területról. leírva az 
egyes városok, települések tör
ténetét, bemutatja a tájat, hoz
zifűzve a történelnú tudniva
lókat. Külön fejezetben hasz
nos tanác.sc-kat ad a minden
napi tudnlvalókat nem ismeró 
turistáknak is, szem elótt tart
va mindenütt a magyar utas
közö�g sajátos szempontJait, 
igényeit. 

A mű jó, használható kalau

1967. DECEMBER l "1. 

1300 KISZ-tia.tat vesz 
ré=,zt a különt;özó politikai w
ta:ásvkon a ci..:brcce.i.,i 'iga.z_�ú
tóság terü'.etén. Az l 9!i'l-ö8-
as o;dat.l!.si évben vi!ággazda
s:.igi1 marxista i!'Oda.mat, v�La
nlint ifjúsági e1őadáso}iat haL
hatnak a fiatalok. 

- Hármas névadó üb11epség. 
A d-ebrec2ni járműj=ivito ri1:n
<l,my0sztálya há,·Jm do:gozu
j�nak gyermeke az üzem lrn;

!ck'.',·:í.ja eiótt ünnepélyes kü:
súségck között kapta meg a 
Ká�m.:in ::.::::árta, Ba.:ogh Ka:.a
!in é,s Kiny-'J< An:aJ nevet. 

- Sikeres vb,sgát tett Mls
lu)lc-Gömöri pályaudvartJn 
az a 187 vasutas, aki részt 
,·ett a 10 napos, az új árudíj
szabás be,·ezetésével kapcso
latos oktatáson. Az árudíj
szabás bzv-:'.:!zet��re, ntin t 
ismeretes 1968. január l-én 

ketül sor. 
- Alsóörs állomáson ell<é

szül t az új 50 tonnás hídmér
leg. Ezzel az új ber..'.!ndezés
sel meggyorsult a koc:;i.k 
n1érle1elése. 

- lla.rminc évi uta.zószol• 
gála.t után nyugdíjba vo
nult Cser<ép Ferenc vezető 
vonatfékező. Gyékényes állo
!T'ás do:gcrzója. Nyugciíjbu\·o
nu:ása alkalmáYal az iöö.• 
\·nsutsst ,·eú:-lgazg:itói dic,é
retben részesítették. 

A Pa..'1or:ima Külföldi úti
könyve.e sorozatban megjelea,t 
Serény Péter: A szovjet Rivié
ra c. kötete. Ebben a kön:i,--v
ben a Szovjetunió egyi:t leg
vonzóbb, a magrar utasok ál
tal is egyre sűrűbben és egy
re szívesebben felkeresett vi
dékére vezeti el a szerző az ol
vasót. A Fekete-tenger északi 
és keleti partja, s főként a 
partvonal központjáron e1te
rüló Krím-félsziget fekvése, 
földrajzi, éghajlati viszonyai 
sokban hasonlóak a nemzet
közi idegenforgalom szótárá
ban „Riviéra„ néven emlege
tett o!asz-íranda tengerparti 
részekéhez. 

- l'arlamenti látogatáson 
vett részt december 8-án 
Ha�van állomás utazó e:re
mélyzetének Nm·ember 7 
szoc'.alista brigádja. A Parla
rrc:it megt,e,k.intése után a 
2'.l ta'1ú csoport megtekintet
te a Kemzeti Galéria tárlatát 

za a magyar tmistá.�ak, és 
remélhetőleg nagymértékben 
hozzájárul ennek a napfényes, is. 
szép vidéknek Magyarországon 
történő további népszerús.!té
séhez. A Hivatalos Lapból A partvidéken szinte egy- ..------------

másba nyúlnak a fürdő- és 
gyógyhelyek: egykori. fóúri 
kastél11okból, pazar 1.'illáhból 
áta.la.kított, majd a. szovjet 
üdii.Iőépítés klasszikus 1cors:::a
kába.n emelt szállodák és sza
natóriumok, amelyekhez az 
utóbbi években ultramodern 
üveg- és betonhotelek csatla

Az első helyen 

koznak. 

A Hlvatalos Lapból a szakszer„ 

v ze!i bizo1;tságvlt t!s a dolgozúk 
t�.::o•yelmébe ajanJjuk a következér
ket; 

t8. számból :  l�� 681/19&7. l/�. B. 
A Magynr Forradalmi Munkás
P::iraszt Kormány és a Szakszer„ 
Vt:!.zetek országos Tanácsa Elnök„ 
ségének 1031/1967. és 1001/1!165. 
számú hu.tározata n szocis.lista 
t.:an!.r:n-e::-sen;rr61, a termelési t_a„ 

ná.cskozásokról és munka�rtekez
lete'.::ről. \·=.1am!nt czek:-iP.k a !.íAV 
területére vonatkoz,j Végre:1ajtásl 
ULas�!ása. 

A BVSC-PVSK csapatbaj
�oki döntő már esek ,.presz
,izsból� volt érdeka, hiszen 
"nind:két vasutascsapat bizto
Jan jutott - az egymás elleni 
�redmé-nyt51 függetlenül 

- Nagyon boldogok va
gyunk, hogy sikerült a feljebb
jutás - jelentette ki Drávai 
La.jos, a PVSK edzője. - Élni 
is fogunk most már a feljebb
jutás lehetőségével. Csa.pa.tunk 
ugyanis ta.va.ly is megnyerte 
Délnyugat bajnokságát és az 
osztályozókon kiharcolta a. 
feljebbjutást. De nem indul
hattunk az NB 11-ben, mert 
olyan csor,ortba kaptunk be
osztást, a.melyben a.z anya.gi 
megterhelést nem vátlalhatt�k. 
Most ígéretet kaptunk a Bir
kózó Szövetségtól, hogy a Nyu
gati csoportba osztanak ben
nünket, amelyben j6Yal ke,·e
sebb és rövidebb az utaz:ss. Egy bajnok - hat kieső . . .  

A köz.ápállomások között 
Kétegyháza. eléggé rangos he
lyet foglal el. Ez évi teljesít
ményü?t dicséretes. A kocs1-
kihaszná!ásba 101 száwlékos. 
a kocsitartózkodásban pedi.,.: 
94 százalékos eredményt érteJ, 
d. E;;zel a. szegedi iga=gat6-
ság által kiín közévcmomáso;, 
versenyében a.z elsó heluen 
�•éaeztek. Oklevelet és 3000 fo
rint pénzjutalmat kaptak. A 
munkában kitűnt az állom.is 
több szocialista brigádja, akik 
közül már lk1rom elnyerte a 
szociali$ta címet. kettő pedig o 
cím elnyerését tűzte ki célu1. 

12íG�/1P67. I ·3. e. A bt:.depe�·tt 
f!; szo1r.c1ct �.S. V' kórház&k kör-
ze-:..határb.f:i.ak módosítása. 

„gy osztállyal feljebb, az NB 
U-be. A „házirar..ga.d.6t" -ugyan 
� ru.tinosa.1,b BVSC látszóla.g 
·"<önnyen, 6,5:1,5 arányban 
nyerte, de a. na.!l'J győzelem 
•nögött szo,·os egyéni küzdel
-;1 ek húzódnck m eg. Sőt, ezen 
ll mérkőzésen adódott a leg
vaskosabb meglepetés is: az 
egyébként kitünöen birkózó 
Tarr .-ereséget szem·edett -
teljesen megé,·demelten - a 
PVSK roppant kemény Gon
clájától. 

- Els6 a. BVSC, második a. 
PVSK - hirdetett eredményt 

- Csa.ki.s így indulhatunk -
Nem a legszívderítőbb ol

va,má..ny manapság a vasutas 
labdarúgósport híveinek az 
KB III tabelláit böngészni. 
Abból ugyanis az derül ki, 
hogy a ra.suta., szakosztályok 
legtöbbje ugya.ncsa.k „gyengél
kedett" ebben a bajnokt év
ben. A legfeltűnőbb a statisz
tikában az, hogy a 10 NB III
as vasut33csapatból nem ke
vesebb, mint 6, a MAV Hatva
ni AC, a Veszprémi KSE, a 
Makói VSC, a Kiskunhalasi 
MAV, a Testvériség és a Ba.
la.ssagyarrna.ti MAV mondott 

búcsút a labdarúgó Nemzeti 
Bajnokság legalacsonyabb osz
tályának. 

:Érthetetlen és még a 
közlekedési szakma ismert ne
hézségeivel sem magyaráz
ható - ez a feltűnően rossz 
sorozat. A beosztási nenezsé
gek nem akadályozhatták 
olyan mértékben a szerep
lést, hogy az megfelelő in
doklást jelentene. Hiszen a 
vasutascsapatok játékosgár
dájának zöme - általában 
- a műszakiak, az adminiszt
ratív dolgozók, nem pedig az 

-----------------------------------------� utazó forgalmiak közül kerül 
ki. 

K E R E S Z T R E J T V É N Y 
Vízszintes: 1. Az 50/19C'7. (XI. 

2!.) .Korm. 1·ende!et erről intézke
dik.. Folytatása a függőleges 25� 
ben. 13. Eszmény. 14. Török VizJ
pipa. 15. A Balaton is ez. 17. Kis 
\ izfolyás. 18. Kutya. 19. Vissza : 
Szabolcs megyei község. 20. Szá� 
t.ivornyás hely ne • . • 24. 
Oame. párizsi nagytemplom. 25. 
Thesszál!a déli Vidéke. (A 3. koc-
1<:ába két betQ Is jut!) is. Az Al
pok egy része. 20. ö. V. s. 29. 
Német személyes névmás. 30. Téli 

sporteszlcöz. 31. Nem rossz gyere
lcek. 33. Latin csont. 34. Bibliai név. 
36. • • •  pat!a ideggyengeség. 38, A 
táv!ró feltalálója (ék. fel). �o: 
vissza : fiú ellentéte. 42. Európai 
nép. 43. Személyes névmás. 45. 
Félig régi ! 46. Katona! egys�g. 
48. A benzinkutaknál olvasható. 
tárgyragg:aJ. 51. Rovarok lábatlan 
álcája. 53. Mint 18. vízszintes. 55 
Tokok. 57. Előd páratlan betűi. 
59. Aradl Elemér. 60. Fél tegnap 1 
02. Nem kedveli már. 63, Testré· 

iZünk. 65. Esztendeik. 67. A lo,, 
vak patáján csattognak. 68. Egy 
észt városba való. 70. Magasban 
lebegő vízcseppek. 72.. Svéd mi
niszterelnök. 74. . • •  ikáció, aján
lás. 75. Azonos magánhangzók. 

Filggőlege5: 1. Nl51 hang. 2 
Mint. 30. v!zszlntes. 3. Vizenyős. 
vízkóros. 4. Orosz kőolaj. 5. KJ.
mondott beta. 6. Vissza : is:nerte!ó
je. 7. Hangtalan tan. 8. A kutya Igé
je, de a s:iv� is. 9. Kémiai elem. 10. 
Kevert gong, 11. Fordítva gondol• 
Ják ki t 12. Kórházban van a 
munkahelye. 16. Tit.ánia férje. 
tündérkirály, 21. Majdnem olló. 
22. Láz szélek. 23. Szigetcsoport az 
Északi Jege� tengerben. 26 • • • •  
nor. vándorló tó Turkesztánban 
27. Sír. 31. Joggyakornok. ügy
védjelölt a régi Időkben. 32. Éra 
35. Feg,.;ver tartozéka. 37. Tojá,, 
r.émetill. 39. Szarvasfajta. 41. Ré· 
gi iúlymérték. 44. Azonos a 29. 
V:ízszintessel. 47. Egy város � 
Türkmén SZSZK-ból. 49. Guzsa· 
lyon dolgqzik. 50. Idegen sz!nház. 
'52. Az an1erlkala k tréfás neve 
54. Eltünteti a ruaán a szak::idá.st 
56. Tetejére. 58. Vigyázó. 61. Gn· �amb!éle madAr. 63 . . . .  •ra. be• 
mélyedés a vulkán kráterének 
helyén. 64. U o. z. 66. Fért!né,· 
lék. hiány) 67. Per kezdetet  6l' 
Helyhatározó. 10. Keverve fér. 71 
Allatl termék. 73. Mutatószó. 

Beküldendő: vízszintes t. 6� 
folytatásaként a függóleges 25 
Bel;Qldésl határidii : 1968, jo.nuá• 
10. 

Az előzll keresztrejtvény helye, 
megfejtése: A termelékenység és 
a mmőség előtérbe helyezése. 

Könyvet, ' nyertek: Sz!ly István 
Szombathely, vn.. Vörös zás1Jó 
u. 41. Léránt Mát1a Rum, Petőfi 
5ándor u. 25. Szever Károly Pé· 
cel. Szemere Pá1 u. 25. Kiss t�!
vánné.. Pannonhalma áJlomás. 
0�4h Gyuláné Miskolc, tváo utcc 
II. 

A Soproni VSE ősszel igen 
sok pontot vesztett és végül 
1 0  ponttal maradt le a baj
:1oki címért folyó verseny
ben. A MAV Tapolcai AC 
!obban szerepelt, mint a 
Nyugati csoportban elfoglalt 
9. helyezése mutatja. A 4. he
lyezett Kőszeg ugyanitt 
mindössze két ponttt.l szerzett 
többet mint Tapolca. 

:Minden elismerést megér
demel ezzel szemben a Nagy
kanizsai VTE együttese, amely 
tavaly a 9. helyen végzett, az 
1967. évi bajnokségban ped:g 
- a Nyugati csoportban - ha
talmas küzdelem után meg
szerezte a bajnoki c!met és 
ezzel az NB 11-be feljutott. A 
nagykanizsaiak az utolsó for
dulóig késhegyig menő har
cot folytattak a Szombathelyi 
Dó7.Sával és a Keszthelyi Pe
tófi vel. A három 37 pontos 
csapat között Yégül a jobb gól
arány döntött a vasutasok ja
vára. A kitúno csa.táralc telje
sítményéhez idén már felnót
tel: a. védők is. !gy alakult a 
144 NB III-as csapat egyik leg
jobb gó!aránya - 62:30 - az 
NVTE-nél és ez eredményezte 
a bajnokságot, amely az NB II 
kapujának megnyitását is je
lentette. 

Az NVTE jó szereplése nem 
ielent menlevelet a sok, fel
túnően gyengén sze,·epelt 
vasutascsapat sznmám. Leg
feljebb annak bizon�·ítéka. 
hOJ?V nnT: a .. \"ö.!=!tt1a-:: .. -� .u�n.
gokban" kell keresni ·· - •·s7. 

szereplés forrásr.t! (vi) 

.,.. 

Az állomáson a kollektív 
szellem kitűnő, m!lllkájukut 
cltlig balesetmentesen végez
ték. 

A szerkesztöség üzeni 
Uglyal Sándor Nyékládháza, Bol

dizsar Gyula Békéscsaba, Bognür 
Károly Tapolca, Czegl�di Sándvr. 
\,..olosino,·szki János. Bánszegi Jó· 
zse:t Debrecen. Per!ald Gyula 
Sopron, Horváth Gáspár Kiskun
balas. Sz.!ládi Sándor Szeged. 
Cserháti K�lmán Szombathely. 
Pintér Lajos Vácrátót, K1.ss Lajós 
Alsóörs. Várfaivl Gyula Gy1!lré· 
nyes, Szücs Ferenc Hatvan : Le,·e
teiket 1apunk anyagához felbaq,z. 
ná}juk. 

Nemeskéri I.á.1zló Szombat1lel,-· 
állomás : Levelét illetékes helyre 
továbbítottuk. 

LAKÁSCSERE 

Elcserélném D�brccen köz:
pont:'.ában - Arany Janos utca 2. 
-sz. aio.tU tr. emeleten levő n��v
méretü. 1 szobás összkom!0:"1.(.f, 
h:iv1 52 Ft-os lakbéril. tele!onoa 
(34-15l, parlcettás és C5'erépká!;:
ha tútéssei ei.lútott, jóm1::i6s�'!1l 
laká::;omat bud.r,,pesO hasonlóu:1. 
Le'l,.·eleket a �zerkesztOségbe „Ta„ 

vnsZi költözés"' jeligére. 

MAG Y AR \'ASU'IAS 

a Vasutasok Szakszervez.etér,c1' 
lapja 

Szet"kesztl a sz.erk"!szt.t'S b12.01.�ái 
Fösz�rkesztö: Gulyá! Jáno9 

Felelős s2erk�ztO� V!s1 Ferenc: 
Sze:-ke-!-=Z1 öség: 

Budapest vt .. Benczúr utca tl. 
Tele:ron. vár0!-=1: '!.29-8'71 

Ozemi lt-Ti 
K19dja és tErjesi.tt a N�ps?.ava 
Lar,l<ladé Vállalat. B11daptst. n1. 
Rt!cúc:n út 54 Telefon : 224.-Si.9„ 

Fe1el01l k1a�":T Gábot Mc\rton. 
a Nér-�zént3 [,.qcJoa::M \1á!ta:at 

1�azgr,ttja 
Csekkszámlas:;,tim :  'f5 91 5 (1,0l-K 9'L 

Szik--ra Lnonyornd:i 

CJnnepek alatt az utazók kényelmét biztosítia, 

pályaudvaron, vonaton az 

<i; UTA S E LLITÖ ;,' 
Ne csináljon g�ndot magának! 

Pályaudvari pavilonjainkban 

TR AFIK, ÉDESSÉG, 
AJÁNDÉK TÁR G YA K  

· bő választék várja Ont! 
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